0R2AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJf
DOKUMENTACIJA

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 11. oktober 1994

Letnik XX

št. 39

elementarne nesreče
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994
" EPA 870 - hitri postopek
sanacija podjetij
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za pokrivanje izgub v Podjetju »Radeče papir« - EPA 812
" hitri postopek
slovenske železarne
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za
'*vedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn - EPA 743 - tretja obravnava
prevozi v cestnem prometu

10

12

Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - EPA 248 tretja obravnava
pomilostitev

13

Predlog zakona o pomilostitvi - EPA 804 - prva obravnava
Začasno zatočišče
Predlog zakona o začasnem zatočišču - EPA 805 - prva obravnava
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

23

Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije - EPA 869 - prva obravnava
j
AVNA VARNOST
Podlog zakona o javni varnosti - EPA 871 - prva obravnava
Mednarodne listine

33

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško - EPA 806
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije
? rriednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in
^emorandum k 5., 6., 7. in 8. členu sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
^strije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu - EPA 807
j^edlog zakona o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in
^°delov - Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma - EPA 814

26

37

54

59
63

r

|* edlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi
Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo - EPA 813
St
ATUTI
: Agencije za trg vrednostnih papirjev EPA 678
Poračun
počilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem trimesečju leta 1994
°Pravek predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 s sklepi
Skl,epi, stališča in priporočila državnega zbora

71
72
76
79

UGOTOVITVE IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi problematike dodeljevanja stanovanjskih kreditov in
stanovanj nekaterim državnim funkcionarjem pod ugodnimi pogoji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi problematike dodeljevanja
stanovanjskih kreditov In stanovanj nekaterim državnim funkcionarjem pod
ugodnimi pogoji na 23. seji, 27. 9. 1994
na podlagi 173. in 229. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Državni zbor ugotavlja, da dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih kreditov
v proračunskih dokumentih v obdobju
1990 do 1994 ni bilo ustrezno opredeljeno.
2. Stanovanjska komisija vlade je delovala po pravilniku, ki ni bil potrjen s strani
Vlade Republike Slovenije, kar pomeni
formalnopravno pomanjkljivost.
3. Zbor ugotavlja, da je podeljevanje stanovanj in stanovanjskih kreditov na Ministrstvu za notranje zadeve potekalo formalno pravilno.
Ministrstvo za obrambo je za zadovoljevanje potreb po stanovanjih imelo veljavni pravilnik in je v skladu s sklepi vlade
upravljalo z vsem stanovanjskim fondom
bivše JLA. Ob tem zbor ugotavlja, da je
v nekaterih primerih o dodeljevanju stanovanj odločal minister, ne pa stanovanjska komisija, pri čemer kriteriji za take
odločitve niso jasno razvidni. Minister je
stanovanja drugim institucijam in osebam dodeljeval pod različnimi kriteriji.
Podeljevanje stanovanj v Ministrstvu za
obrambo je sicer potekalo formalno pravilno, razen v primeru 9 stanovanj v Ribnici, ki jih brez konkretnih aktov in neupoštevajoč veljavni pravilnik o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo
zasedajo nekateri posamezniki zaposleni
v 1. specialni brigadi MORIŠ.
4. Državni zbor ugotavlja, da je stanovanjska komisija vlade dodeljevala stanovanjske kredite in službena stanovanja za
daljše obdobje za čas zaposlitve v državnih organih tudi poslancem in voljenim
funkcionarjem s časovno omejenim mandatom; pri tem pa je imela premalo izdelane kriterije.
5. Državni zbor ugotavlja, da je stanovanjska komisija vlade delovala v nasprotju s 4., 29. in 67. členom zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994.
6. Zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da v roku 90 dni opravi pregled vseh
odločb, sklepov in pogodb, ki se nanašajo na dodeljevanje stanovanjskih kreditov, uporabo službenih stanovanj in dodelitev pravice do uporabe stanovanja za
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nedoločen čas od leta 1990 dalje, ter za
uporabnike vzpostavi prvotno stanje, če
dokumenti niso v skladu z zakonom oziroma so formalno pravno pomanjkljivi.
7. Vlada Republike Slovenije naj opravi
za obdobje od leta 1990 naprej revizjo
nad pogodbami o najetju stanovanjskih
kreditov, dodeljevanju stanovanj, prekvalifikaciji službenih v družbeno najemna
stanovanja, prodaji službenih stanovanj
in revizijo primernosti ocenitve stanovanjskih enot, ki so bile predmet menjalnih pogodb, s posebnim poudarkom na
morebitnem oškodovanju proračunskih
sredstev in s konkretnim poročilom (navedba skleniteljev pogodb, ocena škode
na proračunskih sredstvih in predlog
ukrepov) v roku 90 dni seznani Državni
zbor.
8. Vlada Republike Slovenije naj poda
utemeljitev za prekvalifikacijo enega
službenega stanovanja v stanovanje z najemno pravico in omogočanje odkupa
osmih službenih stanovanj.
9. Vlada Republike Slovenije naj v roku
90 dni pripravi poročilo o porabi sredstev
od kupnine družbenih najemnih stanovanj, odkupljenih po stanovanjskem zakonu.
10. Zbor zadolžuje Komisijo po zakonu
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, da opravi
vpogled v prijavo premoženja funkcionarjev in poslancev ter jih pokliče v evidentiranju spremembe premoženjskega
stanja in o ugotovitvah obvesti Državni
zbor.
11. Vlada Republike Slovenije naj pripravi ločitev stanovanjskih skladov treh vej
oblasti in v okviru posameznega sklada
ločitev na del za voljene in imenovane
funkcionarje in na del za ostale delavce.
Zagotovi naj se predvsem javnost porabe
in poenotenje pravil poslovanja vseh stanovanjskih skladov, ki delujejo v okviru
državnega proračuna.
Vlada naj o tem čimprej pripravi ustrezno
zakonsko ureditev.
12. Funkcionarjem državne uprave in poslancem Državnega zbora naj se podeljujejo samo službena stanovanja, in sicer
za čas opravljanja funkcije oziroma trajanja mandata poslanca. Kriteriji za dodelitev službenega stanovanja naj bodo razdelani tako, da stanovanje lahko dobi le
tisti, ki v bližnji okolici delovnega mesta
nima druge možnosti za bivanje. Podrobnejši kriteriji naj se določijo v spremembah zakona o funkcionarjih v državni
upravi.
poročevalec, št. 39

13. Službena stanovanja naj se prodajalo
le izjemoma (na primer stanovanja na
neugodnih lokacijah in stanovanja starejša od 20 let). Prodaja se izvede z licitacijo
in takojšnjim plačilom kupnine v celoti.
14. Delavcem v državni upravi naj se za
reševanje stanovanskih problemov pr®?'
vsem dodeljujejo stanovanjski kredi'
- iz razlogov kadrovske politike tudi po
enaki obrestni meri kot se dodelujejo
krediti pri Stanovanjskem skladu ReP"'
blike Slovenije - ali se jim za čas d0'3
v državni upravi dodelijo ustrezna sluzbena stanovanja.
15. Do ureditve stanovanjskih zade*
v skladu z 11. sklepom naj se dodeljev8'
nje stanovanj in stanovanjskih kredit""
za voljene in imenovane funkcionarje zamrzne. Obveznosti prejemnikov kredite"
naj se izvajajo brez odloga, vlada pa
zagotovi izselitev tistih najemnikov službenih stanovanj, ki ne izpolnjujejo pog®"
jev za njihovo dodelitev.
16. Vlada Republike Slovenije naj v p'0"
računskem dokumentu za leto 1995 določi višino postavk, ki se nanašajo na sta-0
novanja in stanovanjske kredite, loče"
po vejah oblasti in namenih v skladu z 1r
sklepom.
17. Vlada Republike Slovenije naj priPra"
vi predlog zakona o spremembi zako"
o funkcionarjih v državnih organih, v W*
terem bo bolj natančno formalizirala status funkcionarjev in poslancev.
18. Državni zbor ugotavlja, da imajo institucije, ki jih je Odbor za nadzor Prora,j
na in drugih javnih financ zaprosil *
poročilo o reševanju stanovanjskih vpr^
šanj (RTV Slovenija, Zavod za zdravstv^
no zavarovanje Slovenije, Služba
nega knjigovodstva Slovenije, Zavod *
pokojninsko in invalidsko varstvo,
Slovenije, Ljubljanska banka d. d.. P'
podjetja Slovenije, Republiški zavod *
zaposlovanje) dodeljevanje stanovanj1
stanovanjskih kreditov pravnoformain
urejeno. Ureditev dajanja stanovanjs*'
posojil pri tem izhaja iz kadrovskih injf
resov. Zato se je v teh inštitucijah obres
na mera praviloma gibala v razmerjih
realnega vračila do R+3, bila pa je ved"^
znatno ugodnejša od bančnih obrestni
mer.
V primerih, ko se te institucije financiraj
iz javnih sredstev (proračun, prispevki '*
plač zaposlenih ali iz prispevka del od1'
jalca) ali v primerih, ko Vlada RS lahko nj
druge načine vpliva na upravljani®1,
s sredstvi v teh institucijah, naj zagote"
da se bodo stanovanjski krediti in stanOj
vanja dodeljevali pod podobnimi po9°l
kot se bodo v državni upravi po realizac"
11. sklepa.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi problematike neprofitnih stanovanj, ki jih dodeljuje
izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi problematike neprofitnih stanovanj, ki jih dodeljuje Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljane, na 23. seji,
27. 9. 1994 na podlagi 73. in 173. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor prelaga odločanje in razpra-

vo o problematiki neprofitnih stanovanj,
ki jih dodeljuje Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljana na eno izmed naslednjih
sej, ko bo predlagatelj predložil ustrezno
gradivo.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevozih v cestnem prometu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o prevozih
» cestnem prometu - druga obravnava
na 23. seji, 27. 9. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

Slovenije, da z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji od
1. januarja 1995 prepove promet tovornih
vozil s priklopnimi vozili ali brez njih,
katerih največja dovoljena masa presega
7,5 tone:

SKLEP

1. od 14. do 22. ure
- vsak petek in vsak dan pred državnim
praznikom ali dela prostim dnevom v Republiki Sloveniji,

1. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi ustrezno zakonsko
podlago, na osnovi katere bi v posebnih
primerih v nekaterih predpisih lahko
uporabljali tudi tujo denarno enoto.
2. Državni zbor nalaga Vladi Republike

2. od 15. do 24. ure
- vsako soboto,
3. od 00 do 22. ure

- vsako nedeljo in državni praznik ali
dela prosti dan.
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji od
1. januarja 1995 prepove promet tovornih
vozil, ki s hrupom prekomerno onesnažujejo okolje
v nočnih urah od 22. do 5. ure
- vsak dan.
Poleg odredbe o omejitvi prometa naj
Vlada pripravi odredbo o klasifikaciji tovornih vozil v hrupna in nehrupna v skladu s smernicami Evropske Unije.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije - prva obravnava na
23. seji, 27.9.1994, na podlagi 185. člena
Poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
l.
1

- Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Složnije je ustrezna podlaga za pripravo
Predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike Složnije za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo prouči in ustrezno upošteva, da naj spremembe 119. in 122. člena poslovnika začnejo veljati z iztekom mandatne dobe sedanjega in konstituiranjem novega državnega zbora.
3

Predlagatelj naj pri pripravi predloga
sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo pre°či primernost 38. člena predloga sprememb in dopolnitev poslovnika z vidika,

da mora predlagatelj predloga zakona pri
pripravi predloga za drugo obravnavo
v celoti upoštevati stališča državnega
zbora, sprejeta v prvi obravnavi.

možnost dovolitve razprave in obrazložitve glasu pred glasovanjem o predlogu
mandatno-imunitetne komisije na taki
seji.

4. Državni zbor ugotavlja, da poslovniške
rešitve glede postopka sprejemanja proračunskega memoranduma in predloga
državnega proračuna zahtevajo ponovno
preučitev.

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
sprememb in dopiolnitev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo prouči in ustrezno upošteva, da naj pri nalogah sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve (181. člen poslovnika) v novem
odstavku določi, da sekretariat ob predložitvi predloga akta, ki ga bo obravnaval
državni zbor, določi aktu njegovo kratico
na podlagi postopka, določenega v posebnem aktu. Kratica, ki se objavi hkrati
s predlogom akta v Uradnem listu Republike Slovenije, se lahko v trajanju zakonodajnega postopka spremeni le, če se
spremeni naslov predloga akta ali to terjajo pravila določanja kratice.

Državni zbor nalaga vladi, da v 30 dneh
predloži državnemu zboru primerjalni
pregled načina sprejemanja državnega
proračuna v primerljivih parlamentarnih
sistemih zahodno-evropskih držav in svoj
pogled na bodočo ureditev tega vprašanja v poslovniku državnega zbora. Na tej
podlagi naj predlagatelj predloga sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo pripravi
potrebne spremembe in dopolnitve poslovnika.
5. Za drugo obravnavo predloga sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora naj predlagatelji v sodelovanju
s sekretariatom za zakonodajo in pravne
zadeve proučijo možnost označevanja
vlog, ki prihajajo s sodišč oziroma tožilstev in se nanašajo na imuniteto poslancev, kot zaupnih oziroma predvidijo postopek, ki bo omogočal obravnavanje posameznih primerov na zaprtih sejah, ter
poročevalec, it. 39

7. Predlagatelj naj pri pripravi sprememb
in dopolnitev poslovnika za drugo obravnavo zaradi terminološke uskladitve
predvidi redakcijski popravek določbe
217. člena, v katerem je besedo »prihodki« potrebno nadomestiti z besedo »prejemki«.
8. Predlog spremembe poslovnika državnega zbora za drugo obravnavo pripravi,
ob sodelovanju s predlagatelji, Komisija
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državnega zbora za poslovnik, najkasneje do konca oktobra 1994.
II.
Državni zbor soglaša, da se v letu 1994

obravnava in sprejema proračunski memorandum in predlog državnega proračuna za leto 1995 tako, da bo vlada proračunski memorandum predložila držav-

nemu zboru v mesecu oktobru, predlog
proračuna pa v začetku meseca decembra 1994.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije za sprejem
obvezne razlage prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji
Državni zbor Repufclike Slovenije je ob
obravnavi predloga Vlade Republike
Slovenije za sprejem obvezne razlage
prvega odstavka 72. člena zakona o denacionalizaciji na 23. seji, 27. 9. 1994 na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog Vlade Republike Slovenije za

sprejem obvezne razlage prvega odstavka 72. člena zakona o denacionalizaciji
se umakne iz zakonodajnega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predlaga zakona o upravi
- tretja obravnava na 24. seji, dne 28. 9.
1994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve se pooblašča za posamezne redak-

cijske popravke (npr. popravek številčna
označbe členov in dr.) kot to sledi iz
mnenja Sekretariata za zakonodajo i"
pravne zadeve z dne 7. 9. 1994.

SKLEP
'
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslancih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih
- druga obravnava na 24. seji, dne 28. 9.

1994, na podlagi 173. in 180. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopo'"
nitvah zakona o poslancih - EPA 632, s®
umakne iz zakonodajnega postopka.

SKLEP
državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata poslancu, ki postane poslanec
za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na
24. seji, dne 28. 9. 1994, ob potrditvi
poslanskega mandata poslancu, ki postane poslanec za preostanek mandat-

ne dobe namesto poslanca, ki mu je
prenehal mandat, na podlagi 166. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Potrdi se mandat poslanca Petra Petroviča, rojenega 17. 4. 1944, dipl. ing. strojni;
štva, stanujočega Tomšičeva 72, Sloven)
Gradec.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zahteve Temeljnega javnega
tožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani
v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora, po tretjem odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 24. seji, dne 29. 9. 1994, na
podlagi drugega odstavka 36. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
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SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena Zakona o poslancih v zvezi
z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št.
KT 2264/93-3-PT/MK z dne 25. 5. 1994

poročevalec, št. 39

v zvezi z vloženo kazensko ovadbo Min'"
strstva za obrambo, Kabinet minisf®:
Ljubljana, opr. št. KAB/FA-833, zarad'
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve P°
členu 108/111, II in I KZ Republike Slovenije v zvezi s členom 114/11 KZ Republik®r
Slovenije prizna imuniteto poslancu " "
žavnega zbora Republike Slovenije 9°~
spodu Jožetu Jagodniku in ne dovoli z«'
četka kazenskega postopka.

SKLEP
V
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Kočevju, v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zahteve Temeljnega javnega
•ožilstva
v Ljubljani, Enota v Kočevju
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora, po tretjem odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 24. seji, dne 29. 9. 1994, na
Podlagi drugega odstavka 36. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena Zakona o poslancih v zvezi
z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani, Enote v Kočevju, opr. št.
KT 96/94-IKI z dne 7/7—1994, v zvezi
z vloženo kazensko ovadbo UNZ Ljubljana-UKS St. 22/2-39-4/998-94 z dne 30.

6. 1994 zaradi suma storitve kaznivega
dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev
po 86. členu KZ Republike Slovenije in
kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po prvem odstavku
146. člena KZ Republike Slovenije, prizna
imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Benjaminu
Henigmanu in ne dovoli začetka kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru,
Enota v Mariboru, v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
zbora
državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zahteve Temeljnega javnega
tožilstva v Mariboru, Enota v Mariboru
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoPer poslanca Državnega zbora, po tretlem odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 24. seji, dne 29. 9. 1994, na
Podlagi drugega odstavka 36. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena Zakona o poslancih v zvezi
z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru, Enote v Mariboru, opr.
št. I KT 901/94-1 z dne 3/8-1994, v zvezi
z vloženo kazensko ovadbo UNZ Maribor

št. 603-04/412-94-0222-15 z dne 19. 5.
1994 zaradi suma storitve kaznivega dejanja sklenitve škodljive pogodbe por členu 130/11 KZ Republike Slovenije prizna
imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu mag. Jožetu
Protnerju in ne dovoli začetka kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
enota v Ljubljani, v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
Zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zahteve Temeljnega javnega
'ožilstva
v Ljubljani, Enota v Ljubljani
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoPer poslanca Državnega zbora, po tret{®<n odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 24. seji, dne 29. 9. 1994, na
Podlagi drugega odstavka 36. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena Zakona o poslancih v zvezi
z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva Ljubljani, Enote v Ljubljani opr. št.
KT 1305/93 z dne 8/8—1994 v zvezi z vlo-

ženo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe zaupanja,
po členu 175/1 KZ Republike Slovenije,
v zvezi s členom 22. KZ SFRJ, v Republiki
Sloveniji prizna imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu dr. Petru Tancigu in ne dovoli začetka kazenskega postopka.

sklep
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
*akona o Vladi Republike Slovenije
^žavni zbor Republike Slovenije je ob
poravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Repu*Uke Slovenije - druga obravnava na
r- seji, dne 29. 9. 1994, na podlagi 173.
'®na poslovnika državnega zbora spre!®l naslednji

SKLEP

membah in dopolnitvah zakona o Vladi
Republike Slovenije.

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da predlagatelj ni upošteval stališč
in sklepov, ki jih je Državni zbor sprejel
v prvi obravnavi predloga zakona o spre-

2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga predlagatelju, da za obravnavo na prvi
naslednji seji predloži popravljen predlog zakona za drugo obravnavo.
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SKLEP
~~ ~~
državnega zbora ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije — tretja obravnava na 24. seji, dne 29. 9. 1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP

trtem odstavku 194. člena, kot je to navedeno v mnenju Sekretariata za zakonoSekretariat za zakonodajo in pravne za- cla'0 in Pravne zadeve z dne 8. 9. 1994.
deve se pooblašča, da opravi potrebne
redakcijske popravke v 121. členu in v če-

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o veterinarstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o veterinarstvu - prva obravnava na 24. seji, dne
29. 9.1994, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Predlog zakona o veterinarstvu je
ustrezna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
prouči in ustrezno upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
3. Predlagatelj zakona naj dopolni 13.
člen tako, da bo veterinarskim strokovnim delavcem in sodelavcem, ki pridejo
v stik z okuženo živaljo ali okuženim materialom, priznana morebitna okužba
z isto boleznijo kot poklicno obolenje.
4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo pripravi osnutek mreže, upoštevaje primerna dodatna merila za bodočo mrežo javnih zavodov (72. člen) in jih dopolni (npr.

z največjo oddaljenostjo rejcev od zavoda in obsegom območja posameznega
zavoda).
5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona o veterinarstvu za drugo obravnavo 77. člen oblikuje tako, da
naloge državnega veterinarskega zavoda
opravlja Veterinarska fakulteta v Ljubljani. Za to dejavnost naj vodi poseben
obračun.
6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
prouči možnost skrajšanja triletnega roka za sprejetje številnih podzakonskih
aktov.
7. Predlagatelj naj za drugo branje zakona prouči možnost, da se vsa dejavnost
s področja čebelarstva, svetovanja in
zdravstveno varstvo čebel opravlja kot
sekundarna dejavnost veterinarske službe, organizirane v javnem veterinarskem
zavodu.
8. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
zakona o veterinarstvu za drugo obravnavo zdajšnjih 6 predlaganih območnih
veterinarskih zavodov razširi na 9, in sicer za naslednja območja:
- celjsko in zasavsko območje,

-

ljubljansko območje,
dolenjsko območje,
mariborsko in koroško območje,
primorsko območje,
obalno območje,
ptujsko ormoško območje in
pomursko območje.

9. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
zakona za drugo obravnavo vključi možnost, da bo operativni veterinarsko sanitarni nadzor v klavnicah in živilskih obratih* dostopen zasebni veterinarski dejavnosti s koncesijo.
10. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnav"
vanj. vkjjuči večje kompetence veterinarske zbornice na izobraževalnem, zakonodajnem in cenovnem področju.
II.
1. Vlada Republike Slovenije naj do decembrske seje Državnega zbora priprl'
predlog zakona o živinoreji.
2. Vlada Republike Slovenije naj do decembrske seje Državnega zbora pripravj
predlog zakona o veterinarskih zdravil"'
in aditivih.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji protokola o pristopu
Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji
Protokola o pristopu Republike Slovenijo k Splošnemu sporazumu o carinah In
trgovini na 16. izredni seji, dne 30. 9.
1994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
1 V Uradnemn listu Republike Slovenije
— Mednarodne pogodbe se objavi besedilo Splošnega sporazuma o carinah in
trgovini. Besedilo Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini za objavo v Urad-
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nem listu Republike Slovenije priprl
Vlada Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenji®
predlaga Vladi Republike Slovenije,
obvezo Republike Slovenije do uvo#
kmetijskih pridelkov navedenih v I. B lisI
XCVI uredi in izvrši s tržnimi redi.

Predlog zakona o ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO NEURJA
S POPLAVO IN TOČO V JUNIJU IN JULIJU 1994 - EPA 870
- HITRI

POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 104. seji dne 30/9-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO NEURJA S POPLAVO IN TOČO V JUNIJU IN
JULIJU 1994,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Hitri postopek Vlada Republike Slov/enije utemeljuje
z nujnostjo zagotovitve sredstev za sanacijo naravne
nesreče, ki je v juniju in juliju 1994 prizadela širše območje
Republike Slovenije in povzročila veliko materialno škodo.
Glede na to, da so vsa razpoložljiva sredstva solidarnosti
namenjena odpravi posledic naravnih nesreč že izčrpana,
še v letošnjem letu pa je potrebno izvesti nujuna sanacijska dela, predvsem na področju cestne in komunalne
infrastrukture ter na področju industrije, drobne obrti in
na stanovanjskem področju je zagotovitev dodatnih sred-.
stev nujna.

Glede na nujnost takojšnje zagotovitve sredstev za sanacijo najnujnejše škode Vlada RS na podlagi 51. člana
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlaga
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, da za
obravnavo in sprejem navedenega predloga zakona skliče
izredno sejo državnega zbora v najkrajšem možnem času,
po možnosti še v času tega zasedanja.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo in točo
^juniju in juliju 1994
1

- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Neurje s poplavo in točo je v mesecu juniju in začetku julija
'994 prizadelo širše območje naše države in povzročilo škodo
skupni višini 11.813 mio SIT.

v

državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi Informacije
® posledicah neurja s poplavo in točo na 23. seji dne 26. 7.
<994 sprejel predlagane ukrepe in programe pri čemer je
'adolžil
pristojne službe, da ocenjeno škodo in potrebne
a
ktivnosti razmejijo na državno in občinsko raven ter pripravo poseben zakon o odpravi posledic neurja s poplavo in
'°čo, ker škoda, še posebej na občinski ravni presega možnos,i
občin za sanacijo posledic.
podlagi poročil Izvršnih svetov Skuščin občin ter verifikaJj'ie
ocenjene škode s strani državne komisije, upoštevajoč
a
oločila zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za
Opravljanje
posledic naravnih nesreč ter družbenega dogov
°ra o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti je
u
9otovljena škoda na državni ravni v višini 3.480 mio SIT na
°bčinski ravni pa 8.381 mio SIT.
jjja prizadeta območja so bila usmerjena vsa sredstvq enodnevnega
julijskega zaslužka, ki je bil v letu 1994 plačan
*adnjič. S temi sredstvi se je zagotavljal le det; tj. 14,6%
•inficirane škode za sanacijo dejavnosti in infrastrukture, ki
™ v pristojnosti občine. Sanacija škode na prizadetem
Območju je bila, upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev
"Srnerjena le v zagotovitev nujnih pogojev za življenje in delo
,6r
za preprečitev nadaljnje škode.
predlagatelj
ocenjuje, da je potrebno čimprej izvesti tudi
Jar>acijske posege na področjih, ki omogočajo kontinuiteto
I žvsanaciji prizadetega območja. Predlagatelj meni, da je za
edbo nujnih sanacijskih del na občinski ravni potrebno
*?9otoviti še 1.100 mio SIT, da bi lahko škodo sanirali do
'sine ca 30% v globalu. Gled na to, da celotnih sanacijskih
Pr
°gramov ni mogoče izvesti v letu 1994, bo program sanacije

pripravljen tako, da se bo, del sredstev za sanacijo v kmetijstvu
in za delno sanacijo plazov zagotovil v letu 1995. V letu 1994
pa je potrebno izvesti nujna sanacijska dela na cestnem
omrežju, v komunalnem gospodarstvu, negospodarskih
dejavnostih, industriji, drobnem gospodarstvu in obrti ter na
stanovanjskem področju.
Prav tako je v letu 1994 potrebno zagotoviti del sredstev za
sanacijo škode na državni ravni, saj je do nastanka naravne
nesreče prišlo po sprejemu proračuna za leto 1994, zato
uporabniki proračuna sredstev za te namene nimajo. Za
izvedbo najnujnejših sanacijskih posegov naj bi se zato uporabila sredstva stalne proračunske rezerve. Sredstva za
dokončno sanacijo državne infrastrukture pa bodo morala biti
zagotovljena s proračunpm za prihodnje leto.
II. CILJI IN NAČELA ZAKpNA
Predlagani zakon bo zagotovil sredstva za najnujnejšo
odpravo posledic neurja s poplavo na občinski ravni ter del
sredstev za interventno panacijo na državni ravni.
Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti
le po verifikaciji sanacijskega programa. Za namensko
porabo sredstev v občini je izrecno odgovoren predsednik
izvršnega sveta oziroma župan, za sanacijo škode na državni
ravni pa minister pristojen za posamezno področje. Za zavarovanje vračila sredstev vsled eventuelne nenamenske porabe
je z zakonom predvidena obveznost izdaje akceptnega naloga
še pred nakazilom sredstev za izvajanje sanacijskega programa. Namenskost uporabe sredstev po tem zakonu bo
tekoče kontrolirala posebna država komisija. Z zakonom je
predvidena tudi denarna kazen za odgovorno osebo občine
ob eventuelni nenamenski porabi sredstev po tem zakonu.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih,
predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.
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Sredstva se zagotavljajo na podlagi obstoječega Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994
v višini 1.218 mio SIT, del sredstev pa bo nujno potrebno
zagotoviti iz sredstev proračuna RS za leto 1995 in sicer
v višini 445 mio SIT.

zakona preverja državna komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za okolje in prostor.
Predstojnik uporabnika je odgovoren za namensko uporabo
sredstev iz prve elinee 3. člena tega zakona. O poteku odpra
Ijanja posledic škode mora tekoče poročati komisiji iz prej®"
njega odstavka, zaključno poročilo pa ji je dolžan predloži'
do 30. 6. 1995.

BESEDILO ČLENOV

8. člen
1. člen

S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo posledic
neurja s poplavo in točo, ki je junija in julija 1994 prizadelo
širše območje Republike Slovenije ter se določa njihova uporaba.

Za zavarovanje vračila namensko uporabljnih sredstev po tenj
zakonu izročijo občine Ministrstvu za finance akceptn«
naloge, najpozneje dan pred zapadlostjo nakazila vsakega
posameznega zneska sredstev.
9. člen

2. člen
Skupni obseg sredstev iz prejšnjega člena znaša 1.663 mio
tolarjev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo:
- v letu 1994 iz sredstev stalne proračunske rezerve v višini
1.218 mio tolarjev in
- v letu 1995 iz sredstev državnega proračuna v višini 445 mio
tolarjev.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če ravn
v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.

3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se uporabijo:
- za sanacijo dejavnosti in infrastrukture, ki je v pristojnosti
občine v višini 1.100 mio tolarjev,
- za sanacijo gospodarske infrastrukture državnega pomena
in za dejavnosti, ki so v pristojnosti države in se financirajo iz
državnega proračuna v višini 563 mio tolarjev.
4. člen
Sredstva po tem zakonu se zagotavljajo občinam oziroma
njihovim pravnim naslednicam ter ministrstvom (v nadaljnjem
besedilu: uporabnikom) brez obveznosti vračanja v višini in
po dinamiki, določeni v prilogi, ki je sestavni del tega zakona
in je objavljena hkrati z njim.
5. člen
Sredstva iz prve alinee 3. člena tega zakona se nakazujejo
uporabnikom po predložitvi sanacijskega programa, ki ga
potrdi komisija iz 7. člena tega zakona.
Sredstva iz druge alinee 3. člena tega zakona se uporabljajo
skladno z določbami zakona o izvrševnaju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Ur. I. RS, št. 26/94).

Uporabnik
Črnomelj
Laško
Lenart
Litija
Hrastnik
Pesnica
Radlje
Ruše
Trbovlje
Zagorje
Žalec
SKUPAJ
Skupaj leto

6. člen
Sanacijska dela se izvajalcem lahko oddajo na podlagi zbiranja ponudb.
7. člen
Namensko uporabo sredstev iz prve alinee 3. člena tega

8
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Znesek
56
81
56
68
90
73

Pristojnost občine
1994
1995
oktober novem, januar februar
16
17
27
26
10
13
12
10
24
25
34
35
22
22

38
293
150
179
1090

14
113
62
32
327
645

14
112
61
32
318

23

23

39
153
445

38
147

Pristojnost države
Uporabnik
MPZ
MOP
MGD
MK
SKUPAJ

Znesek
202
330
27
563

rriar^
16
"9
12
6
""7
"22
""1

~~^9
145

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravljanje posledic neurja s poplavo, kije v mesecu juniju in juliju
1994 prizadela širSe območje Republike Slovenije in določa
namen njihove uporabe.
Sistem oblikovanja sredstev solidarnosti za odpravljanje
Posledic naravnih nesreč v Republiki Sloveniji je določen
z Zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS št. 35/75,8/75,8/
78, 33/80 in 16/84). Najpomembnejši vir iz naslova navedenega zakona je t. i. enodnevni julijski zaslužek. Z zakonom
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejetim 28.
9 1994 pa je določeno, da s 1. 1. 1995 določbe zakona, ki je
urejal oblikovanje sredstev solidarnosti, prenehajo veljati.
Ha območja, prizadeta z neurjem junija in julija 1994, so bila
usmerjena vsa sredstva enodnevnega julijskega zaslužka
1994. S temi sredstvi se je zagotavljal le del, t.j. 14,6% verificirane škode za sanacijo dejavnosti in infrastrukture, ki je
y pristojnosti občine. Sanacija škode na prizadetem območju
jo bila, upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev, usmerjena
'o v zagotovitev nujnih pogojev za življenje in delo ter za
Preprečitev nadaljnje škode.
Glede na izjemno velik obseg škode, ki jo je povzročilo obravnavano neurje s poplavo in točo v juniju in začetku julija 1994,
saj znaša škoda, ki jo je v skladu s predpisi, s področja
solidarnosti, verificirala pristojna državna komisija 11.813 mio
SIT, ter glede na to, da v letu 1995 ni zagotovljen vir za
sanacijo
naravnih nesreč, je za odpravo posledic neurja
s
poplavo in točo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako
fc sredstev stalne proračunske rezerve 1994, kot iz sredstev
državnega proračuna prihodnjega leta.
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno čimprej izvesti tudi
sanacijske
posege na področjih, ki omogočajo kontinuiteto
v
sanaciji prizadetega območja. 'Predlagatelj meni, da je za
izvedbo nujnih sanacijskih del na občinski ravni potrebno
zagotoviti še 1.100 mio SIT, da bi lahko škodo sanirali do
višine cca 30% v globalu. Glede na to, da celotnih sanacijskih
Programov ni mogoče izvesti v letu 1994, je program sanacije
Pripravljen tako, da se bo del sredstev za sanacijo v kmetijstvu
'n za delno sanacijo plazov zagotovil v letu 1995. V letu 1994
bodo s sredstvi iz naslova tega zakona izvedena sanacijska
dela na cestnem omrežju, v komunalnem gospodarstvu,
negospodarskih dejavnostih, industriji, drobnem gospodarstvu in obrti ter na stanovanjskem področju.

Ob pripravi zakona se je pojavilo vprašanje pravnih naslednic
občine zaradi nove lokalne samouprave. Zato je predlagatelj
že naročil upravičencem - občinam, da se sanacijski programi pripravljajo v skladu s predlogom novih občin. Predlagatelj pa ocenjuje, da posebnih težav ne bo, saj je nastala
škoda v celoti evidentirana in prikazana po krajevnih skupnostih, le v primeru občine Žalec gre za razdelitev občine na pet
novih občin, škoda pa je nastala le na območju nove občine
Vransko.
Glede na to, da z deli ni mogoče zavlačevati, zakon določa, da
se dela po sanacijskem programu lahko oddajo le s pridobitvijo ponudb in ne na podlagi javnih razpisov.
Prav tako zakon določa, da je za izvedbo sanacijskega programa odgovoren predsednik Izvršnega sveta občine oziroma
v letu 1995 župan občine. Izvedbo sanacije bo tekoče spremljala državna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
okolje in prostor.
.
Sredstva za sanacijo, dejavnosti in infrastrukture, ki je v pristojnosti občine, bodo vplačana šele po predložitvi sanacijskega programa, ki ga bo potrdila republiška komisija ter
akceptnega naloga kot zavarovanja za eventualno nenamensko uporabo.
V izogib poslovanja preko posebnega računa ter podvojenega
nakazovanja in dvojnih stroškov je predvideno, da bi se odobrena sredstva nakazovala direktno iz ustreznega računa
državnega proračuna na poseben račun občine.
Z zakonom se zagotavlja tudi del sredstev za izvedbo interventnih ukrepov v letu 1994 na gospodarski infrastrukturi
državnega pomena. V skupni višini 563 mio SIT. Zato bo
z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
nujno potrebno zagotoviti sredstva za odpravo posledic
neurja s poplavo in točo, tako na področju prometa in zvez
v višini 95 mio SIT, kot tudi na področju vodnega gospodarstva v višini 2,6 mio SIT.
S predlaganim zakonom za proračun Republike Slovenije
v letu 1994 ne bodo nastale nove obveznosti, saj bo za ta
namen uporabljena proračunska rezerva, medtem ko bo za
leto 1995 potrebno v državnem proračunu zagotoviti 445 mio
SIT za ta namen.

POPRAVEK
Vlada Republika Slovani)« ja 19. 7. 1M4 poslala
državnemu zboru v prvo obravnavo predlog zakona o poroštvih Republike Sloveni|e. Kasneje pa Je
sporočila, da |e v zadnji vrstici drugega odatavka
9. člena tega zakona tiskovna napaka. Beaedilo
»...iz prvega odstavka 7. člena tega zakona« ae
pravilno glasi«... iz prvega odstavka $. člena tega
zakona«.
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Predlog zakona o ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA POKRIVANJE IZGUB
V PODJETJU »RADEČE PAPIR« - EPA 812 - HITRI POSTOPEK
Poslanci: Franci Lipoglavšek
Zmago Jelinčič
Branko Jane
V skladu s 1. odstavkom 201. člena, v povezavi s 174
členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
poslanci vlagamo
PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
POKRIVANJE IZGUB V PODJETJU »RADEČE PAPIR«

podjetja tujcem bi zaradi dobre opremljenosti podjetja iz
nacionalnega in gospodarskega stališča pomenila veliko
škodo. Za razbremenitev svojih kratkoročnih zadolžitev
s tem zakonom RADEČE PAPIR proda del svoje lastnine
državi in tako pridobi primerna obratna sredstva.
V pripravah in v usklajevalnem postopku je bila za tako
zakonsko rešitev dana ponudba s strani Vlade Republike
Slovenije in pristojnih Ministrstev.
Pri delu delovnih teles bodo sodelovali predlagatelji.

Hitri postopek je potreben zaradi nevarnosti, da bi prišlo
do nakupa podjetja RADEČE PAPIR po tujem kupcu.
Podjetje je zaradi izgube poslov z Narodno banko Jugoslavije v času osamosvojitve Slovenije prišlo v izredne težave,
saj se je moralo orientirati na nova tržišča. Prodaja

Franci LIPOGLAVŠEK, I. r.
Zmago JELINČIČ, I. r.
Branko JANC, I. r.

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za pokrivanje izgub v podjetju »Radeče
papir«
I. OCENA STANJA

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Podjetje Radeče papir p. o. je edini proizvajalec vrednostnih
in zaščitenih papirjev za bankovce v državi. Zaradi hude krize,
ki je bila povzročena 1991 s prekinitvijo poslovnih odnosov
z Narodno Banko Jugoslavije - Zavodom za izradu novčanica
i kovanog novca v Beogradu, je sicer izjemno poslovno
uspešno podjetje z jasno tržno koncepcijo in dobrim proizvodnim programom na robu propada. Podjetje samo ni moglo
pokriti izgub, ki so nastale zaradi izpada preko 35 do 40
milijonov DEM realizacije, zaradi česar se je močno zadolžilo.
Nastala je nekrita izguba v letu 1992, 1993 in prvem polletju
1994, ki znaša 13 milijonov DEM

Sprejetje tega zakona bo vplivalo na proračun države, saj se
bodo sredstva za pokrivanje izgub v podjetju Radeče papir
izdvojila iz proračuna. Finančna udeležba v podjetju za zago;
tovitev nemotenega poslovanja bo opredeljena kot lastniški
delež Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENOV

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

1. člen

S sprejemom zakona se bi omogočilo, da bi država zagotovila
sredstva za pokrivanje izgub v obliki povečanja osnovnega
kapitala podjetja. To bi zagotovilo preživetje podjetja in ohranitev podjetja v lasti države, katere strateški interes je, da se
papir za bankovce in drugi vrednostni in zaščiteni papirji
izdelujejo v Republiki Sloveniji. To podjetje poskušajo lastninsko prevzeti tuji investitorji. V primeru prehoda lastnine in
upravljanja edinega proizvajalca bankrotnih papirjev v državi
na tujega partnerja, bi postala vprašljiva oskrba države
s papirjem za bankovce za njene potrebe.

S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za pokrivanje izgub
v obliki povečanja osnovnega kapitala.

III. NAČELA IN CILJI ZAKONA TER PREDLAGANE REŠITVE

Republika Slovenija zagotovi sredstva iz 1. člena tega zakona
v višini, ki jo potrdi pooblaščeni revizor vendar največ v višini
1.000,000.000,00 SIT.

Zakon omogoča podjetju Radeče papir zagotovitev sredstev
za pokrivanje izgub in nadaljevanje proizvodnje. Republika
Slovenija bo zagotovila sredstva v višini, ki jo bo potrdil
pooblaščeni revizor, vendar pa največ 1.000.000.000,00 SIT.
S temi sredstvi se bo povečal osnovni kapital podjetja Radeče
papir, ki bo za ta znesek izdala delnice oziroma priznala
lastniški delei državi na podlagi ocenjene vrednosti osnovnega kapitala po odpisu izgub.

2. člen
Družbeno podjetje Radeče papir mora v breme svojega kapi'
tala odpisati izgubo iz poslovanja iz leta 1992,1993 in pgyega
polletja 1994 v višini, ki jo potrdi pooblaščeni revizor.
3. člen

Sredstva iz prejšnjega odstavka so namenjena povečanju
osnovnega kapitala podjetja Rdeče papir. Lastniški delež (delnice) iz naslova povečanja osnovnega kapitala podjetja pri"
pada Republiki Sloveniji in se ugotavlja na osnovi ocenjene
vrednosti osnovnega kapitala podjetja po odpisu izgub iz Zčlena.

S predlaganim zakonom bo Republika Slovenija postala lastnik edinega proizvajalca vrednostnih in zaščitenih papirjev za
bankovce podjetja Radeče papir, zagotovila trajnost in zanesljivost dobave papirja za bankovce.

Sredstva iz 1. odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.

Podjetje Radeče papir bo prejelo avans za nadaljevanje
nemotenega poslovanja, sredstva pa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije

Za zagotovitev nemotenega poslovanja Republika Slovenija
zagotovi podjetju Rdeče papir avans v višini 500,000.000,0"
SIT za namene iz prvega člena tega zakona.
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4. člen

poročevalec, št. 39

Avans iz prejšnjega odstavka tega člena se revalorizira do
določitve lastniškega deleža Republike Slovenije iz naslova
povečanja osnovnega kapitala podjetja Radeče papir.

5. člen
Zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV
Podjetje Radeče papir p. o. je edini proizvajalec vrednostnih
in zaščitenih papirjev za bankovce v državi. Zaradi hude krize,
W je bila povzročena 1991 s prekinitvijo poslovnih odnosov
* Narodno Banko Jugoslavije - Zavodom za izradu novčanica
i kovanog novca v Beogradu, je sicer izjemno poslovno
uspešno podjetje z jasno tržno koncepcijo in dobrim proizvodnim programom na robu propada. Podjetje samo ni moglo
pokriti izgub, ki so nastale zaradi izpada preko 35 do 40
milijonov DEM realizacije, zaradi česar se je močno zadolžilo.
Nastala je nekrita izguba v letu 1992, 1993 in prvem polletju
1994, ki znaša 13 milijonov DEM.
S sprejemom zakona se bi omogočilo, da bi država zagotovila
sredstva za pokrivanje izgub v obliki povečanja osnovnega
kapitala podjetja. To bi zagotovilo preživetje podjetja in ohranitev podjetja v lasti države, katere strateški interes je, da se
Papir za bankovce in drugi vrednostni in zaščiteni papirji
izdelujejo v Republiki Sloveniji. To podjetje poskušajo lastninsko prevzeti tuji investitorji. V primeru prehoda lastnine in
nupravljanja edinega proizvajalca bankotnih papirjev v državi
s tujega partnerja, bi postala vprašljiva oskrba države
s
papirjem za bankovce za njene potrebe.

Zakon omogoča podjetju Radeče papir zagotovitev sredstev
za pokrivanje izgub in nadaljevanje proizvodnje. Republika
Slovenija bo zagotovila sredstva v višini, ki jo bo potrdil
pooblaščeni revizor, vendar pa največ 1.000,000.000,00 tolarjev. S temi sredstvi se bo povečal osnovni kapital podjetja
Radeče papir, ki bo za ta znesek izdalo delnice oziroma
priznalo lastniški delež državi na podlagi ocenjene vrednosti
osnovnega kapitala po odpisu izgub.
S predlaganim zakonom bo Republika Slovenije postala lastnik edinega proizvajalca vrednostnih in zaščitenih papirjev za
bankovce podjetja Radeče papir, zagotovila trajnost in zanesljivost dobave papirja za bankovce.
Podjetje Radeče papir bo prejelo avans za nadaljevanje
nemotenega poslovanja, sredstva pa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. S tem bo Republika Slovenije
postala lastnik edinega proizvajalca vrednostnih in zaščitenih
papirjev za bankovce podjetja Radeče papir p. o., zagotovila
trajnost in zanesljivost dobave papirja za bankovce in zagotovila nemoteno poslovanje.
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ODPLAČILO
KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA
IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN
- EPA 743 - TRETJA OBRAVNAVA
Sekretariat za zakonodajo
in pravne zadeve
V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika Državnega zbora je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
pripravil za tretjo obravnavo celovito besedilo:

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
ZA ODPLAČILO KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH
DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN.

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna
sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn
1. člen
Republika Slovenija bo od leta 1995 do leta 2002 v proračunu
zagotavljala sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slovenske železarne d. o. o. najemajo za nabavo trajnih obratnih
sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del, v skupnem znesku 4.855.943.125 tolarjev.
Sredstva za namene iz prvega odstavka lahko znašajo največ
1/8 skupnega zneska letno.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena po plačilu predstavljajo terjatev Republike Slovenije do Slovenskih železarn d. o.
o., ki jih ta lahko po sklepu Vlade Republike Slovenije spremeni v kapitalski delež države.
2. člen (nov 1. a člen)
Pred nakazilom proračunskih sredstev, namenjenih za trajna
obratna sredstva po 2. členu tega zakona, morajo člani poslovodstva gospodarske družbe predložiti izjave in jamstva, iz
katerih je razvidno, da za vložena proračunska sredstva jamčijo s svojim osebnim premoženjem.
Na podlagi jamstva z osebnim premoženjem, je poslovodstvo
upravičeno do udeležbe pri dobičku oziroma pri pozitivnih
rezultatih poslovanja.
Podrobnejše pogoje jamstva z osebnim premoženjem in pravice do udeležbe pri dobičku oziroma pri pozitivnih rezultatih
poslovanja, določi minister, pristojen za gospodarstvo.
3. člen (nov 1. b člen)
Pred nakazilom proračunskih sredstev, namenjenih za trajna
obratna sredstva, so družbe iz prvega odstavka 4. člena
dolžne podati izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo najkasneje v treh letih pridobile certifikat o standardu kakovosti ISO
9001.
4. člen (prej 2. člen)
Sredstva iz prvega odstavka 1. člena se namenijo za:

- trajna obratna sredstva v znesku 2.626.985.625 tolarjev i"
sicer v:
ACRONI JESENICE
517.436.563 tolarjev
METAL RAVNE
597.042.188 tolarjev
FIPROM
358.225.313 tolarjev
STROJI
159.211.250 tolarjev
VALJI
119.408.438 tolarjev
JEKLOLIVARNA
119.408.438 tolarjev
NOŽI
39.802. 813 tolarjev
KONCERN
716.450. 625 tolarjev
- investicije v znesku 2.228.957.500 tolarjev in sicer v:
ACRONI JESENICE
METAL RAVNE
JEKLO ŠTORE

1.711.520.938 tolarjev
318.422.500 tolarjev
199.014.063 tolarjev

V primeru bistveno spremenjenih pogojev poslovanja posa"
meznih koristnikov v obdobju najemanja kreditov, iahKo
Vlada Republike Slovenije spremeni višino porabe sredstev 0le
v okviru namenov in subjektov, določenih v prvi in drugi ali" '
prvega odstavka tega člena
5. člen (prej 3. člen)
Razmerje med Republiko Slovenijo, Slovenskimi železarna"1'
in bankami, pri katerih bodo Slovenske železarne najele kredite iz prvega odstavka 1. člena, se uredijo s poset>n"
pogodbo za vsak kredit.
Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa, po predhodne"1
soglasju Vlade Republike Slovenije, minister, pristojen
gospodarstvo.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dolžno Ministrstvi
za finance sproti posredovati izvode dokumentacije o sklep0a'
nju in izvajanju pogodb in pogodbe iz prvega odstavka te~
člena.
6. člen (prej 4. člen)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis"1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V predloženem celovitem besedilu predloga zakona za tretjo
obravnavo so upoštevani amandmaji k 1. in 2. členu, ki so bili
sprejeti v drugi obravnavi. Zaradi vgrajenih novega 1. a in 1.
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b člena je bilo potrebno temu ustrezno preštevilčiti tudi
nadaljnje člene,
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Predlog zakona o PREVOZIH V CESTNEM PROMETU - EPA 248
- TRETJA OBRAVNAVA
Sekretariat za zakonodajo
in pravne zadeve

pripravil za obravnavo celovito besedilo:

V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika Državnega zbora je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve

PREDLOGA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU.

Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu
''SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
H) Ta zakon določa organizacijo, pogoje in način opravljanja
Prevozov oseb in stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
(2) Prevoz oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu se
opravlja v skladu s tem zakonom in mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.
(3) Če s posameznimi državami ni bila sklenjena pogodba iz
^ejšnjega odstavka, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo opravlja v skladu s tem zakonom in mednarodnimi
Pogodbami, ob upoštevanju načela vzajemnosti.
2. člen
(uporaba pojmov)
Posamezni, v tem zakonu uporabljeni izrazi, imajo naslednji
Pomen:
1
Prevoz v notranjem cestnem prometu je vsak cestni prevoz
dotraj meja Republike Slovenije.

2. Prevoz v mednarodnem cestnem prometu je vsak cestni
Prevoz najmanj čez eno državno mejo.
Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen
sem uporabnikom prevoznih storitev.

11. Vozni red je ureditev linije, s katero se določa vrsta
orevoza. relaciie. na katerih se opravlja prevoz, vrstni red
postaj in postajališč, njihova oddaljenost od začetne postaje
ali postajališča, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako
avtobusno postajo in postajališče, obdobje v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji in čas veljavnosti.
12. Mednarodni linijski promet je prevoz na liniji, pri kateri je
prva postaja ali postajališče na ozemlju Republike Slovenije
in zadnja ria ozemlju tuje države, kot tudi prevoz na liniji, ki
tranzitira tujo državo, zadnja postaja ali postajališče pa je
ponovno na ozemlju Republike Slovenije.
13. Medkrajevni linijski promet je javni prevoz med dvema ali
več kraji in se lahko opravlja kot potniški, hitri ali direktni.
14. Primestni promet je javni prevoz med območjem mesta in
njegovo okolico, ki je namenjen pretežno potnikom, ki se
vozijo na delo, v šolo in podobno (dnevna migracija) oziroma
prevoz potnikov, namenjen dnevni migraciji med posameznimi mesti oziroma naselji, ki predstavljajo gospodarsko celoto.
15. Mestni promet je javni linijski prevoz na ureditvenem
območju mesta.
16. Itinerer označuje določeno smer gibanja prevoznega sredstva na avtobusni liniji.
17. Potniški prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih.

y

Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga fizična ali pravna
°Seba opravlja za zadovoljevanje potreb pri izvajanju svoje
dejavnosti oziroma nalog s svojega delovnega področja.
5-v Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem
Republiki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje prevoza
°seb ali stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu.
Tuji prevoznik je tuja fizična ali pravna oseba, ki opravlja
Prevoz oseb ali stvari v mednarodnem cestnem prometu
Mednarodna pogodba je vsak mednarodni večstranski ali
tostranski sporazum, protokol, aranžma oziroma izmenjava
J°t, s katerimi se ureja mednarodni prevoz, in ki zavezuje
Republiko Slovenijo.
Kabotaža je vsak prevoz oseb ali stvari med posameznimi
"aji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tudi prevoznik.
v

Relacija je razdalja med katerimakoli krajama na liniji, ki sta
Poznem redu označena kot posataja ali postajališče.

JO. Linija je določena relacija in smer vožnje od začetne do
jončne avtobusne postaje ali postajališča, na kateri se prevajajo potniki v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in
^ni, ki sta vnaprej določena in objavljena.

18. Hitri prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po voznem
redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na
pomembnejših avtobusnih postajališčih.
19. Direktni prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo na
končni avtobusni postaji oziroma avtobusnem postajališču.
20. Avtobusna postaja je določen prostor za sprejem in
odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za
varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, sanitarije
ter prometni urad in s posebnimi predpisi določeno opremo.
21. Pomembnejše avtobusno postajališče je prostor, določen
za postanek avtobusov, ki mora imeti zadostno število peronov za varen vstop in izstop potnikov, mesta za prodajo
vozovnic, prostor za zadrževanje potnikov, tablo z objavo
izvlečkov iz voznih redov in objavo delovnega časa, javno
telefonsko govorilnico, javne sanitarije in urejene prometne
površine.
22. Avtobusno postajališče je prostor, določen za postanek
avtobusov po voznbem redu in za varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov.
23. Parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobuse je urejen
prostor za parkiranje, na katerem so za vozno osebje zagotov-
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Ijeni minimalni higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in
telefon.

5. člen
(pogoji za pridobitev licence)

24. Postaja za tovorna vozila je določen prostor z ustreznimi
objekti za parkiranje ali garažiranje tovornih vozil s prometnim uradom in sanitarnimi napravami.

(1) Licenco lahko pridobi domača fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje naslednje pogoje:

25. Dovoljenje za prevoz je skupno ime za več vrst listin,
določenih v tem zakonu ali v mednarodni pogodbi, s katerimi
se dovoljuje vozilu s tujo registracijo pristop na slovenske
ceste in vožnja po njih, oziroma Vozilu s slovensko registracijo pristop na ceste države, katere organ je izdal dovoljenje
in vožnja po njih.
26. Dovolilnica je listina, s katero se dovoljuje enkratni pristop
vozilu s tujo registracijo na slovenske ceste in vožnja po njih,
oziroma vozilu s slovensko registracijo pristop na ceste
države, katere organ je izdal dovoljenje in vožnja po njih.
3. člen
(obveznost dokumentov v vozilu)
(1) Pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu mora imeti
voznik domačega prevoznika med vožnjo v vozilu overjeno
kopijo licence in dokument, iz katerega morajo biti razvidni
podatki o vrsti prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika, ime in priimek voznika, glavni podatki o smeri vožnje,
registrska številka vozila, stanje števca ob začetku in na
koncu vožnje in podpis pooblaščene osebe, ki je izdala dokument. Po opravljeni vožnji se v dokument vpišejo še podatki
o skupnem številu prevoženih kilometrov, podatki o številu
prepeljanih potnikov in potniških kilometrih ter podatki o količini prepeljanega blaga in tonskih kilometrih.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu, za opravljanje avto-taksi prevozov ter prevozov za lastne potrebe iz
drugega odstavka 16. člena in drugega odstavka 31. člena
tega zakona.
(3) Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
morajo imeti oznake in opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.
4. člen

1. da ima opravljanje dejavnosti javnega prevoza ali prevoza
za lastne potrebe vpisano v sodni register;
2. da je lastnik enega ali več vozil za posamezne vrste prevozov, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi o varnosti
cestnega prometa in normativi Evropske gospodarske skupnosti;
3. da ima zaposlene voznike avtobusov in voznike motornih
tovornih vozil nad 3.500 kg nosilnosti, ki imajo strokovno
izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti:
4. da ima direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti;
5. da razpolaga z najmanj 3000 ECU v tolarski protivrednosti
na vozilo ali s 150 ECU v tolarski protivrednosti na tono
največje dovoljene mase tovornega vozila oziroma na sedež
v avtobusu;
6. da ni bil obsojen na kazniva dejanja zoper premoženje,
gospodarstvo ali varnost javnega prometa ali kaznovan za
storjen prekršek opravljanja prevozov oseb ali stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence;
7. da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta za
svoja vozila in mesta za vzdrževanje vozil.
(2) Program preizkusa strokovne usposobljenosti iz 4. točke
prvega odstavka tega člena ter postopek in način opravljanja
preizkusa predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju
z ministrom, pristojnim za šolstvo.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet.
(4) Minimalne tehnične in druge pogoje iz 7. točke prvega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za promet,
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in
ministrom, pristojnim za varstvo okolja.

(vrste licenc)
(1) Pravica do opravljanja prevozov oseb in stvari v notranjem
in mednarodnem cestnem prometu se pridobi na podlagi
licence.
(2) Licence izdaja ministrstvo, pristojno za promet, ki lahko
pooblastilo prenese na pravno osebo, ustanovljeno kot reprezentativni organ zbornic, za naslednje vrste prevozov:
1.
-

v mednarodnem cestnem prometu za:
mednarodni linijski prevoz oseb,
mednarodni prosti prevoz oseb,
mednarodni javni prevoz stvari in
mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe;

2.
-

v notranjem cestnem prometu za:
medkrajevni linijski prevoz oseb,
primestni linijski prevoz oseb,
prosti cestni prevoz oseb,
prevoz oseb za lastne potrebe,
avto-taksi prevoze,
javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu in
prevoz stvari za lastne potrebe.

(1) Fizična ali pravna oseba pošlje vlogo za pridobitev licence
s točno navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti
licenco in pisna dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom
predpisanih pogojev reprezentativnemu predstavniku
zbornic.
(2) Reprezentativni predstavnik zbornic izda licenco najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licence ter
vodi evidenco izdanih licenc.
(3) Zoper odločbo, s katero se izdaja licence zavrne, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Minister, pristojen za promet, s pravilnikom podrobneje
določi pogoje za pridobitev licence za posamezne vrste prevozov iz drugega odstavka 4. člena tega zakona ter predpiše
način in postopek njihove pridobitve ter način vodenja evidence iz drugega odstavka tega člena.

(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni treba pridobiti za
opravljanje prevozov z vozili, ki so namenjena potrebam
obrambe in zaščite, za poštna in intervencijska vozila, vozila
do 3.500 kg nosilnosti ali 6.000 kg skupne mase ter za medicinske in humanitarne prevoze.
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6. člen
(postopek za pridobitev licence)

7. člen
(pogoji za opravljanje prevozov)
(1) Domači prevoznik lahko začne opravljati prevoz oseb in
stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, ko
pridobi licenco.
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(2) Licence ni mogoče, prenesti na drugo fizično ali pravno
osebo.
■ t~
(3) Reprezentativni predstavnik zbornic odvzame domačemu
prevozniku licenco, če ugotovi, da ta več ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ali da opravlja prevoze v nasprotju z izdano
licenco.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

(2) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije prevoz
začasno prekinjen, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine,
ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledic ni moč odvrniti
(višja sila).
(3) O prekinitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora domači
prevoznik obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, Vo nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev,
istočasno pa tudi ministrstvo, pristojno za promet.
13. člen
(mestni promet)

H. PREVOZ OSEB
1- Prevoz oseb v notranjem cestnem prometu
I.1. Javni prevoz oseb

(1) Ogranizacijo in način urejanja mestnega prometa lahko
lokalne skupnosti določijo kot gospodarsko javno službo.

8. člen
(delitev javnega prevoza oseb)

(2) Pri urejanju mestnega prometa in določanju gospodarske
javne službe lokalna skupnost upošteva zlasti:

Javni prevoz oseb se opravlja kot prevoz v linijskem cestnem
Prometu in prevoz v prostem cestnem prometu.

- obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
- soodvisnost medkrajevnega, primestnega in mestnega
cestnega prometa,
- povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi
vrstami prometa.

1-1.1. Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu
9. člen
(način opravljanja)
Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu se opravlja na
določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in so
zanj določeni cena in splošni prevozni pogoji; opravlja se kot
Mednarodni, medkrajevni, primestni in mestni promet.

(3) Mestni promet v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000
prebivalcev, se obvezno opravlja kot gospodarska javna
služba.
1.1.2. Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu

10. člen
(vozni red)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, vsako leto razpiše
Potrebe po prevozih na linijah medkrajevnega in primestnega
Prometa. Hkrati se razpišejo potrebe po prevozih na linijah
Mednarodnega prometa.
(2) Domači prevoznik predloži ministrstvu, pristojnemu za
Promet, predlog voznega reda, v katerem navede oddaljenost
vsake avtobusne postaje in postajališča od začetne postaje
oziroma postajališča na podlagi daljinarja s časi vožnje, ter
Predlog cene in splošne prevozne pogoje.

14. člen
(opredelitev)
(1) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu je prevoz,
za katerega relacijo, ceno prevoza oseb ter druge pogoje
prevoza predhodno določita prevoznik in naročnik prevoza
s pisno pogodbo.
(2) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu ne sme
vsebovati elementov linijskega cestnega prometa.
15. člen
(avto-taksl)

(3) Minister, pristojen za promet, predpiše način in postopek
Usklajevanja voznih redov ter njihove registracije.
(4) Daljinar s časi vožnje iz drugega odstavka tega člena
določi minister, pristojen za promet, na predlog reprezentativnega predstavnika zbornic.
(5) Vozne rede določi ministrstvo, pristojno za promet, po
izvedenem postopku njihovega usklajevanja.
(6) Pri določitvi voznih redov iz prejšnjega odstavka upošteva
ministrstvo, pristojno za promet, njihovo usklajenost z voznimi redi železniškega, pomorskega in zračnega prometa.
11. člen
(registracija voznih redov)

(1) Organizacijo, način in pogoje opravljanja avto-taksi prevozov določijo lokalne skupnosti.
(2) Pogoje za opravljanje avto-taxi dejavnosti predpiše ministrstvo, pristojno za promet.
1.2. Prevoz oseb za lastna potrebe
16. člen
(prevoz oseb za lastne potrebe)
(1) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo gospodarske
družbe, državni organi in druge fizične ter pravne osebe, če
prevažajo svoje delavce ali osebe v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti oziroma nalog s svojega delovnega področja.

Domači prevoznik mora registrirati vozni red pri ministrstvu,
Pristojnemu za promet, ki vodi register linij, po registraciji pa
9a mora objaviti na krajevno običajen način, najpozneje 14
dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen za začetek
njegovega izvajanja.

(2) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo tudi posamezniki,
kadar uporabljajo vozilo zase.

12. člen
(začasna prekinitev prevoza na liniji)

17. člen
(kabotaia)

(1) Domači prevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza,
določenega z voznim redom.

Tuji prevoznik ne sme opravljati kabotaže v mednarodnem
cestnem prevozu oseb.

2. Prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu
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2.1. Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem
prometu

tem upoštevati tudi z mednarodno pogodbo dogovorjene
obveznosti.

18. člen
(pogoji za vzpostavitev mednarodnega linijskega prevoza
oseb)

25. člen
(začasna prekinitev in trajna ustavitev prevoza)

Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: mednarodni linijski prevoz
oseb) med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter tranzitni prevoz čez Republiko Slovenijo se vzpostavljata v skladu
z mednarodno pogodbo, na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za promet, in pristojnih organov drugih držav, opravljata pa se v skladu s pogoji, ki jih določata ta zakon in
mednarodna pogodba.
19. člen
(dovoljenje)
(1) Mednarodni linijski prevoz oseb se na ozemlju Republike
Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Dovoljenje se izda na zahtevo zainteresiranega domačega
ali tujega prevoznika, ki ji je potrebno priložiti vozni red,
cenik, itinerer in druge priloge, določene z mednarodno pogodbo.
(3) Tuji prevoznik pošlje zahtevo za izdajo dovoljenja po
pristojnem organu države, kjer je vozilo registrirano.
(4) Register mednarodnih linij vodi ministrstvo, pristojno za
promet.
20. člen
(obveznost dovoljenja v vozilu)
Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb na
ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu izvirnik dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena ali njegova kopija,
ki jo overi organ, ki jo je izdal.
21. člen
(splošni pogoji)
(1) Mednarodni linijski prevoz oseb se mora opravljati
v skladu s cenikom, voznim redom in itinererjem, ki jih uskladita in določita domači in tuji preovznik.
(2) Cenik, vozni red in itinerer mora potrditi organ, ki je izdal
dovoljenje iz prvega odstavka 19. člena tega zakona.
22. člen
(opravljanje prevoza z več vozili)
Mednarodni linijski prevoz oseb se lahko opravlja tudi z več
vozili po istem voznem redu, če to ni v nasprotju z mednarodno pogodbo in če se prevoz opravlja z vsemi vozili na
celotni liniji, za katero je izdano dovoljenje iz prvega odstavka
19. člena tega zakona.
23. člen
(tranzitni linijski prevoz oseb)
Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon in mednarodna
pogodba, se lahko v dovoljenju za opravljanje mednarodnega
tranzitnega linijskega prevoza oseb, izdanemu tujemu prevozniku, določi še:
1. prepoved, da se sprejemajo osebe v Republiki Sloveniji za
prevoz v državo tujega prevoznika ali v tretjo državo;
2. prepoved, da izstopajo v Republiki Sloveniji osebe, pripeljane iz države tujega prevoznika ali tretje države.
24. člen
(uporaba določb o notranjem linijskem cestnem prometu)
Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe avtobusnih
postaj in postajališč ter ostali pogoji v mednarodnem linijskem prevozu oseb se izvajajo po določbah tega zakona
o notranjem cestnem prevozu, tuji prevozniki pa morajo pri
16

(1) Če prevoznik iz ekonomskih in drugih utemeljenih razlogov ne more opravljati mednarodnega linijskega prevoza
oseb, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje, mora vložiti
pri ministrstvu, pristojnem za promet, zahtevo s podrobno
utemeljitvijo razlogov za začasno prekinitev ali trajno ustavitev prevoza.
(2) Prevoz se sme začasno prekiniti ali trajno ustaviti, ko izda
ministrstvo, pristojno za promet, za to ustrezno dovoljenje.
2.2. Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem
prometu
26. člen
(način opravljanja)
(1) Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu se opravlja kot:
1. krožna vožnja zaprtih vrat, to je prevoz iste skupine oseb, ki
se prevaža z istim vozilom;
2. prevoz oseb pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi;
3. izmenične vožnje, organizirane za prevoz vnaprej organiziranih skupin-oseb, z več potovanji iz istega odhodnega kraja
do istega namembnega kraja, pri čemer se mora vsaka skupina, ki je odpotovala skupaj, vrniti v isti sestavi tako, da je pri
prvi vožnji ob vrnitvi in zadnji vožnji ob odhodu vozilo prazno;
4. drugi prevozi oseb v prostem cestnem prometu, kot so;
a) prevzem oseb, ki so se organizirale kot skupina v tretji
državi, vendar ne v tisti, v kateri je vozilo registrirano in ne
v tisti državi, na ozemlju katere se skupina prevzame v prevoz
in to tako, da se mora vozilo s skupino oseb vrniti v državo,
v kateri je vozilo registrirano:
b) prevoz, pri katerem vstopa vozilo v državo prazno zaradi
prevzema skupine oseb in prevoza te skupine na območje
države, v kateri je vozilo registrirano..
(2) Prevoze iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko opravljajo tuji prevozniki brez dovoljenja, prevoze iz 3. in 4. točke
prejšnjega odstavka pa le z dovoljenjem, ki ga izda država,
v kateri se prevozi opravljajo, razen če ni v mednarodni
pogodbi drugače določeno.
27. člen
(kontrolna listina)
(1) Pri opravljanju prevozov iz prejšnjega člena mora imeti
voznik v vozilu izpolnjeno kontrolno listino - seznam oseb, ki
ga je podpisal domači oziroma tuji prevoznik in potrdil pristojni carinski organ na mejnem prehodu ob vstopu v državo
in izstopu iz države.
i
(2) Če v mednarodni pogodbi ni drugače določeno, vodi
domači prevoznik kontrolno listino na obrazcu in na način, ki
ga predpiše minister, pristojen za promet, tuji prevoznik pa na
obrazcu in na način, kot določa predpis njegove države.
28. člen
(razveljavitev in odvzem dovoljenja)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o razveljavitvi dovoljenja iz 19. člena ali odvzemu dovoljenja iz 26. člena
tega zakona, ki je bilo izdano domačemu ali tujemu prevozniku, če prevoznik kljub poprejšnjemu opozorilu prevoza ne
opravlja v skladu z določbami tega zakona ali mednarodne
pogodbe.
(2) Dovoljenje iz 19. člena tega zakona, ki je bilo izdano
tujemu prevozniku, se razveljavi tudi v primeru, če pristojni
organ države, v kateri je prevoznik registriran, noče izdati
ustreznega dovoljenja za domačega prevoznika.
(3) Odvzem dovoljenja po prvem odstavku tega člena se
izreče za čas od treh do 12 mesecev.
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"I. PREVOZ STVARI

34. člen
(dovolilnice za tujega prevoznika)

29. člen
(vrsta prevoza stvari)
Prevoz stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu
opravlja kot javni prevoz in kot prevoz za lastne potrebe.
1

- Prevoz stvari v notranjem cestnem prometu

(1) Tuji prevoznik, registriran v državi, s katero je sklenila
Republika Slovenija pogodbo o mednarodnem prevozu stvari
v cestnem prometu, opravlja mednarodni prevoz stvari
v Republiki Sloveniji na podlagi dovolilnice za prevoz stvari, ki
jo izda ministrstvo, pristojno za promet, če ni v mednarodni
pogodbi določeno, da se opravlja prevoz brez dovolilnice.

30. člen
(javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu)

(2) Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom s priklopnim
vozilom (skupina vozil) se opravlja na podlagi ene dovolilnice.

[javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu je prevoz, za
katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji
določijo s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza.

(3) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo v skupini
vozil registrski označbi različnih držav, je potrebna dovolilnica le za motorno vozilo, razen če ni v mednarodni pogodbi
drugače določeno.
(4) Dovolilnica za prevoz stvari mora biti v tujem vozilu, ko je
ta na območju Republike Slovenije.

31. člen
(prevoz stvari za lastne potrebe)
0) Prevoz stvari za lastne potrebe opravljajo gospodarske
družbe, dražavni organi ter druge fizične in pravne osebe, če
Prevažajo izključno stvari v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti oziroma nalog s svojega delovnega področja, kot je
Prevoz stvari v njihovi lasti ali stvari, ki so bile pri njih proizvejtene in prodane oziroma izposojene ali najete, dane v obde«vo, preoblikovanje, popravilo ali dane v skladiščenje in
Podobno.
(2) Za prevoz stvari za lastne potrebe se šteje tudi prevoz
stvari, ki jih je posameznik izdelal, predelal, popravil ali v te
kamene kupil, ter prevoz za potrebe lastnega gospodinjstva in
'o
z vozilom, katerega največja dovoljena masa ne presega
3
500 kg.
Prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu
32. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)
1
'stv
) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz
ari v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni
Prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi pod'agi.

'2) Dovolilnic iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti za
°Pravljanje mednarodnega prevoza stvari v Republiki SloveJJ'ii z motornim vozilom z domačo registracijo in priklopnim
"Oziiom s tujo registracijo.
'3) Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi dovolilnice iz
P^ega odstavka tega člena od pristojnega organa druge
■[iave na podlagi mednarodne pogodbe, sklenjene s posamezno državo.

(5) Na mejnem prehodu oziroma na drugem kraju, kjer se
opravlja carinsko nadzorstvo in od katerega začne tuje vozilo
voziti po cestah v Republiki Sloveniji, preverja carinski organ
ali je v vozilu dovolilnica iz prvega odstavka tega člena. Če
ugotovi, da v vozilu ni predpisane dovolilnice, mu prepove
vstop v Republiko Slovenijo, oziroma če to ugotovi na drugem
kraju, kjer se opravlja carinska kontrola, prepove nadaljnjo
vožnjo.
(6) Če drugi pristojni organi pri kontroli prometa ugotovijo, da
je tuje vozilo v prometu na cestah v Republiki Sloveniji brez
dovolilnice, ga spremljajo do najbližje službe carinskega nadzorstva.
(7) Cariniki in drugi pristojni organi o tujem prevozniku brez
dovolilnice takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za promet, ki
lahko odloči, da se tujemu prevozniku brez dovolilnice prepove vožnja po cestah v Republiki Sloveniji in določi, kako ga
je treba odpraviti iz Republike Slovenije, oziroma da se mu
dovoli vožnja po cestah v Republiki Sloveniji, za kar izda
posebno dovoljenje.
35. člen
(posebno dovoljenje)
S
Tuji prevoznik iz države, s katero Republika Slovenija ni
sklenila pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari,
lahko pridobi proti plačilu na mejnem prehodu oziroma drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo, posebno
dovoljenje za prevoz stvari in plača cestno takso v skladu z 41.
členom tega zakona. Kopije tako izdanih dovoljenj pošlje
carinski organ ministrstvu, pristojnemu za promet, do 10.
v mesecu za prejšnji mesec.
36. člen
(prevozi brez dovolilnice)
(1) Ne glede na določbe 34. in 35. člena tega zakona, dovolilnica ni potrebna:

33. člen
(Javno pooblastilo za delitev dovolilnic)
'j) Delitev dovolilnic opravlja reprezentativni predstavnik
'oornic
po merilih, postopku in na način, ki ga s pravilnikom
a
°'oči minister, pristojen za promet.

1. za prevoz stvari z javnega letališča in na javno letališče, če
pride do havarije ali druge nasreče letala, ali če mora letalo
pristati zaradi spremenjene smeri leta v sili. ali če so odpovedane letalske linije;

jj-) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se določijo tudi vsebina
ijj^oki za pripravo poročil o opravljenem razdeljevanju dovo-

2. za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove
prikolice;
3. za prevoz posmrtnih ostankov;

di Zoper akt o dodelitvi dovolilnic je dovoljena pritožba na
ministrstvo, pristojno za promet.

4. za prevoz stvari pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih;

j?) Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
ornačega prevoznika.

5. za prevoz poštnih pošiljk;

j?)vVišino povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem
° olilnic, določa minister, pristojen za promet.

6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in razstave,
7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledali-
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ške, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave
ali za filmska, radijska in televizijska snemanja;

jev in prekomerno onesnažuje okolje ali ogroža cestni
promet.

8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko predelavo;

(3) Začasna prepoved iz prejšnjega odstavka se izreče za čas
od treh do 12 mesecev.

9. za prevoz čebel in ribjega podmladka;
10. za prevoz cvetja, okrasnih rastlin in rastlinskih sadik;
11. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot pomoč
v primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v humanitarne
namene;
12. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena
vozila in prevzamejo za prevoz stvari iz pokvarjenih vozil
v Republiki Sloveniji ali tretji državi;
13. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil
(servisna remontna vozila);
14. za prevoz tovorov izključno v reklamne namene ali za
pouk;
15. za vozila z nosilnostjo do 3.500 kg ali skupno maso do
5.000 kg.
(2) Za prevoz iz prejdnjega odstavka mora imeti voznik
v vozilu listine in drugo dokumentacijo, iz katerih je razvidno,
d« gre za enega od navedenih prevozov.
37. člen
(kabotaia tujega prevoznika)
(1) Tuji prevoznik lahko opravi notranji prevoz stvari med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (kabotaža) le, če dobi
za tak prevoz posebno dovoljenje. Vlogo za dovoljenje vloži
tuji prevoznik pri pristojnem organu za promet države, v kateri
ima sedež, ta pa jo posreduje ministrstvu, pristojnemu za
promet v Republiki Sloveniji.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega se sme izdati, če je zaradi
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v državi
nujno, da opravi prevoz tuji prevoznik.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo,
pristojno za promet, po predhodnem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.

40. člen (prej 39.a člen)
(1) Transport živih živali se lahko opravlja le na način in po
pogojih, ki jih določi minister, pristojen za promet, v soglasju
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
in ministrom, pristojnim za okolje in prostor.
(2) Transport živih živali od kraja nakladanja do kraja razkladanja sme trajati največ 12 ur.
IV. CESTNA TAKSA
41. člen (prej 40. člen)
(obveznost plačila)
Za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji, razen za
vozilo, s katerim se opravlja prevoz iz 36. člena tega zakona,
se plača cestna taksa po predpisih o javnih cestah, če m
v mednarodni pogodbi drugače določeno. Cestna taksa vsebuje stroške odpravljanja prometnih nesreč, prometnih zastojev, onesnaževanja zraka in zmanjševanja posledic prometa in
hrupa, če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno.
42. člen (prej 41. člen)
(cestna taksa za vozila različnih registrskih označb)
(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski označbi
različnih držav, se zaračunava cestna taksa v zneskih, K'
veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno vozilo.
(2) Če je eno od vozil iz prejšnjega odstavka iz države,
s katero je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestna
taksa ne zaračunava, se za drugo vozilo cestna taksa zaračunava v znesku, ki velja za državo, v kateri je vozilo registrirano
(3) Za motorna in priklopna vozila s tujo registracijo, ki ji"
ima v zakupu domači prevoznik, se zaračunava cestna taks*
v zneskih, ki veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno vozilo.

38. člen
(prevozi tujega prevoznika v tretjo driavo)
(1) Tuji prevoznik sme opravljati prevoz stvari iz Republike
Slovenije v tretjo državo In obratno, če to določa mednarodna
pogodba in če dobi za to dovoljenje ministrstva, pristojnega
za promet, ki ga izda po predhodnem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.
(2)' Ne glede na prejšnji odstavek sme tuji prevoznik opraviti
prevoz stvari Iz Republike Slovenije v tretjo državo in obratno,
tudi kadar to ni določeno v mednarodni pogodbi, če je zaradi
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v Republiki
Sloveniji treba pritegniti tujega prevoznika in če dobi za to
dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
39. člen
(začasna prepoved vožnje tujemu prevozniku)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o začasni
prepovedi vožnje po cestah v Republiki Sloveniji tovornim
vozilom tujega prevoznika, ki kljub poprejšnjemu opozorilu
ne prevaža stvari v skladu s tem zakonom ali z mednarodno
pogodbo.
(2) Začasna prepoved vožnje po cestah v Republiki Sloveniji
se izreče tovornemu vozilu tujega prevoznika ob prehodu
državne meje. če tovorno vozilo ne izpolnjuje tehničnih pogo18

43. člen (prej 42. člen)
(pristojnost za pobiranje cestne takse)
Cestno takso iz 41. člena tega zakona pobirajo carinski orgsn'
in jo vplačujejo v proračun Republike Slovenije.
V. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA TER POSTAJ*
IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE
44. člen (prej 43. člen)
(storitve avtobusne postaje)
(1) Avtobusna postaja opravlja sprejem in odpravo avtob"'
sov, predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljago, pr0v'
dajo in predprodajo vozovnic ter rezervacije sedežev, pr® 1'
zem in shranjevanje prtljage, daje informacije o prevozi 1!
potnikom in prevoznikom in opravlja druge storitve v zve*
s prevozi za potnike in prevoznike. Avtobusna postaja opr&v'
Ija tudi sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo prost®
prevoze v cestnem prometu. Navedene storitve se štejejo za
gospodarsko javno službo.
(2) Avtobusna postaja mora za vse prevoznike opravljati stori'
tve pod enakimi pogoji.
(3) Delovni čas, cenik in splošni pogoji poslovanja avtobusi
postaje morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
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45. člen (prej 44. člen)
(dolžnost obveščanja o zamudi avtobusov)
(1) Domači in tuji prevoznik mora takoj obvestiti najbližjo
avtobusno postajo, če med vožnjo nastane okvara ali ovira,
zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60 minut zamude.
(2) Avtobusna postaja, ki je tako obvestilo sprejela, mora
° tem takoj obvestiti naslednjo avtobusno postajo na liniji.
46. člen (prej 45. člen)
(dolžnost ustavljanja po voznem redu)
(1) Domači in tuji prevoznik mora ustaviti na vsaki avtobusni
Postaji in avtobusnem postajališču v skladu z voznim redom.
(2) Prevoznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in
avtobusnih
postajališč, ki so urejena in določena v voznem
f
edu.
47. člen (prej 46. člen)
(predpis ministra)
Minister, pristojen za promet, predpiše opremljenost avtobusnih postaj in pomembnejših postajališč ter način opravljanja
"jihovih storitev.
48. člen (prej 47. člen)
(storitve postaje za tovorna vozila)
p

ostaja za tovorna vozila opravlja sprejem, parkiranje ali
9aražiranje, varovanje, odpravljanje tovornih vozil ter zagotavlja bivanje in nastanitev voznega osebja v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
49. člen (prej 48. člen)
(obveznost objave pogojev poslovanja)

VIII. POOBLASTILA CARINSKIH IN INŠPEKCIJSKIH
ORGANOV
52. člen (prej 51. člen)
(pristojnosti carinskih organov)
(1) Carinski organi so pooblaščeni, da na mejnem prehodu
oziroma na drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo, preverjajo, ali ima tuji prevoznik dovoljenje in druge
listine, predpisane v tem zakonu, drugih predpisih in mednarodnih pogodbah. Če ugotovijo, da tuji prevoznik v vozilu
nima predpisanega dovoljenja, mu prepovejo vstop v Republiko Slovenijo oziroma nadaljnjo vožnjo po cestah v Repu*
bliki Sloveniji.
(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo
tujemu vozniku dovoljenje iz 19. in 26. člena tega zakona, če
dvomijo o njegovi pravilnosti, oziroma če voznik ne spoštuje
pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba
skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati v 24 urah
ministrstvu, pristojnemu za promet, da o tem dokončno odloči.
(3) Carinski organi izvršujejo odločitve ministrstva, pristojnega za promet, iz 28. in 39. člena tega zakona.
53. člen (prej 52. člen)
(Inšpekcijsko nadzorstvo)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji za cestni promet.
54. člen (prej 53. člen)
(področje dela inšpektorjev)
Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo:

H) Storitve postaje, parkirišča za tovorna vozila ali za avtobuse so pod enakimi pogoji dostopni vsem uporabnikom.
(2) Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji
Poslovanja postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila ali za
avtobuse morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
v

'. NOTRANJA KONTROLA

- prevoz oseb v mestnem, primestnem in medkrajevnem
cestnem prometu;
- javni prevoz oseb in stvari v notranjem prostem cestnem
prometu;
- prevoz za lastne potrebe iz 16. in 31. člena tega zakona;
- prevoz oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu;
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča in
postaje ter parkirišča za tovorna vozila in avtobuse;
- izvajanje notranje kontrole.
55. člen (prej 54. člen)
(naloge Inšpekcijskega nadzorstva)

50. člen (prej 49. člen)
(obveznost izvajanja)
(1) Domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz oseb in stvari in
Prevoz za lastne potrebe v cestnem prometu, je dolžan izvajati
•rajno kontrolo nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih
Pogojev, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
v
ozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih
ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
(2) Organizacijo notranje kontrole, pristojnosti in način izvajala notranje kontrole uredi domači prevoznik s svojimi akti.
V

'». STAVKE

(1) Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcijskega nadzora:
1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7.,
20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;
2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali večja premoženjska škoda;
3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki
niso označena in opremljena, kot je to določeno s predpisom,
izdanim na podlagi tega zakona;
4. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.
(2) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prejšnjega
odstavka ne zadrži njene izvršitve.

51. člen (prej 50. člen)
(opravljanje prevozov oseb in stvari v primeru stavke)
(1) Domači prevozniki, ki opravljajo prevoze oseb v cestnem
Prometu, morajo v času stavke zagotoviti izvajanje mednarodna linijskega prevoza oseb, ki je določen z mednarodnimi
Pogodbami, v medkrajevnem, primestnem in mestnem prometu pa izvajanje nemotenega poteka prevozov oseb v okviru
poznih redov (dnevna migracija).
' ) Domači prevozniki, ki opravljajo mednarodni prevoz stvari
cestnem prometu, morajo v času stavke zagotoviti nemočno izvajanje prevozov živih živali, hitro pokvarljivega blaga
"i nevarnih snovi.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
56. člen (prej 55. člen)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna osoba ali samostojni
podjetnik posameznik, če opravlja prevoze oseb in stvari
v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu brez
ustrezne licence ali v nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 4. člena).
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

4. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja
v skladu s cenikom, z voznim redom in itinererjem, ki ga
potrdi ministrstvo, pristojno za promet (21. člen);

57. člen (prej 56. člen)

5. če brez dovoljenja opravlja mednarodni prosti prevoz oseb
(drugi odstavek 26. člena);

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik:
1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu,
nimajo oznak in opreme, kot je določena s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (tretji odstavek 3. člena);
2. če o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti
javnosti preko sredstev javnega obveščanja in ministrstva,
pristojnega za promet (tretji odstavek 12. člena);
3. če z avtobusom ne ustavi na vsaki avtobusni postaji ali
postajališču v skladu z voznim redom, ali ustavi izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so urejena in določena v voznem redu (46. člen);
4. če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanjem predpisanih
zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad
predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov (prvi odstavek 50. člena);
5. če ne zagotovi opravljanja prevozov oseb in stvari v cestnem prometu v času stavke (51. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
58. člen (prej 57. člen)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik:
1. če pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu voznik
domačega prevoznika med vožnjo v vozilu nima overjene
kopije licence in dokumenta, iz katerega so razvidni podatki
o vrsti prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika in
drugega voznega osebja, glavni podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila, stanje števca ob začetku in na koncu
vožnje in podpis pooblaščene osebe (prvi odstavek 3. člena);
2. če voznega reda ne objavi na krajevno običajen način
najpozneje 14 dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen
za začetek njegovega izvajanja (11. člen).

6. če pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem
prostem cestnem prometu v vozilu nima v redu izpolnjene
kontrolne listine s seznamom potnikov, ki ga je podpisa'
prevoznik in potrdil pristojni carinski organ na mejnem prehodu (prvi odstavek 27. člena);
7. če pri opravljanju mednarodnega prevoza stvari, ki se
opravlja na podlagi dovolilnice, v tujem vozilu nima dovolilnice za prevoz stvari (četrti odstavek 34. člena);
8. če opravlja brez dovoljenja notranji prevoz stvari med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 37.
člena);
9. če opravlja brez dovoljenja prevoz iz Republike Slovenije
v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko Slovenijo
(prvi odstavek 38. člena).
(2) Z denarno kaznijko najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
60. člen (prej 59. člen)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna
vozila oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse, če n®
objavi na vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih
pogojev poslovanja (tretji odstavek 44. člena in drugi odstavek 49. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
uradna oseba, ki nadzira prehod državne meje, če pri kontroli
vstopa vozila tujega prevoznika ne preveri tehničnega stanja1
vozila in če dovoli tranzit po cestah v Republiki Slovenji
vozilu, ki je tehnično oporečno in prekomerno onesnažuje
okolje ali ogroža varnost prometa.
(3) Z denarno kaznijo najmaj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen (prej 60. člen)
(obveznost uskladitve)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(1) Prevozniki, ki z dnem uveljavitve tega zakona že opravljaj"3
prevoz oseb ali stvari, morajo pridobiti licence iz prveg
odstavka 4. člena v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.

59. člen (prej 58. člen)

(2) Direktor oziroma pooblaščena oseba, odgovorna za Pre'
voz, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz »
točke prvega odstavka 4. člena tega zakona do 1. 1. 1997.

(1) Z odvzemom vozila ali z denarno kaznijo najmanj 400.000
tolarjev se kaznuje za prekršek domači ali tuji prevoznik
- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu oseb kabotažo (17. člen);
2. če opravlja mednarodni linijski prevoz oseb v Republiki
Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet
(prvi odstavek 19. člena);
3. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb
na ozemlju Reublike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovoljenja za njegovo opravljanje ali njegove kopije, ki jo overi organ,
ki jo je izdal (20. člen);
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62. člen (prej 61. člen)
(rok za vzpostavitev registra)
Register linij v javnem prevozu oseb v notranjem in medna-3
rodnem linijskem cestnem prometu iz 11. in 19. člena teg
zakona mora ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavi'1
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
63. člen (prej 62. člen)
(uskladitev)
Prevozi, ki se opravljajo na dan uveljavitve tega zakona na
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podlagi 32. člena zakona o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list SRS, št. 45/87) se smejo opravljati najdalj eno leto
Po uveljavitvi tega zakona.

- višino povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem
dovolilnic (peti odstavek 33. člena);
- opremljenost avtobusnih postaj in postajališč ter način
opravljanja njihovih storitev (47. člen);

64. člen (prej 63. člen)
(razpis potreb po prevozih)
Potrebe po prevozih na linijah mednarodnega, medkrajevnega in primestnega prometa iz prvega odstavka 10. člena
tega zakona razpiše ministrstvo, pristojno za promet Drvič
v letu 1998.
65. člen (prej 64. člen
predpisi ministra)
Minister, pristojen za promet, najkasneje v devetih mesecih
Po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali predpiše in določi:
- oznake in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi
v cestnem prometu (tretji odstavek ?. člena);
- v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
Porgram preizkusa strokovne usposobljenosti in način opravdanja preizkusa (drugi odstavek 5. člena);

- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in
ministrom, pristojnim za varstvo okolja, minimalne tehnične
in druge pogoje za tovorna vozila tujih prevoznikov, ki smejo
vstopiti v Republiko Slovenijo;
- v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
minimalne tehnične pogoje za tovorna vozila in napajališča
živine za tranzit živih živali po cestah Republike Slovenije.
66. člen (prej 65. člen)
(uporaba veljavnih predpisov)
Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo naslednji predpisi, izdani na podlagi zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list SRS, št. 45/87);
- pravilnik o oznakah in opremi vozil v cestnem prometu
(Uradni list SRS, št. 35/88 in 2/89);

- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in
Ministrom, pristojnim za varstvo okolja, minimalne tehnične
m druge pogoje za parkirna mesta in mesta za vzdrževanje
vozil (četrti odstavek 5. člena);

- pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč, ter o načinu opravljanja storitev
avtobusnih postaj (Uradni list SRS. št. 35/88):
- pravilnik o načinu in postopku usklajevanja avtobusnih
voznih redov ter njihovem vpisu (Uradni list SRS, št. 3/89 7/90
in Uradni list RS, št. 19/94).

~ pogoje za pridobitev licence za posamezne vrste prevozov
ter način in postopek njihove pridobitve (četrti odstavek 6
Člena);

67. člen (prej 66. člen)
(prenehanje veljavnosti predpisov)

- način in postopek usklajevanja voznih redov ter njihovega
"pisa v register (tretji odstavek 10. člena);

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 45/87).

~ na predlog Gospodarske zbornice Slovenije daljinar s časi
vožnje (četrti odstavek 10. člena);

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 41/80, 56/80, 33/87, 80/89 in 29/90).

-• obrazec in način vodenja kontrolne listine (drugi odstavek
27. člena);

68. člen (prej 67. člen)
(začetek veljavnosti zakona)

~ merila, postopek in način delitve dovolilnic (prvi odstavek
»3. člena);

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

OBRAZLOŽITEV
državni zbor Republike Slovenije je v nadaljevanju 23. seje
dne 27. septembra 1994 sprejel predlog zakona o prevozih
v cestnem prometu - druga obravnava. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je skladno s 195. členom poslovnika
državnega zbora pripravil za tretjo obravnavo celovito besedilo predloga zakona o prevozih v cestnem prometu s sprejetimi amandmaji, in sicer:

4. V sedmi točki prvega odstavka 5. člena so med besedama ■
-ima« in »zagotovljena« dodane besede »lastna ali s po-'
godbo«.
5. V 10. členu sta združena prvi in drugi odstavek ter temu
ustrezno preštevilčeni naslednji odstavki tega člena.
6. 15. člen je spremenjen tako, da se glasi:

'• V 11. točki 2. člena je v drugi vrstici med besedami »opravljai« in »oddaljenost« dodano besedilo, ki se glasi: »prevoz,
vrstni red postaj in postajališč, njihova«.

»Organizacijo in način opravljanja avto-taxi prevozov določijo
lokalne skupnosti.

2- Uvodni stavek drugega odstavka 4. člena je spremenjen
teko, da se glasi:
'Licence izdaja ministrstvo, pristojno za promet, ki lahko
Pooblastilo prenese na pravno osebo, ustanovljeno kot reprezentativni organ zbornic, za naslednje vrste prevozov:«.

7. V 36. členu je spremenjena 15. alinea prvega odstavka tako,
da se glasi:

3- Uvodni stavek prvega odstavka 5. člena je spremenjen tako,
°a se glasi:

»15. za vozila z nosilnostjo do 3.500 kg ali skupno maso do
5.000 kg.«

*Licenco lahko pridobi domača pravna ali fizična oseba, če
Spolnjuje naslednje pogoje:«.

8. V tretjem odstavku 37. člena je za besedo »Slovenije«
dodano besedilo: »in Obrtne zbornice Slovenije«.

Pogoje za opravljanje avto-taxi dejavnosti predpiše ministrstvo, pristojno za promet.«.
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9. V prvem odstavku 38. člena je za besedo 'Slovenije'
dodano besedilo: »in Obrtne zbornice Slovenije'.

tolarjev se kaznuje za prekršek domači ali tuji prevoznik
- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;'

10. V 39. členu je dodan nov drugi odstavek, ki se glasi:

14. 4. točka prvega odstavka 59. člena (prej 58. člen) je
dopolnjena tako, da se glasi:

»(2) Začasna prepoved vožnje po cestah v Republiki Sloveniji
se izreče tovornemu vozilu tujega prevoznika ob prehodu
državne meje, če tovorno vozilo ne izpolnjuje tehničnih pogojev in prekomerno onesnažuje okolje ali ogroža cestni
promet'.

»4. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja
v skladu s cenikom, voznim redom in itinerarjem, ki ga potrdi
ministrstvo, pristojno za promet (21. člen);'.

Dosedanji drugi odstavek je postal tretji odstavek.
11. Dodan je nov 40. člen, ki se glasi:
»(1) Transport živih živali se lahko opravlja le na način in po
pogojih, ki jih določi minister, pristojen za promet v soglasju
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
in ministrom, pristojnim za okolje in prostor.
(2) Transport živih živali od kraja nakladanja do kraja razkladanja sme trajati največ 12 ur.'
Zaradi vnešenega člena so preštevilčeni vsi nadaljnji členi, ki
pa so zaradi preglednosti opremljeni še s Številko člena iz
prejšnje faze.
Zaradi vnešenega člena so v smislu preštevilčenja narejeni še
popravki v 35., 43., 3., 4. in 5. točki prvega odstavka 57., prvem
odstavku 60. in deseti alinei 65. člena (sklicevanje na člene
znotraj določb).
12. Na koncu prvega odstavka 44. člena (prej 43. člen) je
dodan stavek:
-Navedene storitve se štejejo za gospodarsko javno službo.'
13. Uvodni stavek prvega odstavka 59. člena (prej 58. člen) je
spremenjen tako, da se glasi:
»(1) Z odvzemom vozila ali z denarno kaznijo najmanj 400.000
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15. V 60. členu (prej 59. člen) je dodan nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
uradna oseba, ki nadzira prehod državne meje, če pri kontroli
vstopa vozila tujega prevoznika ne preveri tehničnega stanja
vozila, in če dovoli tranzit po cestah v Republiki Sloveniji
vozilu, ki je tehnično oporečno in prekomerno onesnažuje
okolje ali ogroža varnost prometa;'
Dosedanji drugi odstavek je postal tretji odstavek.
16. V 65. členu (prej 64. členu) sta dodani novi zadnji dve
alinei, ki se glasita:
'- v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in
ministrom, pristojnim za varstvo okolja, minimalne tehnične
In druge pogoje za tovorna vozila tujih prevoznikov, ki smejo
vstopiti v Republiko Slovenijo;
- v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
minimalne tehnične pogoje za tovorna vozila in napajališča
živine za tranzit živih živali po cestah Republike Slovenije.'
17. V prvem odstavku 67. člena (prej 66. člen) je za besedami
»Uradni list SRS, št. 45/87« postavljena pika, ostalo besedilo
pa je črtano.
V celotnem besedilu predloga zakona so narejeni še nekateri
nujni manjši redakcijski popravki (tiskovne napake, ločila in
druge nujne slovnične izboljšave).
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Predlog zakona o POMILOSTITVI - EPA 804 - PRVA OBRAVNAVA

- PREDLOGA ZAKONA O POMILOSTITVI,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
— Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22. septembra 1994 določila besedilo:

Predlog zakona o pomilostitvi
I-OCENA STANJA
Institut pomilostitve je urejen v zakonu o pomilostitvi iz leta
1977, ki opredeljuje pristojnosti v zvezi z odločanjem o pomi'ostitvi glede na določbe ustave SR Slovenije in kazenskega
zakona SFRJ, ki sta veljala ob sprejemu zakona.
H. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zaradi spremembe ustave so se spremenile pristojnosti pri
odločanju o pomilostitvi, določbe veljavnega zakona o pomilostitvi pa so tudi v nasprotju z novo kazensko zakonodajo
Republike Slovenije. Zato je potrebno sedanji zakon vsebinsko uskladiti z določbami Ustave Republike Slovenije, kazenskim zakonikom in drugimi zakoni.
■H. CIUI IN NAČELA ZAKONA
I.
Predlog zakona pomeni uskladitev določb, ki urejajo pomilostitev, z novo slovensko zakonodajo in temelji na načelih, na
katerih je zgrajen tudi sedanji zakon o pomilostitvi. O pomilostitvah v skladu z Ustavo Republike Slovenije odloča predsednik republike, pomilostitveni postopek pa se lahko začne na
Prošnjo ali po uradni dolžnosti. Posebej je poudarjeno tudi
načelo hitrosti pomilostitvenega postopka.
2.
'nstitut pomilostitve poznajo vse evropske države, tako tudi
države, ki mejijo na Republiko Slovenijo, pri čemer je vsem
skupno izhodišče dejstvo, da je pomilostitev pridržana izk'iučno šefu države.
^ Italiji poznajo dve vrsti pomilostitve, tako imenovano odpustitev kazni in pravo pomilostitev. Oba instituta sta v pristojnosti predsednika republike, urejena pa sta v kazenskem zakoniku. Oba pojma se razlikujeta po tem, da se odpustitev kazni
^Porablja, kadar gre za več kaznivih dejanj, za katera je bila
krečena ena sama kazen, in se tako izrečena kazen odpusti
v
celoti ali deloma.
Pomilostitev zadeva posamezno obsojeno osebo, ki ji predsednik republike s posebnim aktom oprosti kazen v celoti ali
deloma
ali pa jo spremeni v drug sodni ukrep, predviden
2
zakonom. Pomilostitev je možna le za glavne, ne pa za
stranske kazni. S pomilostitvijo je možno odpustiti tudi kazenski pregon.
Pristojnost za pomilostitev v Avstriji ima zvezni predsednik, ki
s posebnim dekretom pomilosti posamezne obsojence na
Predlog zveznega ministra za pravosodje. Razlogi za pomilostitev zakonsko niso določeni, institut pa se uporabi vedno,
kadar gre za sodbo, s katero je izrečena nesorazmerna kazen
?" če kazenski postopek ali izvršitev kazni nasprotuje javnim
v'nteresom. S pomilostitvijo je možno spremeniti ali odpustiti
se vrste kazni, tudi denarne. Zvezno ministrstvo za pravosodje
predlaga postopek za pomilostitev po uradni dolžnosti ali
n
a predlog, ki ga lahko vloži kdorkoli, lahko celo brez vedenja

ali proti volji obsojenca. Možno je tudi odpustiti kazenski
pregon.
Med pristojnostmi predsednika republike je v madžarski
ustavi določena tudi njegova pristojnost za izrekanje individualne pomilostitve. Predlog za pomilostitev predloži pravosodni minister po uradni dolžnosti ali na prošnjo obsojenca
ali njegovih svojcev. Odpust kazenskega postopka v času
preiskave do izreka sodbe pa lahko predlaga tudi vrhovni
javni tožilec. Prošnja za pomilostitev v nekaterih primerih
lahko odloži ali prekine prestajanje kazni, o čemer odloča
pravosodni minister.
V Republiki Hrvaški še niso sprejeli novega zakona o pomilostitvi, zaradi česar velja zakon, ki je enak sedanjemu slovenskemu zakonu, pravico izrekati pomilostitev ima predsednik
republike.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon ne bo povzročil novih finančnih obveznosti,
potrebno pa bo spremeniti navodilo za njegovo izvrševanje.

BESEDILO ČLENOV
"l.člen
Pomilostitev za kazniva dejanja, določena v zakonih Republike Slovenije, daje v skladu s tem zakonom predsednik
republike.
Predsednik republike daje pomilostitev tudi za kazniva dejanja, določena s kazenskimi zakoni drugih držav, če je storilec
državljan Republike Slovenije in če je tako določeno v mednarodnih pogodbah.
2. člen
S pomilostitvijo po tem zakonu se po imenu določeni osebi:
1. odpusti kazenski pregon ali popolnoma ali delno odpusti
izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo ali
v pogojno obsodbo ali izbriše obsodba;
2. odpravi ali skrajša trajanje varnostnih ukrepov prepovedi
opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja in izgon
tujca iz države;
3. odpravi ali skrajša trajanje pravnih posledic obsodbe, določenih v zakonih Republike Slovenije.
3. člen
S pomilostitvijo se lahko kazen spremeni le v okviru, kot ga
določa splošni del Kazenskega zakonika Republike Slovenije.
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4. člen
Postopek za pomilostitev se začne na prošnjo ali po uradni
dolžnosti.
Postopek za pomilostitev z odpustitvijo kazenskega pregona
se začne le po uradni dolžnosti.
5. člen

državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in
skupnosti podatke o obsojenčevih socialnih in premoženjskih
razmerah, o njegovem življenju pred nastopom prestajanja
kazni, o obnašanju med prestajanjem kazni in o drugih okoliščinah, pomembnih pri odločanju o pomilostitvi.
Če se prosilec sklicuje na določena dejstva ali okoliščine, ki
utegnejo biti pomembne za odločitev o pomilostitvi, jih
sodišče preveri.

Postopek za pomilostitev po uradni dolžnosti začne minister,
pristojen za pravosodje.

12. člen

6. člen

Prošnjo za pomilostitev pošlje sodišče skupaj s svojim obrazloženim mnenjem ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.

Prošnjo za pomilostitev lahko vloži obsojenec, obsojenčev
zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
krvni sorodnik obsojenca v ravni črti, brat, sestra, posvojitelj,
posvojenec, rejnik ali skrbnik.

Mnenje iz prejšnjega odstavka da sodišče v enaki sestavi, kot
je odločalo pri sojenju na prvi stopnji.

7. člen

13. člen

Prošnja za pomilostitev se vloži pri sodišču, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.

Mnenje o upravičenosti pomilostitve da tudi pristojni državni
tožilec.

če je prošnja za pomilostitev vložena pri kakem drugem
organu, jo mora ta brez odlašanja poslati pristojnemu sodišču.

14. člen

Obsojenec, ki prestaja kazen zapora, pošlje prošnjo za pomilostitev pristojnemu sodišču po upravniku zavoda za prestajanje kazni zapora.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in skupnosti podatke, potrebne za odločitev o pomilostitvi.

8. člen

15. člen

Prošnje za pomilostitev ni mogoče vložiti pred pravnomočnostjo sodbe.
Prošnja za pomilostitev se lahko ponovi po preteku šestih
mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejšnji pomilostitvi,
oziroma po preteku enega leta, če je bila izrečena kazen
zapora nad pet let in mora obsojenec prestati še nad pet let
zapora.
9. člen
Predsednik senata oziroma sodnik posameznik zavrže s sklepom prošnjo za pomilostitev:

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži predsedniku
republike poročilo o navedbah prosilca, zbranih podatkih in
mnenjih s predlogom ministra o pomilostitvi.

16. člen
Predsednik republike sme dati pomilostitev tudi, če niso bile
opravljene prehodne faze postopka, predpisanega s ten"
zakonom, vendar ne brez prošnje upravičenega prosilca oziroma predloga ministra, pristojnega za pravosodje.

- če jo j« vložila oseba, ki nima te pravice;

17. člen

- če j« vložena pred potekom roka iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona;

Pomilostitveni postopek mora biti hiter.

- če je vložena pred pravnomočnostjo sodbe;
18. člen

- če pomilostitev po zakonu ni dopustna.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.
Glede pritožbe se smiselno uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku o pritožbi zoper sklep.

Minister, pristojen za pravosodje, izda navodilo o delu sodišč
v zvezi s pomilostitvenim postopkom.

10. člen

19. člen

Predsednik senata oziroma sodnik posameznik s sklepom
ustavi pomilostitveni postopek, če prosilec umakne prošnjo
za pomilostitev ali če obsojenec v času, ko teče pomilostitveni
postopek, umre.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o pomilostitvi (Uradni list SRS št. 12/77) in navodilo o delu sodišč
v zvezi s pomilostivenim postopkom (Uradni list SRS, št. 14/

20. člen

11. člen
Sodišč« v postopku za pomilostitev zahteva od pristojnih.
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o pomilostitvi na novo ureja pristojnost za
dajanje pomilostitve. Po predlogu zakona je za odločanje
o pomilostitvi na podlagi določb ustave pristojen predsednik
republike.

nji prošnji. Obenem je dopuščena tudi možnost, da se prošnja
ponovno vloži po preteku enega leta v primerih, če je bila
izrečena kazen zapora nad pet let in mora obsojenec prestati
še nad pet let kazni zapora.

V predlogu zakona je urejena vsebina pomilostitve oziroma
na kakšen način se lahko po imenu določena oseba pomilosti,
določa pa tudi, da se v primeru spremembe kazni uporabljajo
ustrezne določbe kazenskega zakonika.

Predlog zakona izrecno določa, da prošnje ni mogoče vložiti
pred pravnomočnostjo sodbe in da tako prošnjo sodišče
zavrže.

Začetek pomilostitvenega postopka je predviden na prošnjo
obsojenca oziroma drugih oseb, ki so v predlogu zakona
izrecno navedene, ter po uradni dolžnosti, kar je v pristojnosti
ministra, pristojnega za pravosodje.
Prošnja za pomilostitveni postopek se vloži pri sodišču, ki je
izreklo sodbo na prvi stopnji, in se lahko ponovno vloži po
preteku šestih mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejš-

Vsebina dosedanjih določb glede delovanja pristojnega
sodišča in drugih organov v zvezi s pomilostitveno prošnjo ni
spremenjena.
Strokovne naloge v zvezi s pomilostitvenim postopkom opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko tudi samo
zbira določena poročila, potrebna za odločitev o pomilostitvi.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora v zvezi s pomilostitvenim postopkom izdati tudi navodilo za delo sodišč.
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• Predlog zakona o ZAČASNEM ZATOČIŠČU - EPA 805 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22 septembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNEM ZATOČIŠČU,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Miloš ŠUŠTAR, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce,
- Dominika MAROLT, višja svetovalka v Uradu Vlade
Republike Slovenije za priseljevanje in begunce.

Predlog zakona o začasnem zatočišču
OCENA STANJA IN RAZLOGI
Republika Slovenija se je prvikrat srečala s pojavom množičnega begunstva konec leta 1991, ko so se vanjo zatekli vojni
begunci - oziroma iskalci začasnega zatočišča, kakor jih
imenuje predlog zakona o začasnem zatočišču, iz Republike
Hrvaške, ie spomladi leta 1992 pa so se v Slovenijo pričeli
zatekati še veliko bolj množično iskalci začasnega zatočišča
iz Republike Bosne in Hercegovine. Veliko jih je prišlo v Slovenijo v tranzitu, precej pa jih je v Sloveniji tudi ostalo. Zaradi
reševanja problematike beguncev in iskalcev začasnega zatočišča ter organizacije njihove oskrbe in nastanitve, kakor tudi
za pripravo migracijske, vizumske in drugih politik v zvezi
s tujci, je bil pri Vladi Republike Slovenije julija 1992 ustanovljen Urad za priseljevanje in begunce (v nadaljevanju: Urad).
Po podatkih popisa - evidentiranja, ki je potekalo septembra
1993, je v bilo v naši državi evidentiranih 31.118 iskalcev
začasnega zatočišča iz BIH in Hrvaške. V maju 1994, ko je bilo
zadnje evidentiranje, pa je bilo evidentiranih 29.061 iskalcev
začasnega zatočišča iz BIH. Poleg tega je v naši državi še
nekaj tisoč neevidentiranih iskalcev začasnega zatočišča, ki
so prišli v Slovenijo po evidentiranju in si tu skušajo najti
zatočišče.
Zemljepisni položaj Republike Slovenije, konflikti in nerešena
nacionalna in druga vprašanja na Balkanu in drugod po svetu
kažejo na to, da se bo Republika Slovenija z iskalci začasnega
zatočišča srečevala še dalj časa.
Kljub temu da se Republika Slovenija s temi problemi srečuje
že poltretje leto, zakona, ki bi urejal položaj teh oseb,
podobno kakor pretežni del evropskih držav še vedno nima.
Teh oseb ni mogoče obravnavati kot begunce po Zakonu
o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91 -I). Določbe tega zakona se namreč
nanašajo le na begunce v smislu določil Konvencije Združenih narodov o statusu beguncev iz leta 1951 (Convention
Relating to the Status of Refugees) in Protokola k tej konvenciji iz leta 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees)
- torej le na posameznike, ki so matično državo zapustili, da
bi se izognili preganjanju zaradi političnega prepričanja, kulturnega ali znanstvenega delovanja
ali narodnostne, rasne
oziroma verske pripadnosti/.1
Pri uvodoma navedenih tujih državljanih pa gre za osebe, ki
so matično državo množično zapustile zaradi vojnih razmer,
torej iz razlogov, ki jih ne pozna Zakon o tujcih. Za ureditev
njihovega statusa tudi ne bi bilo moč neposredno uporabljati
mednarodnih pogodb, ker jih o tem ni. Obstajajo le neobvezu-

1 Mnenja o uporabnosti Konvencije Združenih narodov o statusu
beguncev in Protokola k tej konvenciji za primere vojnih beguncev so
različna. Del evropskih držav ju neposredno uporablja kot pravni
temelj za urejanje njihovega položaja (npr. Velika Britanija), pretežni
del pa ne. Ker je tudi Visoki komisariat Združenih narodov za begunce
o ravnanju z njimi sprejel posebni priporočili, menimo, da ju ni moč
neposredno uporabljati za vojne begunce.
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poto*evn'

joča priporočila Izvršnega komiteja Visokega komisariata
Združenih narodov za begunce o ravnanju držav ob množil
nih vstopih tujih državljanov (large - scale influx). Priporočil®
določajo temeljne pravice teh oseb, ki naj jih države, v katerih
iščejo zatočišče upoštevajo, ter vrste in obseg njihove zaščita,
ter mednarodno pomoč in solidarnost (burden sharing) med
državami članicami OZN. V skladu s temi priporočili ravna
tudi Republika Slovenija.
Iz navedenega torej lahko povzamemo, da je Slovenija vojn®
begunce sprejela in jih obravnava v skladu z navedenimi
priporočili, vendar sprejem in obravnava nimata podlag®
v slovenski zakonodaji. Ker je oboje povezano s številnimi
medsebojnimi pravicami in obveznostmi (Republika Slovenija
- iskalci začasnega zatočišča), je treba sprejeti zakon, ki b°
po eni strani uzakoniti obstoječe stanje (pridobitev začasneg®
zatočišča, iz njega izhajajoče pravice in obveznosti ...), P°
drugi strani pa postavil pravne temelje za nadaljnje ravnanj®'
MEDNARODNOPRAVNI PRAVNI PRIKAZ
Pripravljavci so kot podlago za pripravo zakona uporabili *®
omenjeni priporočili številka 19 iz leta 1980 in številka 22 i*1
leta 1981 Izvršnega komiteja Visokega komisariata Združeni'
narodov za begunce. Glavna značilnost priporočil je, da j®
treba ob množičnih vstopih tujih državljanov le - tem dati vsaj1
začasno zaščito in jih obravnavati v skladu s temeljniminač®'
človečnosti. V tem smislu:
- naj ne bi bili kaznovani ali naj se ne bi z njimi grdo ravnal®
samo zato, ker so v tujo državo prišli nezakonito, prav tako na)
se ne omejujejo v gibanju, če tega ne zahteva javni red ali &
ni ogroženo zdravje ljudi;
- naj uživajo temeljne človekove pravice;
- naj dobivajo osnovno življenjsko pomoč, zagotovljeni nai
jim bodo osnovna hrana, zatočišče ter sanitarna in zdra"'
stvena oskrba;
- naj se obravnavajo kot osebe, katerih tragična usoda zal1'
teva posebno razumevanje in sočutje,
- naj ne bodo podvrženi rasnemu, verskemu, političnemu ij!
narodostnemu razlikovanju ali razlikovanju zaradi fizične ®"
druge prizadetosti;
- naj imajo zagotovljeno pravno varstvo;
- naj se upošteva družinska skupnost;
- naj se jim pomaga pri iskanju sorodnikov;
- ustrezno naj bo poskrbljeno za mladoletnike in otroke br®z
spremstva;
- omogoči naj se jim vse potrebno za dosego trajne rešitv®'
- prav tako je treba narediti vse, da sem jim olajša vrnit®v
v domovino.
Priporočili nadalje opozarjata države članic ZN na solidarno^
in delitev bremen ter na odgovornost pri odstranjevanju vzf®'
kov množičnega begunstva.
Zakonodaja evropskih držav (glej opombo 1) o vojnih begu"^
cih je šele v povojih, saj je le nekaj držav do zdaj to vprašanj®
uredilo v svoji zakonodaji.

načela in namen zakona

b. Dosedanji sistem oskrbe iskalcev začasne zaščite

Zakon temelji na mednarodno pravnih aktih, katerih podpisnica je Republika Slovenija: Splošna deklaracija o človekovih
pravicah, Konvencija o statusu beguncev in Protokol k tej
konvenciji, Evropska konvencija o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah ter Protokoli k tej konvenci|i.

Oskrbo (nastanitev, prehrana, zdravstveno varstvo, izobraževanje, psihosocialna pomoč) oseb z začasnim zatočiščem si
že od vsega začetka delijo državni organi ter Rdeči križ
Slovenije in druge nevladne organizacije (Karitas, Slovenska
fondacija, Društvo za prostovoljno in preventivno delo, Most
itd.).
Državni organi skrbe za nastanitev in prehrano oseb z začasnim zatočiščem v zbirnih centrih (sprva so bili to organi
civilne zaščite, zdaj pa je to Urad), za zdravstveno varstvo
vseh iskalcev začasnega zatočišča, in za izobraževanje iskalcev začasnega zatočišča.

Zakon temelji na naslednjih v mednarodni teoriji in praksi
uveljavljenih načelih:
- tujim državljanom, ki so svojo domovino zapustili zaradi
vojne, se da začasno zatočišče, ko minejo vzroki njihovega
prihoda, se lahko vrnejo v domovino;
~ zagotovljene so jim temeljne človekove pravice in temeljne
svoboščine ob upoštevanju načela nevračanja in združevanja
družine, prostovoljnosti vračanja v domovino.
Namen zakona je ureditev do zdaj neurejenega položaja iskalcev začasnega zatočišča: pridobitev in izgubo pravice do
začasnega zatočišča, pravice in obveznosti oseb z začasnim
Zatočiščem ter vloga državnih organov pri reševanju te problematike.
POTREBNI PODZAKONSKI PREDPISI
Za izvedbo tega zakona bo treba sprejeti podzakonske predpise:
~ o načinih in pogojih omejitve gibanja oseb, ki niso pridobile začasnega zatočišča ali so ga izgubile ipd. (7. člen),
~ o obliki in vsebini vloge za začasno zatočišče in
o postopku s prosilci začasnega zatočišča (9. člen),
~ o obliki in vsebini osebne izkaznice oseb z začasnim zatočiščem (11. člen), ki jih izda minister za notranje zadeve,
~ o merilih za nastanitev in oskrbo, višini prispevka oseb
z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem
centru ter o višini prejete humanitarne pomoči (19. člen), ki ga
'Zda Vlada Republike Slovenije ter
- o zdravstvenem varstvu oseb z začasnim zatočiščem (20.
člen), ki ga izda minister za zdravstvo.
finančne in druge posledice
Viri in obseg do zdaj preletih sredstev za oskrbo in
"astanitev Iskalcev začasnega zatočišča
Kot je bilo že rečeno, se Slovenija z iskalci začasnega zatočišča srečuje že več kot tri leta in pol. V tem času so bila za
Ugotovitev začasnega zatočišča iz proračuna Republike Slovenije odvajana znatna sredstva. Za 6 mesecev svojega deloVanja v letu 1992 je Urad za priseljevanje in begunce iz
Proračuna prejel 1.222.537.710 SIT in 544.270.511 SIT iz dru9ih virov (sredstva solidarnosti, sredstva Visokega komisariata združenih narodov za begunce, donacije posameznikov).
* letu 1993 je Urad iz proračuna prejel 2.192.459.327 SIT in
'*20.749.166 SIT iz drugih virov (sredstva solidarnosti, sredstva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce,
donacije
itd.). V proračunu leta 1994 je za delo Urada v prvih
6
- mesecih predvidenih 1.378.813.000 SIT, sklenjena pa je tudi
Pogodba z Visokim komisariatom Združenih narodov za
begunce o nakazilu 1.268.690 Č, od evropskega socialnaga
'°nda
pa je Republika Slovenija (Urad) na račun iskalcev
<ačasnega zatočišča dobila 1.317.000 ekujev.
jjoieg Urada za priseljevanje in begunce in nekaterih drugih
pravnih
organov so na račun iskalcev začasnega zatočišča iz
'urtJiine (Visoki komisariat Združenih narodov za begunce in
? ge agencije OZN, Mednarodna zveza organizacij Rdečega
in Rdečega polmeseca, druge človekoljubne organizatuje vladne in nevladne ustanove) pridobivali denarna
"fdestva tudi Rdeči križ Slovenije in druge nevladne organizacije.

Rdeči križ Slovenije in Karitas pa organizirata razdelitev človekoljubne pomoči iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive
v zbirnih centrih. Za različne oblike psihosocialne pomoči pa
skrbe centri za socialno delo. Rdeči križ Slovenije in različne
nevladne organizacije.
Iz sredstev proračuna so se do zdaj plačevali celotna nastanitev in prehrana iskalcev začasnega zatočišča, živečih v zbirnih centrih, del stroškov organizacije razdelitve človekoljubne
pomoči iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive v zbirnih
centrih, praktično celotno zdravstveno varstvo vseh iskalcev
začasnega zatočišča in del investicijskih ter vzdrževalnih del
v zbirnih centrih.
iz drugih virov (sredstva Visokega komisariata Združenih
narodov za begunce in druge agencija OZN, Mednarodne
zveza organizacij Rdečega križa in Rdečega polmeseca,
donacije tujih držav in domačih in tujih nevladnih organizacij)
so se do zdaj plačevali oskrba iskalcev začasnega zatočišča,
ki ne žive v zbirnih centrih, neznatni del zdravstvenega varstva, izobraževanje iskalcev začasnega zatočišča in psihosocialna pomoč ter pretežni del investicijskih in vzdrževalnih del
v zbirnih centrih.
Ob upoštevanju letos porabljenih proračunskih sredstev znašajo trenutni mesečni stroški nastanitve in prehrane enega
iskalca začasnega zatočišča v zbirnem centru približno
11.000 SIT. Trenutni mesečni stroški zdravstvenega varstva
enega iskalca začasnega zatočišča znašajo približno 2.600
SIT. Stroški investicij in prenov (1992, 1993 in plan 1994)
v trenutno delujočih zbirnih centrih znašajo približno 100.000
SIT »na posteljo«. Stroški izobraževanja so v šolskem letu
1993/94 znašali približno 52.000 SIT letno na šolajočega se
iskalca začasnega zatočišča. Ob upoštevanju stroškov drugih
organizacij, ki se ukvarjajo z iskalci začasnega zatočišča
(Rdeči križ Slovenije, Karitas, centri za socialno delo,
nevladne organizacije itd ), pa so dejanski stroški, ki nastajajo
v zvezi z iskalci začasnega zatočišča višji.
c. Finančne in druge posledice sprejema zakona
Sistem oskrbe iskalcev začasnega zatočišča se po sprejemu
zakona ne bo bistveno spremenil. Glavno finančno breme
v zvezi z njo bo še vedno nosila država. Kolikšno bo v prihodnje, je odvisno od več dejavnikov.
Najpomembnejša je prav gotovo pomoč iz tujih virov. Na
podlagi dosedanjih izkušenj lahko napovemo, da bo le-te
v prihodnje vedno manj. Vse večje število kriznih žarišč
namreč drobi sredstva, ki jih mednarodna skupnost namenja
za pomoč številnim iskalcem začasnega zatočišča po svetu.
Po drugi strani pa zaradi našega »približevanja Evropi« tujina
pričakuje, da bo Republika Slovenija tako kot druge države
EU postopoma sposobna sama prenesti breme različnih vrst
beguncev. Ena od mednarodnih organizacij je za leto 1995 že
napovedala skoraj šestkratno zmanjšanje sredstev, ki bodo
namenjena Republiki Sloveniji.

Drugi pomembni dejavnik je število iskalcev začasnega zatočišča, zlasti tistih, ki žive v različnih centrih. Zakon uvaja t. im.
število iskalcev začasnega zatočišča, ki jih Republika Slovenija lahko sprejme. Glede na trenutno število iskalcev začasnega zatočišča je le-to že preseženo. V sedanji situaciji ni
no?anfimarliivo tudi dejstvo, da kar dve tretjini iskalcev začasporočevalec, št. 39
27

^6Publika Slovenija občasno dobiva pomoč iz tujine v naravi
'brana, oprema, zdravstveni in sanitetni material ipd ). Žal je
zadnjem času opazen znaten upad te pomoči Zaradi številih novih kriznih žarišč po svetu pa je v prihodnjem letu

nega zatočišča živita pri svojih sorodnikih, prijateljih in znancih in da država zanje zagotavlja »le« zdravstveno varstvo.
Kako bo v prihodnje, je trenutno nemogoče reči.
Naslednji, verjetno ne zadnji dejavnik, je čas, za katerega so
iskalci upravičeni do začasne zaščite. Daljši je, višja je raven
oskrbe, ki jo je potrebno zagotoviti iskalcem začasnega zatočišča.
S tega vidika sta pravica do dela in dolžnost prispevanja
k nastanitvi in oskrbi v nastanitvenih centrih pomembna
usmerjevalca potreb po (proračunskih) sredstvih. Pozabiti pa
ne gre tudi na migracijsko politiko, ki ima v kriznih obdobjih
velik vpliv na gibanje iskalcev začasnega zatočišča.
Koliko bo v prihodnje treba zagotavljati za oskrbo iskalcev
začanega zatočišča, je težko napovedati, ker so dejavniki, ki
vplivajo nanjo v glavnem neznanka. Z zanesljivostjo lahko
napovemo, da mesečni strošek na iskalca začasnega zatočišča ne bo manjši, kot je zdaj. Ob predpostavkah, da se
v bodoče število oseb z začasnim zatočiščem ne bo spremenilo, da v celoti usahne tuja človekoljubna pomoč, da so vsi
iskalci začasnega zatočišča nastanjeni v urejenih centrih in
da ostanejo nastanitveni, oskrbni in zdravstveni stroški
nespremenjeni, bi bilo potrebno letno v proračunu Republike
Slovenije zagotavljati vsaj 5.000 mio SIT. Številka je resda
ekrat večja od sredstev, ki so zagotavljana do sedaj, temelji na
maloverjetnih predpostavkah, toda z njo bi se ob istih predpostavkah srečevali že do sedaj, saj predlog zakon ne razširja že
obstoječih obveznosti in prakse Republike Slovenije. Uvaja pa
pomembne novosti - pravico oseb z začasnim zatočiščem do
opravljanja začasnih in občasnih del in njihovo dolžnost, da
v skladu z možnostmi prispevajo k svoji nastanitvi in oskrbi
v nastanitvenih centrih, kar vse naj bi pripomoglo k zmanjšanjo potrebnih proračunskih sredstev.
Začasno zatočišče je nov institut upravnega prava. Za njegovo
pridobitev bo treba izpeljati (številne) upravne postopke. Ministrstvo za notranje zadeve predvideva, da bo zato treba
dodatno, za nedoločen čas zaposliti več novih delavcev.
Zaradi podelitve začasnega zatočišča približno 30.000 osebam, ki so zaradi razmer v Republiki Bosni in Hercegovini že
prišle v Republiko Slovenijo, bo treba zagotoviti sredstva za
izpeljavo teh upravnih postopkov (bodisi za zaposlitev za
določen čas ali plačilo nadurnega in pogodbenega dela).
Poleg tega pa je izvedba upravnih postopkov povezana še
z novimi materialnimi stroški in nakupom dodatne računalniške, birotehnične in druge opreme ter z vzpostavitvijo oziroma prenovitvijo dosedanjih evidenc.
Vsega tega ni mogoče v celoti finančno ovrednotiti, ker ni
mogoče oceniti, koliko oseb bo zaprosilo za začasno zatočišče oziroma, koliko jih bo izpolnjevalo pogoje zanj.
Predvidena delitev centrov na sprejmne in nastanitvene centre ne bo povzročila posebnih novih stroškov. Potrebna bo le
prekategorizacija dosedanjih centrov.
Če za realizacijo 7. člena, katerega od dosedanjih centrov
z manjšimi stroški ne bo mogoče spremeniti v oddelek Prehodnega doma Republike Slovenije za tujce, Ministrstvo za
notranje zadeve predvideva, da bo treba zagotoviti približno
500 mio SIT za odprtje novega oddelka Prehodnega doma za
tujce.

2. člen
Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so nastale v tuji državi
takšne razmere, kot naprimer vojna ali njej podobne razmere,
okupacija, množične kršitve človekovih pravic in podobno, da
bo osebam, ki prihajajo iz te države, nudila začasno zatočišče.
Upoštevaje ekonomske in druge zmožnosti Republike Slovenije, razloge nacionalne varnosti, javnega reda in miru i"
podobno lahko Vlada Republike Slovenije določi število oseb.
ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče, ter
pogoje, zaradi katerih je lahko določeno število preseženo.
3. člen
Začasno zatočišče lahko pridobijo osebe, ki so državljani
države iz prejšnjega člena tega zakona, in osebe brez državljanstva:
- in so imele ob nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v taki državi stalno ali začasno prebivališče ter so
zaradi njih neposredno prišle v Republiko Slovenijo,
- ali pa so bile ob nastanku teh razmer zakonito v Republiki
Sloveniji, po preteku zakonitega bivanja pa jim je vrnitev
v matično državo začasno onemogočena.
Začasno zatočišče lahko pridobijo tudi osebe, ki so imele ob
nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v tel
državi stalno ali začasno prebivališče:
- in so ožji družinski člani oseb iz prve alinee prvega
odstavka tega člena ter so skupaj z njimi neposredno prišl®
v Republiko Slovenijo
- ali so ožji družinski člani oseb iz druge alinee prvega
odstavka tega člena ter so neposredno prišle v Republik®
Slovenijo.
Za ožjega družinskega člana po tem zakonu se štejejo zakonec in mladoletni otroci.
4. člen
Začasnega zatočišča ne more pridobiti oseba, ki:
- je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zop«f
človečnost in mednarodno pravo,
- je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, za
katero je v Republiki Sloveniji predpisana zaporna kazen
najmanj tri leta,
- ima status begunca ali dovoljenje za bivanje v Republik
Sloveniji,
- ima status begunca, začasno zatočišče ali dovoljenje za
bivanje v tretji državi.
- je začasno zatočišče v Republiki Sloveniji po tem zakon"
že pridobila, pa ji je le-to po njeni volji prenehalo.
5. člen
Začasno zatočišče preneha:
- kadar prenehajo razmere, zaradi katerih ga je oseba pridobila,
- če oseba pridobi državljanstvo tretje države,
- če oseba pridobi status begunca, začasno zatočišče a"
dovoljenje za bivanje v tretji državi,
- če se oseba prostovoljno vrne v matično državo,
- če oseba pridobi drugačen status v Republiki Sloveml'
v skladu z zakonom,z odvzemom.

BESEDILO ČLENOV

6. člen
Če se ugotovi eno izmed dejstev, navedenih v 4. členu te9t0a
zakona, ko je oseba že pridobila začasno zatočišče, se ji le—
odvzame.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Začasno zatočišče se odvzame tudi:

Republika Slovenija daje začasno zatočišče pod pogoji in na
način, določen s tem zakonom.
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- če oseba trikrat ne prijavi bivališča v skladu z 14. členo'11
tega zakona,
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~ če to terjajo razlogi javnega reda ali če oseba zavrača
izpolnjevanje odločitev državnih organov.

11. člen

7. člen

O priznanju in odvzemu začasnega zatočišča odloča notranja
organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve v upravni
enoti z območja sedeža sprejemnega centra.

Osebe,
~ ki niso zaprosile za začasno zatočišče,
* katerih vloga za začasno zatočišče je bila zavržena ali
zavrnjena,
~ ki so prišle v Republiko Slovenijo, ko je bilo število določeno v drugem odstavku 2. člena tega zakona, že doseženo.
~ ki so izgubile začasno zatočišče z odvzemom,
~ ki so nedovoljeno bivale v Republiki Sloveniji
"i katerih takojšnja vrnitev v matično državo ni možna, se
"amestijo v Prehodni dom Republike Slovenije za tujce.
v
Prehodnem domu Republike Slovenije za tujce sta tem
osebam zagotovljeni prehrana in nastanitev, gibanje pa jim je
'ahko omejeno zaradi zavarovanja javnega reda.

če pristojni organ že iz vloge ugotovi vse potrebne podatke,
odloči o začasnem zatočišču v skrajšanem postopku. Osebi,
ki ji je priznano začasno zatočišče, se izda posebna izkaznica
Obliko in vsebino izkaznice predpiše minister za notranje
zadeve.
12. člen
Zoper sklep, s katerim je bila vloga za pridobitev začasnega
zatočišča zavržena, zoper odločbo, s katero je bila vloga za
pridobitev začasnega zatočišča zavrnjena, oziroma zoper
odločbo, s katero je bilo začasno zatočišče odvzeto, je
dopustna pritožba v treh dneh od vročitve.
O pritožbi odloča ministrstvo za notranje zadeve.

Načine in pogoje omejitve gibanja določi minister za notranje
Zadeve
8. člen
^as, v katerem se v Republiki Sloveniji osebam daje začasno
zatočišče, se ne šteje za bivanje, ki je potrebno za pridobitev
"ovoljenja za začasno ali stalno bivanje tujca po zakonu
° tujcih in tudi ne za prebivanje, predpisano za pridobitev
^žavljanstva Republike Slovenije.

13. člen
V odločbi, s katero je bila začasno zatočišče osebi zavrnjeno
ali odvzeto, in v sklepu, s katerim je bila vloga za pridobitev
začasnega zatočišča zavržena, mora biti določen rok, v katerem mora oseba državo zapustiti.
Če oseba v določenem roku države ne zapusti, se odstrani po
določbah zakona o tujcih, razen v primerih iz 7. člena tega
zakona.
14. čl?n

"■ POSTOPEK

Osebe z začasnim zatočiščem morajo notranji organizacijski
enoti ministrstva za notranje zadeve v upravni enoti po kraju
prebivališča, v treh dneh prijaviti vsako spremembo bivališča

9. člen
jjjsebe iz prve alinee prvega odstavka ter drugega odstavka 3.
C'ena tega zakona, ki želijo začasno zatočišče, morajo zaprozanj ob prihodu v Republiko Slovenijo pri organu, pristoj6rri
za nadzor prehajanja čez državno mejo.
j^osilec mora pri pristojnem organu iz prejšnjega odstavka
zpolniti vlogo.
pooblaščena
uradna oseba organa iz prvega odstavka tega
le
na opravi delno preiskavo in preiskavo prtljage prosilca.
^'nister
za notranje zadeve predpiše obliko in vsebino vloge
6r
načine
in pogoje, pod katerimi se lahko opravijo dejanja iz
Pf
ejšnjega odstavka.
^rradna oseba na podlagi tako zbranih podatkov organizira
f er
®voz prosilca s spremstvom v najbližji sprejemni center,
' se nadaljujejo postopki ugotavljanja identitete in nadalje
O'rajo podatki, potrebni za priznanje začasnega zatočišča.
?[9an,
ki sprejme vlogo, prosilcu o tem izda potrdilo in vlogo
as
topi pristojnemu organu iz 11. člena tega zakona.
jjjsebe
iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona
Or
ajo zaprositi za začasno zatočišče pred potekom dovoljena prebivanja pri pristojnem organu iz 11. člena tega za-

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
15. člen
Organ iz 11. člena tega zakona zbira in obdeluje tele podatke
o osebah, ki zaprosijo za začasno zatočišče:
- ime in priimek,
- dekliški priimek,
- spol,
- stan,
- rojstni datum in kraj,
- državljanstvo,
- izobrazba in poklic,
- zadnje prebivališče zunaj Republike Slovenije,
- datum prihoda v Republiko Slovenijo,
- podatke o dokumentu, ki je bil podlaga za pridobitev
začasnega zatočišča,
- številka in datum izdaje odločbe o začasnem zatočišču,
- prebivališče v Republiki Sloveniji.
Organ iz prvega odstavka tega člena mora podatke sporočiti
ministrstvu za notranje zadeve.
16. člen

10. člen

Urad za opravljanje svojih nalog zbira in obdeluje tele osebne
podatke o osebah z začasnim zatočiščem:

^sebe, ki zaprosijo za začasno zatočišče, se do odločitve
n
lihovi vlogi namestijo v sprejemne centre.
r* n
® tre iz prejšnjega odstavka kot svoje notranje organizacijl e enote ustanovi in za njih skrbi Urad za priseljevanje in
9unce Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad).

- podatke iz prejšnjega člena in
- podatke, ki se nanašajo na oskrbo, človekoljubno pomoč,
izobraževanje, zdravstveno varstvo in delo med bivanjem
v Republiki Sloveniji.

Najemnih
centrih so te osebe zdravstveno pregledane. Po
i°trneebi se za njih odredijo ukrepi, ki zagotavljajo zaščito
9a zdravja.

Podatke iz prve alinee tega člena Urad pridobiva ob odločitvi
o začasnem zatočišču oseb iz evidenc organov za notranje
zadeve, Rdečega križa Slovenije in od posameznikov, na
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katere se podatki nanašajo. Podatke iz druge alinee tega
člena lahko Urad pridobiva tudi iz evidenc pristojnih organov
ter šolskih in zdravstvenih služb.
17. člen
Posameznika, na katerega se nanašajo podatki iz 15. in 16.
člena tega zakona, ni treba obveščati o pridobivanju podatkov
o njem.
Organ iz 11. člena tega zakona, Urad in ministrstvo za notranje zadeve morata arhivirati podatke o posamezniku v roku
treh mesecev po niegovem odhodu. Dostop do arhiviranih
podatkov je dopusten na podlagi pisne odločitve direktorja
Urada ali ministra za notranje zadeve ali na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

napotnice sklenejo osebe z začasnim zatočiščem in delodajalec pogodbo o delu.
Delodajalec je dolžan en izvod pogodbe o delu poslati Uradu
Za opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena oseba
z začasnim zatočiščem ne potrebuje delovnega dovoljenja.
V. VRAČANJE V DOMOVINO
23. člen
Ko prenehajo razmere iz 2. člena tega zakona, Vlada Rep"'
blike Slovenije določi rok za zapustitev države.
Vrnitev oseb z začasnim zatočiščem organizira Urad.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
18. člen

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Osebe z začasnim zatočiščem imajo naslednje pravice:
- bivanje in oskrba v Republiki Sloveniji za čas začasnega
zatočišča v skladu z možnostmi,
- zdravstvenega varstva,
- izobraževanja,
- dela pod pogoji iz tega zakona,
- prejema človekoljubne pomoči v skladu z možnostmi.
19. člen
Osebe z začasnim zatočiščem se lahko v skladu z merili, ki jih
določi Vlada Republike Slovenije nastanijo v nastanitvenih
centrih.

24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 160.000 SIT se kaznuie za prekršek
delodajalec pravna oseba ali posameznik, ki stori prekrši
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če sklene
pogodbo o delu z osebo z začasnim zatočiščem brez napo'"
niče (tretji odstavek 22. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT se kaznuje za prekrše*
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebeDelodajalec posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavK*
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT

Nastanitveni centri se ustanovijo kot notranje organizacijske
enote Urada.

25. člen

Osebe z začasnim zatočiščem morajo v skladu z možnostmi
prispevati sredstva za oskrbo in nastanitev sebe in svoje
družine v nastanitvenem centru.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000 SIT, ki jo pooblaščen®
uradna oseba organov za notranje zadeve izterja takoj n,n°
kraju prekrška, se kaznuje za prekršek oseba z začasni
zatočiščem, ki v skladu z 14. členom tega zakona ne prija"
vsake spremembe bivališča.

Osebe z začasnim zatočiščem, ki ne bivajo v nastanitvenih
centrih prejemajo človekoljubno pomoč v skladu z možnostmi.
Prispevek oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi
v nastanitvenih centrih in višino prejete človekoljubne pomoči
določi Vlada Republike Slovenije.
20. člen

26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT se kaznuje za prekrše*
oseba, ki ne^upošteva omejitve gibanja v skladu z druge9
odstavka 7. člena tega zakona.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Osebam z začasnim zatočiščem je zagotovljeno zdravstveno
varstvo. Obseg, oblike in načine zdravstvenega varstva predpiše minister za zdravstvo.

27. člen

Ministrstvo za šolstvo in šport organizira izobraževanje oseb
z začasnim zatočiščem na sekundarni in post sekundarni
stopnji v skladu s finančnimi, prostorskimi in drugimi možnostmi Republike Slovenije.

Ne glede na 2. člen tega zakona, lahko pridobijo začasn®
zatočišče po tem zakonu državljani Republike Bosne in Her"
cegovine in osebe iz drugega odstavka 3. člena tega zako^:
ki so zaradi razmer v Republiki Bosni in Hercegovini Pr's'
v Republiko Slovenijo in bili pred uveljavitvijo tega zakc"1"
evidentirani pri Rdečem križu Slovenije, če občinske^
upravnemu organu pristojnemu za notranje zadeve po kral
prebivališča predložijo veljavni evidenčni karton, v 30 dneh P
uveljavitvi tega zakona.

22. člen

28. člen

Osebe, ki uživajo začasno zatočišče lahko pod pogoji, določenimi v zakonu, opravljajo začasna in občasna dela.
,voMr\eo n
Naloge posredovanja dela za osebe z zdiBfciViim zatočiščem
opravlja Urad v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje

Osebe iz prejšnjega člena, ki ob uveljavitvi tega zakona n'*jj
bile evidentirane pri Rdečem križu Slovenije ter državi)^
Republike Bosne in Hercegovine, ki jim je dovoljeno prebi^
nje v Republiki Sloveniji v času trajanja razmer v Republ|K •
Bosni in Hercegovini prenehalo in pred uveljavitvijo te9
zakona niso bili evidentirani, lahko pridobijo začasno Z a'® 1
čišče, če zanj zaprosijo pri organu iz 11. člena tega zako" ' •
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
I

21. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport organizira osnovnošolsko izobraževanje za šoloobvezne osebe z začasnim zatočiščem.

Urad izda osebi z začasnim zatočiščem napotnico. Na podlagi
30
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29. člen

30. člen

Obstoječe evidence evidentiranih oseb se posredujejo ministrstvu za notranje zadeve in Uradu.

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

OBRAZLOŽITEV
'• Splošne določbe
Namen zakona je ureditev položaja oseb, ki v Republiki Sloveniji iščejo začasno zatočišče. Njihov status in s tem pravice in
dolžnosti se namreč razlikujejo od položaja tujcev, kakor ga
določa Zakon o tujcih ( Ur.l. RS. št. 1/91-1).
Osebe z začasnim zatočiščem so osebe, ki v določeno državo
množično pribežijo zaradi vojne, okupacije oziroma množičnih kršitev človekovih pravic v njihovi matični državi. Ker
Pribežijo množično in načeloma le za čas trajanja razlogov,
jim sprejemna država da le začasno zatočišče in jih obravnava
drugače kot begunce po Konvenciji o statusu beguncev iz leta
1951 in njenem Protokolu iz leta 1967. Begunec namreč
pribeži v sprejemno državo posamično, zaradi tega ker je
" svoji državi preganjan zaradi svojega političnega prepričanja, kulturnega ali znanstvenega delovanja ali narodnostne,
i'asne oziroma verske pripadnosti.
Nastanek in prenehanje razmer v tuji državi, ki državljane te
države opravičujejo, da lahko zaprosijo za začasno zatoščiče,
ugotovlja Vlada Republike Slovenije (prvi odstavek 2. člena).
Takšne razmere so na primer vojna in njej podobne razmere,
okupacija, množično kršenje človekovih pravic ali druge
Podobne razmere.
j'Jada lahko določi tudi število oseb, ki jim bo Republika
Slovenija dala začasno zatočišče in pogoje, zaradi katerih se
'J> število lahko spremeni (drugi odstavek 2. člena). Cilj določitve števila oseb, ki jim bo Slovenija dala začasno zatočišče
/s, da po načelih mednarodne solidarnosti in delitve bremen
določi število oseb, ki jim Slovenija glede na svoje gospodarske in druge zmožnosti lahko zagotovi ustrezno človeka
čredno zaščito v skladu z mednarodnimi standardi. Nadaljnji
'azlogi pa so tudi interesi nacionalne varnosti, javnega reda in
^iru in podobno. Število oseb, ki se jim da začasno zatočišče
"olj ali manj odkrito omejujejo vse države.
V skladu z mednarodnimi človekoljubnimi načeli, lahko
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji, pridobe ta status tudi, če je število,
določeno z vladnim sklepom, že zapolnjeno (drugi odstavek
člena). Kot človekoljubni razlogi se upoštevajo težko zdravstveno stanje prosilca, načelo združevanja družine, dejstvo,
da je bila določena oseba internirana v vojnem taborišču in
Podobno.
snehanje razmer, ki so opravičevale začasno zatočišče,
°odisi v delu takšne države ali njeni celoti, ugotovi Vlada
jj®publike Slovenije. Po preteku roka za vrnitev v matično
yžavo, se za te osebe uporabljajo določbe Zakona o tujcih
'Prvi odstavek 23. člena).
®sebe, ki jim Republika Slovenija da začasno zatočišče, opredeljuje
3. člen. Osebe z začasnim zatočiščem so osebe, ki so
r
~at
žavljani države, kjer so razmere, ki opravičujejo začasno
* očišče in so tam ob njihovem nastanku prebivale. Do
**časnega
zatočišča so upravičeni tudi njihovi ožji družinski
, ar>i (zakonec in mladoletni otroci) ne glede na državljanstvo,
so skupaj z njimi pribežali iz takšne države.
a

* časno zatočišče v Republiki Sloveniji lahko pridobijo tudi
imenovani zatečeni tujci (refugees sur place). To so
aPavijani države, kjer so razmere, ki opravičujejo začasno
'očišče, vendar so v Republiki Sloveniji zakonito bivali že
nastankom teh razmer, kot na primer delavci- imigranti,

turisti, zaporniki in podobno. Začasno zatočišče imajo tudi
ožji družinski člani (zakonec in mladoletni otroci) zatečenih
tujcev ne glede na državljanstvo, ki so pribežali.
V definiciji je poudarjeno, da pridobe začasno zatočišče
v Republiki Sloveniji samo osebe, ki so pribežale neposredno
z območij, kjer so opravičljive razmere. S tem izrazom je
mišljeno, da je oseba, ki išče začasno zaščito v Republiki
Sloveniji vanjo prišla neposredno, torej iz sosednjih držav ali
z direktno letalsko ali ladijsko linijo ali skozi prehodne države,
vendar se je v njih zadrževala le toliko časa, kot je potrebno za
tranzit.
Začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji ne morejo pridobiti
osebe, ki so storile eno ali več hujših kaznivih dejanj (4. člen).
Storitev kaznivega dejanja mora biti dokazana s pravnomočno sodbo.
V skladu z mednarodnimi načeli oseba ne more imeti začasnega zatočišča v dveh ali več državah hkrati, ravno tako ga ne
more ponovno pridobiti, če se mu je v Republiki Sloveniji
prostovoljno odpovedala (4. člen). To se zgodi v primerih, ko
oseba odide v drugo državo z željo, da bi imela tam boljše
življenjske razmere in se nato vrne nazaj v Republiko Slovenijo.
Začasnega zatočišča tudi ne more imeti oseba, ki ima urejen
drugačen status v Republiki Sloveniji (dovoljenje za bivanje,
državljanstvo..).
Začasno zatočišče preneha, ko prenehajo razmere, ki so ga
opravičevale, če se le-to odvzame, če si oseba pridobi drugačen status v Republiki Sloveniji ali v tretji državi ali če se
oseba prostovoljno vrne v svojo matično državo (5. člen). Če
oseba z začasnim zatočiščem krši določena pravila, se ji
ie-to lahko odvzame (drugi odstavek 6. člena).
Osebe, ki so prišle v Republiko Slovenijo in v skladu z zakonom ne morejo pridobiti začasnega zatočišča oziroma jim je
to odvzeto, se namestijo v Prehodni dom Republike Slovenije
za tujce, kjer sta jim zagotovljeni nastanitev in prehrana (7.
člen). Teh oseb, v skladu z načelom nevračanja ni mogoče
izgnati iz Republike Slovenije v njihovo matično državo.
Morebitne omejitve njihovega gibanja so lahko uvedene samo
v skladu z določbami Ustave Republike Slovenije.
Čas, v katerem je v Republiki Sloveniji dano začasno zatočišče, se ne všteva v čas, ki je potreben za pridobitev dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje ali državljanstva (8. člen).
II. Postopek
Osebe, ki to žele, morajo za začasno zatočišče zaprositi na
mejnem prehodu, in sicer pri organu, pristojnem za nadzor
prehajanja čez državno mejo. Pooblaščena uradna oseba
lahko pregleda prosilca in njegovo prtljago, da ugotovi, ali
ima orožje ali druge nevarne predmete. Prosilcu se izda
potrdilo o tem, da je zaprosil za začasno zaščito (9. člen).
Prosilci se do odločitve o svoji vlogi namestijo v enega od
sprejemnih centrov, ki jih organizira Urad za priseljevanje in
begunce pri Vladi Republike Slovenije kot svoje notranje
organizacijske enote. V sprejemnih centrih se po potrebi
ustanovi karantena oziroma se zagotove drugi ukrepi, ki so
potrebni za zaščito javnega zdrav/a in preprečevanje širjenja
epidemij in nalezljivih bolezni (10. člen).
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O priznanju in odvzemu začasnega zatočišča odloča notranja
organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve v upravni
enoti. Ob pozitivni odločitvi se prosilcu izda posebna izkaznica (11. člen).

čili Konvencije o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi
Republika Slovenija, organizirana osnovna šola. Šolanje na
višjih stopnjah se organizira, če so za to gmotne možnosti, «'
so predvsem odvisne od sredstev tujih darovalcev (21. člen)-

Zoper negativno odločbo, zoper odločbo o odvzemu in zoper
sklep o zavrženju je možna pritožba na ministrstvo za notranje zadeve v 3 dneh po vročitvi (12. člen).

Osebe z začasnim zatočiščem lahko opravljajo začasna in
občasna dela. Delo posreduje Urad za priseljevanje '/>
begunce pri Vladi Republike Slovenije Urad izda osebi
z začasnim zatočiščem napotnico, delodajalec in osebi
z začasnim zatočiščem pa na podlagi te napotnice skleneta
pogodbo o delu (22. člen). Delo je najpomembnejši usmerjevalec samooskrbe oseb z začasnim zatočiščem in potreb po
proračunskih sredstvih. Delo je osebam z začasnim zatočiščem dovoljeno v praktično vseh evropskih državah.

Zoper to odločbo oziroma sklep pa je možno sprožiti upravni
spor na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Zatečeni tujci (refugees sur place) morajo zaprositi za
začasno zatočišče v Sloveniji pred potekom dovoljenega prebivanja v Republiki Sloveniji (sedmi odstavek 9. člena).
V večini primerov zatečenih tujcev gre za delavce imigrante.
Dovoljeno bivanje jim poteče, ko jim potečeta delovni vizum
in dovoljenje za bivanje.
Će zaprosi za začasno zatočišče v Republiki Sloveniji oseba,
ki prihaja iz države, kjer ni razmer, ki bi opravičevale začasno
zatočišče, in njeno življenje ob vrnitvi ni ogroženo, se ji
v negativni odločbi določi rok, v katerem mora zapustiti Republiko Slovenijo (drugi odstavek 13. člena). V primerih, ko
oseba prihaja iz države, katere prebivalcem Republika Slovenija priznava začasno zatočišče, in le- tega ni pridobila, se ne
določi rok, v katerem mora zapustiti Republiko Slovenijo, ker
jo Republika Slovenija v skladu z mednarodno priznanim
načelom nevračanja ( non-refoulement ) ne more vrniti
v matično državo.
Oseba z začasnim zatočiščem mora v treh dneh prijaviti vsako
spremembo bivališča (14. člen), drugače stori prekršek (25.
člen). Če oseba trikrat ne prijavi spremembe bivališča, se ji
začasno zatočišče odvzame (drugi odstavek 6. člena).
III. Varstvo osebnih podatkov
Podatke o osebah z začasnim zatočiščem zbira in obdeluje
organ, ki je o začasnem zatočišču odločil. Ti podatki se
posredujejo ministrstvu za notranje zadeve (15. člen).

V. Vrnitev v domovino
Ko poteče rok, ki ga določi Vlada Republike Slovenije 2S
vrnitev v domovino, začasno zatočišče preneha. Osebe, ki so
ga imele pa morajo Republiko Slovenijo zapustiti (23. člen).
Lahko pa si bivanje v Republiki Sloveniji uredijo v skladu
z zakonom o tujcih ali pa se sami oziroma s posredovanjed
države ter (ali) Visokega komisarjata združenih narodov &
begunce preselijo v tretjo državo, ki jih je voljna sprejeti.
Pri odločanju o tem, kdaj so razmere v matični državi p"'
merne za vrnitev Vlada upošteva ne le osebno varnost oseb
z začasno zaščito, ampak tudi razmere za njihovo življenje P°
vrnitvi in nenazadnje prakso drugih držav ipd..
Vrnitev v domovino organizira Urad za priseljevanje
begunce pri Vladi Republike Slovenije v sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce, rdečih
križem in drugimi organizacijami. Običajno je treba pred tel*
skleniti sporazum z matično državo. V sporazumu se drža*
zavežeta, da bosta spoštovali človekove pravice, matitn«
država pa se zaveže, da jamči za varnost svojih državljanom
določijo pa se tudi drugi pogoji vračanja.
VI. Kazenske določbe (24. do 26. člen )

Urad za priseljevanje in begunce ravno tako zbira in obdeluje
te podatke, poleg njih pa še podatke o oskrbi, človekoljubni
pomoči, izobraževanju, zdravstvenem varstvu in delu oseb
z začasnim zatočiščem. Urad pridobiva podatke neposredno
iz evidenc pristojnih vladnih organov in služb s področja
notranjih zadev, šolstva, zdravstva, socialnih zadev in dela ter
pristojnih nevladnih organizacij (Rdeči križ, ki zbira določene
podatke v skladu z zakonom o Rdečem križu Ur.i RS, št. 7/93)
(16. člen).

Za sklenitev pogodbe o delu je določen poseben postop
Če delodajalec ne upošteva določil tega postopka, stori p**
kršek.

Podatke o osebah z začasnim zatočiščem je treba v treh
mesecih po njihovem odhodu arhivirati (17. člen).

VII. Prehodne In končne določbe

IV. Pravic» In obveznosti
Poleg pravic določenih z Ustavo Republike Slovenije, imajo
osebe z začasnim zatočiščem tudi tele pravice (18. člen):
Pravico do bivanja in oskrbe v Republiki Sloveniji, dokler
imajo tu začasno zatočišče. Osebe z začasnim zatočiščem
lahko bivajo pri znancih ali sorodnikih ali v nastanitvenih
centrih. Do nastanitve in oskrbe v nastanitvenih centrih so
upravičene osebe z začasnim zatočiščem, ki izpolnjujejo
merila, ki jih s tem v zvezi določi vlada. Nastanitvene centre
organizira in vodi Urad za priseljevanje in begunce pri Vladi
Republike Slovenije. Za namestitev in oskrbo v nastanitvenih
centrih so osebe z začasnim zatočiščem dolžne prispevati, če
opravljajo začasna in občasna dela oziroma če imajo kakšen
drug vir dohodkov (19. člen). Osebe z začasnim zatočiščem, ki
ne bivajo v nastanitvenih centrih lahko prejemajo človekoljubno pomoč v skladu z možnostmi Republike Slovenije in
dejanskimi potrebami osebe za začasnim zatočiščem (v odvisnosti od njihovih dohodkov). Merila s tem v zvezi določi Vlada.
Osebam z začasnim zatočiščem je zagotovljeno zdravstveno
varstvo. Obseg, oblike in načine zdravstvenega varstva določi
minister za zdravstvo (20. člen).
Za osebe z začasnim zatočiščem v Sloveniji je v skladu z dolo32

Tu so določeni prekrški, ki jih store osebe z začasnim zatoti&'
čem oziroma osebe, ki z njimi sklepajo pogodbo o delu.

Prekršek stori oseba z začasnim zatočiščem, ki ne sporog
spremembe bivališča, oziroma oseba, ki ne upošteva omeji''
gibanja, če je omejitev zanjo določena.

Prehodne in končne določbe urejajo začasno zatočišče os&
ki so pribežale iz Republike Bosne in Hercegovine. To
državljani Republike Bosne in Hercegovine in njihovi on
družinski člani ne glede na državljanstvo (27. člen). Začasn
zatočišče po tem zakonu bodo dobile osebe, ki imajo veljav«
evidenčni karton in hkrati izpolnjujejo pogoje, naveden
v zakonu. Torej osebe, ki so v Republiko Slovenijo pribež"
zaradi razmer v Republiki Bosni in Hercegovini in tu n"T,aJf.
drugega statusa (npr. dovoljenja za bivanje, slovenskega o
žavljanstva...).
Po tem zakonu bo dano začasno zatočišče tudi zateče'jjjj
tujcem, ki jim do zdaj niso bili podeljeni kartoni začasne9
begunca. To so večinoma delavci iz Republike Bosne .
Hercegovine. Tem osebam je dovoljeno prebivanje v Slovenj
preteklo, v matično državo pa se ne morejo vrniti. V Repub''
Sloveniji so trenutno brez dokumentov, ki bi dokazovali dO'"
Ijeno bivanje.
Obstoječe evidence oseb, ki jim je bil izdan evidenčni
in ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, se predložijo republiške^
upravnemu organu, pristojnemu za notranje zadeve in U rt t
za priseljevanje in begunce pri Vladi Republike Slovenije ('
člen).
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Predlog zakona o URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 869
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 29. septembra 1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE
SLOVENIJE.
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ustava Republike Slovenije je med temeljnimi načeli za politično ureditev države Slovenije uveljavila načelo pravne
države (2. člen), ki se uresničuje preko institutov, ki zagotav'jajo ustavnost in zakonitost. Med te institute sodi tudi objavljanje predpisov. Po 154. členu ustave morajo biti predpisi
objavljeni
preden začno veljati; državni predpisi se objavljajo
v
državnem uradnem listu. Namen objave predpisa je, da se
vsi tisti, na katere se predpis nanaša, seznanijo z njim, da bi se
lahko po njem ravnali.
Objavljanje predpisov ureja zakon o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni
Zavod Uradni list Republike Slovenije« (Uradni list SRS, št. 13/
in 13/89). Zakon določa, kateri akti se objavljajo v uradnem
'istu in način njihovega objavljanja, zelo podrobno pa ureja
Pravni status in delovanje časopisne organizacije »Časopisni
zavod Uradni list Republike Slovenije«.
?akon daje tej časopisni organizaciji posebno pooblastilo za
Izdajanje uradnega lista. Ustanovitelj časopisne organizacije
le Republika Slovenija. Dejavnost časopisne organizacije je
Opredeljena
kot dejavnost posebnega družbenega pomena.
p
oleg uradnega lista izdaja časopisna organizacija še druge
Publikacije državnih organov in zbirke predpisov s pojasnili
*a njihovo izvajanje, znanstvena dela, učbenike, priročnike
* pravnega in organizacijskega področja, gradiva za strokovne izpite in za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju ter opravlja daruge storitve
v
zvezi z izdajanjem publikacij.
Ker je dejavnost časopisne organizacije posebnega družbenega pomena, določa zakon tudi način upravljanja časopisne
Organizacije, pravice in obveznosti ustanovitelja, način spremanja statuta in imenovanje direktorja, odgovornost direk'°rja za pravilno in pravočasno izdajanj? uradnega lista ter
"adzor nad zakonitostjo dela časopisne organizacije. Nadzor
"ad zakonitostjo dela opravlja Služba Vlade Republike Slovele za zakonodajo. Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike družbene skupnosti v organ upravljanja in daje
'oglasje k statutu in k imenovanju direktorja.
Jeprav je ustanovitelj časopisne organizacije Republika Slo*®pija in kljub dejstvu, da je dejavnost časopisne organizacije
^javnost
posebnega družbenega pomena, je časopisna
°r9anizacija finančno samostojna. Nikoli ni bila direktno
[jiancirana iz sredstev proračuna, niti ne prejema nobenih
Rotacij ali subvencij. Po izrecni zakonski določbi ustvarja
£®lotni prihodek z naročnino in obračunavanjem stroškov za
pojave predpisov in drugih aktov, za objave v razglasnem delu
^adnega lista in s prodajo publikacij in storitev, ki jih opravlja
Poleg izdajanja uradnega lista. Čeprav je poimenovana kot
*8vod,
vseskozi posluje po načelih, ki veljajo za gospodarske
jf9anizacije; pri službi družbenega knjigovodstva in v stati"'tnih prikazih je stalno uvrščena med podjetja. Sicer pa tudi

sam zakon napotuje na subsidiarno uporabo določb predpisov o časopisnih organizacijah, in sicer zakona o javnem
obveščanju, kolikor gre za dejavnost izdajanja časopisnih in
drugih publikacij, ki so namenjene javnemu obveščanju, ter
zakona o založništvu glede izdajanja in zalaganja drugih
publikacij.
Seveda pa ima časopisna organizacija monopolni položaj pri
izdajanju, zalaganju in distribuiranju uradnega lista. Prihodki,
ki jih ustvarja z zaračunavanjem stroškov za obajve in s prodajo uradnega lista, ji zagotavljajo stabilen položaj na trgu. Ne
gre pa prezreti dejstva, da se cene raznih objav in višina
naročine ne oblikujejo na trgu, ampak jih določa svet časopisne organizacije, pri čemer zasleduje cilj čim širše cenovne
dostopnosti uradnega lista.
Glede na veljavni zakon je časopisna organizacija še vedno
pravna oseba v družbeni lastnini. Njen specifičen položaj terja
njeno čimprejšnje preoblikovanje oziroma prilagoditev vsebini novega ustavnega sistema, predvsem novim ekonomskim
in socialnim razmerjem. Ker sta se po osamosvojitvi spremenila tako obseg kot struktura objav v uradnem listu, občutno
se je namreč povečal zakonodajni del, povsem na novo so bile
uvedene objave mednarodnih pogodb, močno se je razširil t.
i. oglasni del, v katerem se objavljajo vse predpisane registracije, preklici listin, razpisi, licitacije, javni natečaji itd., je
potrebno temu ustrezno prilagoditi tudi samo izdajanje uradnega glasila.
II. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Cilji predloženega zakona so v odstranitvi ovir za statusno in
lastninsko preoblikovanje obstoječe časopisne organizacije
v sodobno, podjetniško in tržno usmerjeno družbo ter v določitvi sodobnega in evropsko primerljivega načina izdajanja
državnega uradnega lista.
Zakon bo uveljavil ustavno načelo obveznega objavljanja
državnih predpisov, preden začno veljati. Določil pa bo tudi
obvezno objavljanje aktov, katerih vsebina je splošno pravno
zavezujoča: aktov predsednika republike, državnega sveta,
splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil in mednarodnih pogodb, ki se po 8. členu ustave neposredno uprabljajo le,
če so ratificirane in objavljene. Nadalje bo omogočil še objavo
drugih aktov, za katere tako določa zakon ali drug predpis ali
statut lokalne skupnosti.
Zakon bo ohranil vsebinsko enotnost uradnega lista. V posamezni številki sefoodo objavljali predpisi in drugi akti ter
razne razglasrt«>Wbfav». Čimprejšnja objava raznih razglasov
je nujna, saj tuđfdd đneva njihove objave pričnejo teči roki za
uveljavljanje raznih upravičenj (na primer javni natečaj). Vse
objave pa se bodo izvršile le, če bodo akti pravilno opremljeni
za objavo.
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Glede na ustavno določeno obveznost objavljanja, ki zagotavlja ustavnost in zakonitost ter pravno varnost, bo uradni list
izdajal državni organ.
Samo zalaganje uradnega lista bo po zgledu nemške ureditve
opravljala časopisna gospodarska družba, v kateri bo država
udeležena s 40% osnovnega kapitala. Vrsta organiziranosti te
družbe bo znana po lastinskem preoblikovanju obstoječe
časopisne organizacije, ki sedaj izdaja uradno glasilo.
Zakon bo obstoječi časopisni organizaciji omogočil lastninsko preoblikovanje v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij, iz predmeta lastninjenja pa bo izločil sredstva, ki so last države. Pri tem gre za realno razdružitev
sredstev, ki jih je časopisna organizacija ustvarila z lastno
dejavnostjo in z opravljanjem monopolne dejavnosti. Delež
države je na podlagi 20-letnega povprečja izkazov poslovanja
ocenjen na 40% celotnih sredstev časopisne organizacije.
III. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE V NEKATERIH
EVROPSKIH DRŽAVAH
Nemčija
Izdajanje zveznega uradnega lista (Bundesgesetzblatt) temelji
na 82. členu temeljnega zakona in zakona o objavljanju pravnih predpisov (BGB1 1950 s spremembama 8. člena BGB1
1990).
Zvezni uradni list je razdeljen na dva dela, in sicer so objavljeni v prvem delu zakoni, uredbe in posebne pomembnejše
objave, v drugem delu pa mednarodni sporazumi in predpisi
o pričetku njihove veljavnosti, kakor tudi s tem zvezane
objave, in carinski tarifni predpisi.

lerja) o razveljavitvi protizakonite uredbe neke zvezne oblasti
in protiustavnega zveznega zakona, kakor tudi ugotovitev
protizakonitosti oziroma protiustavnosti državnega sporazuma, kar je ugotovilo ustavno sodišče;
- medsebojne sporazume zveze in dežel.
Cena uradnega lista se določa po merilih proizvodnih stroškov. Naročila za uradni list mora sprejeti vsak poštni urad.
Na vsaki uradni ekspozituri mora biti med uradnimi urami na
razpolago uradni list na brezplačni vpogled.
Izdajatelj je Urad zveznega predsednika vlade, založnik pa je
Oesterreichische Staatsdruckerei (Avstrijska državna tiskarna).
Italiia
Izdajanje uradnega lista temelji na zakonu - Legge 11. dicembre 1984, n. 839, objavljen Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana, št. 335, str. 10507 z dne 17. decembra 1984 (norme
sulla Raccolta ufficiale degli atti della Repubblica Italiana
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - norme
o uradni zbirki normativnih aktov Italijanske republike i"
o Uradnem listu Italijanske republike).
V prvem delu (skrajšano v uradni zbirki zakonov in odlokov)
se objavljajo: ustavni zakoni, običajni državni zakoni, odloKi
z zakonsko močjo, drugi odloki predsednika republike, predsednika Sveta ministrov in ministrstev, itd., dispozitivi sodb
ustavnega sodišča, mednarodni sporazumi.
V drugem delu so objavljena obvestila.

Razen tega izhaja še Uradni list Evropske unije.

Izdajatelj je pravosodni minister - Direkcija in uredništvo pri
ministru za pravosodje. Založnik pa je Urad za objavljanje
zakonov in odlokov in uprava pri Zavodu za tiskanje in državni
kovnici, h kateremu spada še državna knjigarna.

Izdajatelj je Zvezni pravosodni minister.

Uradni list izhaja v šestih izdajah:

Založnik je (po pogodbi z Zvezo) Verlaggesellschaft m.b.H,
Koeln (založniška družba z o.o.), v kateri ima država večinski
delež, ki pa ga sedaj javno prodaja in izdajateljska družba
Wertpapier - Mitteilungen Keppler, Lehmann G.m.b. & Co,
KG s 30% poslovnim deležem. Zveza vpliva na vsebino, obseg
in način izhajanja, kakor tudi na oblikovanje cene pri obeh
izdajah (poleg BGB1 izdaja še Bundesanzeiger - Zvezno
kazalo) s svojo večino družbenikov in pa s pogodbo med
zvezo in založnikom. Založnik zalaga še druge izdaje, ki so
vezane na uradni list (na primer uradni list na disketi, uradni
listi iz preteklih let na disketi, razne zbirke, registri itd.).

A - zakoni in odloki z zakonsko močjo (splošni del)
B - sodbe ustavnega sodišča
C - predpisi Evropske skupnosti
D - deželni predpisi
E - državni natečaji in izpiti
F - redni dodatki.

Posamezne izvode je mogoče kupiti, mogoče pa je naročiti
polletno ali letno dostavo. Dostava je možna samo po predhodnem vplačilu naročnine ali po predračunu. V naročnino je
vštet tudi davek. Naročniki in kupci se morajo ravnati po
splošnih prodajnih in dobavnih pogojih.

Uradni list se vzdržuje z državnimi, deželnimi in pokrajinskim'
sredstvi, naročninami in plačanimi uradnimi objavami.
Prodajo vodi posebna direkcija za marketing in trgovanje,
sicer pa je po državi organizirana prodaja koncesijsko.
IV. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
S sprejemom tega zakona bodo nastali za državni prorafi'"1
stroški v zvezi z novo pristojnostjo državnega organa, to j®
z izdajanjem uradnega lista.

Avstrija
Za izdajanje zveznega uradnega lista velja zvezni zakon (Bundesgesetzblatt, prečiščeno besedilo št. 89/85 z dne 23. maja
1985).

BESEDILO ČLENOV

V zveznem uradnem listu se objavljajo:
- sklepi o sprejetju zakona;
- državni sporazumi (pogodbe) vključno s prevodi v nemščino;
- predpisi mednarodnih organov, vključno s prevodi v nemščino, ki po posebnem ustavnem pooblastilu neposredno
veljajo v Avstriji in katerih vsebina izključno ne zadeva
upravne oblasti;
- »/s lavit
- sklepi skupnega zveznega zbora o vdjnfriapovedi;
- splošni sklepi (resolucije) zveznega predsednika po ustavnem pooblastilu;
- uredbe zvezne vlade in zveznih ministrov;
- razglasitev pristojnega zveznega ministra (zveznega kanc34

I. SPLOŠNE DOLOČBE

i
1. člen

Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad"in1
list) je uradno glasilo za objavljanje državnih predpisov
drugih aktov, ki se po tem zakonu ali drugem predpisu obja^'
Ijajo v državnem uradnem listu.
V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti loka1'
nih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
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2. člen
Uradni list izdaja Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba).

predpisom vlade, zadrži njegovo objavo in na to opozori
ministra. Če minister vztraja pri objavi, predstojnik službe
obvesti o tem predsednika vlade, ki odloči o objavi.

Založnik
uradnega lista je gospodarska družba, ki se ustanovi
v
skladu s tem zakonom.

10. člen

3. člen

Predpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v uradnem listu, se objavijo v prvi naslednji številki uradnega lista,
če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno.

Uradni list za ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in
razrešuje Vlada Republike Slovenije.
Odgovorni urednik je član uprave ali direktor gospodarske
družbe iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen

Prioriteto objav in način ter pogoje objavljanja v uradnem
listu določi Vlada Republike Slovenije.
IV. ZALAGANJE URADNEGA LISTA

Uradni list izhaja praviloma enkrat na teden.

11. člen

Na
zahtevo državnega zbora, vlade ali predsstojnika službe
lz
ide uradni list tudi večkrat na teden.
Dan izida uradnega lista je dan, označen na uradnem listu.

Založnik uradnega lista je gospodarska družba, v kateri je
Republika Slovenija udeležena s 40 odstotki osnovnega kapitala.

5. člen
f>ri

vsakem državnem organu, ki ima določene uradne ure za
Poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami na
razpolago uradni list na brezplačen vpogled.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Do ustanovitve gospodarske družbe iz prejšnjega člena
zalaga uradni list časopisna organizacija Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije.

"• VSEBINA OBJAVLJANJA
6. člen
V uradnem listu se objavljajo:

13. člen

" ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora;
" ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku
Mihove veljavnosti;

Najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona se časopisna organizacija iz prejšnjega člena lastninsko preoblikuje
v skladu s predpisi lastninskem preoblikovanju podjetij.

- akti državnega sveta;

14. člen

" akti predsednika republike;
" predpisi in drugi akti vlade in ministrov;
" splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil;
~ drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis ali
atut lokalne skupnosti.

s,

Predmet lastninjenja je 60 odstotkov celotnih sredstev časopisne organizacije iz 12. člena tega zakona, ocenjenih na dan
1.1. 1993. Cenitev opravi za to pooblaščeni ocenjevalcec .
40 odstotkov ocenjenih celotnih sredstev časopisne organizacije iz 12. člena tega zakona je last Republike Slovenije.
15. člen

7. člen
^ uradnem listu se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi
sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se
Jj^orajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem

Najkasneje v šestih mesecih po lastninskem preoblikovanju
časopisne organizacije iz 12. člena tega zakona ustanovita
Vlada Republike Slovenije in lastninsko preoblikovana časopisna organizacija iz 12. člena tega zakona gospodarsko
družbo iz 11. člena tega zakona.

j'uradnem listu se lahko objavljajo tudi druge objave, ki se
^°rajo objaviti po zakonu ali drugem predpisu.

Z ustanovno pogodbo se določi tudi način oblikovanja cene
objavljanja v uradnem listu in prodajne cene uradnega lista.

Način objavljanja

16. člen

S. člen

p
^dpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v uradlistu, se objavijo po odredbi organa, ki je takšen akt izdal.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni
organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije« (Uradni list SRS, št. 13/81 in 13/89).

9. člen
A6
j predstojnik službe meni, da predpis ministra ni v skladu
"stavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali

jO(IjI\
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Sl6*žemje.
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OBRAZLOŽITEV
Predloženi zakon ureja objavljanje državnih predpisov in drugih aktov v uradnem listu, izdajanje in zalaganje uradnega
lista, v prehodnih določbah pa ureja lastninsko preoblikovanje časopisne organizacije »Časopisni zavod Uradni list
Republike Slovenije«.
Zakon določa predpise in druge akte, ki se objavljajo v uradnem listu. Po mnenju predlagatelja je za utrjevanje ustavnosti
in zakonitosti ter pravne varnosti nujno, da se v uradnem listu
poleg državnih predpisov objavljajo tudi drugi splošno zavezujoči akti, kot so mednarodne pogodbe, akti predsednika
republike, akti državnega sveta in splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil. V tem smislu določa zakon v 6.
členu predpise in akte, ki se v uradnem listu morajo objaviti.
Med obvezne objave uvršča zakon tudi akte, ki se morajo
objaviti v uradnem listu po izrecni določbi predpisa (na primer
registrirane kolektivne pogodbe se morajo objaviti po drugem
odstavku 8. člena navodila o registraciji kolektivnih pogodb;
odločbe ustavnega sodišča po 42. členu zakona o ustavnem
sodišču...). Če je tako določeno v statutu lokalne skupnosti,
se bodo v uradnem listu objavljali tudi pravni akti lokalne
skupnosti. Po drugem odstavku 154. člena ustave namreč
lokalna skupnost sama določi, v katerem glasilu se bodo
objavljali njeni prayni akti.
K pravni varnosti bo po mnenju predlagatelja pripomogla tudi
določba 5. člena predloženega zakona, ki obvezuje državne
organe, ki poslujejo s strankami, da med uradnimi urami
zagotovijo brezplačen vpogled v uradni list in s tem omogočijo čim širšo seznanitev s predpisi in drugimi objavami.
Uradni list bo izdajal državni organ. Objavljanje državnih
predpisov in drugih aktov je izrednega pomena za uveljavljanje načela pravne države, samo izdajanje uradnega lista sodi
med državne naloge, ki se morajo stalno in zakonito opravljati. Predlagatelj ocenjuje, da za izdajanje uradnega lista ne
bi bilo smotrno ustanoviti posebne nove službe, pač pa poveriti izdajanje že obstoječi Službi Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo, ki že ima z zakonom določene pristojnosti v zvezi
z objavljanjem v uradnem listu. Ta služba namreč že sedaj
skrbi za objavo predpisov Vlade Republike Slovenije in ministrov ter nadzoruje zakonitost dela časopisne organizacije, ki
izdaja uradni list. Odgovornega urednika uradnega lista bo
imenovala Vlada Republike Slovenije.
VIII. poglavju ureja predloženi zakon način objavljanja v uradnem listu. Vse objave se bodo izvršile le po odredbi organa, ki
je pravni akt izdal. Glede na že z zakonom določeno pristojnost Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki skrbi
za objavo predpisov ministrov, predloženi zakon v 9. členu to

pristojnost konkretizira. Drugi odstavek 10. člena daje pristojnost Vladi Republike Slovenije, da predpiše način, pogoje ter
prioriteto objavljanja v uradnem listu.
Uradni list bo zalagala in distribuirala gospodarska družba,
katere soustanovitelj bo Republika Slovenija. Predlagatelj
ocenjuje, da sodijo dejavnosti v zvezi s pripravo objav, izbiro
tiskarne, komunikacijo s tiskarno in distribucijo uradnega
lista med dejavnosti, ki jih bo najučinkoviteje opravljala
gospodarska družba; država pa si bo zagotovila svoj vpliv
z deležem osnovnega kapitala in z vključitvijo odgovornega
urednika v upravo oziroma za direktorja gospodarske družbe.
Predlagatelj ocenjuje kot ustrezno 40 odstotno kapitalsko
udeležbo države, kar odstotkovno ustreza višini sredstev, ki
bodo kot last države izločene iz lastninskega preoblikovanja
obstoječe časopisne organizacije "Časopisni zavod Uradm
list Republike Slovenije".
V prehodnih določbah omogoča predloženi zakon lastninsko
preoblikovanje obstoječe časopisne organizacije, ki se zaradi
svojega specifičnega, z zakonom določenega položaja ne
more lastniniti brez odločitve ustanovitelja. Zakon napotuje
na lastninjenje po predpisih o lastninskem preoblikovanju
podjetij, iz predmeta lastninjenja pa izloča sredstva, ki so lasi
države.
Pri določitvi višine sredstev, ki so last države, je predlagate!)
izhajal iz dejstva, da časopisna organizacija »Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije« izdaja, zalaga in distribuira
uradni list kot monopolno dejavnost in da zaračunava strošl<e
objav v uradnem listu. Te stroške plačujejo vsi, ki objavljajo
v uradnem listu, tudi državni organi. Ta plačila so prihodki
časopisne organizacije, sem pa sodijo tudi plačila prodaja
uradnega lista, in sicer posameznih številk in celoletnih naročil. Po poslovnih izkazih zadnjih dvajsetih let znašajo tako
doseženi prihodki 40 odstotkov celotnih prihodkov časopisi
organizacije, pri čemer je bilo upoštevano tudi dejstvo, da
državni organi ne plačujejo v celoti dejanskih stroškov obja
temveč samo 25 odstotkov, ostalo pa krijejo objave v razglasnem delu uradnega lista in prihodki lastne dejavnosti časopisne organizacije (po cenah na dan 1/9-1994 znašajo strošk[1
ene strani uradnega lista okoli 22.000,00 SIT, državni organ
plačujejo za objavo ene strani.5.800,00 SIT).
Prihodki lastne dejavnsoti časopisne organizacije, ki obseg1
izdajanje zbirk predpisov s pojasnili za njihovo izvajanj><
znanstvenih del, učbenikov in priročnikov s pravneQi
področja, znašajo po ugotovitvi deleža države 60 odstotki
celotnih prihodkov časopisne organizacije. V tem delu orfO;
goča predloženi zakon lastninsko preoblikovanje po predp1'
sih o lastninskem preoblikovanju podjetij.

•Sinaaiu ibr,
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Predlog zakona o JAVNI VARNOSTI - EPA 871 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22. septembra 1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O JAVNI VARNOSTI,

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in spfejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

- Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Predlog zakona o javni varnosti
L OCENA STANJA
p

odročje javne varnosti in drugih notranjih zadev, organiziranost
in pristojnost organov za izvajanje teh nalog ureja Zakon
0
notranjih zadevah, objavljen v Uradem listu SRS, št. 28, leta
1
980. Zaradi prilagajanja političnim spremembam in uskladile z našimi razmerami ob osamosvojitvi Slovenije je bil zakon
šestkrat spremenjen. Tako sta bili dopolnjeni določili o obveznosti poročanja takratnemu Predsedstvu in Skupščini Republike Slovenije, uzakonjen pa je bil tudi neposreden nadzor
Skupščine Republike Slovenije nad delom Službe državne
varnosti (Ur. list SRS, št. 98/88). V Uradnem listu SRS, št. 27/89
je bila objavljena sprememba določil o omejitvi gibanja,
nastanitve in pridržanja oseb. S to spremembo je bila uzakonjena pravica do odvetnika za osebe, zoper katero se izvajajo
"oločeni ukrepi. V letu 1990 so bile črtane določbe o obveznosti poročanja družbenopolitičnim organizacijam. Leta 1991
(Ur. list RS, št. 19/91) je bilo povsem na novo opredeljeno
Področje službe državne varnosti. Leta 1992 je bil uzakonjen
{raz »policija«. V letu 1993 pa so bile z dopolnitivjo oprede'iene naloge, ki jih morajo policisti opravljati v času stavke
(Ur. list RS, št. 4/92 in št. 57/93).
a* Zakonom

o notranjih zadevah je določeno celotno področje
ela Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) kot resornega organa, pristojnosti in pooblastila organov za notranje zadeve ter delavcev teh organov. Področje
dela, poimenovano splošno »notranje zadeve«, obsega tako
Nadeve državne in javne varnosti kot tudi upravne notranje
Zadeve.
Organi za notranje zadeve po tem zakonu so ministrstvo za
notranje zadeve, uprave za notranje zadeve, Policijske postaje
s
splošnim delovnim področjem in občinski upravni organi,
Pristojni za notranje zadeve. Z zakonom opredeljena organiziranost organov po vsebini odstopa od načela resorne organiziranosti uprave, še posebno na področju upravnih notranjih
Zadev. Uprave za notranje zadeve kot območne organe ministrstva
ustanavlja vlada na predlog ministra, policijske postaje
1
splošnim delovnim področjem ustanavlja skupščina občine
v
soglasju z ministrom, upravni organi, pristojni za notranje
Zadeve, pa so upravni organi skupščine občine in so le funkcionalno vezani na ministrstvo.
£ namenom uspešnejšega uresničevanja nalog zakon opredelijo pojem posebnih pooblastil, obseg pooblastil in način
njihove
uporabe ter dolžnosti in pravice pooblaščenih delavc
®v ministrstva. Izhajajoč iz narave pooblastil, so specifično
Urejena področja delovnih razmerij (pogoji za sklenitev delovna razmerja, posebni pogoji dela...); disciplinska odgovornost,
posebne pravice (zavarovalna doba s povečanjem,
p
°goji za upokojitev, odpravnine) ter izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki se izvaja v okviru Izobraževalca centra, kamor sodita tudi Srednja policijska šola in Višja
®°la za notranje zadeve.

Posebno poglavje zakona je namenjeno opredelitvi rezervnega sestava organov za notranje zadeve ter opredelitvi pristojnosti, pravic in dolžnosti oseb v rezervni sestavi.
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Določbe o osnovnih značilnostih delovanja uprave v Republiki Sloveniji so vsebovane v veljavnem Zakonu o vladi ter
predlogih Zakona o upravi in Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki sta v obravnavi pred državnim
zborom. Razlog za izdajo zakona je tudi sprejem stališča, da
naj bi bil status delavcev v državnih organih, kamor sodijo
tudi delavci Ministrstva za notranje zadeve, urejen enotno
v Zakonu o javnih uslužbencih.
Ministrstvo za notranje zadeve sodi s svojo organiziranostjo
v enoten koncept uprave, zato predlagatelj ocenjuje, da je
potrebno s posebnim zakonom opredeliti le področje javne
varnosti - policije, ki po svoji vsebini, organizaciji in nalogah
odstopa od klasičnega odločanja po pravilih upravnega
postopka in organiziranosti uprave v Sloveniji.
Predlagatelj je pri pripravi zakona izhajal iz stališča, da je
treba oblikovati moderen zakon, ki bo primerljiv in skladen
z ureditvijo v Evropi. Pri tem je upošteval tako lastne izkušnje
kot tudi pozitivne rešitve v predpisih primerljivih evropskih
držav.
Glavno vodilo pri pripravi zakona je bilo zagotoviti:
- takšno stanje, ki bo zagotovilo, da bo javna varnost resnično dobrina, dostopna vsem v enaki meri;
- takšen policijski sistem, ki bo učinkovit, racionalen in
nadzorovan;
- takšno policijo, ki bo državljanom zagotovila varnost s tem,
da bo lahko nastopila vedno, ko bodo ogrožene pravice ali
koristi državljanov ali družbe kot celote.
Cilj, ki ga želimo doseči z novim zakonom, je povezano in
usklajeno delovanje policije. Ministrstvo za notranje zadeve je
že v letu 1993 začelo s projektom predvidene bodoče organizacije slovenske policije na regionalnem in lokalnem nivoju
na območju Uprave za notranje zadeve Kranj. Na ta način se
na določenem območju Slovenije že uveljavlja preizkusni
organizacijski model projekta javne varnosti, ki bi po oceni
predlagatelja zagotovil večjo usklajenost in učinkovitost delovanja organizacijskih enot ministrstva. Ocene dosedanjega
poskusnega delovanja kažejo, da je predvidena organiziranost primerna.
Zakon bi zaradi uresničevanja ustavnega načela, po katerem
morajo biti vse omejitve temeljnih svoboščin in pravic določene z zakonom, podrobneje opredeljeval policijska poobla-
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stila, posebne metode in sredstva ter vrsto in način uporabe
prisilnih sredstev.

III. PRIKAZ UREDITVE JAVNE VARNOSTI V NEKATERIH
EVROPSKIH DEŽELAH

V zakonu bi prvič doslej opredelili »policijo« kot službo Ministrstva za notranje zadeve in »policista«, kot uniformiranega
ali neuniformiranega pripadnika policije, ki ima pravico in
dolžnosti izvrševati policijska pooblastila. S pojmom »policija« torej zakon razume tako policijo v smislu dosedanjega
razumevanja kot tudi kriminalistično službo.

AVSTRIJA

Prisilna sredstva so bila dosedaj v celoti urejena v podzakonskem aktu. Tokrat jih prvič opredeljujemo z zakonom. Praktično nobenega prisilnega sredstva ne določamo na novo,
tako da gre le za določitev tistih prisilnih sredstev, ki jih je
policija uporabljala že do sedaj. Bistvenega pomena pri tem
so zato prav načela uporabe prisilnih sredstev, ki okvirno
določajo njihovo uporabo ter zavezujejo policiste k uporabi
tistih prisilnih sredstev, ki še zagotavljajo izvršitev z zakonom
določene naloge in hkrati v čim manjši možni meri prizadenejo osebo, proti kateri so uporabljena.
V poglavju o delovnih razmerjih bi uveljavili le nekatere rešitve, ki odstopajo od določb v splošnih predpisih s področja
delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja in so posledica narave dela policistov. Pogoji za sklenitev
delovnega razmerja bi bili, v primerjavi z Zakonom o delavcih
v državnih organih, nekoliko zaostreni, tako da bi bil na
delovno mesto policista lahko sprejet le državljan Republike
Slovenije, pod pogojem, da ima v Sloveniji tudi stalno prebivališče. Uveljavljeno bi bilo tudi določilo 42. člena ustave, saj
bi zakon policistom prepovedoval članstvo v političnih
strankah.
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi,
različno od splošne ureditve, zakon urejal le pravico do upokojitve pod posebnimi pogoji. Določb o zavarovalni dobi
s povečanjem ne bi vseboval, saj bo to področje urejeno
s posebnim zakonom, zato pa bi zakon v prehodnih določbah
ohranil nekatere pravice, ki so jih delavci pridobili, ker se je
zaradi narave njihovega dela zavarovalna doba štela s povečanjem. Gre torej tudi za revizijo tega področja, saj bi zakon
ohranil zavarovalno dobo s povečanjem samo policistom in
še to le do dokončne ureditve tega področja v posebnih
predpisih.
Upoštevajoč določbo 77. člena ustave, bi zakon določil dela in
naloge, katere so policisti pravočasno, učinkovito ter po
navodilih predstojnikov, dolžni opravljati tudi med stavko.
Zakon bi v poglavju o izobraževanju, upososabljanju in izpopolnjevanju uredil le temeljna načela in oblike. Med institucijami izobraževanja bi v smislu nove zakonodaje o visokem
šolstvu namesto Višje šole za notranje zadeve opredelil
Visoko šolo za notranje zadeve.
Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 71/93) ter spremembe zakonodaje na obrambnem področju narekujejo tudi spremembe
na področju dela policije v izrednem stanju in vojni ter ločitev
obrambnega in varnostnega sistema ter sistema zaščite in
reševanja. V predlogu zakona bi bilo zato potrebno opredeliti
naloge policije in Ministrstva za notranje zadeve v izrednem in
vojnem stanju, ki opravlja naloge s svojega delovnega
področja tako, da prilagaja svojo organiziranost, oblike in
metode dela nastalim razmeram. Za delo v izrednem in vojnem stanju se enote popolnjujejo tudi z rezervno sestavo in
posebej usposabljajo.
Zakon o javni varnosti bi vseboval tudi določbe o usposabljanju državljanov vojaških obveznikov za opravljanje varnostnih
nalog v rezervni sestavi policije, pri čemer bi upošteval zakonodajo s tega področja in dosedanje izkušnje takega usposabljanja v organih za notranje zadeve.

Avstrijski zakon o organizaciji varnostne uprave in izvajanju
nalog varnostne policije določa kot delovno področje »varnostne uprave« zadeve javne varnosti in upravne notranje
zadeve. Poleg dokaj splošno določenih nalog varnostne policije (vzdrževanje javnega miru, reda in varnosti) sodi
v delovno področje »varnostne uprave« tudi nastanitev občanov, potne listine, tujska policija, nadzor nad prehajanjem
državne meje, evidenca o orožju, strelivu in razstrelivu ter
zadeve tiska, društev in javnih zborovanj.
Zakon določa organizacijo »varnostne uprave« s tem, da
opredeljuje »varnostne oblasti« in njihove pristojnosti. Kot
najvišja varnostna oblast je določen zvezni minister za notranje zadeve, ki so mu v deželah neposredno podrejene varnostne direkcije, deželnim varnostnim direkcijam pa so
podrejene okrajne upravne oblasti (na območju okrajev) in
zvezne policijske direkcije (v določenih mestih). Zakon, ki je
pričel veljati 1. 5. 1993, povzema dosedanjo organizacijo
varnostne uprave, po kateri so v okviru vsake varnostne oblasti organizirane enote za opravljanje nalog javne varnosti in
upravnih notranjih zadev.
Ne glede na te določbe in federalnost politične ureditve je
v zakonu uveljavljena relativno visoka stopnja centralizacije
varnostne uprave in varnostne policije, ki se kaže predvsem
v opredelitvi položaja in pravic zveznega ministra za notranje
zadeve. Predstojniki nižjih varnostnih oblasti so neposredno
podrejeni zveznemu ministru oziroma ustrezni organizacijski
enoti ministrstva (centralno žandarmerijsko poveljstvo)
v materialnih, kadrovskih, organizacijskih in v »drugih zadevah vodenja«. Zvezni minister ima pravico ustanavljanj«
posebnih enot, ki delujejo na območju celotne države, pravico izdajanja smernic in navodil za delo ter pravico, da
prevzame določeno zadevo ali odvzame pristojnost za določeno zadevo krajevno pristojni varnostni oblasti, nižje varnostne oblasti pa imajo dolžnost obveščati višje varnostne
oblasti o vseh pomembnejših zadevah.
MADŽARSKA
Madžarski osnutek zakona o policiji določa kot delovno
področje policije opravljanje zadev javne varnosti. Določa
tudi organizacijo in vodenje policije. Osrednji organ policije je
državna policijska glavna kapetanija, ki je organizirana znotraj ministrstva za notranje zadeve, na pokrajinski ravni s°
glavne kapetanije, na ravni mest pa so kapetanije. Znotraj
ministrstva za notranje zadeve je tudi republiški stražni polk'
ki opravlja naloge varovanja določenih oseb in objektov.
V sestavi ministrstva je organizirana tudi mejna straža z državnim poveljstvom in organizacijskimi enotami na območju
celotne države, ki opravlja naloge varovanja državne meje in
nadzora prehajanja čez državno mejo. Zanjo veljajo splošna
načela policijskega delovanja, oblike in metode dela ter policijska pooblastila.
Znotraj kapetanij in ministrstva so tudi organizacijske enote,
ki opravljajo upravne notranje zadeve, vendar ta zakon njihovih nalog izrecno ne opredeljuje.
Policijo vodi notranji minister preko načelnika državne glavne
kapetanije, republiški stražni polk pa preko poveljnika republiškega stražnega polka.
Zakon posebej opredeljuje odnos pokrajinskih in mestnih
samoupravnih organov do policije. Pokrajinski in mestn
samoupravni organi imajo pravico dajati mnenje o ustanovit*'
in ukinitvi kapetanij ter o imenovanju in odpoklicu vod)®
kapetanije, vodje kapetanij pa so dolžni poročati o javnem
redu na podlagi zahteve pristojnega samoupravnega organa
Ne glede na te določbe je v zakonu uveljavljena relativn"
visoka stopnja centralizacije policije, ki se kaže predvse«1
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opredelitvi položaja in pravic ministra za notranje zadeve.
Minister ima pravico ustanoviti ali ukiniti glavno kapetanijo ali
kapetanijo oziroma kakšen drug organ ali enoto za opravljanje pomembnejših policijskih nalog. Minister ima pravico
Podrobneje določati naloge policije, določene z zakonom ali
vladnimi odloki in odredbami.
ITALIJA
Razvejanost državne uprave v Italiji se zrcali tudi v organizaciji italijanske policije. Policijski sistem te države sestavljajo
državna policija, finančna policija in karabinjerji.
Državna policija je organizirana v Ministrstvu za notranje
'adeve. Sestoji se iz teritorialnih enot, ki so v provincah
(kvesture), v okrožjih in občinah (policijske postaje). Naloge
državne policije so varovanje ljudi in premoženja, zatiranje
kriminala, izvajanje zakonov s področja notranjih zadev,
bdenje
pomoči itd. Za oficirje in podoficirje državne policije
v
®ljajo tudi nekatera pravila, ki v osnovi veljajo za zaposlene
v
oboroženih silah.
Temeljna
naloga finančne policije je odkrivanje nedovoljene
'r9ovine, preprečevanje in odkrivanje ponarejenih vrednotnic,
"adzor nad plačevanjem dajatev in drugih prispevkov,
finančna policija spada v resor financ, je uniformirana in
[azvrščena
v tri funkcionalne sektorje, obalno stražo, carino
ln
agenturo ministrstva. Teritorialna razdelitev finančne police je enaka državni policiji (javni varnosti).
karabinjerji so sestavni del policijskega sistema in oborožesnih sil Italije. Njihove naloge so tako vojaške kot tudi policijke: spremljanje izvajanja predpisov s področja vojaških
2
adev, varovanje vojaških objektov in visokih vojaških osebnosti, nadzor nad vedenjem vojaških obveznikov, s področja
"arnosti pa tudi varovanje reda in miru, varovanje ljudi in
Premoženja,
nuđenje pomoči itd.. Organizacijsko sodijo
v
obrambno ministrstvo, pri opravljanju notranjih zadev pa so
Podrejeni Ministrstvu za notranje zadeve.
^arabinierske
postaje so temeljne operativne enote policijske
s,
rukture in praviloma delujejo na območju občine. Večja
"'esta, industrijska središča in turistični centri imajo več
Postaj, ki so združene v vod, ti se dalje združujejo v čete in
'Ormacijsko vse do divizije. Italijanski karabinjerji imajo
Posebne
mobilne enote, ki se uporabljajo pri večjih kršitvah
re<
la in miru, za zavarovanje večjih športnih prireditev, političshodov in v primerih, ko so potrebna posebna znanja in
®Sčine (reševanje v gorah, padalstvo, potapljanje, smučanje,
Pstrostrelstvo, pirotehnična znanja itd.).
"Emčija
\ Nemčiji so funkcije policije razdeljene med federacijo in
j^ele, kar pomeni, da nekatere izvirne zvezne naloge opravijo zvezni policijski organi neposredno sami, ostale naloge
Jre
iajo dežele kot lastne in jih opravljajo deželni policijski
r
9am in njihove notranje organizacijske enote.
^ključno zvezno pristojnost sodijo zaščita ustave, varova.1® državne meje, kriminalistično-pravne in operativne
Sđeve, ki so skupnega pomena za celotno državo, nadzor
^'ezniških objektov in zagotavljanje varnosti v železniškem
j?u'etalskem prometu, carina, finančna uprava in varnostna
st *ba nemške zvezne pošte. Nekatere naloge iz zvezne pri'Ojnosti
opravljajo tudi dežele, kot npr. mednarodno sodelo*nje na področju zatiranja organizirane kriminalitete, nudeI® rrtednarodne pomoči tujim policijam, nekatere naloge na
Odročju varstva ustavne ureditve, vzdrževanje enot za vzpoJavljanje javnega reda in miru in podobno. Kot izvirne policij/® naloge pa dežele opravljajo tiste policijske naloge, ki jih
, 1'očajo dežele s svojimi zakoni. To so varovanje javnega
J ® in miru, odkrivanje in preprečevanje kriminalitete, nadt~' in urejanje cestnega prometa, varstvo okolja ter opravljajor spravnih zadev, kjer organi izvršujejo pretežno zvezne
®dpise.
pranje organizacijske enote Zveznega notranjega ministr® so oddelki, uprave in uradi ter samostojne operativne

službe. Policijske institucije na deželni ravni so neposredno:
integrirane v organizacijski okvir splošne uprave na treh ravneh upravno teritorialne razdelitve. Na deželni ravni je ministrstvo, ki ima kot notranje organizacijske enote oddelke,
urade in uprave. Na srednji ravni upravno-teritorialne organizirnosti so v okviru vladnega predsedstva oddelki za javno
varnost in upravo, ki so notranje razčlenjeni na referate (za
zatiranje kriminalitite, za usmerjanje uniformirane policije in
za upravne notranje zadeve - organ druge stopnje). ;Ti
oddelki so horizontalno integrirani v organizacijo splošne
uprave (v vladnem predsedstvu je od 9 do 11 oddelkov;
- oddelek za javno varnost je le eden od njih), funkcionalno
pa so vertikalno podrejeni deželnemu ministrstvu za notranje
zadeve in hkrati nadrejeni policijskim predsedstvom in policijskim direkcijam, ki so organizirane na ravni deželnih okrajev.
Na nižji ravni - na četrtem nivoju upravno-teritorialne organiziranosti so disperzirane notranje organizacijske enote policijskih predsedstev oziroma direkcij, kot so policijske postaje,
policijski oddelki ali kriminalistične postaje.
Vsi navedeni policijski organi so organizirani enotno po načelih, ki jih določa deželno ministrstvo. Ministrstvo pa na podlagi zveznih in deželnih zakonov določa področja dela in
pristojnosti posamezni ravni, prav tako pa neposredno
usmerja njihovo delo s podzakonskimi akti in obveznimi strokovnimi navodili.
Ob tako razvejani organiziranosti policijskih organov in služb
imajo posamezne občine ali skupnost občin zakonsko pravico in možnost organizirati lastne pomožne policijske enote
za urejanje mirujočega prometa, nadzor nad spoštovanjem
omejitve hitrosti, vzdrževanje reda v parkih in podobno.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sprejem zakona bo zahteval drugačno organiziranost policije. Policijska postaja s splošnim delovnim področjem ne bo
več organ občinske skupščine, zato bodo morala biti sredstva
za njihovo delo v celoti zagotovljena na državni ravni. Veljavni
zakon je namreč v 134. členu določal, da občine zgotavljajo
del sredstev za policijske postaje in njihove oddelke, in sicer
za graditev in investicijsko vzdrževanje delovnih prostorov teh
postaj in oddelkov ter 50 odstotkov sredstev za stanovanja
delavcev.
Predlagatelj ocenjuje, da bodo spremembe v financiranju
policijskih postaj nastopile že kot posledica reforme državne
uprave in nove organiziranosti upravnih enot ter občin.
Po stališču predlagatelja glede finančnih in drugih posledic
zakona zaradi sprejetja novega zakona na tem področju in
nove organiziranosti policije v Sloveniji ne bo bistvenih sprememb v obsegu sredstev, ki jih zagotavlja država v proračunu

BESEDILO ČLENOV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja področje javne varnosti, pooblastila, dolžnosti
in pravice policistov, osnove organiziranosti policije ter druga
področja dela ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstva), pomembna za izvajanje nalog javne
varnosti.
2. člen
Zadeve javne varnosti izvaja v okviru ministrstva policija.
Zadeve javne varnosti so:
— varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja,
— preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj, odkrivanje in
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prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter
njihovo izročanje pristojnim organom;
- vzdrževanje javnega reda;
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
- preprečevanje in odkrivanje dejavnosti tujih držav, organov, organizacij, skupin in posameznikov, ki ogrožajo varnost
Republike Slovenije;
- preprečevanje in odkrivanje delovanja terorističnih organizacij, skupin in posameznikov;
- varovanje določenih oseb, organov, objektov in ščitenje
tajnosti podatkov državnih organov.
3. člen
Organiziranost policije v okviru ministrstva, območje in sedež
organizacijskih enot iz 4. in 5. člena tega zakona, odgovornost predstojnikov in medsedbojna razmerja med posameznimi organizacijskimi enotami določi minister za notranje
zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) v aktu o organizaciji
in sistemizaciji ministrstva v soglasju z Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu; vlada).
4. člen
Uprava javne varnosti je območna organizacijska enota ministrstva za opravljanje zadev javne varnosti na določenem
območju države.
5. člen
Policijska postaja je notranja organizacijska enota uprave
javne varnosti za neposredno opravljanje nalog javne varnosti
na določenem območju ali za določeno področje dela.
Policijska postaja ima lahko oddelke za opravljanje nalog na
določenem območju ali za določeno področje dela.
6. člen
Ministrstvo se v okviru delovnega področja, določenega
z zakonom, pripravlja tudi za delovanje v izrednem ali vojnem
stanju. V izrednem ali vojnem stanju opravljajo naloge javne
varnosti poleg policije tudi drugi delavci ministrstva.
Ministrstvo v izrednem ali vojnem stanju opravlja naloge
s svojega delovnega področja tako, da prilagaja svojo organiziranost, oblike in metode dela nastalim razmeram.
O obsegu in oblikah obrambnega delovanja policije v izrednem ali vojnem stanju odloči vlada.
Delavci ministrstva so v izrednem ali vojnem stanju razporejeni na delovno dolžnost v ministrstvu.
Materialno tehnična sredstva, zemljišča in objekti ministrstva
so v izrednem ali vojnem stanju izključno v uporabi ministrstva.
Varianta: črta se besedilo četrtega odstavka in se določi novo
besedilo, ki se glasi:
V izrednem ali vojnem stanju policija po potrebi tudi varuje in
brani pomembne objekte, opravlja bojni nadzor prostora in
druge obrambne naloge v sodelovanju z vojsko in po predhodni odločitvi vlade.
7. člen
Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu
z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice
in temeljne svoboščine.
Policisti lahko omejijo človekove pravice in temeljne svoboščine le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. Če posameznik meni, da so bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista
kršene njegove pravice ali svoboščine, lahko poda ministrstvu
pritožbo. Ministrstvo mora na pritožbo odgovoriti v roku 30
dni po prejemu.
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8. člen
Policisti so dolžni ukrepati v skladu z zakonsko določenimi
pristojnostmi in pooblastili in pomagati vsakomur, če je ogroženo življenje, varnost ali premoženje.
Policisti so dolžni preprečevati nezakonita dejanja, ki ogrožajo življenje, varnost in premoženje.
9. člen
Državljan ima pravico pomagati policistu pri opravljanju
z zakonom določenih nalog.
Državljan, ki pomaga policistu in se pri tem poškoduje, zboli
ali izgubi delovno zmožnost, je upravičen do vseh pravic in
prejemkov, ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega m
invalidskega zavarovanja, do katerih je upravičen delavec
v delovnem razmerju v primeru nesreče pri delu.
Osnova za odmero teh pravic je povprečna plača osebe eđiz
prejšnjega odstavka oziroma policista v zadnjem letu pi"
nastankom poškodbe, če je to zanjo ugodneje ali če ni
v delovnem razmerju.
Če državljan pri nuđenju pomoči izgubi življenje, imajo družinski člani po njem pravico c!o družinske pokojnine.
Družina osebe iz prejšnjega odstavka, ki je izgubila življenja
je upravičena do enkratne denarne pomoči v višini najmani
šestih mesečnih povprečnih plač te osebe oziroma policista
preteklega leta.
Državljan, ki je pomagal policistu, ima pravico do povračila
škode, ki jo ima zaradi dane pomoči.
Če se uvede zoper državljana kazenski ali odškodninsKi
postopek, ki je v zvezi z nuđenjem pomoči, mu ministrstvo
zagotovi strokovno pomoč v tem postopku.
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnji11
odstavkov tega člena, zagotovi Republika Slovenija.
10. člen
Policisti zagotavljajo pomoč državnim organom, zavodof^
organizacijam, gospodarskim družbam in samostojnihK
podjetnikom-posameznikom oziroma posameznikom,
imajo na podlagi zakona javno pooblastilo za opravljani
nekaterih nalog uprave, če pri opravljanju nalog, ki spadajo
v njihovo pristojnost, naletijo na upiranje ali ogrožanje ali o®
to utemeljeno pričakujejo.
11. člen
Policisti zagotavljajo pomoč na podlagi pisnega zahtev^
upravičenca iz prejšnjega člena, kadar okoliščine tak pisn
zahtevek brez škode zaradi odlašanja časovno dopuščajo.
Upravičenec mora zahtevek poslati pristojni policijski P°s,^[!
najmanj tri dni pred opravljanjem uradnih nalog. V zahtev*
morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je potrebna
pomoč policistov.
12. člen
Pred začetkom izvajanja nalog morajo policisti opozoriti zav®*
zance in druge osebe, da bodo zoper njih uporabili prisiin
sredstva, če bodo ovirali izvrševanje uradnih nalog.
Policisti ne smejo sami opravljati tistih nalog, ki jih lah^
strokovno opravijo samo delavci drugih organov, zavodov
organizacij.
13. člen
V primerih, ko policisti pričakujejo upiranje ali ogrožani®
večjega števila oseb, lahko do izvršitve naloge pristojne!)
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subjekta iz 10. člena tega zakona prepovejo gibanje in zadrževanje na določenem območju ali v določenem objektu.
Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati izvršitev nalog uradnih
oseb pristojnega subjekta iz prejšnjega odstavka ali ogrožajo
njihovo življenje, lahko policisti odstranijo oziroma ukrepajo
v skladu z zakonom.

— policija je služba ministrstva, ki izvaja naloge javne varnosti;
— policist je uniformiran ali neuniformiran pripadnik policije,
ki ima pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila.
II. POLICIJSKA POOBLASTILA

14. člen

21. člen

Ministrstvo opravlja tudi naloge s področja proučevanja organiziranosti, sredstev in metod dela, zbiranja, obdelave,
hrambe in uporabe podatkov, notranje zaščite ter izvaja raziskovalno dejavnost s svojega delovnega področja in razvojno
dejavnost s področja operativnih metod in sredstev.
15. člen
Ministrstvo usmerja in usklajuje dejavnost drugih državnih
organov in organizacij na področju javne varnosti.
Ministrstvo načrtuje, organizira in izvaja varnostne in zaščitne
ukrepe, nudi strokovno pomoč ter spodbuja dejavnost posameznikov, organizacij in lokalnih skupnosti za preprečevanje
nezakonitih dejanj.

Policisti so dolžni varovati življenje in osebno varnost ljudi,
preprečevati kazniva dejanja in prijemati njihove storilce,
ohranjati ali vzpostavljati javni red ob vsakem času, tudi če je
izvršitev naloge povezana z nevarnostjo za njihovo življenje,
čeprav niso v službi in ne glede na to, ali jim je to naloženo ali
ne.
Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo
pred tem legitimirati. Če oziroma dokler okoliščine tega ne
dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti.
22. člen

16. člen

Pri opravljanju nalog javne varnosti imajo policisti pooblastila, določena s tem in z drugimi zakoni.

Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega
Področja, ki so pomembne za posameznike in organizacije.

Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in
strelivo v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

Policija obvešča posameznike in organizacije in jim daje
Podatke o zadevah iz prejšnjega odstavka, če s tem ne škoduje svojemu delu ali upravičenim koristim drugih posameznikov ali organizacij.

Policisti, ki opravljajo z zakonom določene naloge javne varnosti, pri katerih je zaradi njihove narave in vrste dela
potrebno, da jih opravljajo v uniformi, imajo pravico in dolžnost nositi uniformo v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

Podatke in obvestila o delu policije daje minister ali delavec,
to ga on pooblasti.
17. člen
vlada oceni, da drugače ni mogoče zavarovati javnega
da, lahko naloži ministru, da z odredbo:

re

omeji ali prepove gibanje na določenih območjih ali določnih krajih;
- omeji ali prepove gibanje ali zadrževanje oseb na javnih
"testih;
" prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določnega kraja.
Ukrepi
iz prejšnjega odstavka smejo veljati, dokler trajajo
r
azlogi, zaradi katerih so bili odrejeni.
18. člen
?av občasno opravljanje določenih zadev javne varnosti ali za
* edbo posamezne naloge javne varnosti lahko minister
"stanovi posebno policijsko enoto, ji določi naloge in način
"lenega delovanja in uporabe.
19. člen
pokalna skupnost lahko na svojem območju s svojo redarsko
®'užbo
opravlja naloge s področja javnega reda in varnosti
pr
ometa, ki jih določa zakon.
plavci redarske službe imajo ob izvajanju nalog iz prejšnega
Odstavka
pravico legitimirati osebo, ki je storila prekršek,
a
°ločen v predpisih o javnem redu in varnosti prometa.
policija je dolžna na pisno zahtevo posredovati delavcem
®darske
službe podatke o osebah in vozilih, ki jih ti delavci
br
avnavajo kot storilce prekrškov.

Policisti imajo službeno izkaznico.
23. člen
Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, dajati ukaze,
legitimirati in izvesti identifikacijski postopek, zbirati in posredovati podatke, varnostno preverjati osebe, vabiti, opraviti
varnostni pregled, prepovedati gibanje, opraviti protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij, prijeti
in privesti osebo, odrediti strožji policijski nadzor, odvzeti
prostost, pridržati osebo, zaseči predmete, vstopiti v tuje
stanovanje in v tuje prostore, uporabiti prevozna sredstva in
sredstva za zvezo, uporabiti prisilna sredstva ter uporabiti
druga pooblastila, določena v zakonih.
24. člen
Z opozorilom policisti opozarjajo posameznike, državne
organe, gospodarske družbe, samostojne podjetnike-posameznike, organe, organizacije in skupnosti na okoliščine ali
ravnanja, ki ogrožajo varnost ljudi ali premoženje, kot tudi na
splošno nevarnost.
Z ukazom policisti dajejo posameznikom, državnim organom,
gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom-posameznikom, podjetjem, organom, organizacijam in skupnostim navodila in zahteve za ukrepe in aktivnosti, ki jih mora
kdo storiti ali opustiti, da bi se zavarovalo življenje ljudi,
varovalo premoženje pred uničenjem, poškodovanjem,
tatvino in drugimi oblikami škodljivega ravnanja, zagotovila
varnost prometa, preprečili neredi, nemiri in druge podobne
kršitve javnega reda ter odvrnile škodljive posledice naravnih
in drugih nesreč v skladu z odločitvami organov, pristojnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ukaze je dovoljeno dajati le za ukrepe in aktivnosti, od katerih
je neposredno odvisno uspešno opravljanje zadev javne varnosti, in za toliko časa, kolikor je potrebno, da so naloge
opravljene.

20. člen
zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

Z legitimiranjem policisti ugotavljajo istovetnost posameznika.
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Poleg domnevnih storilcev prekrškov in kaznivih dejanj ter
v primerih prijetja in privedbe oseb lahko policisti legitimirajo
posameznika, ko s svo|im obnašanjem, ravnaniem, videzom
a!i zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času
vzbuja sum, zaradi katerega je potrebno legitimiranje.

Policija lahko vabi v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale
koristne podatke za izvrševanje njenih nalog, določenih
z zakonom. Vabilo se opravi z vročitvijo pisnega vabila.

Policisti lahko legitimirajo osebo in posredujejo njene
podatke tudi na upravičeno zahtevo uradnih oseb državnih
organov ter subjektov z javnimi pooblastili.

Vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, kraj
in razlog, zaradi česa je vabljena in v kakšni vlogi ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala.

Policisti lahko legitimirajo osebe tudi na upravičeno zahtevo
posameznika.

Policisti lahko povabijo osebo tudi ustno in ji hkrati sporočijo
razlog, zaradi katerega |e vabljena. V tem primeru jo lahko
prisilno privedejo le, če so podani z zakonom določeni razlogi
za privedbo.

Policisti smejo vzeti prstne odtise osebam, katerih identitete
ni mogoče ugotoviti na drug način.
Posameznike iz prejšnjega odstavka lahko policisti tudi fotografirajo, zabeležijo njihov osebni opis, fotografije teh in
pogrešanih oseb pa lahko tudi objavijo.
Določila petega in šestega odstavka tega člena veljajo tudi za
identifikacijo trupel.

29. člen

30. člen
Z varnostnim pregledom oseb, stvari in prevoznih sredstev
policisti ugotavljajo, ali je oseba oborožena oziroma ali ima
pri sebi oziroma s sabo druge nevarne predmete za napad ali
samopoškodovanje.

26. člen

Policisti opravijo varnostni pregled neposredno ali s pomočjo
tehničnih sredstev.

Policisti zbirajo osebne in druge podatke zaradi opravljanja
z zakonom določenih nalog.

31. člen

Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in od drugih
oseb, ki o tem kaj vedo, ali iz že obstoječih zbirk podatkov.
Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od osumljenca lahko
policisti z njegovo privolitvijo uporabijo poligrafsko testiranje.
Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov, namenjenih za dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj ter za identificiranje
kršiteljev oziroma storilcev, smejo policisti uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje ter video- in avdio snemanje.
Kadar policisti zbirajo oodatke od drugih oseb ali iz obstoječih zbirk in na način iz četrtega odstavka, o tem niso dolžni
obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če bi
to onemogočilo ali otežilo izvršitev z zakonom določene naloge.
Policisti in drugi delavci ministrstva lahko uporabljajo zbraneosebne podatke, kadar izvršujejo z zakonom določene naloge
in če so za to pooblaščeni.
27. člen
Kadar policisti zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog
zbirajo podatke iz že obstoječih zbirk podatkov, so organi,
organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona in v okviru
svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, dolžni
na podlagi pisne zahteve posredovati policiji zahtevane
osebne podatke.
Minister lahko odloči, da smejo v primerih iz prejšnjega
odstavka organi, organizacije in drugi subjekti tiste posameznike, na katere se podatki nanašajo, seznaniti s posredovanjem podatkov šele po določenem roku, ki pa ne sme biti
daljši od petih let.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev posameznika s seznamom subjektov, katerim so bili v določenem
obdobju posredovani podatki, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj.
28. člen
Varnostno preverjanje oseb je posebna oblika zbiranja osebnih in drugih podatkov, ki ga opravlja policija zaradi varovanja
določenih oseb in objektov ter varovanja delavcev in objektov
ministrstva in tajnosti podatkov ministrstva ter v drugih primerih, določenih z zakoni.
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Če je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju ali
v določenem objektu prišlo do nevarnosti za življenje ali
zdravje ljudi ali premoženje večje vrednosti oziroma je do
tega že prišlo ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih
oseb in objektov, smejo policisti izprazniti to območje ali
objekt, prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje
v njegovi neposredni bližini.
32. člen
Protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij policija opravi zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in
premoženja v določenih prostorih, objektih, na določenih
območjih, v prometu, zaradi zagotavljanja varnosti varovanih
oseb in objektov ali večjih javnih shodov in prireditev.
Če je mogoče pričakovati, da bo v določenem prostoru,
objektu, napravi, območju ali v prometu prišlo do ogrožanja
splošne varnosti ljudi in premoženja s posebno nevarnimi
sredstvi ali napravami ali je do tega že prišlo, sme policija
prostor, objekt, območje ali prevozno sredstvo izprazniti, pr®'0
povedati dostop do njih ter jih neposredno ali s pomoći
tehničnih sredstev preiskati. V teh primerih lahko policij®
opravi tudi varnostni pregled.
Pri izvajanju pooblastil iz tega člena lahko policija zahteva od
pristojnega inšpekcijskega organa, da opravi inšpekcijsk0
nadzorstvo.
33. člen
S prijetjem policisti začasno omejijo gibanje določeni oseh'
z namenom, da jo privedejo, ji odvzamejo prostost ali opravij"
kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom.
Če je prijeti vojaška oseba, je potrebno o tem nemudom8
obvestiti vojaško policijo.
Prijetje obsega tudi varnostni pregled.

I
i
Privedba je opravilo, ki ga policija opravi zaradi izvrši^ s
z zakonorti določenih nalog na podlagi odredbe pristojne?)r 8 f
organa, kadar določeno osebo privede v svoje uradne P °" a
store, v uradne prostore drugega organa ali na določaj
n
mesto. Privedba se lahko izvede tudi brez odredbe, če 9re n .
prijeto osebo ali za osebo, ki ji je odvzeta prostost, ali
P
5
podlagi pooblastila, določenega z drugim zakonom.
o
Pred privedbo policisti osebo seznanijo z razlogi privedbe i(1 D
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34. člen

<

jo opozorijo na posledice, če se bo privedbi upirala ali skušala
pobegniti.
če se oseba privedbi upira, jo policist privede prisilno.
35. člen
Tujcu, ki mu ni dovoljen vstop v državo ali mu je bil izrečen
izgon oziroma odstranitev iz države, vendar ga ni mogoče
takoj odstraniti, se sme odrediti bivanje pod strožjim policijskim nadzorom v objektu, določenem za ta namen, za čas, ki
je nujno potreben za njegovo odstranitev iz države.
36. člen
Policist
sme osebi odvzeti prostost pod pogoji, določenimi
s
tem in z drugimi zakoni.
Ob odvzemu prostosti policist obvesti osebo v njenem materam jeziku ali v jeziku, ki ga oseba razume, da ji je odvzeta
Prostost,
navede razloge za odvzem prostosti in jo pouči, da
ir
*ia pravico do takojšnje pomoči odvetnika, ki si ga lahko
svobodno izbere, in jo opozori, da ni dolžna dajati izjav ter da
ima pravico zahtevati, da policist o odvzemu prostosti obvesti
"jene bližnje.
Odvetnik ima pravico prisostvovati izvrševanju ukrepa, policist pa mora do prihoda odvetnika odložiti nadaljnja dejanja
v
zvezi z izvrševanjem ukrepa, vendar najdlje za dve uri od
te
daj, ko je bila osebi dana možnost, da obvesti odvetnika.
Policisti lahko takoj izvršijo ukrep, če bi odlaganje onemogočilo ali otežilo izvršitev z zakonom določene naloge.
I

39. člen
Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje stanovanje
in v tuje prostore:
- zaradi preprečitve kaznivega dejanja;
- zaradi preprečitve hujšega prekrška zoper varnost ljudi in
premoženja;
- zaradi preprečevanja in odprave splošne nevarnosti za ljudi
in premoženje;
- zaradi preprečitve samomora;
- zaradi preverjanja in ugotavljanja okoliščin, ki kažejo na
pogrešanje ali smrt določene osebe.
V primerih iz prejšnjega odstavka se lahko, kadar ni mogoče
drugače, za vstop v tuje stanovanje ali tuje prostore uporabi
tudi sila.
40. člen
Da bi mogli prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati
v najbližji zdravstveni zavod osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo policisti,
ki tega ne morejo storiti drugače, pravico uporabiti najbližje
dosegljivo prevozno sredstvo ali sredstvo za zvezo.
Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do povračila stroškov in škode, ki mu je bila povzročena z uporabo.
Pri opravljanju nalog na javnih prevoznih sredstvih imajo
policisti pravico do brezplačnega prevoza s temi sredstvi in
pravico iz obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu.
41. člen

37. člen
Pridržanje je odvzem prostosti, s katerim policisti pridržijo
Posameznika, ki moti ali ogroža javni red, če javnega reda ne
Korejo drugače vzpostaviti oziroma če ogrožanja ne morejo
drugače odvrniti. Pridržanje sme trajati največ 24 ur.
'zjemoma se sme pridržati oseba, dokler obstaja razlog, vendar največ 48 ur:
" da se ugotovi njena istovetnost;
~ če so jo izročili tuji varnostni organi in jo je potrebno
'Zročiti pristojnemu organu.
Pridržanje obsega tudi varnostni pregled osebe.
Pridržanje odredi z odločbo oseba, ki jo pooblasti minister.
Odločba mora biti izdana in vročena pridržani osebi v roku
® ur od odreditve ukrepa. Pridržana oseba ima do konca
Pridržanja pravico do pritožbe zoper odločbo o pridržanju na
^nat pristojnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti takoj.
Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa.
je pridržani vojaška oseba, je potrebno o tem nemudoma
°bvestiti vojaško policijo.
38. člen
Policisti
zasežejo predmete na podlagi odredbe pristojnega
°rgana ali iz razlogov, določenih z zakonom.
^rav tako smejo policisti pri opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, zaseči predmete, namenjene za napad ali
Hrnopoškodovanje, kakor tudi predmete, s katerimi se lahko
^je ogrozi javni red ali splošna varnost ljudi ali premoženja,
n:'i Predmete, ki so bili uporabljeni, pridobljeni oziroma so
®stali s prekrškom ali s kaznivim dejanjem.
b
'"'Bdmete iz prvega in drugega odstavka tega člena so policiji dolžni izročiti pristojnemu organu. V primeru, da zoper
®sebo,
ki so ji bili predmeti zaseženi, ni bil uveden postopek
?r®d pristojnim organom, je potrebno predmete vrniti, razen
6
9re za nevarne predmete.

Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti naslednja prisilna sredstva:
-

sredstva za vklepanje in vezanje,
plinski razpršilec,
fizično silo,
palico,
plinska in druga sredstva za pasivizacijo,
vodni curek,
konjenico,
posebna motorna vozila,
službenega psa,
sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev,
strelno orožje.
42. člen

Policisti lahko uporabijo prisilna sredstva, če drugače ne
morejo obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih
ukazov ali moti javni red, osebe, ki jo je treba prijeti, privesti
ali ji odvzeti prostost, če je potrebno vzpostaviti javni red, ki je
huje ali množično kršen, in v primerih, ko morajo odvrniti
napad na osebe ali objekte, ki jih varujejo, ali napad nase.
Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri
opravljanju uradne naloge uporabijo katero od sredstev iz
prejšnjega člena za neposredno delovanje na ljudi.
Policisti smejo uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim
opravijo nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za
osebo, proti kateri ga uporabijo. Pri uporabi prisilnih sredstev
morajo policisti spoštovati človekovo osebnost in njegovo
dostojanstvo. Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno
sredstvo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo
uporabljeno.
Pogoje in način uporabe prisilnih sredstev določi minister.
43. člen
Pri opravljanju nalog sme policist uporabiti strelno orožje
samo, če ne more drugače:
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- zavarovati življenja ljudi;
- preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem dejanju,
za katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora 15 let ali
več;
- preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost, ali osebi, za
katero je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je storila
kaznivo dejanje iz prejšnje alinee, če je v nalogu za prijetje,
privedbo oziroma spremljanje osebe izrecno določeno, da
sme policist uporabiti strelno orožje, če bi taka oseba poskušala pobegniti;
- odvrniti napada na varovano osebo ali varovani objekt;
- odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada,
s katerim je ogroženo njegovo življenje.
Preden policist uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine
to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno
orožje, opozoriti s klicem: »Stoj, policija, streljal bom!«, in
z opozorilnim strelom.
44. člen
Pri neposrednem opravljanju nalog na vodah imajo policisti
pravico:
-

preveriti zastavo plovila;
ustaviti plovilo, ga pregledati in preiskati;
pregledati listine plovila, članov posadke in potnikov;
uporabiti druga policijska pooblastila, če je to potrebno.

Policisti smejo preganjati, zajeti in odpeljati k pristojnemu
organu plovilo in člane posadke, če obstaja sum, da je prišlo
do kršitve predpisov Republike Slovenije, mednarodnih
pogodb ali pravil mednarodnega prava.

47. člen
Prisluškovanje in zvočno snemanje pogovora ali izjave v zaprtemali odprtem prostoru se sme uporabiti le izjemoma, in
sicer v primerih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
kaznivih dejanj iz prve alinee prejšnjega člena in kaznivih
dejanj ugrabitve oseb in ugrabitve letal.
Prisluškovanje in zvočno snemanje s posebnimi operativno
tehničnimi sredstvi, ki jih ima prostovoljno pri sebi oseba, ki ji
je namenjena izjava ali pogovor, se sme uporabiti v primeru,
če so podani razlogi iz prejšnjega člena tega zakona.
48. člen
Da bi se razkrila organizirana kriminalna dejavnost (odkritje
organizatorjev in sostorilcev, odkritje dodatnih dokazov) ali
da se prepreči kaznivo dejanje, ki je v fazi načrtovanja, se
lahko odloži prijetje znanega osumljenca in izvedba drugih
pooblastil iz tega zakona, vendar le, dokler ni nevarnosti za
življenje in zdravje tretjih oseb ali premoženje večje vrednosti.
49. člen
Uporaba posebnih metod in sredstev po določbah tega
zakona se dovoli izjemoma in za vsak primer posebej.
Če se isti cilj lahko doseže z uporabo različnih posebnih
metod in sredstev, se uporabijo tista, s katerimi bodo najmanj
prizadete pravice in koristi posameznika.
Z uporabo je potrebno prenehati takoj, ko je bil dosežen njen
namen ali če se izkaže, da namena ne bo mogoče doseči.
Če se pri uporabi izve za podatek, ki ni v zvezi z nameravanim
posegom, se ga ne sme uporabiti, niti sporočiti drugim, temveč se ga takoj uniči, razen če gre za podatek o drugem
kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti.

III. POSEBNE METODE IN SREDSTVA
45. član
Posebne metode in sredstva so:
- tajno policijsko delovanje,
- tajno sodelovanje,
- tajno opazovanje in sledenje ter slikovno snemanje,
- navidezen odkup predmetov,
- uporaba prirejenih listin in identifikacijskih oznak,
- kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in
občil, kontrola pisem in drugih pošiljk,
- prisluškovanje in zvočno snemanje,
- odlog ukrepanja.

Podatki, informacije in ugotovitve, pridobljene s tajnim opazovanjem in sledenjem ter slikovnim snemanjem, kontrolo
telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrolo
pisem in drugih pošiljk ter s prisluškovanjem in zvočnim
snemanjem, morajo biti zapisane v izvorni obliki.
Način in pogoje uporabe posamezne posebne metode ali
sredstva, hrambo in arhiviranje zvočnih, slikovnih, magnetnih
in drugih izvirnih zapisov določi minister v posebnem aktu.

46. člen

Izvrševanje določb tega zakona o posebnih metodah in sredstvih spremlja in nadzoruje pristojno delovno telo Državnega
zbora Republike Slovenije.

Policija sme uporabiti posebne metode in sredstva zaradi
preprečevanja in odkrivanja:

50. člen

- kaznivih dejanj zoper varnost Republike Slovenije in njeno
ustavno ureditev in kaznivih dejanj zoper človečnost in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen
zapora petih ali več let;
- kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa
z mamili, omogočanja uživanja mamil, ponarejanja denarja,
jemanja ali dajanja podkupnine, prikrivanja nezakonito pridobljenega denarja, nedovoljene proizvodnje in prometa
orožja ali eksplozivnih snovi, izsiljevanja, ugrabitve oseb,
ugrabitve letala, tihotapstva in drugih kaznivih dejanj, za
katera je v zakonu predpisana kazen zapora osmih let ali
hujša kazen;
- kaznivih dejanj, ki posamično ali skupaj predstavljajo večjo
družbeno nevarnost in jih organizirano izvršuje v ta namen
ustanovljena domača ali mednarodna kriminalna združba;
- ogrožanja varnosti določenih oseb in objektov;
- ogrožanja varnosti delavcev ministrstva, tajnih sodelavcev
in objektov ministrstva ter tajnosti podatkov ministrstva.
veiqo inilo?
Policija sme uporabiti posebne metode In sredstva v primerih
iz prejšnjega odstavka in v primerih, določenih z drugimi
zakoni.

Uporabo kontrole telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole pisem in drugih pošiljk ter prisluškovanje in zvočno snemanje dovoli sodišče na predlog ministra.
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Uporabo drugih posebnih metod in sredstev iz 45. člena tega
zakona dovoli minister ali delavec, ki ga on pooblasti.
51. člen
Oseba, ki tajno sodeluje s policijo, ima pravico do nadomestila stroškov in denarne nagrade za delo ter pravice iz 9
člena tega zakona.
Fizične in pravne osebe, ki so zaradi odloga ukrepov iz 48člena tega zakona utrpele škodo, je potrebno o tem obvestiti
in jim na njihovo zahtevo škodo povrniti.
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'• delovna razmerja in posebnosti ureditve
področja zdravstvenega, pokojninskega in
"validskega zavarovanja
52. člen
Plovno razmerje za opravljanje nalog policista lahko sklene
^ba, ki poleg splošnih pogojev in pogojev, določenih
Predpisih, ki urejajo delovna razmerja delavcev v državnih
f
9anih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
da ima ustrezne psihofizične sposobnosti;
bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
uradni dolžnosti, razen če je bila obsojena zaradi kaznima dejanja s področja varnosti prometa;
d
a ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz
'®jšnje alinee;
"da ima odslužen vojaški rok;
da praviloma ni starejša od 30 let;
daje državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
°®publiki Sloveniji.
d
ani
10

^hofizične sposobnosti se določijo v aktu o sistemizaciji
"ovnih mest.
1'nistrstvo lahko razen podatkov iz prvega odstavka tega
,6l1a zbere o kandidatu, ki želi skleniti delovno razmerje za
javljanje nalog policista, še podatke, na podlagi katerih
Wtavlja njegovo primernost.
53. člen
*ie policist obsojen zaradi kaznivega dejanja iz druge alinee
'"ega odstavka prejšnjega člena, mora sodišče pravno°cno sodbo poslati ministrstvu.
°'icistu iz prejšnjega odstavka lahko na podlagi odločitve'
'nistra preneha delovno razmerje.

Ministrstvo lahko zagotovi strokovno pravno pomoč tudi
tistemu policistu, zoper katerega je uveden kazenski ali
odškodninski postopek zaradi druge opravljene uradne
naloge, ki jo je po oceni ministrstva opravil v skladu s predpisi.
58. člen
Za začasno ali občasno opravljanje določenih nalog, in sicer
za urejanje prometa na javnih cestah in opravljanje določenih
nalog na mejnih prehodih se lahko v skladu s posebnim
zakonom sklene pogodba o delu z osebo, ki je dopolnila 18 let
in izpolnjuje pogoje iz 52. in 67. člena tega zakona.
59. člen
Osebe, ki bodo opravljale naloge policista, so lahko sprejete
v delovno razmerje brez javne objave.
60. člen
Kandidatom, ki niso bili sprejeti na delo policista, ministrstvo
ni dolžno sporočiti razlogov za negativno odločitev.
61. člen
Zaradi nemotenega opravljanja nalog ministrstva na določenem območju ali področju dela je lahko policist razporejen po
službeni potrebi iz ene organizacijske enote v drugo ali na
drugo delovno mesto, če to ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim.
Odločba o razporeditvi po službeni potrebi mora biti policistu
vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela. Policist
mora pričeti z delom na novem delovnem mestu z dnem,
določenim v odločbi. Če ne prične z delom, mu s tem dnem
preneha delovno razmerje.
Odločba o razporeditvi policista po službeni potrebi je
dokončna.

54. člen
fj0r je sprejet na delovno mesto policista, razen tistega, ki je
i nfial Srednjo policijsko šolo, mora v roku, določenem
°dločbo, opraviti poseben izpit.
J®'avcu, ki ne opravi posebnega izpita, delovno razmerje
'neha.
55. člen
Jlicist
mora pred komisijo opravljati preizkus strokovnega
8n
ja in psihofizičnih zmožnosti za delo.
Sno, kriterije, način opravljanja preizkusa in komisijo iz
"Jsnjega odstavka določi minister.
56. člen
Npter lahko odvzame delavcu status policista in s tem
,®v'co izvajati policijska pooblastila, če uporabi pooblastila
!ls Protju s predpisi, ali ne ravna v skladu z določbo 21.
jJja
tega zakona, ali če iz razlogov varnosti in notranje
c
'te ni več primeren za opravljanje nalog policista.
tu,av
j' ca iz prejšnjega odstavka minister razporedi na drugo
L °vno mesto, ustrezno njegovi izobrazbi. Odločba o razpoki je dokončna.
iJ|,edica odvzema statusa policista je odvzem službene
l^nice, orožja in uniforme ter vseh pravic, ki izhajajo iz
statusa.
57. člen
S'strstvo zagotovi strokovno pravno pomoč policistu, ki je
^ ženskem
postopku ali je tožen zaradi odškodnine, ker je
jj, 0r°Ceni ministrstva pri opravljanju uradne naloge zakonito
abil strelno orožje ali drugo prisilno sredstvo.

62. člen
V primerih, ko je policist po službeni potrebi razporejen na
nižje vrednoteno delovno mesto, obdrži koeficient za izračun
plače, ki ga je imel na prejšnjem delovnem mestu.
Policist, ki je razporejen po službeni potrebi, ima pravico do
potnih stroškov ali do nadomestila stroškov za ločeno življenje ter selitvenih stroškov, če se preseli.
Policistu, ki je razporejen po službeni potrebi in se preseli,
ministrstvo zagotovi ustrezne pogoje nastanitve.
63. člen
Zaradi nemotenega opravljanja nalog ministrstva lahko minister začasno napoti policista na delo na določeno območje ali
področje dela, vendar najdalj za šest mesecev.
Odločba o začasni napotitvi policista je dokončna.
Policistu, ki je napoten na delo v skladu s prvim odstavkom
tega člena, pripadajo pravice, določene z odločbo o napotitvi.
64. člen
Policist je lahko začasno napoten na delo v drug državni
organ. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo
s pogodbo med državnim organom, kamor je policist napoten
na delo, in ministrstvom, pravice in obveznosti policista pa
z odločbo o napotitvi.
65. člen
nun vojl/t
Policisti so dolžni opravljati delo v posebnih delovnih pogojih,
kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog.
Posebni delovni pogoji so: delo v izmenah, delo ob nedeljah,
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praznikih in drugih dela prostih dnevih, delo v deljenem
delovnem času, popoldansko in nočno delo, delo v podaljšanem delovnem času, pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali doma.
Policisti opravljajo delo v izmenah, ki se določijo z razporedom, če narava dela to zahteva. Tako delo vključuje opravljanje delovne obveznosti ob nedeljah, praznikih in drugih dela
prostih dnevih, v popoldanskem in nočnem času v okviru
določene redne mesečne oziroma letne delovne obveznosti.
Delovna mesta, na katerih delo poteka v skladu s prejšnjim
odstavkom, določi minister v sistemizaciji delovnih mest,
druge oblike dela v posebnih pogojih pa se odredijo, če to
terjajo varnostne razmere oziroma če je samo tako mogoče
opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, ali pa
morajo biti naloge opravljene določenega dne oziroma
v določenem roku. Primere, ob katerih je dovoljeno odrediti
tako delo in kdo ga lahko odredi, določi minister.
66. člen
Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri katerem
mora biti policist v pripravljenosti za delo na delovnem mestu,
določenem kraju ali domu, da prične z delom takoj, ko je to
potrebno.
Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti.
Če policist med pripravljenostjo za delo na delovnem mestu
ali na določenem kraju dela, se ta čas šteje v število ur
delovne obveznosti.
V primeru, ko število opravljenih delovnih ur policista presega
število ur mesečne delovne obveznosti, se razlika šteje kot
delo v podaljšanem delovnem času.

Naloge iz prejšnjega odstavka so policisti tudi med stav*®
dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navod111
predstojnikov.
Vse organizacijske enote ministrstva so med stavko dolžnfl
zagotoviti nemoteno izvajanje nalog iz prvega odstavka tega
člena.
70. člen
Pri opravljanju dela v vseh službenih prostorih, razen v Pr0*
štorih, kjer se uporabljajo ali so uskladiščena sredstva obof<£
žitve ter druga tehnična oprema, se uporabljajo splošni pre"'
pisi o zagotavljanju varstva pred požarom, varnosti in zdravi'
delavcev pri delu.
Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje varstvi
pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu
področjih, za katera se ne uporabljajo splošni predpisi.
Minister določi tudi organizacijo in izvajanje varstva pri daJJ
ter odgovorne osebe na področju zagotavljanja varnosti
zdravja delavcev pri delu.
71. člen
Policistu se odmeri starostna pokojnina od povprečne!)®
mesečnega zneska plače, ki jo je dobil v zadnjem koledž'
skem letu pred upokojitvijo.
72. člen

67. člen
Policisti ne smejo biti člani političnih strank.
Če policist krši določbo prejšnjega odstavka, mu delovno
razmerje preneha.
Odločbo o prenehanju delovnega razmerja iz prejšnjega
odstavka izda minister in je dokončna.
68. člen
Policist ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne sme biti
član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe
ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.
Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju
z zakonom določenih nalog ali škodovalo ugledu policije
oziroma ni združljivo z dejavnostjo policije.
Dela, ki jih policist ne sme opravljati, določi minister.
Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena
lahko vlada določi odstotek povečanja osnovne plače policistov.
69. člen
Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge:
- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih
iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom;
- vzdrževanje javnega reda;
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
- odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje dejavnosti tujih
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držav, organov, organizacij, skupin in posameznikov, ki og'0'
žajo varnost Republike Slovenije;
- odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje delovanja tero"'
stičnih organizacij, skupin in posameznikov;
- varovanje določenih oseb, organov, objektov in ščitenje
tajnosti podatkov državnih organov;
- pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč

Policistu, ki je opravljal naloge policista nad 10 let, pripada o"c
upokojitvi odpravnina v višini štirih zadnjih mesečnih p'? '
odpravnina v višini petih zadnjih plač pripada policistu, ki!*
opravljal naloge policista nad 15 let; odpravnina v višini Sesti"
zadnjih plač pa policistu, ki je opravljal naloge policista "8"
20 let.
Policist, ki je uveljavil pravico do starostne ali invalids*'
pokojnine, ima pravico do odpravnine po splošnih predp'sin'
če so ti zanj ugodnejši.
Ob smrti policista se izplača odpravnina njegovi druži'11
v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
73. člen
Minister lahko odloči, da policistu, ki ima najmanj 25 (moSKj
oziroma 20 (ženska) let pokojninske dobe, od tega je najmanj
10 let delal kot policist po tem zakonu, preneha delov^
razmerje s pravico do pokojnine v višini, kot bi jo imel s poln°
pokojninsko dobo.
Odločitev ministra je dokončna.
Policistu iz prvega odstavka tega člena se odmeri pokojni']®
v skladu z 71. členom tega zakona, nima pa pravice "
odpravnine.
74. člen
Ministrstvo za notranje zadeve ima zdravstveno komisijO' ki
ocenjuje sposobnost policista za opravljanje dela.
Zdravstveno komisijo imenuje minister in ima sedem član0Vl
od katerih so najmanj trije zdravniki.
iPolicist,
Vlival, ki
r»i ga "Vimaiju
komisija iz prejšnjega odstavka
uujiu»nu v/WI
oceni,
II, da .
sposoben za opravljanje svojega dela, je pa sposoben *
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p
v

)r
ugo delo v ministrstvu, se razporedi na delovno mesto, ki
igro- Mreža
stopnji njegove strokovne usposobljenosti in zdravrori- toenemu stanju.
3
enje ° razporeditvi iz prejšnjega odstavka se zadeva odstopi
'nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in
irei- ^alidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega
^varovanja.
ivko Ce
odili je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja
Zakonom določenih nalog, policist obdrži plačo, ki jo je
Ujemal na prejšnjem delovnem mestu.

"e
(l

komisija iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da policist
sposoben za opravljanje svojega ali drugega dela v ministrIvu,
pošlje zadevo v nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda
!a
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja
Pravic iz invalidskega zavarovanja.
75. člen
^'nistrstvo
dodatno zavaruje za primer nesreče pri delu,
'afere posledica je smrt ali trajna izguba splošne delovne
^ožnosti, policiste, ki opravljajo oelo, ki )e zdravju in življettva mu posebno nevarno.
ovna mesta, na katerih so policisti dodatno zavarovani, so
"ločena v aktu o sistemizaciji.
eW
76. člen
oli

posebno nevarne naloge, pripadajo dodatki za posebna znanja in veščine ter za nevarnost.
Minister določi vrsto posebnih znanj in veščin ter nalog iz
prejšnjega odstavka in višino dodatka, ki je lahko največ 20
odstotkov osnovne plače policista.
V. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
81. člen
Policist je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega
mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih obveznosti in
dolžnosti ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za
kazniva dejanja, navedena v 52. členu tega zakona, ali se
zahteva uvedba postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.
O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči
predstojnik ali delavec, ki ga on pooblasti
Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega
mesta, se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali
z delovnega mesta odvzame službena izkaznica in orožje.
82. člen
Disciplinski postopek je javen.

cist, ki ni zavarovan po določbah prejšnjega člena, ima
°leg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer nesreče pri
• u, katere posledica je trajna izguba splošne delovne zmožjjjMi, še pravico do posebne odškodnine. V primeru smrti
'ca, pripadajo te pravice njegovi družini.

Organ, ki vodi postopek, lahko odloči, da je postopek tajen,
kadar se v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo
državno, vojaško ali uradno tajnost.

^ino posebne odškodnine iz prejšnjega odstavka določi
Minister.

O disciplinski odgovornosti odloča in disciplinske ukrepe
izreka minister oziroma delavec, ki ga on pooblasti.

e|

83. člen

77. člen

84. člen

^)rPolicista, ki pri opravljanju svojega dela izgubi življenje,
avna ministrstvo stroške pogreba v kraju, ki ga določi
e
9ova družina.

Lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti so poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za delavce
v državnih organih, še naslednje:

Primeru iz prejšnjega odstavka ima družina policista pra'Co do enkratne denarne pomoči, in sicer najmanj v višini
kopnega zneska plač, ki jih je v zadnjih šestih mesecih prejel
"delavec. O višini enkratne denarne pomoči odloča minister.
D««narna pomoč se izplača poleg odpravnine, določene v 72.
f
^nu tega zakona.

1. nepravilen in nevljuden odnos do drugih delavcev ministrstva;
2. nepravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje dela
brez hujših posledic;
3. nepravilno in malomarno nošenje uniforme in drugih
označb ali drugo obnašanje, ki žali čast uniforme;
4. oteževanje dela drugim delavcem ali drugačno motenje
dela.

78. člen
°licist prejema med začasno zadržanostjo zaradi bolezni,
*reče pri delu in v drugih primerih, določenih s predpisi
Zdravstvenem
varstvu, razen v primerih začasne zadržanosti
r
,"0 adi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega člana,
Prejema nadomestilo plače po splošnih predpisih, nado,=estil0 plače v višini plače za poln delovni čas brez dodatkov
đelo v posebnih pogojih.
e

79. člen
^icistom
se za vrednotenje posebnih pogojev dela in odgo°ernosti pri delu poviša plača, določena v skladu s predpisi, ki
iajo plače delavcev v državni upravi, za do 20 odstotkov.
^'"ister
določi višino dodatka po prejšnjem odstavku za
°samezna delovna mesta v aktu o sistemizaciji.
80. člen
^Hcistom, ki obvladajo določena posebna znanja in veščine,
* katera se še dodatno usposabljajo in jih potrebujejo pri
Javljanju nalog javne varnosti, in policistom, ki opravljajo

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni opomin
ali denarna kazen.
85. člen
Hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti so poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za delavce
v državnih organih, še naslednje:
1. opravljanje posameznih del oziroma poklicne dejavnosti ali
dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti ministrstva;
2. neopravičen izostanek z dela, če to povzroči hujše posledice za delo ministrstva;
3. nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske
koristi zase ali za drugega ter sprejemanje daril in drugih
ugodnosti v zvezi z delom;
4. prihod na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola
oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo, med delom;
5. opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod vplivom alkohola
oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo, ki škoduje ugledu ministrstva;
6. odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pre47

gleda, s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma
drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za
delo;
7. vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz
druge alinee 52. člena tega zakona ali hujše kršitve predpisov
o javnem redu;
8. dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu ministrstva;
9. opustitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka
zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, če je
zaradi tega prišlo do zastaranja kršitve;
10. ponavljanje lažjih kršitev, za katere je že bil izrečen disciplinski ukrep;
.11. povzročanje pretepa ali nereda v delovnem času ali
v delovnem okolju. Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko
izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Prisotnost alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva,
ki zmanjšuje zmožnost za delo, se lahko ugotavlja z alkotestom ali s strokovnim pregledom.

znanstveno in raziskovalno delo na področju varnosti iijs
notranjih zadev.
90. člen
Učenec, ki obiskuje Srednjo policijsko šolo, ima zagotovljeno
bivanje v domu, pravice in obveznosti pa so določene
s pogodbo, sklenjeno z ministrstvom.

Policist pripravnik, ki obiskuje program prekvalifikacije
udeleženec izpopolnjevanja in usposabljanja ter specializ*
cije, imata pravice in obveznosti, določene z odločbo o nap""^
titvi.
Jit
Obveznosti in pravice študentov Visoke šole za notranp^
zadeve se določijo s pogodbo med njimi in ministrstvom
91. člen

86. člen

Nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v Sred"
nji policijski šoli opravljajo:

Policist je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pri delu
oziroma v zvezi z delom povzročil ministrstvu ali komu drugemu namenoma ali iz hude malomarnosti.

- za strokovne predmete ministrstvo,- za splošnoizobraž^
valne predmete pristojni organ Republike Slovenije za s®'
stvo.

Odškodninsko odgovornost policista ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje minister oziroma delavec, ki ga on pooblasti.

VII. REZERVNA SESTAVA POLICIJE

Dokončna odločba o odgovornosti policista za nastalo škodo
in o obveznosti povrnitve je izvršilni naslov.
VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
87. člen
Ministrstvo skrbi za načrtovanje in izvajanje izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja policistov. Ministrstvo načrtuje izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podlagi letnih, srednjeročnih in dolgoročnih programov.
Izobraževanje se izvaja v Srednji policijski šoli in v Visoki šoli
za notranje zadeve, izpopolnjevanje in usposabljanje pa tudi
v drugih enotah ministrstva ter z vključevanjem delavcev
v organizirane oblike v zunanjih ustanovah in izobraževalnih
organizacijah.
Programe, oblike in načine izpopolnjevanja in usposabljanja
s področja varnosti in notranjih zadev določa minister.
88. člen
Srednja policijska šola je organizirana in deluje v skladu
s predpisi o srednjem šolstvu.

92. člen
Ministrs.tvo opravlja v izrednem ali vojnem stanju nalo9e1
z delavci policije in z državljani, ki so razporejeni v rezerv"j
sestavo policije na podlagi delovne dolžnosti, ter z materi®'
nimi sredstvi, ki so v uporabi ministrstva, in s sredstvi i»
popisa.
Osebe v rezervni sestavi in sredstva iz popisa zagotavlijj
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlag
zahtevka ministrstva.
93. člen
V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni samo držaj"
Ijani, ki so vojaški obvezniki in ki izpolnjujejo pogoje iz
člena tega zakona in so opravili usposabljanje v enotah p0"'
cije, ki se po zakonu šteje kot služenje vojaškega roka.
V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni tudi držav"
Ijani, ki so bili pred tem zaposleni v policiji.
94. člen
Osebe v rezervni sestavi policije se usposabljajo za opravlja
nje nalog na tečajih in v drugih oblikah strokovnega usposa""
Ijanja.

Srednja policijska šola izvaja:

95. člen

- štiriletni vzgojno-izobraževalni program za poklic policist,
- program prekvalifikacije za poklic policist.
- programe specializacije,
- republiške programe izpopolnjevanja in usposabljanja,
- druge programe izpopolnjevanja in usposabljanja
s področja varnosti in notranjih zadev.
89. člen
Visoka šola za notranje zadeve je organizirana in deluje
v skladu s predpisi o visokem šolstvu.

Minister lahko odloči, da se rezervno sestavo poleg prime''1'''
iz 92. in 94. člena tega zakona, vpokliče na usposabljanje t"
v naslednjih primerih:
-

za vzdrževanje javnega reda, če je le-ta huje kršen,
ob elementarnih in drugih nesrečah,
za zavarovanje državne meje,
v drugih primerih, ko je huje ogrožena notranja varnost-

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko minister odloči tU«1'
o izročitvi materialnih sredstev iz popisa.

Visoka šola za notranje zadeve izvaja;

96. člen

- programe za pridobitev visoke strokOVfielzbbrazbe,
02
- programe Specializacije,
- reptfbMškS programe izpopolnjevanja in usposabljanja ter
48

Osebe v rezervni sestavi so razporejene v enote pol«c'j®0
v skladu z vojno organizacijo in sistemizacijo ministrstva, ki)
določi minister.
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'sebe v rezervni sestavi policije, ki so vpoklicane na usposaDianje za opravljanje nalog iz 92. in 95. člena tega zakona,
'osijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog enake pravice,
tolžnosti ter pooblastila kot policisti.

Ministrstvo vodi evidenco oseb v rezervni sestavi policije.
jn Zdenca vsebuje podatke iz vojaške evidence o imenu in
Mimku, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, zdravstvenem stanju, šolski izobrazbi, zaposlitvi in
»oklicu, o strokovni usposobljenosti za opravljanje nalog
Rezervni sestavi policije in znanjih, pomembnih za razporeJitev v skladu z vojno organizacijo in sistemizacijo ministr!
' tva.

O predčasnem prenehanju usposabljanja iz prvega odstavka
odloča delavec, ki ga pooblasti minister.
102. člen
Pomožni policisti imajo med usposabljanjem pravice in dolžnosti kot državljani med služenjem vojaškega roka, če s tem
zakonom ni določeno drugače.
103. člen
Usposabljanje pomožnih policistov poteka v dveh delih v dolžini, ki je enaka dolžini vojaškega roka. Usposabljanje se
lahko skrajša največ za čas, ki je predpisan za predčasen
odpust za služenje vojaškega roka, o čemer odloča vlada.

Ministrstvo vodi tudi evidenco o strokovni usposobljenosti
klavcev ministrstva za opravljanje nalog v rezervni sestavi
j, Melje in o njihovih znanjih, pomembnih za razporeditev
"skladu z vojno organizacijo in sistemizacijo ministrstva.

Prvi del usposabljanja se zaključi s preizkusom znanja. Drugi
del usposabljanja se izvaja v enotah policije.

^ 'sakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih
jI-"njem vodi ministrstvo na podlagi prejšnjih odstavkov.

Lažje kršitve discipline in dolžnosti med usposabljanjem so:

"Pravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi zbirke
Nebnih
podatkov o vojaških obveznikih, je dolžan dati mini!
'rstvu osebne podatke o osebah, ki bodo razporejene
'rezervno sestavo policije.
98. člen
Jsebam, ki so vpoklicane v rezervno sestavo policije, pripa,e ®aio nadomestila in povračila, kot so predpisana za vojaške
Veznike.
l';

°seba v rezervni sestavi policije, ki se med opravljanjem
Jaiog jZ 95 eiena tega zakona poškoduje ali zaradi takih
j, ?oskodb zboli tako, da ima telesno okvaro, ima enake pravice,
°' jih v takih primerih določa ta zakon za policiste.
oseba v rezervni sestavi policije v okoliščinah iz prejšnjega
^stavka
izgubi življenje, pripadajo njeni družini enake praIc
t 0|e, kot jih v takih primerih določa 77. člen tega zakona za
l ' iciste.
NALOG

|i

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče opomin ali
javni opomin.
- ponavljanje lažjih kršitev discipline in dolžnosti med usposabljanjem;
- neopravičen izostanek z usposabljanja več kot dva dni;
- zloraba odsotnosti z usposabljanja zaradi bolezni;
- prihajanje na usposabljanje v vinjenem stanju ali uživanje
alkohola oziroma drugih narkotičnih sredstev med usposabljanjem;
- povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti;
- odklonitev nalog, ki so določene s programom usposabljanja in redom v enoti, v kateri se pomožni policist usposablja;
- kršitev predpisov o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče predčasno
prenehanje usposabljanja.

100. člen
pavijan, vojaški obveznik, ki se usposablja v policiji za
'' javljanje nalog javne varnosti v rezervni sestavi policije, je
r ^toožni policist.

v

- nepravočasno prihajanje na usposabljanje in predčasno
odhajanje z usposabljanja ter neupravičena odsotnost z usposabljanja do dveh dni;
- nepravilno oziroma malomarno nošenje uniforme in
osebna neurejenost;
- nedostojno, žaljivo ali drugače neprimerno obnašanje do
drugih oseb.

Hujše kršitve discipline in dolžnosti med usposabljanjem so:

99. člen

J"l. USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE
' Rezervni sestavi policije

104. člen

^ Pomožnega policista je lahko izbran tisti, ki izpolnjuje
j9oje
iz 52. člena tega zakona, razen vojaškega roka, in ima
:rarviioma V. stopnjo strokovne izobrazbe. Izbira kandidata se
^ avi med naborom v skladu z zakonom.
101. člen
kožnemu policistu predčasno preneha usposabljanje:

*te ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega člena;
ne opravi preizkusa znanja po končanem temeljnem
"Posabljanju;
' v *e mu je izrečeno prenehanje usposabljanja;
*aradi zdravstvenih razlogov.
P
j^ožni policist, ki mu je predčasno prenehalo usposabljaJ® v skladu s prejšnjim odstavkom, se pošlje na dosluženje
' laškega roka v skladu z zakonom.
' Situ
s* Pna dolžina usposabljanja in služenja vojaškega roka ne
biti daljša od dolžine vojaškega roka.

IX. PRIZNANJA

105. člen

Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje
in nuđenje pomoči v posameznih varnostnih akcijah se policistom, drugim delavcem ali organizacijskim enotam ministrstva, osebam v rezervni sestavi in pomožnim policistom ter
učencem podeljujejo priznanja.
Priznanja se podeljujejo tudi državnim organom, lokalnim
skupnostim, gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter društvom in posameznikom.
Vrste priznanj in postopek podeljevanja določi minister.
X. ZAŠČITA UNIFORME IN OZNAK
106. člen
Državni organi, gospodarske družbe, društva ter druge
pravne in fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati
uniforme in oznak, ki so po barvi, kroju, označbah nazivov in
posebnih označbah enake ali podobne uniformi in oznakam
policije, ter reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so
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po grafični podobi enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom policije.

zadevah (Uradni.list SRS, št. 28/80. 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93).

Pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
kaznuje za prekršek z najmanj 500.000,00 SIT.

112. člen

Odgovorna oseba pravne osebe ali državnega organa in posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka, se kaznuje z najmanj 100.000,00 SIT.
Predmeti, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s prvim
odstavkom, se odvzamejo.

«!
w
Delavcu, ki je imel na dan uveljavitve tega zakona status
pooblaščene uradne osebe po Zakonu o notranjih zadeva"
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 1»
91, 4/92 in 58/93), pripadajo ob upokojitvi enake pravice Kotpolicistom po določbah 71. in 72. člena tega zakona (odprav
nina, enoletno povprečje), če hkrati izpolnjuje tudi ostale ^
pogoje za uveljavitev posamezne pravice.

XI. POOBLASTILA ZA IZDAJO PREDPISOV

113 . člen

107. člen
Vlada izda predpise o oborožitvi, uniformi, funkcijah, njihovi
pridobitvi in izgubi, nazivih, osnovnih in posebnih označbah
policistov ter o barvi in registraciji službenih vozil policije ter
o uniformi pomožnih policistov in oseb v rezervni sestavi
policije.
108. člen
Minister določi:
- način in postopek reševanja pritožb iz drugega odstavka 7.
člena tega zakona;
- podatke in gradiva, ki veljajo za tajne, vrsto in stopnjo
zaupnosti ter postopek in način njihovega varovanja;
- oborožitev policistov;
- obliko in vsebino službene izkaznice iz četrtega odstavka
22. člena tega zakona, postopek za izdajo, veljavnost in evidenco izdanih izkaznic;
- navodila za izvajanje policijskih pooblastil;
- pravila policijske postaje;
- višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz 76.
člena tega zakona;
- sistemizacijo tehnične opreme ministrstva;
- poslovanje s tehničnimi sredstvi, drugimi sredstvi in sredstvi oborožitve;
- predpise o rezervni sestavi policije in o načinu usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
109. člen
Ministrstvo mora uskladiti organizacijo in delo z določbami
tega zakona najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve.
110. člen
Do sprejema zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem
se za policiste uporablja določba 99. člena Zakona o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), ki ureja štetje zavarovalne dobe
s povečaniem.
111. člen
Do sprejema zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem
in zakona o javnih uslužbencih se za delavce ministrstva, ki so
ob uveljavitvi tega zakona imeli status pooblaščene uradne
osebe, uporabljajo določbe 99. člena Zakona o notranjih
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Določbe 79. člena tega zakona se uporabljajo tudi za delavce
ministrstva, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona status
pooblaščene uradne osebe po Zakonu o notranjih zadevati
(Uradni list SRS. št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 1»
91, 4/92 in 58/93).
114. člen
Minister lahko odloči, da po pogojih iz 73. člena tega zakon® in
preneha delovno razmerje s pravico do pokojnine tu®
delavcu, ki je imel na dan uveljavitve tega zakona vsaj 10 lc'
status pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadev«
po Zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, ™
88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93).
115. člen
Do ustanovitve Visoke šole za notranje zadeve iz 89. člej13
tega zakona deluje Višja šola za notranje zadeve po dosedfr
njih predpisih.
116. člen
Pogodbe, sklenjene z učenci, ki se izobražujejo v Sredni|
policijski šoli na podlagi Zakona o notranjih zadevah (Uraufn
list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 19/91, 4/92 "
58/93), ostanejo v veljavi.
117. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zako"
o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 ^
Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), razen določbe 9*
člena, ki preneha veljati z dnem uveljavitve predpisov iz 1'"'
in 111. člena tega zakona.
118. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, uprave za notranje zadev®
prenehajo delovati kot področni organi ministrstva in nadali"'
jejo z delom kot območne organizacijske enote ministrst^
uprave javne varnosti, v skladu s tem zakonom.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, policijske postaje s spj0^'
nim delovnim področjem prenehajo delovati kot organiaV
nadaljujejo z delom kot notranje organizacijske enote upf
javne varnosti v skladu s tem zakonom.
119. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis"1
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
'kori celovito ureja področje javne varnosti, dolžnosti in
''ivice policistov, osnove organiziranosti ter druga področja
fcto Ministrstva za notranje zadeve, pomembna za izvajanje
Wog javne varnosti.
SPLOŠNE DOLOČBE
'isplošnih določbah so opredeljene zadeve javne varnosti ter
""eljna načela za delo policistov. Ministrstvo za notranje
Meve opravlja v varnostnem sistemu zadeve notranje varno*■ Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti opreiuje kot zadeve notranje varnosti zadeve javne varnosti in
pravne notranje zadeve. Glede na nov koncept predloženega
'ttona so v splošnih določbah opredeljene samo zadeve
|w>e varnosti, ne pa tudi upravne notranje zadeve, ki se tako
'celoti podrejajo sistemu uprave v državi.

"m zadevami javne varnosti se na novo določa področje
"toprečevanja, odkrivanja in preiskovanja dejavnosti tujih
j*av,
organov, organizacij, skupin in posameznikov, ki ogroa
i° varnost Republike Slovenije, tw področje preprečevanja
* odkrivanja delovanja terorističnih organizacij, skupin in
tosameznikov. Izvrševanje nalog javne varnosti je v pristojnoV Policije kot službe Ministrstva za notranje zadeve. Poobla■'"o za opravljanje določenih nalog s področja javnega reda
**arnosti prometa daje zakon tudi lokalni skupnosti. UpošteWoć določbo 32. člena ustave zakon določa, da lahko Vlada
fPublike Slovenije, če oceni, da drugače ni mogoče zavarojavnega reda, naloži ministru, da odredi omejitev ali
,a-Repove
gibanje na določenem območju oziroma določenem
a
iu oziroma zapustitev določenega kraja.
JPlošnlh določbah so določene osnove organiziranosti poli•'ie v Sloveniji. Območne organizacijske enote ministrstva so
"Prave javne varnosti, policijske postaje pa notranje organiza*'/sfce enote teh uprav. Pristojnost za določitev organizirano'[ Policije, organizacijskih enot in njihovih sedežev je dana
inistru, ki bo v skladu s predpisi na tem področju sprejel akt
0r
9anizaciji in sistemizaciji ministrstva. V istem poglavju se
'Biajo temelji opravljanja nalog v izrednem ali vojnem stanju,
Vančnejša opredelitev pa je vsebovana v posebnih poglavjih
ona.
f*radi težav v praksi, ko so za asistenco prosili subjekti, ki do
'? "'so bili upravičeni oziroma niso bili podani pogoji zanjo
'' /• prišlo do nesporazumov in so upravičenci pričakovali
^oč v obliki in na način, ki ni dopusten, so v zakonu
Podeljena poglavitna vprašanja tega instituta. Določeno je,
Policisti državnim organom, zavodom, organizacijam,
?°spod,]arskim družbam in posameznikom z javnim pooblasti'Oftl zagotavljajo pomoč, če le-ti pri opravljanju nalog iz svoje
lsfojnosti naletijo na fizično upiranje ali ogrožanje ali če to
O^neljeno pričakujejo. Razlogi za pomoč morajo biti navedi v pisnem zahtevku, ki ga upravičenci pošljejo pristojni
[i'fcijski postaji. Policisti lahko v primerih, ko se pričakuje
Ufanje ali ogrožanje večjega števila oseb, do izvršitve
j®'°ge prepovedo gibanje na določenem območju ali v doloobjektu oziroma lahko osebe, ki izvršitev zakonitega
Vanja ovirajo, odstranijo ali jih pridržijo.
d!v0nenih zadev
pooblastilo
da za
za občasno
opravljanje
javne ministru,
varnosti ali
izvedbo posamezne
'°9e ustanovi posebno policijsko enoto.
l«*0n določa tudi pomen izrazov policija in policist. Policija
služba ministrstva, ki izvaja naloge javne varnosti, policist
ar Uniformiran in neuniformiran pripadnik te službe, ki ima
„9
In dolžnost izvajati policijska pooblastila. Zakon tako
loči več kriminalistov in kriminalistične službe od polici0v
in policije, temveč z novim terminom zajema oboje.
1

p

Policijska pooblastila

°3lavje o policijskih pooblastilih določa pravice in dolžnosti
»dstov pri opravljanju njihovih nalog. Temeljno načelo
P^abe pooblastil ie zagotoviti izvršitev naloge, hkrati pa čim

manj prizadeti dostojanstvo posameznika. Policisti imajo
službeno izkaznico, njihova pravica in dolžnost je imeti in
nositi orožje ter glede na naravo in vrsto dela nositi uniformo.
Pri opravljanju nalog imajo policisti pravico opozarjati in
dajati ukaze. Legitimiranje ni prepuščeno prosti presoji policista, temveč je vezano le na- določene primere in situacije.
Policisti lahko poleg domnevnih storilcev prekrškov in kaznivih dejanj na upravičeno zahtevo uradnih oseb drugih organov, pooblaščenih delavcev podjetij, organizacij in skupnosti
ter posameznikov legitimirajo tudi druge osebe. Če identitete
ni mogoče ugotoviti drugače, lahko vzamejo prstne odtise,
osebo fotografirajo in fotografije tudi objavijo.
Zaradi opravljanja nalog policisti zbirajo osebne in druge
podatke neposredno od posameznika, od drugih oseb ali pa
iz že obstoječih zbirk podatkov.
Poligrafsko testiranje lahko uporabijo le v primeru suma kaznivega dejanja s privolitvijo osumljenca.
Varnostno preverjanje oseb je v zakonu opredeljeno na novo.
Po zgledu drugih držav je vezano le na primere varovanja
določenih oseb in objektov ter varovanja delavcev, objektov
in tajnosti podatkov ministrstva ter na primere, določene
z drugimi predpisi.
Prav tako zakon na novo ureja varnostni pregled oseb, stvari
in prevoznih sredstev. Pregled je mogoče opraviti le v primeru, ko je pri opravljanju druge, z zakonom določene
naloge, glede na situacijo potrebno preveriti, ali je oseba
oborožena oziroma ali ima pri sebi predmete za napad ali
samopoškodovanje.
Protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij ter prepoved gibanja morajo policisti opraviti zlasti v primerih različnih anonimnih groženj o nastavitvi eksplozivnih
predmetov ali v primerih ocene večje ogroženosti na določenih območjih, ob večjih javnih shodih in športnih prireditvah
ter podobno.
Zakon določa tudi primere in pogoje, pod katerimi policisti
lahko oziroma morajo osebo prijeti, jo privesti v svoje uradne
prostore oziroma prostore drugega organa ali ji odvzeti prostost. Ob odvzemu prostosti je policist dolžan osebo opozoriti
na pravico do svobodne izbire odvetnika, ki ima pravico biti
navzoč pri izvrševanju ukrepa.
Pridržanje je pooblastilo, ki ga pozna tudi sedanji Zakon
notranjih zadevah. Pri opredelitvi v tem zakonu je upoštevana
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Ukrep pridržanja je časovno omejen na 24 ur, le
v primeru, da je potrebno izvesti identifikacijski postopek, in
v primeru, da gre za pridržanje osebe, ki so jo izročili tuji
varnostni organi, lahko traja do 48 ur. Pridržana oseba ima
pravico pritožbe, o kateri odloča sodišče.
Tudi z institutom strožjega policijskega nadzora zakon sledi
Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki omogoča zakonit odvzem prostosti osebi
z namenom, da bi ji preprečili nedovoljen vstop v državo ali
pripor osebe, proti kateri teče postopek za izgon ali izročitev.
Zakon določa, da se ukrep strožjega policijskega nadzora
izvaja le toliko časa, kolikor je neobhodno potrebno za
odstranitev osebe iz države.
Na podlagi odredbe pristojnega organa lahko policisti zasežejo predmete. Brez odredbe se lahko zasežejo le predmeti,
namenjeni za napad ali samopoškodovanje, predmeti, s katerimi se lahko huje ogrozi javni red ali splošna varnost, ter
predmeti, ki so bili uporabljeni, pridobljeni ali so nastali
s prekrškom oziroma kaznivim dejanjem. Zasežene predmete
morajo policisti izročiti organu, pred katerm je uveden postopek. V primeru, da postopek ni uveden in ne gre za nevarne
predmete, so jih dolžni vrniti lastniku.
Zakon določa tudi pogoje, pod katerimi je mogoče tudi brez
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odločbe sodišča odstopiti od načela nedotakljivosti stanovanja. Vstop v tuje stanovanje ali v tuje prostore z uporabo sile
ali brez nje je vedno vezan na zagotavljanje varnosti ljudi in
premoženja.
Tuje prevozno sredstvo in sredstvo za zveze smejo policisti
uporabiti predvsem z namenom prijetja storilca kaznivega
dejanja ali prevoza osebe, potrebne nujne zdravniške pomoči.
Pri tem je lastnik upravičen do povračila stroškov in škode.
Zakon taksativno našteva prisilna sredstva ter določa načela
za njihovo uporabo tako, da sme policist uporabiti le tisto
prisilno sredstvo, ki zagotavlja izvršitev naloge, hkrati pa ima
čim manjše škodljive posledice za osebo, proti kateri se
uporabi. Pogoje in način uporabe prisilnih sredstev zakon
prepušča ureditvi v podzakonskem aktu ministra.
3. POSEBNE METODE IN SREDSTVA
Policija je po predloženem zakonu pooblaščena za uporabo
posebnih metod in sredstev, s katerimi se odstopa od ustavno
zajamčenih pravic in svoboščin državljanov. Glede na to se
smejo po zakonu posebne metode in sredstva uporabiti le
v primerih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja najhujših kaznivih dejanj, organizirane kriminalitete ter varovanja
določenih oseb in objektov. Med posebnimi metodami in
sredstvi zakon na novo določa tajno policijsko delovanje,
prisluškovanje in zvočno snemanje ter odlog ukrepanja.
Prisluškovanje in zvočno snemanje se lahko uporabi le na
podlagi dovoljenja sodišča, in sicer za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj zoper varnost Republike
Slovenije in njene ustavne ureditve in kaznivih dejanj zoper
človečnost in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora pet ali več let ter kaznivih dejanj ugrabitve oseb in letal.
Odlog ukrepanja se izvede v primeru raziskovanja kriminalne
dejavnosti tako, da se odloži prijetje znanega osumljenca.
Izvršuje se le v primeru in le toliko časa, dokler ni nevarnosti
za življenje in zdravje tretjih oseb ali premoženje večje vrednosti.
Posebne metode in sredstva sme policija uporabiti tudi v primeru in pod pogoji, ki jih določajo drugi zakoni. Tako na
primer Zakon o kazenskem postopku določa nekatere enake
metode kot predloženi zakon, določa pa tudi pogoje za njihovo uporabo.
Uporabo ostalih metod in sredstev (tajno policijsko delovanje,
tajno sodelovanje, tajno opazovanje in sledenje ter slikovno
snemanje, navidezen odkup predmetov, uporabo prirejenih
listin in identifikacijskih oznak ter odlog ukrepanja) odredi
minister ali delavec, ki ga on pooblasti. Uporaba posebnih
metod in sredstev se dovoli izjemoma in za vsak primer
posebej.
Zakon daje ministru pooblastila, da določi način in pogoje za
uporabo teh sredstev ter za hrambo In arhiviranje zvočnih,
slikovnih, magnetnih in drugih izvirnih zapisov.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o uporabi posebnih
metod in sredstev opravlja delovno telo Državnega zbora.
4. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI UREDITVE
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
V poglavju o delovnih razmerjih zakon ureja le posebnosti, ki
zaradi specifičnega statusa policistov odstopajo od splošnih
predpisov. Tako določa posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja (ustrezne psihofizične sposobnosti, slovensko
državljanstvo, stalno prebivališče v Sloveniji, starost do 30 let,
odslužen vojaški rok, nekaznovanost).
Oseba, ki sklene delovno razmerje za opravljanje del in nalog
policista, pridobi pravico in dolžnost izvajati pooblastila šele
po opravljenem posebnem izpitu. V primeru, da izpita ne
opravi, ji delovno razmerje preneha.
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Z namenom ohranjanja psihofizičnih sposobnosti in strokovnega znanja so policisti dolžni opravljati poseben preizkus
V primeru, da policist ne ravna v skladu s pooblastili, minisW l
lahko odloči o odvzemu statusa policista in o razporeditvi
delavca na drugo delovno mesto. Odvzem tega statusi
pomeni odvzem pravice izvajati policijska pooblastila, določena s tem in drugimi zakoni.
Med izvajanjem pooblastil prihaja tudi do primerov, ko
sti pri opravljanju nalog ta pooblastila prekoračijo oziroma ji"
po mnenju posameznikov uporabijo nezakonito. Za te P"'
mere je v zakonu predvidena obveznost ministrstva, da poM'
stu zagotovi strokovno pomoč, če je zoper njega uvedi"
kazenski ali odškodninski postopek.
Zaradi nemotenega opravljanja nalog je policist po služb*1"
potrebi lahko razporejen iz ene v drugo organizacijsko enoti j|
ali na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi
znanju in sposobnostim. Napotitev na delo na določeno
območje ali področje dela lahko traja le šest mesecev. Zakon
določa tudi pravice, povezane z razporeditvijo.
Policisti so dolžni opravljati delo v posebnih pogojih, kol
izmensko delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela ProS,.
dnevih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo in dw
v podaljšanem delovnem času. Poseben pogoj je tudi prip&
Ijenost za delo.
Ustavna omejitev pravice svobode do zbiranja in združevali'
je v zakonu urejena tako, da je policistom prepovedano M"'
stvo v političnih strankah, posledica kršitve tega določila p1 r j,
prenehanje delovnega raznerja.
I
Da v praksi ne bi prihajalo do zlorab, je za policiste določa"1
prepoved opravljanja pridobitne dejavnosti; policist ne s"1®
opravljati poslovodskih poslov in ne sme biti član upravni'
in nadzornega odbora gospodarske družbe ali druge pra
osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo; prav tako "■
sme opravljati nobenega dela, ki bi ga oviralo pri opravljaj
z zakonom določenih nalog ali bi škodovalo ugledu minis".
stva oziroma ni združljivo z njegovo dejavnostjo. Ministru"
dano pooblastilo, da določi dela, ki niso združljiva z dej
nostjo ministrstva; glede dela, ki ga smejo opravljati iz^
službe, pa morajo imeti policisti, skladno z Zakonom o deli'
cih v državnih organih, dovoljenje ministra.
Upoštevajoč ustavno določbo o pravici do stavke oziroCj
njeni omejitvi, zakon določa tiste naloge, ki jih morajo P"''
sti opravljati tudi med stavko.
Starostna pokojnina se policistu odmeri od povprečni
mesečnega zneska plače, ki jo je dobil v zadnjem koled'1'
Pr0d upokojitvijo. Ob upokojitvi mu pripada odp
. ' katere višina je odvisna od časa opravljanja nalog P°
CI SI ti.
Zakon iz obstoječega zakona povzema možnost preneha"i'
pr av co do
m
, J delovno
Punine,
o kateri
odio£
minister.
Na tak način lahko
razmerje
preneha
Policistu, k, ima najmanj 25 let (moški) oziroma 20 let (ženS»\
e
°?e' od ,ezakonu.
9° Pa i» najmanj 10 let delal
policist po predloženem

Zakon določa obveznost ministrstva, da dodatno zavari
Policiste, ki opravljajo zdravju in življenju posebno neva10
delo. in sicer za primer nesreče pri delu. Poleg teaa dol
tudi pravico do posebne odškodnine, katere višino doli
minister.
Glede področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev P?
delu se zakon načeloma opira na splošno zakonodajo, gl&
posebnosti zlasti velja to za prostore, v katerih se nahU'
orožje in strelivo, pa napotuje na podzakonski akt ministriV zakonu je opredeljeno nadomestilo, ki ga policist preja'1'!
med začasno zadržanostjo zaradi bolezni, nesreče pri delo 1
v drugih primerih, določenih s predpisi o zdravstvenem v* "
a
0 eenak0
h~J£2
Z°meSt
! v posebnih
MMpogojih.
Plače za poln delovni t*
brez
dodatkov
za i
delo
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akon določa, da policistom pripada t.i. resorni dodatek,
katerim se vrednotijo posebni pogoji dela in odgovornost pri
Mu. Dodatek predstavlja delno nadomestilo policistom
bradi specifičnega položaja in posledic njihove zaposlitve, ki
!• izražajo tako v pogojih za sklenitev delovnega razmerja
>kor tudi ves čas trajanja zaposlitve, še posebno pa ob
tkanju možnosti za novo zaposlitev. Ministru pa je dano
ooblastilo, da v aktu o sistemizaciji določi višino tega doih &"ta.
dodatno so v zakonu ovrednotena tudi posebna znanja in
ličine ter posebno nevarne naloge.Gre za poseben dodatek,
katerega so upravičeni delavci, ki obvladajo posebna zna>/a in veščine, ter delavci, ki opravljajo posebno nevarne
mi oge; ministru pa je dano pooblastilo, da določi višino
110 faatka, vendar največ do 20 odstotkov osnovne plače policiji "3. To je edini dodatek, ki ga zakon uvaja na novo.
io.1
,0 disciplinska in odškodninska odgovornost
'Poglavju o disciplinski in odškodninski odgovornosti zakon
s« ?Predeljuje začasno odstranitev z dela ali z delovnega mesta,
i/i« se uporabi, če je policist zaloten pri hujši kršitvi delovnih
ilo Zveznosti ter v primeru, da je zoper njega uveden kazenski
f tostopek za tista kazniva dejanja, ki so tudi ovira za sklenitev
Plovnega razmerja. Delavcu se za čas odstranitve odvzame
"«6ena izkaznica in orožje. V tem poglavju so določene tudi
jjsfe lažje jn hujše kršitve delovnih obveznosti, ki so specične za delo policistov.
'• IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJENE
sk

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje policistov
krbi ministrstvo. Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe se izvaja na Visoki šoli za notranje zadeve in v Srednji
Policijski
šoli; usposabljanje in izpopolnjevanje pa poteka
,IJ
di v drugih enotah Ministrstva za notranje zadeve in v zunaWh ustanovah. Obe šoli delujeta v skladu s predpisi o šolstvu.
Nadzor nad izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela izvajata
Ministrstvo
(za strokovne predmete) in za šolstvo pristojen
'6Publiški organ (za splošne predmete).
r

- REZERVNA SESTAVA POLICIJE

se namreč šteje za vojaški rok tudi usposabljanje v določenih
enotah policije za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije.
Zakon določa, da je državljan, vojaški obveznik, ki se usposablja v policiji za opravljanje nalog v rezervni sestavi,
pomožni policist.
8. PRIZNANJA, ZAŠČITA UNIFORME IN OZNAK
Zakon daje ministru pooblastilo za določitev vrste priznanj za
poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti ter za
določitev postopka podeljevanja.
Z namenom zaščite uniforme in oznak policije zakon določa
sankcije za primer nezakonite reprodukcije ali uporabe uniforme in oznak policije.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Obstoječi Zakon o notranjih zadevah ureja tudi pravice delavcev Ministrstva za notranje zadeve s statusom pooblaščenih
uradnih oseb. Med temi pravicami je posebej določena tudi
pravica do tako imenovane beneficirane delovne dobe oz.
zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem.
Predloženi zakon ureja področje pravic povsem drugače.
Dolžnost izvajanja policijskih pooblastil sama po sebi ne daje
pravice do beneficirane delovne dobe, pač pa je pridobitev te
pravice vezana na določbe posebnega zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem in je tako urejena v tem poglavju
samo do časa, ko bo sprejet enoten zakon za vsa delovna
mesta, na katerih se bo zavarovalna doba štela s povečanjem,
in ne le za delovna mesta v policiji. Po tem zakonu naj bi bil
osnovni pogoj za priznanje beneficirane delovne dobe izkazana nevarnost za zdravje in življenje. Kolikor bo taka ureditev
v Sloveniji sprejeta, bo to pomenilo izgubo te pravice za vse
tiste delavce Ministrstva za notranje zadeve, ki so po sedaj
veljavnem zakonu opravljali naloge pooblaščene uradne
osebe organov za notranje zadeve, izvajali z zakonom določena pooblastila, dela, ki so jih opravljali, pa niso bila v vseh
primerih neposredno povezana z nevarnostjo za zdravje in
življenje.
Predlagatelj s tem zakonom hkrati opravlja tudi revizijo beneficirane delovne dobe v organih za notranje zadeve in s tem
sledi odločitvam in sklepom Vlade Republike Slovenije in
Državnega zbora Republike Slovenije glede enotnega urejanja beneficirane delovne dobe za vsa delovna mesta.

"črednem in vojnem stanju opravlja ministrstvo svoje naloge
* delavci ministrstva in državljani, ki so razporejeni v rezervno
Ustavo policije na podlagi delovne dolžnosti. Vsi delavci
Ministrstva so razporejeni na delovno dolžnost v ministrstvu
?° vojni organizaciji in sistemizaciji. Državljani, ki so razporedi v rezervno sestavo policije, morajo izpolnjevati enake
Do
9oje, kot so predpisani za sklenitev delovnega razmerja
Policista,
ter pogoj, da so opravili usposabljanje v skladu
s
tem zakonom. Zakon nadalje daje ministru pooblastilo, da
k
Pokliče rezervno sestavo tudi na usposabljanje za opravljali* določenih nalog javne varnosti, kot so vzdrževanje jav?®9a reda. če je ta huje kršen, ob naravnih in drugih nesreza zavarovanje državne meje in v primerih, ko je huje
°9rožena notranja varnost.

Predlagatelj pa ocenjuje, da bi takojšnji odvzepi teh pravic
povzročil hude kadrovske težave za ministrstvo in odpoved
delovnega razmerja večjega števila delavcev, ki so dolga leta
delali kot pooblaščene uradne osebe ONZ v prepričanju, da se
jim status, ki jim to pravico prinaša, ne bo spremenil. Glede na
navedeno ohtanja zakon nekatere pravice za prehodno
obdobje, in sicer velja to za delavce, ki imajo ob uveljavitvi
tega zakona status pooblaščene uradne osebe ONZ. Predlagatelj ocenjuje, da bo s tako rešitvijo lažje opraviti revizijo
benificirane delovne dobe in odpraviti navedene težave pri
kadrovanju v Ministrstvu za notranje zadeve.

Zakon določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati vojaški
"bveznik, ki se želi v skladu z Zakonom o vojaški dolžnosti
Posabljati v rezervni sestavi policije. Po navedenem zakonu

Zakon nadalje določa tudi rok enega leta po uveljavitvi tega
zakona, v katerem je potrebno uskladiti organizacijo policije
in ministrstva z določbami tega zakona.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O REDNEM ZRAČNEM
PROMETU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
- EPA 806
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji 22. septembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO,
Ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Ludvik BOKAL, direktor Republiške uprave za zračno
plovbo,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško
_
1. čien
Ratificira se Sporazum o rednem zračnem prometu med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan 8. julija
1994 na Brdu pri Kranju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku'
glasi:
Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
HRVAŠKO
Vlada Republike Slovenije
in Vlada Republike Hrvaške,
v nadaljevanju imenovani pogodbenici, sta
kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu, 7. decembra 1944,
v želji, da skleneta sporazum z namenom, da na podlagi
reciprocitete zagotovita podlago za redni zračni promet med
svojima ozemljema,
določili svoja pooblaščenca, ki sta se dogovorila o:
Definicije
1. člen
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu, razen če kontekst
zahteva drugače, pomenijo:
Pristojna organa - za Republiko Slovenijo Ministrstvo za
promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo in za
Republiko Hrvaško Ministrstvo za pomorske zadeve, transport in komunikacije ali v obeh primerih katerakoli oseba ali
organ, ki ima posebno pooblastilo omenjenih organov.
Dogovorjeni promet - redni zračni promet na določeni progi
v skladu s prilogo k temu sporazumu.
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Zračni promet - redni javni prevoz potnikov, tovora ali P0*"
z letali.
Zmogljivost a) v zvezi z letalom koristen tovor, ki ga letalo lahko prep®'i* aj
na tej progi ali na delu proge,
I
b) v zvezi z določeno progo zmogljivosti letala, ki se uporab'!'"
na tej progi, pomnožena s frekvcenco operacij letala v dolo'
nem časovnem obdobju na progi ali delu proge.
)

Konvencija - Konvencija o mednarodnem civilnem letalst^ f
ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, <%
0
vsaka priloga, sprejeta v skladu z 90. členom omenjene k°r'
vencije, in vsaka sprememba prilog ali konvencije v skla<>1
z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, v kateri sta o *
pogodbenici sprejeli te priloge ali spremembe.
Določeni prevoznik - zračni prevoznik, ki ga je
,y
pooblastila za opravljanje dogovorjenega prometa v sklad
s tem sporazumom.
Mednarodni zračni promet - zračni promet, ki poteka s*"1
prostor nad ozemljem več kot ene države.

Vi

Pristanek v nekomercialne namene - pristanek s kakšn1"1 (
drugim namenom, razen vkrcavanja ali izkrcavanja potnik"' j(|
tovora ali pošte.
Tarife - cene za prevoz potnikov, prtljage in tovora ter
na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno s provi*1' .
in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za prodajo PreVI?g u
nih listin, izvzeti pa so nadomestila in pogoji za prevoz p°" ^

Ozemlje - kopno in pripadajoče teritorialne vode pod suv«r
nostjo pogodbenice.
' ur
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanj'
j|
1
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je drugače do " i
čeno.
'o
Podelitev pravic
2. člen

I
Vsaka pogodbenica podeli drugi pogodbenici pravice, k'ijjfil
določene v tem sporazumu in bodo omogočile določen'JJ
prevoznikom, da pričnejo in opravljajo mednarodni zra™
promet na progah, določenih v prilogi sporazuma.
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tooćitve in dovoljenja za opravljanje prometa
3. člen
Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
'"voznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. To bo
ločeno z izmenjavo pisnega obvestila med pristojnima
"9anoma pogodbenic.
Po prejemu take določitve bo druga pogodbenica brez
fašanja izdala določenemu prevozniku ustrezno dovoljenje
" opravljanje prometa.
Pristojni organ vsake pogodbenice lahko od določenega
''voznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva
°taz, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mednarodnega
Učnega prometa, predpisane v nacionalni zakonodaji in
"odpisih v skladu s konvencijo.
^'navanje potrdil In dovoljenj
4. člen
!|Pričevala

o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje'i ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
"iavna, priznala tudi druga pogodbenica.
'"letne pravice

4. Oprostitve iz tega člena bodo veljale tudi, če bo določeni
prevoznik katerekoli pogodbenice sklenil z drugim prevoznikom ali prevozniki dogovor o najemu ali prevozu predmetov,
določenih v 1. in 2. odstavku tega člena, na ozemlje druge
pogodbenice, vendar le če tak prevoznik ali prevozniki pri
drugi pogodbenici podobno uživajo take oprostitve.
Zavrnitev, začasna ustavitev ali preklic
7. člen
1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da zavrne, začasno ustavi
ali prekliče uresničevanje pravic iz 2. člena ali da določenemu
prevozniku druge pogodbenice glede uresničevanja teh pravic določi pogoje, če:
a) določeni prevoznik ne dokaže, da ima druga pogodbenica
ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor
nad prevoznikom,
b) določeni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov
pogodbenice, ki te pravice daje, ali ne opravlja dogovorjenega prometa v skladu s tem sporazumom.
2. Pravice, določene v 1. odstavku tega člena, bo pogodbenica uporabila šele po posvetovanju z drugo pogodbenico,
razen če sta takojšnja začasna ustavitev ali določitev pogojev
potrebni, da se prepreči nadaljnje kršenje zakonov.

5. člen
Določitev zmogljivosti

Določeni prevoznik vsake pogodbenice bo imel:
Pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez primka,
Pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice
^komercialne namene,
|
'Pravico, da pri opravljanju dogovorjenega prometa na
°'°čeni progi pristane na tem ozemlju v krajih, ki so za to
°9o določeni v prilogi, z namenom da v mednarodnem
Netu izkrca ali vkrca potnike, prtljago, tovor ali pošto, ki
"amenjeni ali prihajajo z ozemlja druge pogodbenice.
Določeni prevoznik nima pravice, da na ozemlju druge
9odbenice
za plačilo ali najemnino vkrca potnike, prtljago,
*0r ali pošto, ki so namenjeni v drug kraj na ozemlju te
Sodbenice.
i ^»»tltev carin in drugih dajatev
6. člen
^akoplovi, ki jih uporablja določeni prevoznik pogodbekakor tudi njihova običajna oprema, rezervni deli,
Jv°, mazivo, zaloge na letalu, vključno s hrano, pijačo in
'
bodo oproščeni carinskih in drugih dajatev, ki jih
r ."Pisuje druga pogodbenica, po prihodu na ozemlje te
t .aodbenice ali kadar so vkrcani na zrakoplov na tem ozemihn®n so ,a opror^a i" zaloge namenjene izključno za upoa tem zrakoplovu, ko opravlja dogovorjeni promet.
i30riv°, mazivo, rezervni deli, običajna oprema in zaloge na
"oplovu, ki so začasno uvoženi na ozemlje druge pogodl' d| 4 z namenom da se natovorijo ali vgradijo v zrakoplov
* j ? ®nega prevoznika ali pa ponovno izvozijo s tega ozem,^0do oproščeni carinskih in drugih dajatev. Enako velja za
Pa9andno gradivo in prevozne dokumente.
P^ičajna oprema kakor tudi predmeti in zaloge v zrakoij 1 ga uporablja določeni prevoznik ene pogodbenice,
'iio ei° na ozemlju druge pogodbenice izkrcati le z odobrili0carinskih organov
s tega ozemlja. V takem primeru so
1
J Vn pod —
nadzorom
omenjenih organov,
— dokler niso
i° no
° izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi
r^pisi.

8. člen
1. Določeni prevozniki imajo poštene in enake možnosti, da
opravljajo dogovorjeni promet na določenih progah med
ozemljema pogodbenic. Da bi zagotovili pošteno in enako
obravnavanje, se bodo pravočasno dogovorili o frekvencah
svojega rednega prometa, o tipih letal, ki se bodo uporabljala,
ter o redih letenja.
2. Tako dogovorjene rede letenja bodo predložili v soglasje
obeh pristojnih organov najmanj 30 dni pred predlaganim
dnem njihove uveljavitve. V posebnih primerih je ta rok lahko
skrajšan v soglasju s pristojnimi organi.
3. Če se določeni prevozniki v razumnem času ne morejo
sporazumeti o omenjenih redih letenja, si bosta pristojna
organa prizadevala rešiti spor. Redi letenja, določeni v skladu
s tem členom za eno obdobje, bodo veljali za to obdobje,
dokler ne bodo v skladu s tem členom določeni novi redi
letenja.
4. Promet, ki izhaja iz ozemlja ali je namenjen na ozemlje
tretjih držav, bo z dogovorjenim prometom povezan v skladu
a) potrebami prometa, ki izhaja ali je namenjen na ozemlje
pogodbenice, ki je določila prevoznika,
b) prometnimi potrebami območja, čez katero prevoznik vozi,
pri čemer se upoštevata lokalni in regionalni promet,
c) potrebami celotne operacije prevoznika.
Prevozne tarife
9. člen
1. Tarife v dogovorjenem prometu morajo biti določene na
primerni ravni, pri čemer bo ustrezna pozornost posvečena
vsem pomembnim dejavnikom, vključno s stroški prevoza,
primernemu dobičku, razmeram na konkurenčnem trgu in
tarifam, ki jih drugi prevozniki zaračunajo na kateremkoli delu
dogovorjenega prometa, če je mogoče, se o tarifah sporazumevajo določeni prevozniki obeh pogodbenic.
2. Določeni prevozniki se bodo o tarifah, kadar bo le mogoče,
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dogovorili po postopku za določanje tarif, uveljavljenem
v Mednarodnem združenju zračnih prevoznikov. Kadar to ne
bo mogoče, se bodo o tarifah za vsako določeno progo
dogovorili določeni prevozniki. V vsakem primeru bodo tarife
predložene v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic
zahtevo je treba vložiti najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo. Ta rok se lahko skrajša s soglasjem pristojnih organov.
Če v 30 dneh od preložitve tarif noben pristojni organ drugemu pristojnemu organu ne sporoči svojega nestrinjanja, se
bo štelo, da so tarife odobrene.
3. Če se določeni prevozniki v razumnem času, ne morejo
dogovoriti o tarifah ali če pristojni organ katerekoli pogodbenice ne odobri tarif, ki so mu bile predložene v skladu z določili 2. odstavka tega člena, si bosta pristojna organa obeh
pogodbenic prizadevala, da se o njih dogovorita. Taka posvetovanja se bodo začela v 30 dneh, potem ko postane očitno,
da se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti o tarifi, ali
potem ko pristojni organ ene pogodbenice sporoči drugemu
pristojnemu organu svoje nestrinjanje s tarifo.
4. Če ni mogoče doseči sporazuma v skladu z 2. odstavkom
tega člena, bo spor razrešen v skladu z določili, ki urejajo
reševanje sporov iz tega sporazuma.
5. Nobene nove ali spremenjene tarife ne bodo veljavne, če jih
ne bodo odobrili pristojni organi obeh pogodbenic ali če jih
v skladu z določili, ki urejajo reševanje sporov, ne določi
arbitraža. Dokler niso tarife v skladu s tem členom dokončno
določene, se uporabljajo veljavne tarife.
6. Pristojna organa pogodbenic si bosta po najboljših močeh
prizadevala, da bi zagotovila, da bodo dodločeni prevozniki
spoštovali dogovorjene tarife, registrirane pri pristojnih organih obeh pogodbenic, in da noben prevoznik ne bo na noben
način neposredno ali posredno nezakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.
Transfer dohodka in obdavčevanje
10. člen
1. Vsak dokončen prevoznik bo imel pravico, da v svojo
državo v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi po uradnem
menjalnem tečaju nakaže prihodke, dosežene s prevozom
potnikov, prtljage, tovora in pošte, zmanjšane za lokalne
stroške.
2. Če obstaja, se uporablja poseben plačilni sporazum med
pogodbenicama.
3. Dohodki, doseženi z opravljanjem dogovorjenega prometa,
bodo obdavčeni samo na ozemlju pogodbenice, na katerem
ima zadevni določeni prevoznik svoj sedež.
4. Kjer obstaja poseben sporazum o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju in je vanj vključen zračni promet, se uporabljajo njegova določila.
Predstavništva prevoznikov, prodaja kart in promocija
prodaje

Varnost zračne plovbe
12. člen
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodne i
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medseboj" ^
obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nez
konitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez
Č
nja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu
|
Konv0 c je
pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili
." J,
o kaznivih dejanjih in določenih drugih dejanjih, storjenih
letalih, podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencij ^
o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podp'Sa
v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju
tih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane
v M®,
trealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Proto!J°J»l
o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za
rodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu
februarja 1988.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali. d\0
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga jr|!p,
konita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo og i j
žanje varnosti civilne zračne plovbe.
>og

3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skl^
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva 110
o ). p
nosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v Pf ^1""
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za o iru,
pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih dru i ' ^
ki so vpisane v njunem registru ali opravljajo pretežni ^lret
svoje dejvnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter inif
letaliških podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v skia
s takimi varnostnimi predpisi.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene leta'Jj^
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene
<
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica
0
vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te P°9
% (.
niče. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na nl0%S;L
ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarov .
letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prt'1
tovora in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem in na,&'a|;\ .
janjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravna e
dodatnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje.

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo tnozir%
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, P° 'K°0jci
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodce
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komun ,
cije in druge ustrezne ukrepe da bi se čim hitreje in v
končal tak incident ali grožnja
rtv
iriMn
6. Če ena od pogodbenic ne ravna v skladu s predpisi o 0va« tivi
sti civilne zračne plovbe iz tega člena, lahko pristojni 'yL
druge pogodbenice zahtevajo takojšnje posvetovanje s ^
stojnimi organi te pogodbenice.
Statistika

11. člen

13. člen

1. Določen prevoznik vsake pogodbenice bo imel enake možnosti, kot jo ima prevoznik druge pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice, da ustanovi predstavništvo in da v skladu
z zakoni zaposli trgovsko in tehnično osebje, potrebno za
opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah.
Imel bo pravico, da prodaja zračni prevoz neposredno ali po
določenih agentih, v lokalni valuti ali v katerikoli konvertibilni
valuti ter da na ozemlju druge pogodbenice reklamira prodajo.
2. Vendar pa se bo prodaja zračnega prevoza za kraje zunaj
ozemelj pogodbenic lahko opravljala le za konvertibilno valuto.
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-a«
Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta na zahtevo
i j
raZ
tavljala periodične ali druge statistične podatke,
%r
potrebne za pregled zmogljivosti, ki se zagotavljajo v o
vorjenem prometu. Te statistike bodo vsebovale poda'
se nanašajo na zmogljivost prometa, ki ga opravljajo doio «
prevozniki v dogovorjenem prometu, vključno z odhodm
namembnim krajem prevoza.
Posvetovanja In spremembe
14. člen
1. Katerakoli pogodbenica lahko kadarkoli zahteva P®5,^'
vanja o uresničevanju, razlagi, uporabi ali sprememb'
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'■Porazuma Tako posvetovanje med pristojnima organoma se
'?J začelo v 60 dneh, potem ko druga pogodbenica prejme
isno zahtevo, če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

Registracija

Vsaka tako dogovorjena sprememba bo pričela veljati po
tostopku, ki ga določa ta sporazum.

Ta sporazum in njegove spremembe se registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

17. člen

J; če za obe pogodbenici prične veljati večstranska konven,.:iia o zračnem prometu, se bo ta sporazum spremenil
pa'skladu z določili te konvencije.

Uveljavitev

j|e'e0 spremembi priloge se lahko pristojna organa dogovorita
(] Posredno, veljati pa bo začela, ko bo potrjena z izmenjavo
''Plomatskih not

Ta sporazum se bo začasno uporabljal od dneva podpisa,
veljati pa bo začel prvega dne meseca, ki bo sledil datumu, ko
bosta pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not druga drugo
obvestili, da so izpolnjene njune notranjepravne zahteve za
njegovo uveljavitev.

vanje sporov
15. člen
da Ob morebitnem nasprotju ali sporu pri razlagi ali uporabi
[S.forazuma si bosta pogodbenici zlasti prizadevali, da ju rešita
»'Pogajanji.
'■če rešitve ni mogoče doseči s pogajanji, lahko katerakoli
^odbenica predloži spor v odločitev arbitražnemu sodišču
(ju '"i razsodnikov.
ah i: peogodbenica, ki je začela arbitražni postopek, bo določila
l"°i ga razsodnika in o tem po diplomatski poti obvestila
'"So pogodbenico. Druga pogodbenica bo svojega razsodJ'Ka določila v 60 dneh, ta. tako določena, pa bosta izbrala
od^iega razsodnika, ki bo hkrati predsednik razsodišča in ne
biti državljan nobene pogodbenice.
£e druga pogodbenica ne določi razsodnika v roku ali če
/'oločenem
času ni imenovan tretji razsodnik, lahko pogodn
•? 'ca, ki je postopek začela, zahteva, da predsednik sveta
'."^narodne
organizacije civilnega letalstva določi razsoda
j(, '* ali razsodnike.
v
«aka pogodbenica bo plačala stroške za svojega razsodil ,f Preostale stroške arbitražnega sodišča si bosta pogodiici delili po enakih deležih.

^Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spoštovali končno
r°£itev, ki jo bo sprejelo arbitražno sodišče po 2. odstavku
H)a člena, in se odpovedujeta vsakemu pravnemu sredstvu
°Per omenjeno odločitev.
»ved

18. člen

V potrditev dogovorjenega sta podpisana pooblaščenca, ki
sta ju pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno na Brdu pri Kranju dne 8. julija 1994 v dveh
izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku
Ob morebitnem neskladju pri uresničevanju, razlagi ali uporabi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Hrvaške:
Nikica Valentič I. r.

Za Vlado
Republike Slovenije:
Janez Drnovšek I. r.
Priloga

A) Proga, ki jo bo v obe smeri opravljal prevoznik, ki ga bo
določila Vlada Republike Slovenije
Kraji vzletanja v Sloveniji:
vsa mednarodna letališča.
Namembni kraji na Hrvaškem:
vsa mednarodna letališča.
B) Proga, ki jo bo v obe smeri opravljal prevoznik, ki ga bo
določila Vlada Republike Hrvaške.
Kraji vzletanja na Hrvaškem:
vsa mednarodna letališča.
Namembni kraji v Sloveniji:
vsa mednarodna letališča.
C) Določeni prevoznik lahko opravlja promet v krajih vmesnega pristajanja in v naslednjih krajih, ne da bi uresničeval
prometne pravice do pete svobode.
O morebitnem uresničevanju prometne pravice do pete svobode se lahko dogovorita pristojna organa obeh pogodbenic.

16. člen
v ^saka pogodbenica lahko kadarkoli po diplomatski poti
j,.Sr)o sporoči drugi pogodbenici, da odpoveduje ta spora™E"n. o tem mora hkrati obvestiti Mednarodno organizacijo
ajjviin,ega letalstva. Sporazum preneha veljati na koncu veljavletenja za posamezno sezono, v kateri preteče eno
»to odreda
prejema sporočita o odpovedi, razen če je sporočilo
6,1
Potekom te dobe sporazumno umaknjeno.
»rt® druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpose s,e e
j . da 9a i® prejela 14 dni po dnevu, ko ga je prejela
ar)
arodna organizacija civilnega letalstva.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
3. člen
Za izvajanjem sporazma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

-:tovoiq ep
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško sta podpisala g. Janez Drnovšek,
predsednik Vlade Republike Slovenije in g. Nikica Valentič,
predsednik Vlade Republike Hrvaške. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih, v slovenskem, angleškem in hrvaškem
jeziku.
Sporazum je bil podpisan v petek, 8. julija 1994 na Brdu pri
Kranju:
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju potrdil in dovoljenj, oprostitvi
carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in transferju dobička, določitvi tarif, reševanju sporov itd.
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Sporazum začne veljati prvega dne meseca, ki bo sl&> g
datumu, ko bosta pogodbenici z izmenjavo diplomatskih M
druga drugo obvestili, da so izpolnjene njune notranjepM** P
zahteve za njegovo uveljavitev.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o .zunanji^
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/911-1) sPf"*R
zum o rednem zračnem prometu med Republiko Sloveniji
Republiko Hrvaško ratificira Državni zbor Republike
nije.
Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreft*
niti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo ni
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
Ž Slovenije in vlado republike avstrije o mednarodnem
PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU in
Memorandum k 5., 6., i. in 8. členu sporazuma med vlado
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE
*0 MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM
PROMETU - EPA 808
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji 22. septembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU IN
memoranduma k 5., 6., 7. in 8. členu sporazuma
med vlado republike Slovenije in vlado republike AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
Zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- mag. Marijan MANFREDO, svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za promet in zveze,
- Marija GREGORIČ, podsekretarka v Ministrstvu za promet in zveze.

^edlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
^publike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem
dometu in
Memorandum k 5., 6., 7. in 8. členu sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
^'ado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem
pometu
1. člen
fj^ificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
'ado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov
J?venlinijskem cestnem prometu in Memorandumu k 5., 6.,
8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovence in
'ado Republike Avstri|e o mednarodnem prevozu potnikov
'*venlinijskem cestnem prometu, podpisana 7. aprila 1994
a
Dunaju.
2. člen
porazu
m in memorandum se v izvirniku v slovenskem in
e,t
>škem jeziku glasita:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE
O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV
V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU
Nambula
l|eVa Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije, v nadanju imenovani pogodbenici, sta se
Oštevajoč sklepe Centralne evropske konference z dne 17.

marca 1993 na Dunaju, da je treba tudi v mednarodnem
cestnem potniškem prometu sprejeti ukrepe za zagotovitev in
povečanje varnosti v cestnem prometu,
odločeni, da bosta pri uresničevanju cilja, da bi dosegli visoko
raven varstva, vselej uporabljali najnovejše tehnologije
skladno s stanjem tehnike, zlasti glede zmanjšanja hrupa in
emisij in zagotavljanja visokega tehničnega varnostnega standarda,
v prizadevanju, da bi s tem sporazumom uredili mednarodni
prevoz potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu med
obema državama ter olajšali organizacijo in izvajanje tega
prometa ter s tem prispevali k pospeševanju turizma in medsebojnem razumevanju med narodi v Evropi,
dogovorili naslednje:
1.člen
Področje uporabe
(1) Sporazum se uporablja za izvenlinijski prevoz potnikov
(občasni promet, izmenični promet) po cesti z vozili v mednarodnem prometu na državno ozemlje pogodbenic, preko tega
ozemlja in z njega ter vožnje s praznimi vozili v povezavi
s temi prometnimi storitvami.
2. člen
Definicije pojmov
(1) Občasni promet v smislu tega sporazuma je prometna
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storitev, ki po svoji definiciji ni niti linijski promet (drugi
odstavek) niti izmenični promet (tretji odstavek).

a) krožne vožnje z zaprtimi vrati, to je vožnje z istim voziloj"' «n
ki na celotni poti prevaža isto skupino potnikov in jih pripelje nn
nazaj v izhodiščni kraj;

(2) Linijski promet (promet z motornimi vozili) v smislu tega
sporazuma je redni prevoz potnikov na določenih prometnih
povezavah s poprej določenimi postajami in točno določenimi voznimi redi in tarifami.

b) prometne storitve, kjer se sprejme potnike za vožnjo v eno
smer, v povratni smeri pa je vozilo prazno (vožnje za odložite"
potnikov);

(3)a) Izmenični promet v smislu tega sporazuma je prometna
storitev, kjer se potnike, ki so se poprej oblikovali v skupino,
večkrat pravaža v obe smeri iz istega izhodiščnega območja
v isto ciljno območje.
Ti potniki so bodisi državljani države, v kateri je registrirano
vozilo, s katerim se opravlja izmenični promet, ali državljani
neke tretje države.
Vsaka skupina potnikov, ki se je pri odhodu skupaj peljala
v eno smer, se pri kasnejšem povratku skupaj vrne v izhodiščni kraj.
b) Izhodiščno in ciljno območje sta kraj začetka in cilja potovanja ter kraji, ki ležijo v radiju 50 km. Izven izhodiščnega in
ciljnega območja je dovoljeno skupine odložiti največ na treh
različnih mestih.
c) Izmenični promet z nastanitvijo vključuje poleg prometne
storitve tudi nastanitev z oskrbo ali brez oskrbe v ciljnem
kraju in eventuelno med potovanjem za najmanj 80% potnikov. Potniki se morajo v ciljnem kraju zadrževati najmanj dve
noči.
(4) »Podjetnik« v smislu tega sporazuma je vsaka fizična ali
pravna oseba ali družba, ki ima sedež na državnem ozemlju
vsakokratne pogodbenice in je pooblaščena za komercialni
prevoz oseb po cesti.
(5) »Vozilo« v smislu tega sporazuma je vsako motorno vozilo,
ki je
a) registrirano na državnem ozemlju ene izmed pogodbenic in
b) po svoji konstrukciji in opremi namenjeno za prevoz več
kot 9 oseb (vključno z voznikom).
(6) »Dovoljenje« v smislu tega sporazuma je dokazilo, da
izpolnjuje podjetnik potrebne pogoje, na osnovi katerih ima
pravico opravljati prometne storitve iz 1. člena.
3. člen
Izmenični promet
(1) Ne glede na določbe v alineah a) in b) v tretjem odstavku 3.
člena pri izmeničnih vožnjah med potjo ni dovoljeno sprejemati ali odlagati potnikov.
(2) Prva povratna vožnja in zadnja vožnja tja v vrsti izmeničnih
voženj sta vožnji s praznim vozilom.
(3) Opredelitev neke prometne storitve kot izmenični promet
se ne spremeni, če se s poprejšnjim soglasjem zadevne
pogodbenice, ne glede na določbe
a) tretjega odstavka 2. člena potniki vračajo z neko drugo
skupino,
b) prvega odstavka 3. člena med potjo sprejme ali odloži
potnike.
(4) Poprej oblikovana skupina potnikov je skupina, za katero
je odgovorna služba ali oseba, po predpisih pogodbenic,
prevzela sklenitev pogodbe ali skupinsko plačilo storitev ali
prejela pred odhodom vse rezervacije in plačila.
4. člen
Občasni promet
(1) Občasni promet v smislu 1. člena zajema
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c) vse druge prevozne storitve v občasnem prometu.

(2) Med prevozom v občasnem prometu se med potjo ne srn« <0
sprejemati ali odlagati potnikov, razen če pristojni org^le
zadevne pogodbenice dovolj izjemo. Takšne vožnje se sif'iak
opravljati z določeno pogostostjo, ne da bi zaradi tega iz9u' K
(
bile lastnost občasnega prometa.
e
5. člen
Promet z dovolilnicami

b)

ier
(1) Za prometne storitve v območju uporabe je treba na
loma dobiti dovoljenje pogodbenice, na državnem ozen#
katere se opravlja prevoz oseb, kolikor ni v 7. členu druga# '115
določeno.
"i.
Jv<
sa Srn
(2) Dovoljenja se izdajajo kot posamezne dovolilnice. P°nlC '
mična dovolilnica velja za eno vožnjo v obe smeri. Dovolil ® sni
velja v obdobju vsakokratnega kontingenta in prvi meseCi!,k,!i
izteku tega obdobja, razen če se je mešana komisija odloc" F
za drugačen način ravnanja.
(3) Popolnoma izpolnjeno dovolilnico je treba imeti pri vsa*
vožnji s seboj in jo na zahtevo pokazati kontrolnim organ<*J;
Pri prevozih skladno s 7. členom (promet brez dovoli'111®
nadomesti dovolilnico dokazilo skladno z drugim odstavWl
7. člena.
(4) Dovolilnica mora vsebovati najmanj naslednje podatke
a) ime (firmo) in sedež podjetnika
b) registrsko številko vozila (vozil)
c) priimek in ime voznika (voznikov)
d) itinerer (navedba mejnih prehodov)
e) začetek in konec vožnje (kraj in datum)
(5) Dovolilnica velja izključno za podjetnika, na katerega 'IjJ
se glasi in ni prenosljiva. Dovolilnice posredujejo Pr's'0Jg.
organi ene pogodbenice pristojnim organom druge pog00"
niče, ki izdajo izpolnjene dovolilnice podjetniku, ki P":l
v poštev. Podatke v alineah b) do e) v četrtem odstavku
vpisati podjetnik.
(6) Natančno obliko dovolilnice bo določila mešana komis'1*
6. člen
Kontrolni dokument

idi
«9<

(1) Poleg dovolilnice iz 5. člena ali dokazila iz drugej
odstavka 7. člena mora imeti prevoznik pri vsakem pre'-ivtv"
v smislu 1. člena s seboj kontrolni dokument in ga na zahta
pokazati kontrolnim organom.
(2) Kontrolni dokument in dokazilo skladno z drugim o^s!j ^
kom 7. člena izdajo pristojni organi zadevne pogodben^
v kateri je vozilo registrirano ali druga za to pooblašča
služba.

(3) Obliko in vsebino kontrolnega dokumenta in dokaZ'J]
v smislu drugega odstavka 7. člena določi mešana komisriPpii
(11. člen).
>Pl
5
Tl
7. člen
Promet brez dovolilnic

l, 4
(1) Za naslednje prometne storitve ni treba dovolilnic,
opravljajo z vozilom, ki ustreza visokemu tehničnemu s'it/ \
dardu glede emisij in tehničnih varnostnih standardov:
a) »krožne vožnje z zaprtimi vrati« - to so vožnje z is;tif
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®ilom, s katerim se na celotni poti prevaža isto skupino
tnikov, ki jih vozilo pripelje nazaj v izhodiščni kraj,
e Prometne

storitve, kjer sprejme vozilo potnike za vožnjo
"o smer, v povratni smeri pa se vrača prazno,

Prometne storitve, pri katerih poteka vožnja v eno smer
Praznim vozilom in se vse potnike sprejme na istem kraju in
Pri tem za potnike
a
)
e

iz tretje države, ki so na osnovi pogodb o prevozu, ki so
J sklenjene pred njihovim prihodom na državno ozemlje
tokratne pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, obli^ani
v skupine in prepeljani na državno ozemlje pogodbe<c
6, v kateri je vozilo registrirano ali
J>) ki jih je poprej isti prevoznik prepeljal na državno ozemlje
°9odbenice,
kjer jih znova prevzame in prepelje na državno
!6|
nlje pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano ali
„icy ) ki so bili povabljeni, da potujejo na državno ozemlje
' 9e pogdobenice, pri čemer prevzame prevozne stroške
ki jih je povabil. Potniki morajo sestavljati med seboj
"vezano skupino ljudi, ki se ne sme oblikovati le zaradi
'"lena vožnje in bo prepeljana na državno ozemlje pogod'lice, v kateri je vozilo registrirano.
' pri prevozih, za katere ni treba dovolilnic, sta potrebna
"'rolni dokument in ustrezno dokazilo o izpolnjenem tehjnem standardu (Tehnično poročilo za avtobuse), pri čemer
"lajo določbe 6. člena.
. Vsakokratni veljavni tehnični standard za opravljanje prenov brez dovolilnic v smislu prvega odstavka bosta pogodbi določili v posebnem memorandumu k temu sporaiiriu.
p
ogodbenici se razen tega lahko dogovorita, zlasti na
dlog
mešane komisije, da tudi za druge prometne storitve
Pr
- maloobmejni promet) ni treba dovolilnic. Pri tem je treba
"oštevati cilje, ki so navedeni v preambuli sporazuma.
rs

8. člen
Kontingenti
^'eviiu
dovolilnic (kontingenti), veljavnosti in času ter interu
izročitve se pogodbenici na predlog mešane komisije
ij dogovorita za 12 mesecev.
9. člen
Prepoved kabotaže
"diovoljeno sprejemati potnikov na državnem ozemlju druge
enice za prevoze znotraj tega državnega ozemlja.
10. člen
Sankcije
' Ce podjetnik ali njegovo vozniško osebje krši veljavne
()l predpise na državnem ozemlju druge pogodbenice ali
i °ibe tega sporazuma, mora pristojni organ pogodbenice,
i'Meri je vozilo registrirano, na zaprosilo pristojnega organa
5)6
pogodbenice sprejeti naslednje ukrepe:
'i°Pomniti podjetnika z opozorilom, da mora spoštovati
wne predpise;
Wnehati izdajati dovolilnice podjetju za prevoze na državah ozemlju druge pogodbenice, v katerem je bila storjena
''sv ali preklicati že izdana dovoljenja;
' '«e podjetnik ali njegovo vozniško osebje na državnem
l^lju druge pogodbenice težje ali večkrat krši ta sporazum,
0
pristojni organ te druge države takšnega podjetnika
. asno ali trajno izključi iz prometa na svojem državnem
"Ulju.

(2) Pristojni organi obeh pogodbenic se med seboj obvestijo
o kršitvah iz prvega odstavka in sprejetih ulo ,ih. To ne vpliva
na veljavnost notranjih pravnih predpisov o preklicu in odvzemu dovoljenja oziroma koncesije.
11. člen
Mešana komisija
(1) Za redno nadziranje in izvajanje tega sporazuma bostć
pogodbenici ustanovili mešano komisijo, ki jo bodo sestavljate
predstavniki obeh pogodbenic.
(2) Mešana komisija se sestane na zahtevo ene od obeh
pogodbenic in odloča sporazumno.
(3) Če obravnava mešana komisija vprašanja, ki se nanašajo
na druga upravna področja, lahko pritegne k sodelovanju
predstavnike za to pristojnih organov.
(4) Zlasti je naloga mešane komisije, da se dogovori o maloobmejnem območju ter vrstah in načinu izvajanja prometa
v maloobmejnem območju.
12. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva,
ko sta se pogodbenici obvestili, da so bili zaključeni notranjepravno predvideni postopki.
13. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen za dobo treh let od začetka veljavnosti. Veljavnost sporazuma se vsakokrat podaljša za nadaljnje
leto, če katera od pogodbenic ni odpovedala sporazum s 1.
januarjem ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega
roka.
Sestavljeno na Dunaju, dne 7. 4. 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije:
Minister za promet
in zveze
Igor UMEK, dipl. ek. I. r.

Za Vlado Republike Avstrije:
Zvezni minister za javno
gospodarstvo in promet
mag. Viktor KLIMA I. r.

MEMORANDUM
k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije
o mednarodnem prevozu potnikov
v izvenlinijskem cestnem prometu
Pogodbenici sta se dogovorili o naslednji ureditvi.
(1) Za koledarsko leto 1994 se na podlagi recipročnosti in ob
upoštevanju postopne uveljavitve sprejetih tehničnih standardov določi naslednje število posameznih dovolilnic.
11.000 posameznih dovolilnic, ki veljajo za občasni in/ali
izmenični promet (bilateralni in tranzitni)
2.000 posameznih dovolilnic, ki veljajo za vožnje v maloobmejnem območju.
Začasno velja kot m^lopbmejno območje v smislu tega sporazuma maloobmejno območje, ki je bilo določeno v memorandumu Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o mednarodnem tovornem prometu. Zgornja opredelitev maloobmejnega območja velja do dokončnega dogovora
o maloobmejnem območju v smislu četrtega odstavka 11.
člena tega sporazuma.
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(2) Pogodbenici tosla izmenjali dogovorjene dovolilnice
mesec dni pred začetkom vsakokratnega koledarskega leta.
(3) Pogodbenici sta kot dovolilnico skladno s šestim odstavkom 5. člena sprejeli vzorec dovolilnic v slovenskem in nemškem jeziku, ki je v prilogi 1 k temu memorandumu
(4) Pogodbenici sta kot kontrolni dokument skladno s tretjim
odstavkom 6. člena sprejeli kontrolni dokument ASOR
(5) Skladno s tretjim odstavkom 7. člena sta se pogodbenici
glede tehničnih standardov v letu 1994, 1995 in 1996 dogovorili naslednje:
a) standardi glede emisij:
- dimljenje
ECE R 24.03
ali ES smernica 72/306 v besedilu 89/491
ali 1.d člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih
vozilih

ECE R 13.06
ali ES smernica 71/320 v besedilu 91/422
.h
ali 3. g člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motor®^
vozilih
- retarder
ECE R 13.06
ali ES smernica 71/320 v besedilu 91/422
ali 3.e člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motor"11
vozilih
(6) Kot dokazilo (Tehnično poročilo za avtobuse) sklad"
z drugim odstavkom 7. člena velja prejeti vzorec, ki je v pr'"»
2 k temu memorandumu.
Sestavljeno v Dunaju dne 7. 4 1994 v dveh izvirnikih v slovej
skem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo v ena"
meri obvezujoče.

- izpušni plini

Za Vlado Republike Slovenije:
Minister za promet
in zveze
Igor UMEK, dipl. ek.l.r.

ECE R 49.02
ali ES smernica 88/77 v besedilu 91/542
ali 1.d člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih
vozilih

T(
neitfld
OPOMBA: sledi tekst sporazuma In memoranduma v
škem jeziku
>tc

Za Vlado Republike Avstf'ivn
Zvezni minister za ja0 ,
gospodarstvo in p' ^
mag. Viktor KLIMA'

- hrup
ECE R 51.01
ali ES smernica 70/157 v besedilu 89/491
ali 8. člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih
vozilih
b) varnostnotehnični standardi

3. člen
11
Za izvajanje sporazuma in memoranduma skrbi Ministrstvi Iju
promet in zveze.
ij
4. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem'
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

- protiblokirna naprava (ABS)

s
OBRAZLOŽITEV
h
nju turizma in medsebojnega razumevanja med ris'
Minister za promet in zveze Republike Slovenije, g. Igor Umek
v Evropi.
in Minister za promet in javno gospodarstvo, mag. Viktor
Klima, sta 7. aprila 1994 na Dunaju podpisala Sporazum med
Mednarodni prevoz potnikov opredeljen v tem sporazum" | ^
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o medmed državama urejen na principu dovolilnic (univerza^f1 a
narodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem promaloobmejne), ki pa niso potrebne, v kolikor vozilo usl "
metu.
visokom tehničnim standardom, ki so opredeljeni v sp°
zumu.
j ir
S sporazumom je ustvarjena podlaga za vzajemno ureditev
Mešana komisija obeh držav je ustanovljena za usklaje^ n
prevoza potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu med
vseh vprašanj o uporabai in uresničevanju določb sporaZ^ (
državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Za„2č
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Sto"0"
Sporazum temelji na upoštevanju dejstev, da je potrebno tudi
z zakonom.
v mednarodnem cestnem potniškem prometu sprejeti ukrepe
za zagotovitev in povečanje varnosti v cestnem prometu
Zaradi uresničevanja sporazuma ni treba sprejeti nov^ ^ . (
s tem. da si bosta pogodbenici pri uresničevanju tega cilja
spremeniti veljavnih prepisov.
'
prizadevali uporabljati najnovejšo tehnologijo skladno s stanjem tehnike.
V zvezi z uresničevanjem Sporazuma bo treba zagoni(J*
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovens*°\ ^
Sporazum temelji tudi na vzajemnih prizadevanjih obeh
dela mešane komisije predvidoma enkrat ali dvakrat '*'j ^
pogodbenic, da bi uredili mednarodni prevoz potnikov
Predlagamo da se ta sredstva zagotovijo iz proraču.
v izvenlinijskem cestnem prometu ter olajšali organizacijo in
sredstev Vlade Republike Slovenije.
s
izvajanje tega prometa ter s tem tudi prispevali k pospeševa9
?5

K.
' fijebom
iBnbarn

tra,
V
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'redlog zakona o RATIFIKACIJI HAAŠKEGA SPORAZUMA
7 MEDNARODNEM DEPOZITU INDUSTRIJSKIH VZORCEV IN MODELOV
HAAŠKEGA AKTA IN DOPOLNILNEGA AKTA IZ STOCKHOLMA
EPA 814
rnil Vlada Republike Slovenije je na 103. seji 29. septembra
1994 določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI HAAŠKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNEM DEPOZITU INDUSTRIJSKIH
VZORCEV IN MODELOV - HAAŠKEGA AKTA IN DOPOLNILNEGA AKTA IZ STOCKHOLMA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo.

rt*'
fedlog zakona o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu
Austrijskih vzorcev in modelov - haaškega akta in dopolnilnega akta iz
tockholma
1. člen
"«i
Jificira se Haaški sporazum o mednarodnem depozitu indu''iskih vzorcev in modelov - Haaški akt, sklenjen 28. novem(®J960 in dopolnilni akt iz Stockholma, sklenjen 14. julija
ter spremenjen in dopolnjen 28. septembra 1979.

»mednarodni depozit« - depozit, vložen pri Mednarodnem
uradu;
»državni depozit« - depozit, vložen pri državnem uradu
države pogodbenice;
»večpredmetni depozit« - depozit, ki vsebuje več vzorcev ali
modelov;

2. člen
jedilo Haaškega sporazuma - Haaškega akta in dopolnilna akta iz Stockholma se v francoskem izvirniku in slovenprevodu glasi:
J5OMBA : sledi tekst ratifikacije in dopolnilnega akta v franjeziku
!r*$Kl AKT Z DNE 28. NOVEMBRA 1960
1. člen
j'Države pogodbenice ustanovijo posebno unijo za medna™f>i depozit industrijskih vzorcev ali modelov.

»država izvora mednarodnega depozita« - država pogodbenica, v kateri ima prijavitelj dejansko in resno industrijsko ali
trgovsko podjetje, ali če ima prijavitelj taka podjetja v več
državah pogodbenicah - tista država pogodbenica, ki jo je
navedel v svoji prijavi; če nima takega podjetja v eni izmed
držav pogodbenic - tista država pogodbenica, v kateri ima
stalno prebivališče; če nima stalnega prebivališča v državi
pogodbenici - tista država pogodbenica, katere državljan je;
»država, ki preizkuša novosti« - država, katere notranja zakonodaja predvideva sistem, ki vključuje poizvedbo in predhodni postopek po uradni dolžnosti, ki ju opravlja njen
državni urad, nanaša pa se na novost vseh deponiranih vzorcev in modelov.

'Ž jr?amo države članice Mednarodne unije za varstvo indu""'iske lastnine so lahko pogodbenice v tem sporazumu.
2. člen
tem sporazumu je:
jj^razum iz leta 1925« - haaški sporazum o mednarodnem
J jPOzitu industrijskih vzorcev ali modelov z dne 6. novembra

3. člen
Državljani držav pogodbenic ali osebe, ki imajo stalno prebivališče ali imajo dejansko in rešno industrijsko ali trgovsko
podjetje na ozemlju ene izmed teh držav, čeprav niso državljani ene izmed teh držav, lahko deponirajo vzorce ali modele
pri Mednarodnem uradu.
4. člen

Si
(jorazum iz leta 1934« - haaški sporazum o mednarodnem
.P°zitu industrijskih vzorcev ali modelov z dne 6. novembra
revidiran v Londonu 2. junija 1934;
^ sPorazum« - haaški sporazum o mednarodnem depozitu
' atrijskih vzorcev ali modelov tak, kot izhaja iz tega akta;
"tilnik« - pravilnik o izvrševanju tega sporazuma; .
J|6<lnarodni urad« - urad Mednarodne unije za varstvo
"strijske lastnine;

1) Mednarodni depozit se lahko vloži pri Mednarodnem
uradu:
1. neposredno,
2. s posredovanjem državnega urada pogodbenice, če to
dovoljuje zakonodaja zadevne države.
2) Notranja zakonodaja vsake države pogodbenice lahko zahteva, da je vsak mednarodni depozit, za katerega se zadevna
država šteje za državo izvora, vložen prek njenega državnega
urada. Nespoštovanje tega predpisa ne vpliva na učinek mednarodnega depozita v drugih državah pogodbenicah.
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5. člen
1) Mednarodni depozit vsebuje zahtevo, eno ali več fotografij
ali drugih grafičnih prikazov vzorca ali modela in plačilo
pristojbin, predvidenih s pravili.
2) Zahteva vsebuje:
1. seznam držav pogodbenic, v katerih prijavitelj zahteva
varstvo na podlagi mednarodne prijave;
2. označbo enega ali več predmetov, za katere je treba uporabiti vzorec ali model;
3. če prijavitelj zahteva prednostno pravico iz 9. člena
- navedbo datuma, države in številko depozita, na katerem
temelji prednostna pravica;
4. druga obvestila, predvidena s pravilnikom.
3)a) Zahteva lahko vsebuje tudi naslednje:
1. kratek opis značilnih elementov vzorca ali modela;
2. izjavo o dejanskem avtorju vzorca ali modela z navedbo
njegovega imena;
3. zahtevo, da se odloži objava, skladno s četrtim odstavkom
6. člena;
b) Primerki ali makete predmeta, na katerem je uporabljen
vzorec ali model, so tudi lahko priloženi k zahtevi.
4) Večpredmetni depozit lahko vsebuje več vzorcev ali modelov, namenjenih za uporabo na predmetih, uvrščenih v isti
razred mednarodne klasifikacije vzorcev ali modelov iz drugega odstavka 21. člena pod 4.

6. člen
(1) Mednarodni urad vodi mednarodni register modelov ali
vzorcev in registrira mednarodne depozite.
2) Šteje se, da je mednarodni depozit, vložen na dan, ko je
Mednarodni urad prejel pravilno zahtevo, pristojbine, ki se
plačajo z zahtevo in eno ali več fotografij ali grafične prikaze
vzorcev ali modelov ali, če niso bili prejeti istočasno, na dan,
ko je bila izpolnjena ta zadnja formalna obveznost. Registracija ima isti datum.
3)a) Za vsak mednarodni depozit objavi Mednarodni urad
v svojem periodičnem glasilu:
1. reprodukcije v črno-beli tehniki ali na zahtevo prijavitelja
barvne reprodukcije, fotografije ali druge grafične prikaze, ki
so deponirani;
2. datum vložitve mednarodnega depozita;
3. podatke, predpisane s pravili.
b) Mednarodni urad mora čimprej poslati svoje periodično
glasilo državnim uradom;
4)a) Objava iz tretjega odstavka pod a) se lahko na zahtevo
prijavitelja odloži za toliko časa, kolikor sam zahteva. Ta čas
ne sme biti daljši od 12 mesecev, računano od datuma mednarodnega depozita. Če se zahteva prednostna pravica, pa je
datum, od katerega se računa ta čas, datum prednostne
pravice.
b) V času iz zgornje določbe pod a) lahko prijavitelj kadarkoli
zahteva takojšno objavo ali umakne svoj depozit. Umik depozita je lahko omejen tudi samo na eno ali več držav pogodbenic in ob večpredmetnem depozitu na določeno število vzorcev ali modelov iz zadevnega depozita.
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... d:
c) Če prijavitelj v predpisanem roku ne plača pristojbin, k'aI' st;
mora plačati pred potekom časa iz zgornje določbe pod )n
Mednarodni urad izbriše depozit in ga ne objavi tako,
določeno v tretjem odstavku-pod a).
Dj
d) Do poteka časa iz zgornje določbe pod a) hrani Med"'
rodni urad v tajnosti registracijo depozita, za katerega
zahtevana odložitev objave in javnosti ni dovoljen vpoS1
v nobeno listino ali predmet, ki se nanaša na zadevni depO' „
Te določbe se uporabljajo neomejen čas, če je prijaViJc
umaknil svoj depozit pred potekom navedenega časa.
5) Javnost se lahko seznani s podatki v registru in v vs< &r;
listinah in predmetih, vloženih pri Mednarodnem uradu, r&° ta
v primerih iz četrtega odstavka.
ftra
7. člen

)\
it
1)a) Vsak depozit, registriran pri Mednarodnem uradu, ^ ^
im
v vsaki državi pogodbenici, ki jo je prijavitelj poimeno
v zahtevi, enak učinek, kot da je prijavitelj izpolnil vse form
g©
nosti, predvidene po notranji zakonodaji za pridobitevv »n
stva, in kot da je državni urad v zadevni državi opravil ^ en
zadevna predpisana upravna dejanja.

b) S pridržkom 11. člena je varstvo vzorcev ali modelov, k's
predmet depozita, registriranega pri Mednarodnem ura
urejeno v vsaki državi pogodbenici z notranjo zakonodaj'
se uporablja v tej državi za vzorce ali modele, katerih vafS Jn
se zahteva z vložitvijo državnega depozita in za katere s" fc;
formalnosti izpolnjene in opravljena vsa upravna dejanj* »ar
:na
2) Mednarodni depozit nima učinka v državi izvora, če je■ ,sta*^m
predpisano v zakonodaji te države.
8. člen

1) Ne glede na 7. člen mora državni urad države
katere notranja zakonodaja predvideva zavrnitev varstva jjtoj
opravljenem upravnem postopku po uradni dolžnosti *
podlagi ugovora tretje osebe, v primeru zavrnitve v 6 m
poslati Mednarodnemu uradu obvestilo, da vzorec ali
ne izpolnjuje pogojev, predpisanih s to zakonodajo, rjrii
pogojev, ki se nanašajo na formalnosti in upravna del h
navedena v prvem odstavku 7. člena. Če zavrnitevv zani"J*1"1
poslana v 6 mesecih, ima mednarodni depozit v
državi učinek od dneva njegove vložitve. V vsaki d' aijj
pogodbenici, ki preizkuša novosti, če zavrnitev ni bila sP. >k||
čena v 6 mesecih, pa ima mednarodni depozit z ohrani. i (K
prednostno pravico svoj učinek v zadevni državi od P"
navedenega roka, razen če notranja zakonodaja ne P'%
deva zgodnejšega datuma ža depozite, vložene pri njeg°
državnem uradu.
Ne
2) Šestmesečni rok iz prvega odstavka se šteje od dneva.
*
|9(]
državni urad dobil številko periodičnega glasnika, v kat(1Lfli.
je objavljena registracija mednarodnega depozita. D 11 j
urad mora vsako tretjo osebo na njeno zahtevo se*
s tem datumom.
3) Prijavitelj ima enaka pravna sredstva, da odgovori. na»jtfn
o zavrnitvi državnega urada iz prvega odstavka, kot da le j tra
vzorec ali model prijavil pri tem uradu; v vsakem pfjjji
mora biti omogočen ponovni preizkus sklepa o zavrni': ^
vložitev tožbe. V sporočilu o sklepu mora biti naveden" «6
slednje:
1. razlogi, zaradi katerih je odločeno, da vzorec ali m V:
«8
izpolnjuje pogojev za varstvo po notranji zakonodaji;
2. datum, naveden v drugem odstavku;

3. rok, določen za prijavitelja, v katerem lahko ^d h
'fs
ponovni preizkus ali vloži tožbo;
0»
'o,
4. organ, kateremu je treba poslati to zahtevo ali tožb° po
4)a) Državni urad države pogodbenice, katere notran)a>
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jit"'" vsebuje določbe, kakršne so predvidene v prvem
jpavku, in ki zahteva izjavo o imenu dejanskega avtorja
ca ali modela ali opis tega vzorca ali modela, lahko
'liti!eva, da prijavitelj pošlje v roku, ki ne sme biti krajši od 60
[ačunano od dneva pošiljanja te zahteve v jeziku, v katere zahteva vložena pri Mednarodnem uradu:
"iavo z navedbo dejanskega avtorja vzorca ali modela;
jj kratek opis z navedbo bistvenih značilnosti elementov
™a
ali modela, in sicer takšnih, kot so na fotografijah ali
đr|
jgih grafičnih prikazih.
| javnem uradu se ne plača nobena pristojbina za pošiljale izjave ali takega opisa ali za njuno morebitno objavo
"sni zadevnega urada.
'Vsaka država pogodbenica, katere notranja zakonodaja
jut 6uie določbe, kot so predvidene v prvem odstavku, mora
3( ^ obvestiti Mednarodni urad.
18
V3 ^ zakonodaja ene države pogodbenice predvideva več
v< '"'OV varstva vzorcev ali modelov in če eden izmed teh
emov vključuje preizkus novosti, velja ta sporazum glede
V
' v katerih se opravi tak preizkus, samo za ta sistem.
9. člen
^mednarodni depozit vzorca ali modela, vložen v okviru
yj ^sečnega
roka, računano od prvega depozita istega
Ca
( r ali modela v eni izmed držav članic Mednarodne unije
' stvo
industrijske lastnine, in če je vložena zahteva za
ne
3»,®
1 1 i prednostne pravice za mednarodni depozit, se kot
r " prednostne pravice prizna datum prvega depozita.
10. član
d

,,0 ,® narodni depozit se lahko obnovi vsakih 5 let samo, če
p v zadnjem letu vsakega petletnega obdobja plačane
p °lbine za obnovo, določene s pravili.
'i» plačilu dodatne pristojbine, določene s pravilnikom,
,1«,° priznal naknadni rok šestih mesecev za obnovitev
„ifarodnega depozita.
""h
e<<,|. KP'ačilu pristojbin za obnovitev je treba obvezno navesti
i« ,, ° mednarodnega depozita, če veljavnosti ni treba
„d jsati v vseh državah pogodbenicah, v katerih bo kmalu
e< a veljavnost prijave, kot tudi države, za katere se zahK* "oclaljšanje varstva.

2) Če zakonodaja posamezne države pogodbenice predvideva
za vzorce ali modele, ki so predmet državnega depozita varstvo, ki s podaljšanjem ali brez njega traja več kot deset let, se
v zadevni državi prizna enako trajanje varstva na podlagi
mednarodnega depozita in podaljšanja varstva za vzorce ali
modele, ki so predmet mednarodnega depozita.
3) Vsaka država pogodbenica lahko v svoji notranji zakonodaji omeji trajanje varstva vzorcev ali modelov, ki so predmet
mednarodnega depozita, na trajanja iz prvega odstavka.
4) S pridržkom prvega odstavka pod b) neha varstvo v državah
pogodbenicah s prenehanjem veljavnosti mednarodnega
depozita, razen če notranja zakonodaja teh držav določa, da
traja varstvo po poteku veljavnosti mednarodnega depozita.
12. člen
1) Mednarodni urad mora registrirati in objaviti vsako spremembo, ki se nanaša na pravico do vzorca ali modela, ki je
predmet veljavnega mednarodnega depozita. Prenos pravice
je lahko omejen na pravice, ki izhajajo iz mednarodnega
depozita, samo v eni ali več držav pogodbenic in ob večpredmetnem depozitu samo na nekatere vzorce ali modele iz tega
depozita.
2) Registracija iz prvega odstavka ima enak učinek, kot da so
jo opravili državni uradi držav pogodbenic.
13. člen
1) Imetnik pravice do mednarodne prijave se lahko z izjavo,
poslano Mednarodnemu uradu, odreče svojih pravic v vseh
državah pogodbenicah ali samo v nekaterih izmed njih in ob
večpredmetnem depozitu samo za nekatere vzorce ali modele
iz zadevnega depozita.
2) Mednarodni urad registrira in objavi izjavo.
14. člen
1) Država pogodbenica ne more zaradi priznanja pravice
zahtevati, da ima predmet, na katerem je uporabljen vzorec ali
model, znak ali oznako o depozitu vzorca ali modela.
2) Če notranja zakonodaja države pogodbenice predvideva,
da je na predmetu oznaka iz kakšnega drugega razloga, mora
ta država šteti, da je taka zahteva izpolnjena, če je na vseh
predmetih, prikazanih javnosti s pooblastilom imetnika pravice do vzorca ali modela ali z etiketo na teh predmetih
mednarodna oznaka.

V

")bnovitev je lahko omejena samo na nekatere vzorce ali
. 16 iz večpredmetnega depozita.
L.
vi ti arodni urad registrira in objavlja podaljšanja veljavah
11. član
an

J5 S )e varstva, ki ga je država pogodbenica odobrila za
(, imodele, ki so predmet mednarodnega depozita, ne
'Jati manj kot:
računano od dneva vložitve mednarodnega depoie bil ta depozit predmet obnovitve;
''' 'J9'®t, računano od dneva vložitve mednarodnega depone gre za obnovitev.
J na podlagi določb notranje zakonodaje države pogodil' ki predvideva preizkus novosti, začne veljati varstvo
Cs 0(1 dneva vložitve mednarodnega depozita, se trajai tva, ki je predvideno kot minimalno po določbi pod a),
dneva, ko začne varstvo veljati v zadevni državi.
., da ni podaljšano varstvo mednarodnega depozita ali
al
»i
išano samo enkrat, nima nobenega učinka na tako
' "o minimalno trajanje varstva.

3) Mednarodna oznaka je simbol D (velika črka D v krogu), ki
so mu dodani:
1. letnica vložitve mednarodnega depozita in ime ali običajna
kratica prijaviteljevega imena ali
2. številka mednarodnega depozita.
4) Sama mednarodna oznaka na predmetih ali etiketi ne more
v nobenem primeru pomeniti odrekanja varstvu iz naslova
avtorskih pravic ali iz kakšnega drugega naslova, če je
mogoče brez te oznake dobiti tako varstvo.
15. člen
1) Pristojbine, predpisane s pravilnikom, so:
1. pristojbine za Mednarodni urad;
2. pristojbine za države, ki jih je poimenoval prijavitelj, in
sicer:
a) pristojbina za vsako državo pogodbenico;
b) pristojbina za vsako državo pogodbenico, ki preizkuša
novosti in zahteva pristojbino za tak preizkus.
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2) Za isti depozit se pristojbine, plačane za eno državo pogodbenico na podlagi prvega odstavka pod 2.a) zmanjšajo za
znesek pristojbine iz prvega odstavka pod 2.b), če se zahteva
za to državo ta druga pristojbina.
16. član

a) da njihov skupen znesek pokriva vse stroške Mednarodne tl
službe za vzorce ali modele ter tiste, ki so nujni za pripravo
organiziranje sestankov Mednarodnega odbora za vzorce w
modele in konferenc za revizijo tega sporazuma;
b) da omogočajo ohranitev rezervnega sklada iz 20. člena.

1) Pristojbine za države pogodbenice i2 prvega odstavka 15.
člena pod 2. se vplačajo Mednarodnemu uradu, ki jih vsako
leto izplača državam pogodbenicam, ki jih je poimenoval
prijavitelj.
2a) Vsaka država pogodbenica lahko sporoči Mednarodnemu
uradu, da se odpoveduje pravici zahtevati dodatne pristojbine
iz prvega odstavka 15. člena pod 2.a) glede mednarodnih
depozitov, za katere se druge države pogodbenice, ki so
sporočile enako odpoved, štejejo za države izvora.
b) Država pogodbenica lahko sporoči enako odpoved glede
mednarodnega depozita, za katerega se šteje za državo izvora.
17.eion
Pravila o izvršitvi podrobno določajo uporabo tega sporazuma, predvsem pa:
1. jezike in število izvodov, v katerih mora biti zahteva sestavljena, ter navedbo, kaj mora vsebovati;
2 zneske, datume prenehanja pravice in način plaćanja pristojbin v dobro Mednarodnega urada in držav, vštevši tudi
omejitve glede pristojbine, predvidene v dobro držav pogodbenic, ki preizkušajo novosti;
3. število, velikost in druge značilnosti fotografij in drugih
grafičnih prikazov vsakega deponiranega vzorca ali modela;
4. dolžino opisa značilnih elementov vzorca ali modela;
5. največje dimenzije in pogoje, v katerih so lahko primerki ali
makete predmetov, na katerih je uporabljen vzorec ali model,
poslani skupaj z zahtevo;
6. število vzorcev ali modelov, ki jih lahko vsebuje večpredmetni depozit ter druge določbe, ki določajo večpredmetni
depozit;

20. člen
1) Ustanovi se rezervni sklad, ki znaša 250.000 švicarskij (
frankov. Ta znesek je lahko spremenjen s sklepom Medna«# |(
nega odbora za vzorce ali modele iz 21. člena.
a
s
2) V rezervni sklad se stekajo sredstva, ostala od prihodi ,a
Mednarodne službe za vzorce ali modele.
3) a) Rezervni sklad sestavljajo od uveljavitve tega sporazujjj
vplačila vsake države na podlagi enotne kotizacije, 'zra.,
nane za vsako državo posebej glede na število enot, ki ust'
zajo razredu, ki mu pripada po osmem odstavku 13. i|ert
Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine.
b) Tudi države, ki postanejo stranke v tem sporazumu P
njegovi uveljavitvi, morajo plačati enotno kotizacijo, k' ,
obračuna na način določen v predhodnem odstavku, tako®
vse države, ne glede na to, kdaj so pristopile k sporazuma
plačajo enak prispevek na enoto.
4) Če znesek rezervnega sklada prekorači predvideno ra'jJlo
se presežek sredstev periodično deli med države
S
niče proporcionalno enotni kotizaciji, ki jo je vsaka izmed "
vplačala, do zneska te kotizacije.

5) Ko so v celoti vrnjene enotne kotizacije, lahko Medna^
odbor za vzorce ali modele odloči, da države, ki PozncJiar'
postanejo stranke v sporazumu, ne plačajo enotne kotiza ' .0|
lb«
21. člen
1) Ustanovi se Mednarodni odbor za vzorce ali modele, kiJ'Pi
db<
sestavljajo predstavniki vseh držav pogodbenic.
fco
2) Ta odbor ima naslednja pooblastila:
1. da sprejme svoj poslovnik o delu;

s

Pc

2. da spremeni in dopolni pravila o izvršitvi;

8. postopek, po katerem države pogodbenice pošiljajo sklepe
o zavrnitvi iz prvega odstavka 8. člena, ter postopek, po
katerem Mednarodni urad sporoča te sklepe in jih objavlja;

hi
1
3. da spremeni najvišji znesek rezervnega sklada iz 20. ći«" ^|"i r
4. da sprejme mednarodno klasifikacijo vzorcev ali mod6'
5 da obravnava probleme v zvezi z uporabo in mora'# ton
'bei
revizijo tega sporazuma;
to j
&
6. da obravnava vsa druga vprašanja v zvezi z mednan■od"' %;
varstvom vzorcev ali modelov;

9. pogoje, pod katerimi Mednarodni urad registrira in objavlja
spremembe v zvezi s pravico do vzorca ali modela iz prvega
odstavka 12. člena, ter odpovedi iz 13. člena;

7. da daje svoje mnenje o letnih poročilih o delu Mednsjjj
nega urada in glavne smernice temu uradu v zvezi z izp% ^
vanjem nalog, ki so v njegovi pristojnosti po tem sporaz« ^

10. postopek z listinami in predmeti, ki se nanašajo na depozite, katerih veljavnosti ni mogoče podaljšati.

8. da sestavi poročilo o načrtovanih stroških Mednarod^ j® a
urada za vako triletno naslednje obdobje.
t.
j (a
3) Sklepi odbora se sprejemajo s 4/5 večinoi r'~
njegovih
"• na^j ^
''
članov ali članov, ki so v njemu zastopani ini <glasujejo vpj 11
rih, navedenih v drugem odstavku pod? ' 1-. 2.. 3■ fj *
z navadno večino glasov pa v drugih primerih. Če s«
vzdrži glasovanja, se to ne šteje za glasovanje.

7. vsa vprašanja v zvezi z objavo in pošiljanjem periodičnega
glasila iz tretjega odstavka 6. člena pod a), vštevši tudi število
izvodov glasila, ki se pošiljajo državnim uradom brezplačno,
ter število izvodov, ki se lahko prodajo tem uradom po nižji
ceni;

18. člen
Določbe tega sporazuma niso ovira, da se zahteva uporaba
predpisov, ki dajejo večje pravice na podlagi notranje zakonodaje države pogodbenice, in na noben način ne vplivajo na
varstvo, odobreno umetniškim delom in delom uporabne
umetnosti na podlagi mednarodnih pogodb in sporazumov
o avtorskih pravicah.
19. člen
Pristojbine v dobro Mednarodnega urada, plačane za storitve,
predvidene v tem sporazumu, se določijo takole:
66

4) Direktor Mednarodnega urada skliče odbor:

S
"i. k
■i f?Po
2. kadarkoli na zahtevo 1/3 držav pogodbenic ali po poti* J Sel
predlog direktorja Mednarodnega urada ali vlade švic® C{
konfederacije.
1. najmanj enkrat vsaka tri leta;
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plroški za potovanje in bivanje članov odbora bremenijo
1P8 vlade.
22. člen
''vila lahko spremeni in dopolni odbor po drugem
21. člena pod 2. ali je lahko dopolnjen in spremev
Pisnem postopku po drugem odstavku tega člena.
Pisnem postopku predlaga spremembe in dopolnitve
Mednarodnega urada z okrožnico, ki jo pošlje vsem
'»m
pogodbenicam. Šteje se, da so spremembe in dopols
j, aPrejete, če v enem letu po njihovem sporočanju nobena
Pogodbenica ne pošlje nanje pripomb.
lor

23. len
ni

Sporazum ostane odprt za podpis do 31. decembra 1961.
s

Porazum bo ratificiran, ratifikacijske listine pa deponiji vladi Nizozemske.

|X

s tem oproščena obveznosti, ki jih je sprejela s pogodbo glede
vzorcev ali modelov, ki so bili registrirani pred dnevom, od
katerega ima odpoved učinek.
29. člen
1) Ta sporazum se lahko občasno spremeni in dopolni, da bi
se zboljšal zaradi večjega varstva, ki izhaja iz mednarodnega
depozita vzorcev ali modelov.
2) Revizijske konference se bodo sklicevale na zahtevo Mednarodnega odbora za vzorce ali modele ali najmanj polovice
držav pogodbenic.
30. člen
1) Več držav pogodbenic lahko kadarkoli sporoči vladi švicarske konfederacije, da po pogojih iz tega sporočila:
1. skupni urad nadomešča državne urade vsake izmed teh
držav pogodbenic:
2. da se štejejo kot ena država v zvezi z uporabo 2. do 17.
člena tega sporazuma.

24. člen

|U av
* e
lrie

članice Mednarodne unije za varstvo industrijske
. ki ne podpišejo tega sporazuma, imajo možnost, da
'"stopijo.

2) To sporočilo začne veljati šest mesecev potem, ko je vlada
švicarske konfederacije poslala o tem obvestilo drugim državam pogodbenicam.

* Pristop se sporoči po diplomatski poti vladi švicarske
fptaracije, prek nje pa vladam vseh držav pogodbenic.

31. člen

25. člen
«i država pogodbenica prevzema obveznost, da zagoi|'.,rstvo industrijskih vzorcev ali modelov in v skladu
ustavo sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev
tega sporazuma.
9'Predložitvi listin o ratifikaciji ali pristopu mora država
^nica v skladu s svojo notranjo zakonodajo omogočiti
"•o tega sporazuma.
26. člen
.^Porazum začne veljati mesec dni od dneva, ko je vlada
konfederacije poslala državam članicam obvestilo
'ožitvi deset listin o ratifikaciji ali pristopu, od katerih so
štiri države, ki na dan tega sporazuma niso bile
ne sporazuma iz leta 1925 in ne sporazuma iz leta
f Jjjniranje listin o ratifikaciji in pristopu sporoči državam
„ ®riicam vlada švicarske konfederacije; te ratifikacije in
Začnejo veljati mesec dni od dneva pošiljanja tega
k{.^1 razen če ob pristopu v pristopni listini ni naveden
™ datum.
d,

1) Ta sporazum v vzajemnih odnosih velja samo za države, ki
so hkrati pogodbenice v tem sporazumu in sporazumu iz leta
1925 ali v sporazumu iz leta 1934. Te države pa morajo v svojih
medsebojnih odnosih uporabljati sporazum iz leta 1925 ali
sporazum iz leta 1934, in sicer odvisno od primera, za vzorce
ali modele, deponirane pri Mednarodnem uradu pred datumom, od katerega zanj v njihovih medsebojnih odnosih velja
ta sporazum.
2a) Vsaka država, ki je hkrati pogodbenica v tem sporazumu
in sporazumu iz leta 1925, mora spoštovati sporazum iz leta
1925 v odnosih z državami, ki so pogodbenice samo v sporazumu iz leta 1925, razen če navedena država ni odpovedala
sporazuma iz leta 1925.
b) Vsaka država, ki je hkrati pogodbenica v tem sporazumu in
v sporazumu iz leta 1934, mora spoštovati sporazum iz leta
1934 v svojih odnosih z državami, ki so pogodbenice samo
v sporazumu iz leta 1934, razen če ta država ni odpovedala
sporazuma iz leta 1934.
3) Države, ki so pogodbenice samo v tem sporazumu, nimajo
nobene obveznosti do držav, ki so pogodbenice sporazuma iz
leta 1925 ali sporazuma iz leta 1934, niso pa hkrati pogodbenice tega sporazuma.

27. člen
l!r*ava pogodbenica lahko v vsakem trenutku sporoči
,1 hvarske konfederacije, da ta sporazum velja za vsa
i* ™ ali za del ozemelj, za katere zagotavlja mednarodne
t Vlada švicarske konfederacije obvesti o tem vse
t Pogodbenice, ta sporazum pa se uporablja za vsa
■j1 j 56navedena v sporočilu, mesec dni po tem, ko je vlada
,1 konfederacije poslala sporočilo državam pogodbe^ r®zen če je v sporočilu naveden poznejši datum.
28. člen
S država pogodbenica ima možnost odpovedati ta
m"1 v svojem imenu in v imenu vseh ozemelj ali dela
il'Poki so bili pedmet sporočila iz 27. člena, s tem da
, »,. ročilo vladi švicarske konfederacije. Ta odpoved
"jlP l lc,ek po poteku enega leta od dneva, ko jo je prejela
| arske konfederacije.
>r)
® izmed držav pogodbenic odpove ta sporazum, ni
/Iv

32. člen
1) Podpis in ratifikacija tega sporazuma ali pristop k temu
sporazumu države, ki je na dan tega sporazuma pogodbenica
sporazuma iz leta 1925 ali sporazuma iz leta 1934, se šteje, da
obsega podpis in ratifikacijo ali pristop k protokolu v prilogi
tega sporazuma, če zadevna država ob podpisu ali deponiranju te listine o pristopu ne da izrecne nasprotne izjave.
2) Katerakoli država pogodbenica, ki je dala pisno izjavo iz
prvega odstavka, in katerakoli druga država pogodbenica, ki
ni pogodbenica sporazuma iz leta 1925 ali sporazuma iz leta
1934, lahko podpiše ali pristopi k protokolu v prilogi tega
sporazuma. Pri podpisu ali deponiranju svoje pristopne listine
lahko izjavi, da zanjo ne velja drugi odstavek pod 2a) ali b)
protokola; v tem primeru druge države pogodbenice protokola ne morajo uporabljati v svojih odnosih z državo, ki je
uporabila navedeno možnost, določbo iz zadevne izjave.
Členi 23. do 28. se uporabljajo analogno.
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33. člen
Ta sporazum bo podpisan samo v enem izvodu, ki bo deponiran v arhivu vlade Nizozemske. Eno overjeno kopijo bo ta
vlada poslala vladi vsake države, ki podpiše ta sporazum ali
mu pristopi.

katere medvladne in mednarodne nevladne organizacije bod i
sodelovale na njenih sestankih kot opazovalke;
ix) sprejema amandmaje k 2. do 5. členu;

x) sprejema vse druge primerne ukrepe, katerih namen ,j
pospešitev izvrševanja ciljev unije;

1. člen
(Definicije)

xi) opravlja druge ustrezne funkcije v skladu s tem dopolniš
nim aktom.
»
2)b) Glede vprašanj, ki so pomembna tudi za druge unij«' j|
jih upravlja organizacija, sprejema skupščina svoje sklepe P
posvetovanju s koordinacijskim odborom organizacije.

Po tem dopolnilnem aktu imajo naslednji izrazi tale pomen:

3)a) Vsaka država članica skupščine ima en glas.

»akt« iz leta 1934«, akt podpisan v Londonu 2. junija 1934
haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih
vzorcev ali modelov;

b)Za sklepčnost je potrebna polovica držav članic skupS'"1

DOPOLNILNI AKT IZ STOCKHOLMA Z DNE 14. JULIJA 1967,
spremenjen In dopolnjen 28. septembra 1979

»akt« iz leta 1960, akt podpisan v Haagu 28. novembra 1960
haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih
vzorcev ali modelov;
»dodatni akt iz leta 1961«, akt podpisan v Monacu 18. novembra 1961 kot dodatek k aktu iz leta 1934;
»organizacija« - Svetovna organizacija za intelektualno lastnino;
»Mednarodni urad« - Mednarodni urad za intelektualno lastnino;
»generalni direktor« - generalni direktor organizacije;
»Posebna unija« - Haaška unija, ustanovljena s haaškim
sporazumom z dne 6. novembra 1925 o mednarodnem depozitu industrijskih vzrocev ali modelov, ki je še naprej obstajala
na podlagi aktov iz leta 1934 in 1960, dodatnega akta iz leta
1961 in tega dopolnilnega akta.
2. člen
(Skupičlna)
1)a) Posebna unija ima skupščino, ki sestoji iz držav, ki so
ratificirale ta dopolnilni akt ali so mu pristopile.
b) Vlado vsake države predstavlja en delegat, ki mu lahko
pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki.
c) Stroške za vsako delegacijo plača vlada, ki jo je imenovala.
2)a) Skupščina:
i) rešuje vsa vprašanja v zvezi s posebno unijo in njenim
razvojem ter izvajanjem njenega sporazuma;
h) daje navodila Mednarodnemu uradu v zvezi s pripravami
revizijskih konferenc, upoštevajoč pri tem vse pripombe držav
posebne unije, ki niso ratificirale tega dopolnilnega akta ali
mu niso pristopile;
m) spreminja pravila o izvršitvi in določa znesek pristojbin za
mednarodni depozit industrijskih vzorcev in modelov;
iv) obravnava in potrjuje poročila in aktivnosti generalnega
direktorja v zvezi s posebno unijo in mu daje potrebna navodila v zvezi z vprašanji iz pristojnosti posebne unije;
v) določa program in sprejema dvoletni proračun posebne
unije in potrjuje njene zaključne račune;
vi) sprejema finančne predpise posebne unije;
vn) ustanavlja odbore strokovnjakov in delovne skupine, za
katere meni, da so potrebni za uresničitev ciljev posebne
unije;
vin) določa, katere države, ki niso članice posebne unije, in
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c) Če je bilo na katerikoli seji število zastopanih držav manj- ^
od polovice, vendar enako ali večje od tretjine držav
lic
skupščine, lahko skupščina ne glede na določbe pod Ki
sprejema sklepe, razen sklepov, ki se nanašajo na njen I#
postopek; vsi taki sklepi začnejo veljati samo, če so izpolni® Oc
v nadaljnjem besedilu navedeni pogoji. Mednarodni"'^
pošlje navedene sklepe državam članicam skupščine, ki,e ne J tej
bile predstavljene, in jih povabi, da tri mesece po p' ) . JPi
dopisa dajo pisno svoj glas ali se vzdržijo glasovanja.
sei
poteku tega časa doseže število držav, ki so tako da'®!(.
glas ali so se vzdržale glasovanja, število držav, ki je pri"*" Te
kovalo za sklepčnost na samem zasedanju, začnejo taki 6»' Dre
veljati pod pogojem, da hkrati še vedno obstaja p°,r8
večina.
'rc
d) Za sklepe skupščine sta potrebni dve tretjini glasov,
v primerih iz 5. člena pod 2).

«.latep
'av

e) Vzdržani se ne štejejo za glasove.
f) Delegat lahko predstavlja samo eno državo in glasuje sJ|fl Vej
v imenu ene države.
g) Države posebne unije, ki niso članice skupščine, s o
navzoče na njenih sestankih kot opazovalke.

4)a) Skupščina se sestaja enkrat vsako drugo koledarsko5
na rednem zasedanju, ki ga skliče generalni direktor, insluL IZn
razen v izjemnih primerih, v istem času in na istem m« T'ii
generalna skupščina organizacije.
b) Skupščina ima izredno zasedanje, ki ga skliče gen* M
direktor na zahtevo četrtine držav članic skupščine.
c) Dnevni red za vsako zasedanje pripravi generalni dir®**
5) Skupščina sprejme lastni poslovnik o delu.

3. člen
(Mednarodni urad)

i

'ten

1)a) Posle v zvezi z mednarodnimi depoziti industrijski'1 j i£°
A/MI ali
nli MA^aIaij
Iav tjnrk
/1», IMA Iupravne zadeve,
-> n n. 1 n 1,1
^ M kr
cev
modelov ter
vse druge
ki se r"lnfl"
atn
na posebno unijo, opravlja Mednarodni urad

b) Mednarodni urad pripravlja predvsem sestanke in p1 1
Ija sekretariat skupščine in odbora strokovnjakov in d®
skupin, ki jih ustanovi skupščina.
K
c) Generalni direktor je najvišji funkcionar posebne unij* I Nrji
Se,
predstavlja.
2) Generalni direktor in vsi uslužbenci, ki jih ta določi. ira)>to
jejo brez glasovalne pravice na vseh sestankih skup^v 13 0(
odbora strokovnjakov ali delovnih skupin, ki jih fSS
skupščina. Generalni direktor ali uslužbenec, ki ga on^
je po uradni dolžnosti tajnik teh teles.
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^') Mednarodni urad v skladu z navodili skupščine opravlja
'Prave za konference za revizijo določb sporazuma.
Mednarodni urad se lahko posvetuje z medvladnimi in
Mnarodnimi nevladnimi organizacijami v zvezi s pripravo
'^ijskih konferenc.
.Generalni direktor in tisti, ki jih ta določi, sodelujejo brez
povalne pravice v razpravah na teh konferencah.
Mednarodni urad opravlja vse druge naloge, ki so mu
"Pane.
"lance)

4 člen

Posebna unija ima proračun.
poračun posebne unije obsega prihodke in odhodke, ki
^ tedajo posebni uniji, njen prispevek k proračunu skupnih
lodkov unij in v določenih primerih znesek, ki je proračunu
sl "erence organizacije dan na razpolago.
jj Odhodki,
ki jih ni mogoče pripisati izključno posebni uniji,
:leVeč tudi eni ali več drugih unij, ki jih vodi organizacija, se
|tj lo za skupne odhodke unije. Delež posebne unije v takih
,'Pnih odhodkih je sorazmeren koristi, ki jo ima v njih
] ^bna unija.
b
I, r°račun posebne unije se določi ob upoštevanju potrebne
^dinacije s proračuni drugih unij, ki jih vodi organizacija.
Poračun posebne unije se financira iz naslednjih virov:
Pristojbin za mednarodni depozit in drugih pristojbin in
,,!9v
v| na podlagi drugih storitev, ki jih Mednarodni urad
® ja v imenu posebne unije;
}lt'

dohodkov od prodaje publikacij Mednarodnega urada
'®zi s posebno unijo ali odstopanja pravic, ki se nanje
"aril, legatov in subvencij;
Zakupnin, obresti in drugih različnih prihodkov.

t ^eske
pristojbin iz tretjega odstavka pod i) določi skupšn
a predlog generalnega direktorja.
rdJLf"eski

se določijo tako, da prihodki posebne unije od
^Ibin in drugih virov zadostujejo vsaj za kritje odhodkov
Orodnega urada v zvezi s posebno unijo.
""t«.
j; Proračun ni sprejet pred začetkom novega finančnega
?J?ia,
je enak kot proračun za predhodno leto, kot je to
V|
deno s finančnimi predpisi.
J1)68r|eralni

direktor določi znesek pristojbin in dajatev za
storitve, ki jih opravlja Mednarodni urad v zvezi
>no unijo, razen pristojbin iz četrtega odstavka pod a),
obvesti skupščino.

1 M>0sebna un'ia ima sklad obratnega kapitala, ki se oblirat presevplačila
*,<a prihodkov,
in če takčlanice
presežek
ne zadostuje,
iz
jg^ega
vsake države
posebne
unije, če
v
eč ne zadostuje, ga odloči skupščina povečati.
i ^J®Sek začetnega vplačila vsake države v navedeni sklad
93
v
'»ka adevne
deleža
njegovem povečanju je odstotek pridr
11
i^
kot članice
Pariške
unije
za varstvo
'6r'iske lastninežave
proračunu
navedene
unije
za leto,
v kateUstanovi ali odloči o njegovem povečanju.

J »raik in P°9oje za vplačilo določi skupščina na predlog
ne
ga direktorja in po dobljenem mnenju koordinacij1
°dbora organizacije.
s

Porazumu o sedežu, sklenjenem z državo, na katere

ozemlju ima organizacija svoj sedež, bo predvideno, da vsakič, ko sklad obratnega kapitala ne bo zadostoval, daje
zadevna država posojila. Višina teh posojil in pogoji, pod
katerimi se dajejo, bodo predmet posebnih sporazumov v vsakem posameznem primeru med tako državo in organizacijo.
b) Država iz odstavka pod a) in organizacija imata vsaka
s svoje strani pravico, da s pisnim obvestilom odpovesta
obveznost, da dajeta posojila. Odpoved začne veljati tri leta
po končanem letu, v katerem je bilo poslano obvestilo.
8) Finančno revizijo računov opravlja ena ali več držav
posebne unije ali zunanji revizorji, kot je to predvideno
v finančnih predpisih. To revizorje imenuje skupščina z njihovim soglasjem.
5. člen
(Spremembe In dopolnitve od 2. do 5. člena)
1) Predloge za spremembo in dopolnitev tega dopolnilnega
akta lahko da katerakoli država članica skupščine ali generalni direktor. Take predloge pošlje generalni direktor državam članicam skupščine vsaj šest mesecev, preden jih bo
skupščina obravnavala.
2) Skupščina sprejema spremembe in dopolnitve, navedene
v prvem odstavku. Za sprejetje so potrebne tri četrtine glasov,
razen za 2. člen in ta odstavek, za katerih spremembe so
potrebne štiri petine danih glasov.
3) Vse spremembe in dopolnitve iz prvega odstavka začnejo
veljati mesec dni potem, ko generalni direktor prejme pisna
obvestila od treh četrtin držav, ki so bile članice skupščine
v času, ko ej sprejela spremembe in dopolnitve, o sprejetju
v skladu z njihovim ustreznim ustavnim postopkom. Vsaka
tako sprejeta sprememba in dopolnitev zavezuje vse države,
ki so članice skupščine ob uveljavitvi sprememb in dopolnitev
ali pozneje postanejo njene članice.
6. člen
(Spremembe in dopolnitve akta Iz leta 1934 in dodatnega
akta iz leta 1961)
1)a) Sklicevanje v aktu iz leta 1934 na »Mednarodni urad za
industrijsko lastnino v Bernu«, na »Bernski Mednarodni
urad« ali na »Mednarodni urad« se razlaga kot sklicevanje na
Mednarodni urad, kot je določeno v 1. členu tega dopolnilnega akta.
b) Razveljavi se 15. člen akta iz leta 1934.
c) Vsaka sprememba in dopolnitev pravil, navedena v 20.
členu akta iz leta 1934, se izvaja v skladu s postopkom,
predpisanim v členih 2 2.2)a)iii) in 3)d).
d) V 21. členu akta iz leta 1934 se besede; »revidiran leta
1928« nadomestijo z besedami: »za varstvo književnih in
umetniških del«.
e) Sklicevanje v 22. členu akta iz leta 1934 na člene 16, 16bis
in 17bis »Splošne konvencije« se razlaga kot sklicevanje na
tiste določbe stockholmskega akta Pariške konvencije za
varstvo industrijske lastnine, ki v navedenem stockholmskem
aktu ustrezajo členom 16, 16bis in 17bis prejšnjih aktov Pariške konvencije.
2)a) Vse spremembe pristojbin, navedene v 3. členu dodatnega akta iz leta 1961, se izvajajo v skladu s postopkom,
predpisanim v členih 2. 2)a)iii) in 3)d).
b) Prvi odstavek 4. člena dodatnega akta iz leta 1961 in
besede v drugem odstavku omenjenega člena: »če rezervni
sklad doseže to raven« se črtajo.
c) Sklicevanje v členu 6. 2) dodatnega aKta iz leta 1961 in
člena 16 in 16bis Pariške konvencije za varstvo industrijske
lastnine se razlaga kot sklicevanje na tiste določbe stockholmskega akta navedene konvencije, ki v stockholmskem
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aktu ustrezajo členom 16 in 16bis prejšnjih aktov Pariške
konvencije.
d) Sklicevanje v prvem in tretjem odstavku 7. člena dodatnega
akta iz leta 1961 na vlado švicarske konfederacije se razlaga
kot sklicevanje na generalnega direktorja.
7. člen
(Spremembe in dopolnitve akta Iz leta 1960)
1) Sklicevanje v aktu iz leta 1960 na »Urad Mednarodne unije
za varstvo industrijske lastnine« ali »Mednarodni urad« se
razlaga kot sklicevanje na Mednarodni urad tako, kot je določen v 1. členu tega dopolnilnega akta.
2) Razveljavijo se 19., 20., 21. in 22. člen akta iz leta 1960.
3) Sklicevanje v aktu iz leta 1960 na vlado švicarske konfederacije se razlaga kot sklicevanje na generalnega direktorja.
4) V 29. členu akta iz leta 1960 se črtajo v prvem odstavku
beseda: »periodični« in v drugem odstavku besede. »Mednarodnega odbora za industrijske vzorce ali modele ali«.
8. člen
(Ratifikacija in pristop k dopolnilnemu aktu)
1)a) Države, ki so pred 13. januarjem 1968 ratificirale akt iz
leta 1934 ali akt iz leta 1960, in države, ki so pristopile vsaj
enemu izmed teh aktov, lahko podpišejo ta dopolnilni akt in
ga ratificirajo ali mu lahko pristopijo.
b) Ratifikacija ali pristop k temu dopolnilnemu aktu države, ki
je zavezana z aktom iz leta 1934, ni pa zavezana tudi z dodatnim aktom iz leta 1961, avtomatično zahteva ratifikacijo ali
pristop k dodatnemu aktu fz leta 1961.
2) Listine o ratifikaciji in pristopu se deponirajo pri generalnem direktorju.

tega dopolnilnega akta od dneva, ko začne veljati njen Pris'°P
k aktu iz leta 1934, pri čemer tako državo, če navedenega oj®
ta dopolnilni akt ne začne veljati v skladu s členom 9').
zavezuje navedeni člen tega dopolnilnega akta šele od dneva,
uveljavitve dopolnilnega akta v skladu s členom 9.1).
Si
2) S pridržkom 8. člena in predhodnega odstavka zavezujejo
»
vsako državo, ki ni ratificirala akta iz leta 1960 ali mu Pr,s' '
pila, določbe 1. do 7. člena tega dopolnilnega akta od dnev*
ko začne veljati njena ratifikacija akta iz leta 1960 ali PrlSt I
k njemu, pri čemer tako državo, če navedenega dne ta dop8
nilni akt ne začne veljati v skladu s členom 9.1), zavezuj ]
navedeni členi tega dopolnilnega akta šele od dneva uvelja
tve dopolnilnega akta v skladu s členom 9.1).
11. člen
(Podpis in drugo v zvezi z dopolnilnim aktom)

1)a) Ta dopolnilni akt je podpisan v enem izvodu v frantf
skem jeziku in bo deponiran pri vladi Švedske.
b) Uradna besedila določi generalni direktor po posvetovali1 ^
z zainteresiranimi vladami v jezikih, ki jih določi skupščin«
2) Ta dopolnilni akt bo odprt za podpis v Stockholmu do 1 !<»
januarja 1968.
F
3) Generalni direktor pošlje dve kopiji podpisanega besed'
jjai
tega dopolnilnega akta, ki jih je overila vlada Švedske, vla% '
vseh držav posebne unije in vladi katerekoli druge države ^
njeno zahtevo.
,J
4) Generalni direktor registrira ta dopolnilni akt pri sekreta ^
atu Združenih narodov.
*lj
unij
5) Generalni direktor obvesti vlade vseh držav posebne uu
o podpisih, deponiranju listin o ratifikaciji ali pristopu, o
Ijavitvi in o vseh drugih relevantnih vprašanjih.
12. člen
(Prehodna določba)

9. člen
(Uveljavitev dopolnilnega akta)
1) Za prvih pet držav, ki deponirajo svoje listine o ratifikaciji ali
pristopu, začne ta dopolnilni akt veljati tri mesece po deponiranju pete take listine o ratifikaciji ali pristopu.
2) Za katerokoli drugo državo začne ta dopolnilni akt veljati tri
mesece od dneva, ko generalni direktor obvesti o njegovi
ratifikaciji ali pristopu, če v listini o ratifikaciji ali pristopu ni
naveden kakšen poznejši datum. V tem primeru ta dopolnilni
akt začne za zadevno državo veljati navedenega dne.
10. člen
(Avtomatično sprejemanje določenih določb določenih
držav)
1) S pridržkom 8. člena in naslednjega odstavka je vsaka
država, ki ni ratificirala akta iz leta 1934 ali mu pristopila,
zavezana z dodatnim aktom iz leta 1961 in prvim do 6. členom

slf K
Dokler prvi generalni direktor ne prevzame dolžnosti, se ^
cevanje v tem dopolnilnem aktu na Mednarodni urad o<9 u
zacije ali generalnega direktorja razlaga kot sklicevanj ^
Urad unije, ustanovljene s Pariško konvencijo za varstvo i"
strijske lastnine, oziroma na njenega direktorja.
3. člen

1
S,
Za izvajanje Haaškega sporazuma - Haaškega akta in doP"
5
nilnega akta iz Stockholma skrbi Ministrstvo za znano '
tehnologijo - Urad Republike Slovenije za varstvo indu
ske lastnine.

4. člen

JX
|jj! *>6i
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne" 'Pui
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
L«r/(
1

Hoc
OBRAZLOŽITEV
Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike
Slovenije je na svoji seji dne 15. 7. 1994 podprl pobudo za
pristop k Haaškemu sporazumu o mednarodnem prijavljanju
industrijskih vzorcev in modelov.
S pristopom k Sporazumu, ki ga sestavljata Haaški Akt in
Dopolnilni akt iz Stockholma, bo omogočeno slovenskim
prijaviteljem prijavljati modele oziroma vzorce z eno prijavo
v vseh državah članicah prek Urada RS za varstvo industrijske
lastnine ali pa neposredno prek Mednarodnega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). S takšnim načinom prijavljanja se bo za slovenske prijavitelje
bistveno pocenil postopek za pridobitev varstva, saj bo odpadel današnji način, ko morajo svoje prijave vlagati v vsaki
državi posamezno oziroma za vsako takšno prijavo poblastiti
domačega zastopnika. Obratno pa bodo te ugodnosti deležni
tudi tuji prijavitelji.

te

Za izvajanje tega sporazuma bo skrbelo Ministrstvo ^.
nost in tehnologijo - Urad Republike Slovenije za ^
Ih
industrijske lastnine (3. člen).
H»č,
!io
Ratifikacija ne bo zahtevala sprememb Zakona o
lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93), saj je obvezni
zakonski ureditvi modelov oz. vzorcev že izpolnjena.
}0sl

Z ratifikacijo za Republiko Slovenijo ne bodo nastale e
nove finančne obveznosti, saj članstvo ne zahteva plat j ri^
članarin. Od števila mednarodno registriranih model Co
roma vzorcev bo proračun dobival dodatna finančna si' 'ite
Haaški sporazum v skladu z drugim odstavkom 63■ j >9o
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni Zbor rep11 ^ £
Sloveniie.

redlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
REPUBLIKO GRČIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO
LOVEN I JO IN REPUBLIKO GRČIJO - EPA 813
Vlada Republike Slovenije je na 102. seji 22. septembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
nekdanje Jugoslavije z republiko grčijo, ki naj
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO GRČIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

"redlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki
izostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo
J aPodlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
' "ne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
' Kenije
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
*edbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Kenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovejj0fllede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z RepuGrčijo sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo
. "®ljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo:
/8 Sporazum med FLRJ in Kraljevino Grčijo o ustanovitvi
Mešane jugoslovansko-grške komisije za razvoj turizma,
Atene, 18. 6. 1959, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 6/60.
' Sporazum med FLRJ in Kraljevino Grčijo o medsebojnem
Priznanju in izvršitvi sodnih odločb, Atene, 18. 6. 1959,
objavljen v Ur. I. FLRK-MP, št. 6/60.
Konvencija med FLRJ in Kraljevino Grčijo o medsebojnih
Spravnih
razmerjih, Atene, 18. 6. 1959, objavljena v Ur. I.
F
IRJ-MP, št. 7/60.
Sporazum med FLRJ in Kraljevino,Grčijo o ureditvi cestnega prevoza potnikov in blaga, Atene, 18. 6.1959, objav'ien v Ur. I. FLRJ-MP, št. 7/60 spremenjen z izmenjavo not
dne 26. 10. 1967 in 3. 2. 1968, Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/68.
^ '• Sp0,razum med FLRJ in Kraljevino Grčijo o gospodarskem sodelovanju in dolgoročni trgovinski menjavi, Beo-

grad, 1. 10. 1960, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 7/61
(nasledi se le 8. člen - določba o pomorskem prometu).
6. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Grčijo o vzajmeni
oprostitvi davka na dohodek ustvarjenega z opravljanjem
mednarodnega pomorskega in zračnega prometa, Atene,
15. 4. 1967, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 2/68.
7. Konzularna konvencija med SFRJ in Republiko Grčijo,
Atene, 17. 12. 1974, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/76.
8. Sporazum med SFRJ in Republiko Grčijo o izmenjavi
znansstveno-raziskovalnih delavcev, Beograd, 17. 4.
1976, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 11/77.
9. Dolgoročni sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Grčije o trgovinski menjavi in gospodarskem, znanstvenem in tehničnem sodelovanju, Beograd, 25. 3.1977,
objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 6/79.
10. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine
SFRJ in Vlado Republike Grčije o sodelovanju in vzajemni pomoči v zvezi s carinskimi vprašanji, Atene, 4. 10.
1983, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/86.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Dolgoročni trgovinski sporazum z dne 28. 9. 1966 (se v aktu
J?°dlagi
določb
3.
člena
Ustavnega
zakona
za
izvedbo
ne nahaja, ker ga je derogiral Dolgoročni sporazum o trgovini!'!"9'/ne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
ski menjavi in gospodarskem, znanstvenem in tehničnem
^blike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih
sodelovanju z dne 25. 3. 1977, ki se v aktu nahaja pod številko
penila
nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko
9) je nadomestil glede trgovinske menjave Sporazum
i 9®n'yo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije
' /em akta o nasledstvu desetih dvostranskih mednarodnih
o gospodarskem sodelovanju in dolgoročni trgovinski
menjavi z dne 1. 10. 1960 (sporazum se v aktu nahaja pod
Sptfb z Republiko Grčijo, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in
™o, ki naj veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Repuštevilko 5). Grška delegacija je predlagala, da se uporablja
0
naprej le 8. člen sporazuma z dne 1. 1. 1960, ki govori o ladjah
Grčijo.
trgovske mornarice in ki ni bil razveljavljen. Po konsultacijah
zadeve
z Ministrstvom za promet in zveze, ki se je z navedeno rešitvijo
11 ^govoru delegacij obeh ministrstev za zunanje za
strinjalo, je naša delegacija grški predlog sprejela.
—„v......
pogodb vv Atenah
Atenah 13.
13. in
in 14.
14. jjunija
' ffl°dstvu
mednarodnih pogodb
in v Ljubljani 26. avgusta 1994 sta bila verificirana oobseg
a "i
6'n prevzema dvostranskih pogodb, sklenjenih med nekGlede preostalih dvostranskih pogodb, ki v aktu niso ome|/i J° SFRJ in Grčijo, ki naj veljajo še naprej med Slovenijo in
njene, sta se obe strani strinjali, da so že prenehale ali, da naj
$ '/o.
prenehajo veljati, ker se glede na spremenjene okoliščine ne
morejo izvajati.
ir-slavija je imela z Grčijo sklenjenih preko šestdeset
$ s vendar je bilo ugotovljeno, da je ob pridobitvi neodHkrati teče proces sklepanja novih sporazumov na področju
gospodarstva, kulture in prometa.
^ f,? ti Republike Slovenije od tega štrevila bilo veljavnih
v' "dvajset pogodb.
Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navede«
nih desetih sporazumov.
J!*9ovorih so bile pogodbe klasificirane med tiste, ki bodo
v
"jlto, veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo
Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje
W°d6e se v aktu nahajajo pod številkami: 1, 2, 6 in 7) in
zadeve RS o tem obvestilo grško stran.
a "sfe, ki bodo veljale začasno, dokler se ne sklenejo nove
'°dbe (se v aktu nahajajo pod številkami: 3, 4, 5,8, 9 in 10).

ji<
Statut Agencije za trg vrednostnih papirjev - EPA 678
Agencija za trg vrednostnih papirjev, ustanovljena z zakonom
o trgu vrednostnih papirjev (UL RS, št. 6/94, v nadaljevanju:
zakon) je maja 1994 predložila Državnemu zboru Republike
Slovenije v potrditev statut Agencije, ki ga je sprejel strokovni
svet Agencije dne 23. 3. 1994.
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko Državnega
zbora je na svoji 49. seji dne 14. junija obravnaval statut
Agencije in po razpravi odločil, da se točka »soglasje k statutu
Agencije za trg vrednostnih papirjev« umakne z dnevnega
reda 22. seje Državnega zbora ter uvrsti na dnevni red naslednje seje zbora.

2. Pripomba k 8. členu statuta

Redakcijska pripomba k 8. členu (konkretneje naves' | f
»organe in institucije« iz prejšnjega odstavka) je upoštevana f8l
Hi
3. Določitev kriterijev za primerno plačilo članov
strokovnega sveta
V 17. členu statuta je dodan nov stavek: »Višina nadomestils<
določi v skladu s finančnim načrtom s posebnim aktom, ki 8
sprejme direktor Agencije.

I. Pripombe, ki jih je strokovni »vet Agencije upošteval

Upoštevana je pripomba Sekretariata za zakonodajo jj k
pravne zadeve o določitvi načina primernega plačila za op'°
Ijeno delo članom strokovnega sveta. Natančnejša določi'''
kriterijev v samem statutu po mnenju Agencije ni Pr'rn®T.
tako zaradi spremenljivosti postavk za plačilo kot zaradi to „c
ker po vsebini ne sodi v sam statut. Edino redno nadomesti Jj
za opravljeno delo članom strokovnega sveta je sejnih
katere višina se določi s sklepom direktorja (in je predvide'
v finančnem načrtu Agencije), posebej pa se Plaću'!jji$i(
občasne in izredne zadolžitve posameznih članov stroK^j
nega sveta (npr. priprava seminarjev, izvedba strokovnih'
tov itd.), ki jih je vnaprej težje natančneje predvideti.
h
II. Pripombe, ki jih strokovni svet nI upošteval

1. Prevelike pristojnosti strokovnega sveta Agencije

1. Vprašljiva primernost imenovanja namestnika direktori'

Pristojnosti strokovnega sveta, kot so naštete v 10. členu
statuta, so v pretežni meri določene z zakonom in jih zato
povečini ni mogoče prenesti na drug organ. Zlasti ni mogoče
delegirati pristojnosti glede odločanja o izdaji dovoljenj in
sprejemanja drugih odločitev v postopkih, ki se vodijo pred
Agencijo.

Strokovni svet ni sprejel pripombe Sekretariata za zakojjj
dajo in pravne zadeve o neprimernosti rešitve, da dlf®^ jnj
Agencije imenuje namestnika direktorja, ki ga nadoirtj
v vseh njegovih pooblastilih. Res je, da direktorja Ag5^
imenuje Vlada Republike Slovenije, in da z zakonom ni P' ^
videno imenovanje namestnika direktorja, vendar pa z zan,l.g
nom prav tako niso omejena direktorjeva pooblastila
način, da jih ne bi mogel prenesti na koga drugega
zakonu je za odločanje v zadevah, o katerih odloča Ago^L
pristojen strokovni svet, zato morajo predvsem člani str?K . fo,
nega sveta zadostiti pogojem v zakonu zahtevane neodvi®' ^
sti in svojih pooblastil ne morejo prenesti na drugega. Dl%lsta
tor Agencije pa ima zgolj poslovodno funkcijo, tj. vodi, P'^lto,
stavlja in zastopa Agencijo kot pravno osebo. Glede na to,
so njegove naloge pretežno operativne narave, je uternOTj
rešitev, da imenuje namestnika, ki bo te naloge opra L
v času njegove odsotnosti, še zlasti, ker lahko po velj®^„|an
zakonodaji kadarkoli koga pooblasti za izvršitev dolo«* ,s(
naloge.
*»ni

Odbor hkrati predlaga Agenciji, da preuči mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora in
ustrezno uspošteva njegove pripombe kot tudi pripombe iz
razprave na seji odbora ter morebiti dopolnjeni statut
ponovno predloži v soglasje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Strokovni svet Agencije je na seji dne 20. 7. 1994 obravnaval
poročilo Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko ter
sprejel dopolnjeni statut, ki ga v prilogi ponovno pošiljamo
Državnemu zboru v potrditev.

Po temeljiti preučitvi vseh v 10. členu naštetih pristojnosti je
strokovni svet Agencije odločil, da bo, kolikor je mogoče,
upošteval zgoraj navedeno pripombo, in tako v posledici tudi
povečal operativnost delovanja Agencije. Zato so v novo sprejetem statutu vse pristojnosti, za katere ni z zakonom izrecno
določeno, da jih ima strokovni svet in ki jih zaradi narave
stvari ne more opravljati drug organ, prenešene na direktorja
Agencije.
Dodatne pristojnosti, ki jih ima po dopolnjenem statutu direktor Agencije, so:
- predlaga strokovnemu svetu rešitve, ki so podlaga za odločanje,
- izdaja mnenja in stališča, ki se nana&aj« na področje dela
Agencije,
- pooblašča združenja pooblaščenih udeležencev za izvrševanje nalog v skladu z zakonom,
- pooblašča druge pravne osebe za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji izven borze,
- organizira izvajanje nadzora,
- pooblašča druge pravne osebe za izvajanje nadzora,
- izdaja potrdila, s katerimi se potrjujejo statuti in drugi
splošni akti pravnih oseb,
- imenuje občasna delovna telesa.
Strokovni svet je nadalje upošteval pripombo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve in med pristojnosti strokovnega
sveta dodal nove alinee:
- izdaja odredbe in odločbe v zvezi z opravljanjem nadzora
nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje,
- izdaja soglasja, kadar je z zakonom tako določeno,
- odloča o potrditvi statuta in drugih splošnih aktov borze
vrednostnih papirjev ter klirinško-depotne družbe, ter o drugih potrditvah, kadar je z zakonom tako določeno,
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2. Pristojnosti nadzornega sveta

lir
Strokovni svet Agencije prav tako ni sprejel pripombe od'
za finance in kreditno-monetarno politiko, da bi npr. naoJ-.^
svet Agencije moral odločati o tem, kateri podatki so jav°
katere je treba sporočati javnosti (27. člen statuta).
^li
i'hk,
Po mnenju Agencije bi bila taka rešitev nesprejemlji^
sistemskih razlogov. Nadzorni svet, Agencije je po za% r6c
organ, ki nadzira poslovanje Agencije, t. j. direktorja Ag®%
in njegove poslovne odločitve. Strokovni svet ne vodi p".n
vanja Agencije, pač pa odloča o zahtevah in drugih zad«
Nadzorni svet ne more nadzirati dela strokovnega sveta. ^
bila s tem okrnjena z zakonom določena neodvisno*)15t|
samostojnost strokovnega sveta. Zakonitost odločitev 51 o Pl
kovnega sveta lahko v pritožbenem postopku preval j j
Vrhovno sodišče.
*
M
Delovanje strokovnega sveta se torej lahko primerja z d« j
njem sodišč. Zato tudi noben drug organ, razen s poo"'^
lom strokovnega sveta, ne more dajati informacij o postoj
ki se vodijo pred Agencijo, niti odločati o tem, kateri P^-i^m
ki jih Agencija zbere v zvezi s svojim poslovanjem, bod 'an
razpolago javnosti.

poročevalec, št. 39

"agamo,
da se gradivo uvrsti na prihodnjo sejo Držav1
zbora.
Kot
predstavnik predlagatelja bo pri delu Držav1
zbora in njegovih delovnih teles sodeloval:
^an Lukovac, v. d. direktor
Podlagi 149. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev
Mni list RS, št. 6/94) je strokovni svet Agencije za trg
kostnih papirjev na svoji 15. seji, dne 20. 7. 1994, sprejel
STATUT
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

(2) Banka Slovenije, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj lahko kadarkoli odpokličejo
člana strokovnega sveta, ki so ga imenovali, vendar samo pod
pogojem, da hkrati z odpoklicem imenujejo drugega člana
strokovnega sveta.
9. člen
(1) Član strokovnega sveta ob imenovanju poda pisno izjavo
o tem, da ni pogodbeno vezan, zaposlen in ne opravlja nalog
v organih pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenja
oziroma soglasja za poslovanje in da v teh pravnih osebah
nima lastniških deležev ter da ne opravlja nalog v organih
političnih organizacij.
(2) Izjave iz prejšnjega odstavka shrani direktor Agencije.

XoŠNE DOLOČBE

2.1.2. Pristojnosti
1-člen

10. člen

K "cija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agen1 )b z zakonom o trgu vrednostnih papirjev ustanovljena
j toisna organizacija, ki z namenom zaščite investitorjev in
ji °ia trga vrednostnih papirjev opravlja naloge v zvezi
valovanjem z vrednostnimi papirji.
2. člen

- sprejema predpise, za katere je na podlagi zakona o trgu
vrednostnih papirjev ter zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje pristojna Agencija,
- sprejema načrt poslovanja Agencije

** Agencije je v Ljubljani,

- sprejema statut Agencije,

i '^ani agencije

- sprejema finančni načrt in letni obračun Agencije,
3. člen

ti

Strokovni svet:

- sprejema sklep o začasnem financiranju Agencije,

Agencije so strokovni svet, nadzorni svet in direktor.
Tokovni svet

- izda tarifo Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
- sprejema poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev, ki
ga polletno predloži Državnemu zboru Republike Slovenije,

m ' Sastava In Imenovanje

- odloča o izdaji dovoljenj za ustanovitev borze vrednostnih
papirjev,

4. člen
''ovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz
sk ^odvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije,
id Ravnik Ministrstva za finance in predstavnik Ministrstva
jnonomske odnose in razvoj.
,H
l|i
5. člen
'"ti
a
ifl " ie strokovnega sveta in predsednika strokovnega sveta
neodvisnih strokovnjakov imenuje Vlada Republike
n
'je za dobo štirih let.

- odloča o ugovorih pooblaščenih udeležencev proti odločitvam organa borze o zahtevi za sprejem v članstvo na borzi in
o ugovorih proti odločitvam organa borze o zahtevi za sprejetje vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi,

-■opek v zvezi z imenovanjem članov strokovnega sveta
of "'rektor Agencije.

- odloča o izdaji dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih
papirjev,

6. člen
tiJ'ani strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov
l**o po izteku mandata ponovno imenovani.

- odloča o podaljšanju roka za vpisovovanje in vplačevanje
vrednostnih papirjev,

v«
—«u.iik strokovnega sveta je lahko imenovan največ
s;f at zaporedoma.
7. člen
ilil tokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov je
1
predčasno razrešen na lastno željo ali, če ne izpolnjuje
I, Ekonom predpisanih pogojev za člana strokovnega
8. člen
nk

- odloča o izdaji dovoljenja za ustanovitev klirinško-depotne
družbe,
- odloča o izdaji dovoljenj za delo pooblaščenim udeležencem na trgu vrednostnih papirjev,

- odloča o izdaji dovoljenj za delo investicijskim skladom in
družbam za upravljanje,
- izdaja odredbe in odločbe v zvezi z opravljanjem nadzora
nad izvajanjem javne ponudbe vrednostnih papirjev ter nad
poslovanjem borznoposredniških družb, bank, borze in klirinško-depotne družbe,
- izdaja odredbe in odločbe v zvezi z opravljanjem nadzora
nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje,
- izdaja soglasja, kadar je z zakonom tako določeno,

' u a Slovenije, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za
' (l^ske
odnose in razvoj imenujejo svoje predstavnike
9r,
a strokovnega sveta za nedoločen čas.

- odloča o potrditvi statuta in drugih splošnih aktov borze
vrednostnih papirjev ter klirinško-depotne družbe, ter o drugih potrditvah, kadar je z zakonom tako določeno,
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- sprejema razpored dela Agencije,
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu v pristojnosti
Agencije.
2.1.3. Odločanje o posamičnih zadevah iz 161. člena zakona
o trgu vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
11. člen
(1) Za odločanje o zadevah iz 161. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena'zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje sprejme
strokovni svet razpored dela Agencije.
(2) V razporedu dela Agencije se za določeno časovno
obdobje določijo pravila dodeljevanja zadev predsednikom
senata ter druge okoliščine, ki vplivajo na nemoteno in tekoče
delo strokovnega sveta.
12. člen
(1) Senat, ki odloča v posamičnih zadevah, sestavljajo vsi
člani strokovnega sveta. Vsak član ima en glas.
(2) Na seji oziroma na naroku mora biti navzoča večina vseh
članov strokovnega sveta.
(3) Kadar odloča o zadevah iz četrtega odstavka 36., 64., 65.,
71., 103. in 140. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev ter
zadevah iz tretjega in četrtega odstavka 112. člena in 118.
člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, sprejema senat odločitve z večino glasov vseh članov.
(4) O drugih zadevah odloča senat strokovnega sveta z večino
glasov navzočih članov senata.
2.1.4. Odločanje v drugih zadevah
13. člen
(1) Kadar ne gre za zadeve iz 161. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, odloča
strokovni svet na nejavnih sejah, ki jih skliče predsednik
strokovnega sveta.
(2) Predsednik strokovnega sveta mora sklicati sejo na predlog najmanj treh članov. Ce je ne skliče, jo lahko skličejo člani
sami.
(3) Seja strokovnega sveta je sklepčna, če se je udeleži večina
članov strokovnega sveta. Sej strokovnega sveta se udeležuje
direktor Agencije ter po potrebi drugi v Agenciji zaposleni
delavci.
(4) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
14. člen
(1) Seje strokovnega sveta vodi predsednik strokovnega
sveta.
(2) Predsednik strokovnega sveta določi namestnika predsednika strokovnega sveta izmed članov strokovnega sveta.
Namestnik vodi seje, podpisuje sklepe v odsotnosti ali zadržanosti predsednika strokovnega sveta.

rem je treba odločiti, vsem članom strokovnega sve d
z navedbo, da v roku, ki ne sme biti krajši od štirih ur, poš'le^i
svojo odločitev oziroma pripombe Agenciji.
(3) Za sprejem odločitve na način iz prvega odstavka I®! J1
člena je potrebna večina glasov vseh članov strokovne^«
sveta.
16. člen
(1) Strokovni svet na nejavni seji sprejema tudi načelna s'
lišča o zadevah iz njegove pristojnosti s ciljem enotne up
rabe zakona. Stališča sprejema z večino glasov vseh člano«
(2) Strokovni svet lahko odloči, da se stališča iz prejSnjei )a
odstavka objavijo.
U
2.1.5. Prejemki in druga povračila članom strokovnegasV®
17. člen

1B. člen
Direktorja Agencije imenuje Vlada Republike SloveniJ®
dobo štirih let.

Na,
!tlC

19. člen

Direktor:
- vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo, v sK"n *ia<
ati
z načrtom poslovanja, ki ga sprejme strokovni svet,
^9
- s soglasjem nadzornega sveta sprejme akt o notranji"'
nizaciji Agencije in akt o sistemizaciji delovnih mest, 3*
- sprejema splošne in posamične akte s področja pošlo' Ijvi
Agencije, ki niso v pristojnosti strokovnega sveta,
<nj
- zastopa in predstavlja Agencijo,
h
- poroča strokovnemu svetu Agencije o izdanih skleP'n "a
drugih ukrepih iz svoje pristojnosti,
|h
- poroča nadzornemu svetu Agencije o izdanih sklep'
drugih ukrepih iz svoje pristojnosti,
j
- predlaga strokovnemu svetu rešitve, ki so podlaga za°
čanje,
- izdaja mnenja in stališča, ki se nanašajo na področj® Ad
Agencije,
- pooblašča združenja pooblaščenih udeležencev za K*
vanje nalog v skladu z zakonom,
- pooblašča druge pravne osebe za opravljanje poslov z VI i
nostnimi papirji izven borze,
- organizira izvajanje nadzora,
- pooblašča druge pravne osebe za izvajanje nadzora. ^
- izdaja potrdila, s katerimi se potrjujejo statuti in "
splošni akti pravnih oseb,
- imenuje občasna delovna telesa,
..
- podpisuje Agencijo in daje pooblastila za podpisoval
zastopanje Agencije,
- skrbi za zakonitost poslovanja Agencije,
- sklepa pogodbe za Agencijo,
(j(
- v okviru finančnega načrta Agencije odloča o inve5 j
skem vzdrževanju in nabavah ter prodajah osnovnih sr^,
- odloča o zaposlitvi delavcev in o razporejanju delav"8
določena delovna mesta,
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu v njegovi P'ifiS"1
nosti.
20. člen

(1) V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje strokovnega
sveta, lahko strokovni svet na predlog predsednika strokovnega sveta odloči o posameznem gradivu, ne da bi se sestal
(korespondenčna seja).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se pošlje gradivo, o kate-

r

2.2. DIREKTOR

15. člen

74

i?

Člani strokovnega ^sveta so upravičeni do primernega pla'
za opravljeno delo in do povrnitve vseh stroškov. Višina na
mestil se določi v skladu s finančnim načrtom s posaD"
aktom, ki ga sprejme direktor Agencije.

1

(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izp0iiri
' '
naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ima visoko strokovno izobrazbo.
- da ima najmanj pet let delovne dobe.
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e Ha ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje oziroma
6 spodarski prestopek,
"a ni pogodbeno vezan, zaposlen oziroma nima lastniških
'siev pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenje ozie! »a soglasje za poslovanje in da v teh pravnih osebah nima
ei Viških deležev ter da ne opravlja nalog v organih političnih
lanizacij.
Direktor je po izteku mandatne dobe lahko ponovno ime»an.
JPjnDirektor imenuje namestnika direktorja, ki nadomešča
nO »ktorja v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter ima
akem primeru vse pravice, dolžnosti in pooblastila direkjefia.
nadzorni svet

3. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE V AGENCIJI
25. člen
(1) Agencija organizira poslovanje v sektorjih tako, da zagotavlja uresničevanje nalog in pooblastil po zakonu o trgu
vrednostnih papirjev in zakonu o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje.
(2) Akt o notranji organizaciji sprejme direktor Agencije
s soglasjem strokovnega sveta.
26. člen
(1) V finančnem načrtu Agencije se določijo sredstva,
potrebna za poslovanje Agencije ter sredstva rezerv.
(2) O uporabi sredstev za poslovanje Agencije, določenimi
s finančnim načrtom, odloča direktor.

21. člen
JJzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni
Republike Slovenije za dobo štirih let.
22. člen
korni svet:
'adzira vodenje poslov Agencije,
"adzira usklajenost finančnega poslovanja Agencije
bančnim načrtom Agencije,
toroča Državnemu zboru o sojih ugotovitvah.
23. člen

4. RAZMERJE AGENCIJE 00 DRŽAVNEGA ZBORA TER
STIKI Z JAVNOSTJO
27. člen
(1) Agencija polletno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije o stanju na trgu vrednostnih papirjev ter letno
o opravljenem delu.

"adzorni svet lahko kadarkoli zahteva poročilo direktorja
'"cije o vodenju poslov.

(2) Agencija ne daje informacij in pojasnil o posamičnih
zadevah, ki so v postopku na Agenciji, dokler postopek pred
Agencijo ni končan.

■Kiji Nadzorni svet ima pri opravljanju nadzora pravico pregledi in preverjati knjige in dokumentacijo Agencije, ki se
00 na finančno stanje Agencije.

(3) Strokovni svet Agencije in pojasnil o posamičnih zadevah,
ki so v postopku na Agenciji, dokler postopek pred Agencijo
ni končan.

jva" ^rektor Agencije pred predložitvijo Državnemu zboru
®vi nadzornemu svetu Agencije sprejeti letni obračun za
Sn
ie leto, finančni načrt Agencije, polletno poročilo o sta1 "a trgu vrednostnih papirjev in letno poročilo o svojem
pil

28. član

,piH
cd1

24. člen

Agencija komunicira z javnostjo v obliki sporočil za javnost in
preko direktorja ali pooblaščenega predstavnika za stike
z javnostjo.
5. KONČNE DOLOČBE

j6 d< Vzorni svet vodi predsednik nadzornega sveta.
6

' ie nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik nadzorujeta po potrebi, vendar pa najmanj enkrat letno.

29. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Državni zbor
Republike Slovenije.

/Bdi1

t**
ip^

p#,|ff
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Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem trimesečju leta
1994
V prilogi vam pošiljamo v obravnavo:
- Poročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v prvem trimesečju 1994,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 30.
junija 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.
- Anda MAVEC, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

POROČILO O UPRAVLJANJU Z LIKVIDNOSTNIMI
PRESEŽKI PRORAČUNA V PRVEM TRIMESEČJU LETA 1994

Poleg teh sredstev so bila v banke plasirana še prosta $re'1
stva:

1. Omejene možnosti porabe proračunskih sredstev
v obdobju začasnega financiranja v prvem trimesečju letošnjega leta ter, pri nekaterih porabnikih, kljub temu nižja
poraba od planirane oziroma dovoljene, so se odražale v visokih presežkih proračunskih sredstev v tem obdobju.

- stalne proračunske rezerve, in sicer v januarju in februar) iu
povprečno 2,5 milijarde SIT, v marcu pa so se ti plasmaji Pj "li
delni porabi sredstev rezerv za kmetijstvo nekoliko znižali |iri
dosegli povprečno raven 2,4 milijarde SIT.

Za obdobje začasnega financiranja v prvem trimesečju je bila
planirana proračunska poraba z odplačilom glavnic ocenjene
na 88,5 milijarde SIT, izvirni prihodki proračuna pa na 85,1
milijarde SIT. Realizirana proračunska poraba vključno
z odplačilom glavnic kreditov je bila v tem obdobju za 6,1
milijarde SIT nižja od ocenjene, medtem ko so izvirni prihodki
proračuna presegli planirano višino za 5,6 milijarde SIT.
2. Povprečno stanje depozitov iz sredstev proračuna je v januarju doseglo raven 11,1 milijarde SIT (od tega je bilo za
povprečno 1,7 milijarde SIT depozitov namenjenih za proračunsko porabo leta 93), v februarju 13,1 milijarde SIT in
v marcu 17,2 milijarde SIT.
(1 .64%)
(□,47%)

- za intervencije na trgu vrednostnih papirjev, ki so v»5el |il(
mesecih dosegla povprečno raven 100 mio SIT ter
"i*
Slo
- Družbe za avtoceste v RS (DARS), s katerimi po
upravlja Zakladnica Republike Slovenije po enakih kriterP >Se
obrestnih merah kot s proračunskimi sredstvi. V januarju t«
leta je bilo pri bankah plasirano povprečno 0,2 milijarde S
nato pa so v februarju in marcu ti presežki glede na sezOn3*J rej1
gibanje porabe sredstev, porasli na 1,2 oziroma 1,9 milij ^
>tr<
SIT.
Deleži posameznih vrst presežkov sredstev, s katerimi up1ra^o
Ija Zakladnica so bili naslednji:
<P.SS%)

(17.70%)

(7.10%)

;14.91%:

(77.33*"'
(P ,46%)
(10,97%)

Proračunska srsd.
Sredsivc'
/a rezerv
r
Intervencije
Sr»ds(va DARS
(79.eo%)
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Oprečno stanje depozitov iz vseh vrst sredstev, s katerimi
Javlja
Zakladnica Republike Slovenije, v preteklem trime!
'iu, je razvidno iz naslednjega grafikona:
21.573
16.939
...33-874.

a) Na podlagi pridobljenih poroštev države za odobrene kredite v skladu s sklepom Vlade, z dne 4. 11. 1993, o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih za dajanje poroštev za
posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993. so
pridobile depozite banke, ki so izpolnila omenjena merila.
Obrestna mera za depozite, s katerimi želi država predvsem
posredno vplivati na znižanje aktivne obrestne mere bank za
kratkoročne kredite komitentom je določena v višini 60%
mesečne revalorizacijske stopnje. Skupno stanje teh depozitov, je konec meseca marca znašalo 687 milijonov SIT.
Od bank, ki so imele 31. 12. 93 prejete depozite na podlagi
poroštev po starih kriterijih, je Zakladnica ob ugasnitvi poroštva le-te v celoti odpoklicala.

jan

feb
marec
povprečno stanje v mesecu

'usklajena dinamika porabe proračunskih sredstev s teko' ™ "ii:ir prilivi, ki je v največ primerih pogojena z zakonskimi
aH«!« oma pogodbenimi obveznostmi (odplačila kreditov, socitransferi) se je odrazila na dokaj izrazitem nihanju stanja
jjpozitov znotraj posameznega meseca. V vseh mesecih pre5 e
,'ivga trimesečja se je stanje depozitov zniževalo do prvega
" a iz naslova plačanega prometnega davka, 4. v mesecu,
pa znova postopoma padalo do naslednjega plačila
■ hi t>rnetne9a davka (20. v mesecu), ko je bilo vsak mesec
roženo najvišje stanje teh presežkov. Ta neusklajenost
1 t6r ne
cH
povzroča težav pri uravnavanju likvidnosti proračuna
' -j Udobju presežkov značilnih za začasno financiranje, po
j Netju proračuna in intenzivnejši proračunski porabi pa se
ia r zaradi takega načina izvrševanja proračuna pojavi
' 6ba po medmesečnem zadolževanju.
'^nje depozitov iz sredstev RS in DARS po dnevih je prikaipf8» lo v naslednjem grafikonu:

b) V dnevno vključevanje prihodkov proračuna prek nočnih
depozitov so bile vključene banke v sanaciji in banke preko
katerih se vplačuje prometni davek, s čimer je Zakladnica
skušala vsaj delno nadomestiti odliv sredstev organizacijah iz
potenciala bank v teh dneh. Trimesečno povprečno stanje
prek noči vezanih depozitov je znašalo 12,9 milijard SIT,
konec marca pa je bilo doseženo stanje 15,9 milijarde SIT. Del
presežkov (povprečno 4,0 milijarde SIT) je Zakladnica deponirala pri bankah v obliki vezanih depozitov. Obrestna mera za
nočne depozite je znašala 50% revalorizacijske stopnje,
vezane depozite pa je Zakladnica plasirala po veljavni
mesečni revalorizacijski stopnji.
c) V marcu (januarja in februarja ni bilo zahtevkov) je bilo pri
bankah vezano za povprečno 396 milijonov SIT depozitov za
nadomeščanje dražjih likvidnostnih kreditov. To vrsto depozitov je Zakladnica tudi sama ponudila bankam, predvsem
zaradi visokih presežkov sredstev RS in DARS ter s tem
skušala vplivati na znižanje realnih obrestnih mer na trgu
denarja. Konec marca je bilo pri bankah vezano 1,5 milijarde
SIT teh depozitov. Zniževanje cene denarja za medbančne
kredite v mesecu marcu je prikazano v spodnjem grafikonu:
Struktura depozitov iz sredstev RS in DARS po vrstah je
prikazana v naslednjem grafikonu:
GIBANJE MEDBANĆNE OBRESTNE MERE
94

dnevt v mesecu
y 'Poniranje likvidnostnih presežkov sredstev RS in DARS
LPrv'h treh mesecih letošnjega leta potekalo po kriterijih in
r6s

® 'i J J i & ^ 1 i 4

'nih merah, ki so bili sprejeti novembra preteklega leta:
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<18evi v mesecu
FEBRUAR MAREC I
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poroštva (0.63%)

JANUAR

poroštva (266%)

vezani (28.01%)

vezani (21.89%)

noCni (73.36%)
rioCni (75,-45%)

nadomeščanje LK (1.84%)
poroštva (263%)
vezani (21.97%)

noćni (73.58%)

Za plasirana sredstva presežkov proračuna in rezerv so se
v prvem trimesečju 1994 povečali prihodki proračuna Iz
naslova za 288 milijonov sit.

78

Za plasmaje iz sredstev na proračunski podpartiji DARS5",
le-ta sredstva povečala za 25 milijonov SIT plačanih obr
bank.
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POPRAVEK
Zaradi navedenega in večje preglednosti vlada predlaga,
da se celotna tabela nadomesti z novo tabelo, ki jo prilagamo.

" Ma Republike Slovenije je v državni zbor poslala
'Pravke gradiva »Predlog zaključnega računa proračuna
'Publike Slovenije«, ki je bilo objavljeno v Poročevalcu
davnega zbora Republike Slovenije št. 32 in št 32/1, 8. 8.
®4. V objavljenem gradivu so bile namreč strojepisne
'Pake, ki na samo vsebino sicer ne vplivajo.

Prav tako se v tabeli Realizacija proračuna Republike
Slovenije za leto 1993 na straneh 108, 109, 110 in 111
Poročevalca Državnega zbora Republike Slovenije št. 32/I
v koloni končna uskladitev proračuna popravijo isti
zneski.

•abeli Realizacija proračuna Republike Slovenije za
1993 na straneh 42, 42, 43 in 44 Poročevalca Državna zbora Republike Slovenije št. 32 zneski, navedeni
koloni »končna uskladitev proračuna«, niso identični
',er6jtim na seji Vlade Republike Slovenije, dne 24. 2.1994.
ski v navedeni koloni bi morali biti, razen v delu
's'avk, ki se nanašajo na nabavo in plačilo investicije za
enaki zneskom v koloni »dejanska realizacija«.
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Na strani 98 Poročevalca Državnega zbora Republike Slovenije št. 32/I se v vrstici »Skupaj vse:« popravi seštevek
v koloni 7 »Dejanska realizacija« tako, da se pravilno glasi:
332.703.684.508,84; v koloni 8 »Razlika« pa znaša seštevek: 1.620.383.846,04.
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težavah krajanov Anhovega in okolice
3

HVALICA, poslanec SDSS, ie pisno ponovil vprašanje,
katerega, ko ga je postavil ustno, ni dobil odgovora in
> *r:
'lani iz Anhovega-Deskel in Kanala so se obrnili na moj
S »lov, da jim priskočim na pomoč v težkih trenutkih.
Jo so zapisali med drugim v precej dolgem pismu, ki ga |e
'Pisalo nekaj deset krajanov.
'lijenost krajanov je velika. Živijo v okolju, ki ga že
' 3® leta onesnažuje cement In kancerogen azbest. Temu
J* pred leti pridružil ie strupeni stiren, ki ga uporabljajo
J*l tovarni TESAL. Pa tudi to ie ni dovolj. V Anhovski peči
Ne čase sežigajo tudi gume, olja, lake in celo mamila.

Prah. Sistematično potekajo meritve respirabilnega prahu na
samih mestih v okolici tovarne. Iz rezultatov meritev, ki jih je
za leto 1993 pripravila Služba za varstvo okolja cementarne
v Anhovem, sledi:
- 24 urno povprečje koncentracije respirobilnega prahu je
v letu 1993 dvakrat preseglo mejno vrednost 175 mg/m3
(Gorenje polje 11.-13. jan. in Močila 17.-19. maja);
- povprečna letna koncentracija respirabilnega prahu v letu
1993 ni bila prekoračena;
- povprečna mesečna koncentracija respirabilnega prahu je
bila v marcu 1993 večja od letne povprečne mejne vrednosti;
- prašne usedline pri izračunu na referenčno periodo enega
meseca so bile presežene na lokaciji Anhovo v januarju 1993;
- v respirabilnem prahu in prašnih usedlinah se je izmerila
tudi vsebnost težkih kovin; svinca, bakra, niklja, vanadija,
talija, cinka in živega srebra. Rezultati iz preteklega leta
kažejo vrednosti v dovoljenih mejah.

'arjamejo zato, ker so bili že v primeru azbesta prevaja veliko ljudi je obolelo in precej tudi umrlo. Žal tudi

Stiren. V letu 1993 so se meritve emisij stirena izvajale na
cevovodu sistema za odsesovanje iz proizvodne hale in na
cevovodu odsesovanja iz centrifug pred vstopom v dimnik
cementarne Polje. Koncentracije stirena so bile na cevovodu
odsesavanja iz proizvodne hale pod mejnimi vrednostimi,
medtem ko so koncentracije

*«deti ajani Anhovega-Deskel in Kanala zahtevajo in
"•kujejo ustrezno pismeno pojasnilo pristojnih resorjev
*°nčno tudi konkretno ukrepanje.

pred vstopom v dimnik mejne vrednosti za stiren presegle. Za
te količine stirena je nujno dosledno sežiganje teh izpustov
v peči cementarne Polje, kot je bilo to predvideno v tehnični
dokumentaciji, česar pa v podjetju običajno ne izvajajo.

'tovska cementarna trdi, da to ni ikodljivo. Krajani menijo
"9ače. Zakaj ljudje ne verjamejo?

Žveplovi In dušikovi oksidi. Meritve kažejo, da te emisije
v letu 1993 niso bile prekoračene.

mu je Vlada Republike Slovenije odgovorila:
Wior na poslansko vprašanje v dveh, vsebinsko točenih
kh Pojasnjuje del precej široko zastavljenega obsega vpraI y zvezi z dosedanjim obratovanjem cementarne v Anhoji njenim delovanjem v bodoče. V prvem delu so predana izhodišča in do sedaj znani podatki poročila, ki ga
Jistrstvo za okolje in prostor pripravlja v zvezi z vplivi
:®ntarne
na okolje. V drugem delu so pojasnjeni zaključki
J9 obravnave za izdajo dovoljenja za časovno omejen
''*kus odpadnih snovi kot sekundarnih energentov v Salo*ihovo ~ Cement.
•M VI cementarne v Anhovem na okolje.
^»t. Od sprejetja sanacijskega programa v letu 1986 so
'"ietju Salonit Anhovo zmanjšali vsebnost azbesta v izpu' 'ako da je sedaj koncentracija vlaken iz azbesta pod
r"ii vrednostmi. Največja
izmerjena koncentracija ni bila
j™ od 2503vlaken/m3, medtem ko je mejna vredost imisije
Vlaken/m
. Vzorčevanje azbesta v zraku je pokalo na dveh
llr,
ih mestih: Anhovo in čistilna naprava.
Socialistični nalogi (Vida Šadl Pahor) je obdelana tudi
, ena povezava emisije vlaken iz azbesta z umrljivostjo
J1' pljučnega raka in preuranjenoga mezotelioma pri preJstvu iz Anhovega in delavcih v tem obratu. V obdobju
J:"!991 statistično ni nobene razlike med prebivalstvom
Anhovo v primerjavi z ostalim prebivalstvom iz
•le Nova Gorica. Ugotovljena pa je statistično pomembno
.Povprečna letna umrljivost zaradi navedenih vzrokov pri
,*h in upokojenih delavcih Salonit Anhovo (138 prime°0.000) v primerjavi z ostalimi delavci v občini Nova
c
M42 primerov/100.000).
J5v umrlih delavcih Salonita Anhovo od skupaj 41 so
u° ili mezoteliom, ki je tipičen učinek azbesta. Pri 140
neizpostavljenimi umrlimi, mezotelioma niso ugoto^|ede na to, da se učinki azbesta lahko kažejo tudi po 20
J le pričakovati slabše končne VDlive
vplive azbesta na zdravje
'"slienih v Anhovem.

Obratovalni monitoring kot pogoj za izdelavo poročila o vplivih na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor se pridružuje
mnenju Sekretariata za varstvo okolja in urejanja prostora
občine Nova Gorica, da je obratovalni monitoring, ki ga izvaja
cementarna v Anhovem pomanjkljiv tako glede časovne
pogostosti meritev kot glede večjega števila merilnih postaj,
ki bi morale biti na vseh definiranih izpustih naprav tovarne.
Potreba po celovitem pristopu k obratovalnem monitoringu
izhaja zlasti iz ocene, da prihaja do čezmernega onesnaževanja zraka večkrat na leto in da je zaradi nezadostnih podatkov
celovito obremenitev neposredne okolice zaradi delovanja
vseh naprav v tovarmi težko ovrednotiti.
2. Javna obravnava v zvezi z izdajo dovoljenja za časovno
omejen preizkus odpadnih snovi kot sekundarnih
energentov v Salonit Anhovo - Cement.
Tehnologija pridobivanja cementa omogoča sosežig nekaterih odpadkov v peči za proizvodnjo klinkerja. Omejitve pri
izboru odpadkov temeljijo predvsem na predpisih o mejnih
vrednostih emisij in zahtevane kakovosti klinkerja. Do sedaj
v pečeh sežigajo odpadna olja in gume, s tem da vhodno
kontrolo odpadnih olj izvajata tako dobavitelj kot ustrezna
služba v cementarni. Hrani se tudi vzorec vsake pošiljke in
sicer 1 leto za morebitne naknadne kontrole.
Na javni obravnavi je bila izpostavljena predvsem velika obremenitev okolja zaradi dosedanjega delovanja cementarne
v Anhovem ter bojazen krajanov, da nova dejavnost, to je
sosežig odpadkov, ne bo prispevala k izboljšanju stanja
okolja.
Vlogo za idajo dovoljenja je predstavnik tovarne v imenu
podjetja Salonit Anhovo - Cement umaknil in s tem omogočil
zaključek upravnega postopka za izdajo dovoljenja S sredstvi
za izvedbo tega preizkusa se bo izvedla le prva faza predvidenega projekta. Po projektu časovno omejenega preizkusa
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odpadnih snovi kot sekundarnih energentov je bila v prvi fazi
predvidena izdelava poročila o stanju okolja in potrebnih
ukrepih na področju obratovalnega monitoringa, ki pa se bo
glede na spremembo projekta razširila na področje celotnega
holdinga Salonit Anhovo.
Kako se bodo reševale kadrovske težave v zdravstvu med poletnimi meseci?
Dr. MATEJA KOŽUH - NOVAK )• na 22. seji državnega
zbora na Ministrstvo za zdravstvo naslovila naslednje vprašanje: V Sloveniji hudo primanjkuje medicinskih sester, zlasti v Kliničnem centru so zaradi pomanjkanja že zaprli en
oddelek, predvidevajo, da jih bodo čez poletje zaprli še več.
V ljubljanski porodnišnici, kjer vodi|o poleg ljubljanskih
porodov tudi vse najtežje nosečnosti in porode iz cele Slovenije, bodo v juliju delale babice neprekinjeno 28 dni brez
dneva oddiha. To je protizakonito, nehumano do porodnic,
je pa tudi zelo nevarno, saj lahko pri utrujenem kadru na
tako zahtevnem mestu kaj hitro pride do nesreče. Ob tem je
v Sloveniji najmanj 9 medicinskih sester begunk in več kot
30 zdravnikov beguncev, ki bi vsi z veseljem pomagali v stiski, v kateri se je Slovenija znašla.
Vprašanje ministru za zdravstvo: Kakšne kratkoročne in
kakšne dolgoročne ukrepe je Ministrstvo za zdravstvo sprejelo, da bi omililo hud problem pomanjkanja sester? Kako
bo ob tako hudem pomanjkanju sester v Kliničnem centru
zagotovljena kvaliteta dela? Ali bo zato zaposlenih v poletnih mesecih več zdravnikov?
Prejela je naslednji odgovor pristojnega ministrstva:
V zvezi z vprašanji gospe dr. Mateje Kožuh-Novak, dr. med.,
poslanke državnega zbora, na podlagi odgovorov, ki so bili
dani neposredno na seji Državnega zbora, posredujemo pisni
odgovor v zvezi s pomanjkanjem medicinskih sester, medicinskih sester-babic, zapiranjem oddelkov. Analizo stanja zaposlenosti v osnovni zdravstveni dejavnosti bomo posredovali
naknadno.
1. Glede medicinskih sester je potrebno povedati, da delajo
v negovalnih tirnih višje medicinske sestre in zdravstveni
tehniki.
Pomanjkanje višjih medicinskih sester, ki traja že vrsto let, se
bo postopno zmanjšalo, saj bo poleg Visoke šole za zdravstvo
v Ljubljani v letu 1996 dala prve diplomantke tudi Višja zdravstvena šola v Mariboru. Višje medicinske sestre se skoraj brez
izjeme zaposlijo v svojem poklicu, njihovo odhajanje v tujino
ni opazno.
Zdravstvene tehnike izobražujemo v desetih šolah. Interes
mladih za šolanje je velik, vendar se jih po zaključenem
izobraževanju samo 20% zaposli v poklicu.
Letošnji vpis je okrog 1.300 dijakov, kar pomeni tri kratno
število normalnih potreb zdravstva (naravni odliv).
Njihovega zaposlovanja v tujini, ki je žal zelo prisotno, ne
moremo preprečevati, saj gre pri tem za kršenje ustavnih
pravic posameznika.
Aktivnosti, ki naj bi kratkoročno omilile, problem pomanjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, že potekajo
in so predvsem v naslednjem:
- razmejitev nalog v zdravstvenem timu, ki mora medicinske
sestre in zdravstvene tehnike razbremeniti manj zahtevnih del
(transport, spremstvo, administracija) in visoko zahtevnih
medicinsko-tehničnih posegov, ki sodijo v delokrog zdravnika, še zlasti sekundarija,
- v ta namen se poveča in pospeši usposabljanje in zaposlovanje nezaposlenih laikov,
- kot pomoč pri zdravstveni negi se vključi študente in dijake
zadnjih letnikov MF in zdravstvenih šol,
84

- na podlagi zakona o plačah in pravilnika o napredovanju
uredi ustrezne plače glede na obremenitve, odgovornosti
deficitarnost,
- v poletnem času se vzpostavi racionalno funkcionira" j'
posameznih organizacijskih enot v bolnišnicah, predv#
v smislu odločitve programiranih posegov na kasnejše
dobje,
- predlog bolnišnic o obveznem dveletnem zaposloval.
zdravstvenih tehnikov v bolnišnicah po zaključenem Solaf*
je možno realizirati samo skozi ustrezno določilo zakon«,
bo to opredelil podobno kot sekundariat,
- zaposlovanja medicinskih sester iz drugih držav Ministrst *<
za zdravstvo zaenkrat ne predvideva, saj pogojuje vel
dodatnih problemov (jezik, različna strokovna usposoM '
nost, zagotavljanje pogojev bivanja ipd ).
w

2. Problem pomanjkanja medicinskih sester-babic
J!
Srednja šola za medicinske sestre-babice je bila ukinjena I'
1981, zadnje diplomantke imamo iz leta 1984. V letu
'i(j
bila v resornem organu za zdravstvo sprejeta odločitev, & '
za delo na porodniških oddelkih potrebne višje medici"*
sestre z dvosemestralno specializacijo iz porodniške
j
stvene nege. Zdravstveni zavodi so bili skladno s to odloćitv i
večkrat opozorjeni na potrebo ustrezne kadrovske poli"' '
vendar se na pošiljanje medicinskih sester na specializa£
niso odzivali, objektivno pa je temu botrovalo že ome"r
kronično pomanjkanje višjih medicinskih sester.

Tudi večkratna pobuda za prerazporeditev medici"! j®'
sester-babic iz drugih oddelkov ni stekla.
ko
V zvezi s sedanjimi razmerami so predvidene rešitve:
P
- v prerazporeditvi medicinskih sester-babic iz vseh orgJi "i
zacijskih enot Kliničnega centra na delo v porodnišnico.

0
- v možnosti združevanja
—
rukovanja nuKaienn
nekaterih poroaniSKin
porodniških oauu'
oddelk1",^
'
Sloveniji jih imamo 14, nekateri od njih nimajo niti dva P0't J;n1
na dan) in v usmeritvi razpoložljivih medicinskih sester-f*ff
v Klinični center,

- izobraževanje višjih medicinskih sester-babic po profl^
ki je pripravljen in sprejet, bo žal steklo predvidoma * J
v naslednjem šolskem letu 1995/96.
£

v)0
iSf°vi
Sporno dodeljevanje vojaških stanovanj v #! ki
!
moratorija
Pu
"a

Mag. MARJAN ŠETINC je 29. 6. 1994 postavil nasl'%,
poslansko vprašanje: »Vprašanje zastavljam Iz preprog
razloga, ker se je name obrnila skupina državljanov,'
<n ree
dobila stanovanjsko pravico v vojaških stanovanjih
.1*
ijin v*i
uc
moratorija, to je v času med 7. 7. 1991 in 8. 10. 1991' S
s
veste, je Vii|e sodišče v Ljubljani sprejelo dokončno
ku
tev, da se morajo ti stanovalci iz'teh stanovanj izseliti'J Ubij
iviiiif iu
JIM j«?
wi<d. 1000,
IUVV) jo
io skoraj
onurd| več
vet hoi
temi,
ki jih
je cca.
je že
kot OUU
300 sianv*
stanov',^ *13
sta
dobilo deložacijske odločbe. Med temi stanovalci j j%
resni socialni problemi. Ker mislim, da gre za rese"™ V
blem, ki zadeva veliko skupino državljanov, p ros"', lin
natančen odgovor na vprašanje: Ali je imela JLA v c
trimesečnega moratorija, ki se je iztekel 8. oktobra
umik JLA Iz Slovenije, pravico dodeljevati stanovanja Pj '*nij
cem JLA, uslužbencem, vojaškim osebam, vojaškim
jencem? In enako pravzaprav vprašanje ali je to P'*J *Hj
Imala
A vu času
^atli aH
nlAhltrll« rlaramkra
1000 A*%
Imela .11
JLA
od plebiscita
decembra 1990
do ntl*
p^'
moratorija 7. 7.1991?
Vlada mu je odgovorila:
Na vprašanji, ki ju je poslanec mag. Marjan Šetinc nas^
Vlado Republike Slovenije, in sicer ali je imela JLA'j
trimesečnim moratorijem pravico dodeljevati stanovanj')
silcem JLA (uslužbencem, vojaškim osebam, vojaškim w
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srn) ter ali je imela JLA to pravico v času od plebiscita,
"nbra 1990 pa do pričetka moratorija 7/7-1991, vlada
ovarja:
raf 'snničnino državno premoženje nekdanje SFRJ na ozemvse '^publike Slovenije, kamor seveda sodi tudi celoten sta3 o *njski
sklad nekdanje JLA, je na podlagi 3. odstavka I.
6
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisno»publike Slovenije ter 1. člena, drugega odstavka 4. člena
vaf 'člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
i 'e o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 1/
z dne 25/6-1991, s takojšnjim pričetkom veljavnosti),
j'Wu
z načeli mednarodnega prava o nasledstvu držav
le
državnega premoženja vsebovanimi v 18. členu Dunajtrst konvencije o nasledstvu držav glede državnega premožereli arhivov in dolgov iz leta 1963 dne 25/6-1991 prešlo
jbljtovno premoženje Republike Slovenije. Nepremično prelje nekdanje JLA na podlagi tretjega odstavka 9. člena
lenega ustavnega zakona ter na podlagi sklepa Vlade
"bilke Slovenije, številka 46-01/91-4/2-S z dne 17/12-1991,
als^ja Ministrstvo za obrambo.
H 1""o z navedenim nekdanja JLA med moratorijem oziIitf od dne, ko je Republika Slovenija prevzela vojaška
:dr«°vanja (25/6-1991), s slednjimi ni bila več upravičena
Sitvi lagati. Razpolaganje s stanovanji je prešlo v izključno
lili* ®inost Republike Slovenije, zaradi česar so vsa razpola:3d' nekdanje JLA iz obdobja moratorija nezakonita.
ni6'
•° vprašanje je povezano z amandmajem XCVI k ustavi iz
'974. Ta je v tretji točki določil, da zvezni zakoni, izdani
is^govi uveljavitvi (27/9-1990), veljajo v Republiki Sloveniji,
"k njim soglasje Skupščina Republike Slovenije. Dne 6/1, i® v nekdanji SFRJ, razen v Republiki Sloveniji, ki
*°nu ni dala soglasja in ga torej ni sprejela v svoj pravni
Pričel veljati zakon o zagotavljanju stanovanj v JLA
ga'fni |jst SFRJ, št. 84/90), na njegovi podlagi pa je bil izdan
^avilnik o stanovanjih JLA (Vojaški uradni list, št. 9/91).
Remiju Republike Slovenije je skladno z navedenim
<o' Zmajem tako tudi po 6/1-1991 še vedno veljal zakon
f^stvih in financiranju JLA ter na njegovi podlagi izdan
ijjUpik o dodeljevanju stanovanj iz stanovanjskega sklada
!'leta 1986. Nekdanja JLA je po plebiscitu decembra 1990
* 25/6-1991 s stanovanji torej še vedno lahko razpolagala,
'^bno je le, na kateri predpis je svoja razpolaganja oprla.
5"oiaganja, oprta na v Republiki Sloveniji neveljavne pred; J® po mnenju Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Nnem v odločbi št.: U-l-131/93-15 z dne 17/2-1994,
treba presoditi glede na v Republiki Sloveniji še
S 0 veljaven zakon o sredstvih in financiranju JLA ter na
$ 7' podlagi izdan pravilnik iz leta 1986 ter če je upravičeMIU
rnu je bilo stanovanje dodeljeno, izpolnjeval pogoje iz
Publiki
Sloveniji veljavnega zakona in pravilnika, tudi
a
razpolaganja šteti kot pravno-veljavna.
jI' > Ministrstva zg pbrambo iz januarja 1992 je le delno
Id
z vprašanjem,, ki ga zastavlja poslanec. Dejstvo
i' (w 'e' c'a i® v ,etu
delegacija Republike Slovenije
I L® avgusta dalje zahtevala od delegacije JLA izročitev
ju j ^®ntacije o izpraznjenih stanovanjih, šele v dokončnem
^ je na to delegacija JLA tudi pristala. Zato je bila
# >i a Slovenija prisiljena nekatere ukrepe za prevzem
jHj^ovanj storiti že pred tem. Šele ko je bil prevzem
i P1 Jh
'e t5''a v ,etu
sprejeta tudi ustrezna vladna
^ fjj ,»s katero se je nato skladno s stanovanjskim zakonom
(»i "Ha vojaška stanovanja.
,^15 .!)a stališča in ukrepi, ki so bili izvedeni v Republiki
Ji C"i', so bili kasneje potrjeni tudi s stališči, sprejetimi
,J ;'riJ
dela mednarodne komisije za vprašanja nasledstva
^ nle Jugoslavije.

i

Vprašanja o podržavljanju nemškega in avstrijskega premoženja
Mag. MARJAN ŠETINC, LDS, Je 17. junija letos, vlado in
njena pristojna ministrstva vprašal: »Koliko objektov in
zemljišč je v lasti Republike Slovenije, ki so prešla v last
države po odhodu nemških, avstrijskih in drugih državljanov
po končani 2. svetovni vojni?
Po sporazumu med bivšo SFRJ (FLRJ oz. DFRJ) in Nemčijo
oziroma Avstrijo sta ti dve državi poravnali odškodnino tem
državljanom, medtem ko je njihovo premoženje na ozemlju
sedanje Slovenije postalo last države.
Ministrstvo za pravosodje mu je poslalo naslednji odgovor:
Na poslansko vprašanje mgr. Šetinca Marjana z dne 17. 6.
1994, ki se nanaša na nepremičnine (zgradbe in zemljišča), ki
so po navedbah po odhodu nemških, avstrijskih in drugih
državljanov po 2. svetovni vojni prešle v last države, in katero
vprašanje ste poslali ministrstvu, dajemo naslednji odgovor:
Tujim državljanom je bilo nepremično premoženje med 2.
svetovno vojno in po njej podržavljeno na različne načine (iz
večih pravnih naslovov), na primer:
- na podlagi Odloka Avnoja z dne 21. 11. 1944, obj. v Ur. I.
DFJ, št. 2/45 (in kasnejšega zakona o njegovi potrditvi in
spremembi: Ur. I. FLRJ, št. 63/46, 76/46-popr., 105/46),-ki se
je nanašal direktno na državljane nemškega Reicha in s tem,
vsaj v začetni fazi, tudi na »avstrijske« državljane. Na podlagi
teh predpisov je po zakonu samem (z dnem njegove uveljavitve, to je s 6. 2. 1945) prešlo v državno last (v last Demorkatične federativne Jugoslavije) vse premoženje nemškega
Reicha in njegovih državljanov, ki se je nahajalo na ozemlju
Jugoslavije ter vse premoženje oseb nemške narodnosti (tu
so bile predvidene tudi izjeme, npr.: za Nemce, ki so se borili
v vrstah NOV);
- na podlagi Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih
podjetij po čl. 7a (ZNZGP - Ur. I. FLRJ št. 98/h46, 35/48). Na
podlagi čl. 7a tega zakona so po zakonu samem (z dnem
njegove uveljavitve, to je z 28. 4.1948) prešle v državno last (v
last FLRJ) vse nepremičnine, last tujih državljanov. Tudi tu so
bile predvidene določene izjeme: npr. za kmete poljedelce, ki
sami obdelujejo svojo zemljo ali za lastnike stanovanjskih
zgradb, ki jih rabijo v glavnem za svoje stanovanje (2. odst. 7a
člena) V pogledu »avstrijskega premoženja« (gre npr. za
fizične osebe, ki so imele avstrijsko državljanstvo na dan 28. 4.
1948 in na dan 19. 3. 1980) je v tej zvezi pomembna mednarodna pogodba med SFRJ in Republiko Avstrijo (Ur. I. SFRJ,
MP, št. 9/81), po kateri se je SFRJ zavezala Avstriji za odškodnino za nacionalizacijo po tej pravni podlagi, to je po čl. za
ZNZGP. Z izplačilom dogovorjenega zneska se SFRJ oprosti
vseh obveznosti glede zahtev, ki so nastale kot neposredna
posledica nacionalizacije po že omenjenem čl. 7a ZNZGP (čl.
4/II navedene pogodbe);
- za podržavljenje »avstrijskega premoženja« je relevantna
tudi Državna pogodba o vzpostavitvi neodvisne in demokratske Avstrije (Ur. I. FLRJ, MP, št. 2/56) in posledični zadevni
izvedbeni predpisi (Odlok o likvidaciji avstrijskega premoženja na podlagi Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in
demokratske Avstrije, Ur. I. FLRJ, št. 6/57 in Navodilo za
izvrševanje Odloka o likvidaciji avstrijskega premoženja na
podlagi Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratske Avstrije, Ur. I. FLRJ, št. 4/58); po tej Državni pogodbi
o vzpostavitvi neodvisne in demokratske Avstrije (čl. 27/II) je
Jugoslavija pridobila pravico da zapleni ali drugače likvidira
avstrijsko premoženje, Avstrija pa se je obvezala, da bo
odškodovala avstrijske državljane, katerih premoženje je bilo
odvzeto na tej osnovi.
Z osamosvojitvijo (25. 6. 1991) je država Republika Slovenija
prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z ustavo RS in
ustavo SFRJ prenešene na organe SFRJ (Temeljena ustavna
listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/91-1, člen l/IKII).
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Z istim časovnim trenutkom (25. 6. 1991) je Republika Slovenija prevzela v upravljanje vse premično in nepremično premoženje, s katerim so na ozemlju RS upravljali zvezni organi
(Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list RS,
št. 1/91-1, člen 9/1).
Na nepremičnem premoženju na ozemlju RS, na katerem je
imela federacija pravico uporabe, se je vknjižila pravica na
Republiko Slovenijo (Uredba o z. k. izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na RS, Ur. I. RS, št. 61/92, člen 2).
Ministrstvo za pravosodje, glede na svoje delovno področje,
določeno z zakonom, ne vodi uradnih evidenc o premoženju,
ki je sedaj v lasti Republike Slovenije.
V vednost:
- Vlada RS

jektivno in enostransko prikazovanje problematike v dne" i0
časopisju, je močno precenjena, saj gospod poslanec n* m
število podpisov, ki je kar desetkrat večja od tistega, k' 9 s
SEM predložil Državnemu zboru v pisni dokumentaciji' pe

Vlada Republike Slovenije se povsem zaveda tudi .05 _
problematike slovenske muzejske stroke, v kateri je P * |ai
kritičen tudi problem Slovenskega etnografskega
5
Zaradi spremenjenega odnosa Ministrstva za notranje Z!J
do prostorskih zmogljivosti v nekdanji vojašnici na
je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o sPre„..
sklepa o namembnosti tega kompleksa. Ker bo Ministrst« eir
notranje zadeve zagotovljena nova lokacija, bo po sprelf °
nem predlogu celotni kompleks nekdanje vojašnice na *
kovi namenjen za potrebe slovenskih kulturnih institucij; tt
sti pa Slovenskega etnografskega muzeja in Mreže za ^ ' '<
kovo.
;■
9o
»i

Čigava bo Mladika?

O gradnji upravne stavbe Ministrstva za obraj«
>re

Mag. MARJAN ŠETINC in dr. FRANC ZAGOŽEN sta maja
oziroma junija letos republiško vlado vprašala, komu bo
končno le pripadel kompleks nekdanje vojaške bolnice Mladika.

BREDA PEČAN in IVAN SISINGER, poslanca ZLS°' >lo
9o
postavila naslednje vprašanje:

Prejela sta naslednji odgovor:
Na 20. seji Državnega zbora Republike Slovenije v dneh od 24.
do 27. maja 1994 je bilo med drugim postavljeno tudi vprašanje poslanca dr. Franca Zagožna v zvezi s kompleksom Mladike in reševanjem problema Slovenskega etnografskega
muzeja. Na vprašanje je odgovoril generalni sekretar Vlade
Republike Slovenije g. Mirko Bandelj, ki je v kratkem povzel
gradivo o tej problematiki, predvsem kompleksnega reševanja prostorske problematike državnih organov in kulturnih
ustanov. V zvezi z zahtevo dr. Zagožna za pisni odgovor na
njegovo vprašanje dopolnjujemo gradivo, ki je bilo v zvezi
s problematiko Mladike objavljeno v Poročevalcu št. 22 z dne
16/6-1994.
Že takoj po osamosvojitvi je Mestni sekretariat za urbanizem
in varstvo okolja Mesta Ljubljana pripravil obširno analizo
vseh vojaških objektov na območju Ljubljane ter opredelil
tudi možnosti za njihovo novo namembnost. Med temi objekti
je tudi Mladika, za katero so bile predlagane kulturne upravne
in šolske dejavnosti nacionalnega pomena. Taka namembnost je bila utemeljena med drugim tudi z lokacijo, kjer je
»...tradicionalno močna koncentracija kulturnih in upravnih
ustanov nacionalnega pomena.« Vlada Republike Slovenije je
v skladu s svojimi pooblastili namenila kompleks upravnim
organom, konkretno Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za šolstvo in šport. Potrditev primernosti svoje odločitve
je dobila tudi v Presoji organov, v kateri so strokovno obdelane možne lokacije v Ljubljani v primerjavi s prakso v drugih
evropskih mestih. Po presoji avtorja je sedanja lokacija Ministrstva za zunanje zadeve povsem neprimerna, umestitev
v kompleks Mladike pa daje temu upravnemu organu potrebni
zunanji poudarek, hkrati pa ne ruši ravnotežja kulturnih in
upravnih ustanov v tem predelu mesta. Tudi s spomeniškovarstvenega vidika kompleks s predlagano namembnostjo ne bi
bil prizadet, temveč kvečjemu še bolj poudarjen.
Strokovno presojo primernosti lokacije in objektov kompleksa Mladika za namene državnih upravnih organov ali za
muzejsko dejavnost je pripravila Šola za arhitekturo Fakultete
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Podlaga za to analizo sta bila program Slovenskega etnografskega muzeja, ki
ga je slednji predložil tudi Državnemu zboru, ter program
prostorskih potreb Ministrstva za šolstvo in šport, ki ga je
izdala strokovna služba Servis skupnih služb vlade, zato
zavračamo kot neutemeljene in nesprejemljive vsakršne
namige o strokovnih analizah »z vnaprej sugerirano rešitvijo«.
Prav tako so neutemeljene tudi pavšalne ugotovitve, da bi
Slovenski etnografski muzej lahko zaživel v Mladiki že ob
manjših posegih. Tako možnost izključujejo tako sedanje
stanje objekta kot posebne zahteve muzejske dejavnosti. In
končno, tudi javna podpora, ki jo je izzvalo predvsem neob86

V občini Ljubljana - Bežigrad je v gradnji palača za Ml arr
stvo za obrambo Republike Slovenije. V času, ko Vla®J
zaradi izboljšanja konkurenčne sposobnosti gospo®%
zmanjšati pravice upokojencev in socialnih prejem11' >air
lotevamo nedvomno zelo drage gradnje, ki je v n»»rL
s težnjo Vlade po zmanjšanju javne porabe.

V skladu s programskimi cilji, ki jih Ima DeSUS do I1 loki
porabe, postavljam Vladi naslednja vprašanja:
4it<
1. Kdo in kdaj je sprejel sklep o gradnji palače Mini«"*"
obrambo?
1
2. Kakšna je predračunska oziroma pogodbena vf^6Cl
naložbe v palačo?

3. Kdo je bil pooblaščen podpisnik pogodbe o Izgradi 'stl
kakšen način ter s čigavo odobritvijo
finančno kritje Izgradnje oz. trampa?
'ost

Poslanko Bredo0 IPečan pk.je zanimalo, kdo je odob^
^
stva za gradnjo1 in ali
an je za to
10 predvidena
preavioena posebna
poseona P0,!^ 1
v proračunu države In ali je bil Izvajalec v skladu z
izbran na osnovi razpisa?
P
Prejela sta naslednji odgovor:
Poslanec Ivan Sisinger jena 20. seji Državnega zbora
poslansko vprašanje in nato zahteval še pisni odgovo'J
kdaj je bila sprejeta odločitev o graditvi objekta Minis%L0
obrambo, kakšna je vrednost in kdo je podpisal P°U
Poslanka Breda Pečan pa je na 22. seji vprašanje p o" irev;
sprašuje, ali se gradnja financira iz proračuna, kaW »isa
gradnja odobrena in na podlagi katerih predpisov.
Na postavljena vprašanja vlada pojasnjuje:
1. Na podlagi 1., 4. in 9. člena ustavnega zakona za
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod\
Republike Slovenije (uradni list RS; št. 1/91-1) je Mini®11'}
n h ram ho Roriiihlilra
obrambo
Republike Qinuaniio
Šlovenije, nrouToln
prevzelo unia&lra
vojaške nonffl^
nepf®
na območju države. Vlada Republike Slovenije je u.
omenjenega ustavnega zakona (21. člen) z dne 1»!.
pod št. 8-12/91-2/11-8 sprejela merila za upravljanje
državnega premoženja. Ta merila so bila dopolnjen^
pom Vlade Republike Slovenije z dne 17/12-1992. 0"^
bila sprejeta tudi uredba o zemljiškoknjižnem prenos^,
mičnin nekdanje Socialistične federativne republike^
vije na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 61/92)/J
merilih je bilo določeno, da se za obrambne potreti
loma ne uporabljajo objekti v ožjih urbanih središčih <
ki ne spadajo v organizacijo obrambnih sil, ter da
spektivni objekti lahko dajo tretjim, če ti zagotavljaj
nostno enakovredne nepremičnine na perspektivni'
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. ^Polnjenih merilih vlade v letu 1992 pa je predvideno, da
ali odprodajo, če
zaščitne potrebe.
"«njena merila so bila sprejeta tudi skladno z določbo 197.
, "a Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
VPSčine Republike Slovenije ter o republiških upravnih
'n , Snih (Uradni list SRS, št. 24/79,12/82,39/85, 37/87 in 18/88)
" 5 člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
jjj" 5t. 4/93), zdaj ureja upravljanje državnega premoženja.
n
neperspektivni objekti lahko zamenjajo
19!
tem perspektivno rešuje obrambne ali
1

sN Ministrstvo za obrambo je v decembru 1991 skladno z merili
iriHle seznanilo Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljane
11* lr'merami, kateri objekti v Ljubljani naj bi se perspektivno
di> žali za obrambne potrebe. Po večkratnem usklajevanju
i ** Vr,d $nim svetom Skupščine Mesta Ljubljane in Občino Beži' pri čemer se je upoštevala zahteva, da se sprostijo
9oročne vojaške nepremičnine v središču mesta, je bil
Sien dogovor tako, da je bil 1/4-1992 podpisan tudi ustreSporazum o uskladitvi interesov z Izvršnim svetom Skupš' Mesta Ljubljane o prihodnji namembnosti vojaških
"'''emičnin.
Že pred tem pa je .bila dosežena uskladitev in
8
ieta odločitev, da se Ministrstvo za obrambo preseli
'loti na Kardeljevo ploščad za Bežigradom oziroma da se
wočno uporablja poleg te lokacije še lokacija v Šentvidu
Mostah - Polje. Razlogi za preselitev Ministrstva za
MjJ^nbo so bili zlasti:
adi
>d>'
iKO«lokacije
v ožjem mestnem središču so za Ministrstvo za
,ipi aattbo neustrezne (Metelkova, Roška, Kodeljevo, Županči' . Prežihova) glede na dejavnost ministrstva;
loFlok,
Racija RŠTO je neustrezna zaradi bližine spomeniško
"'enih objektov (Narodna galerija);
t n",
"lavnost na osmih različnih lokacijah (zdaj šestih) onemo* ustrezno organizacijo dela Ministrstva za obrambo,
ir^ '6čuje stroške poslovanja ipd.
JBi podlagi je bila sprejeta omenjena odločitev o selitvi
lujil !lstrstva za obrambo, ki bo dolgoročno pomenila koncenito*' io Ministrstva za obrambo in vojske le na treh lokacijah
?brnočju Ljubljane, in sicer v Šentvidu, za Bežigradom in
°stah. Preselitev Ministrstva za obrambo je bila usklajena
' '^ed posameznimi ministrstvi in vladnimi službami (nove
joi® gorske potrebe Ministrstva za finance, Ministrstva za pra[fP^ie in podobno).
'''Podlagi navedenih razlogov je Ministrstvo za obrambo:
j pd Niredilo nekdanji vojaški internat in ga usposobilo za
uporabo kot poslovni objekt;
K
jojJ^orna usposobilo nekdanji vojaški hotel Triglav;
Jo f !!ey
*elo dva objekta, kupljena od Smelta (Smelt I in II), od
59
skupnih služb;

- izpraznilo prostore na Župančičevi in jih predalo servisu
skupnih služb.
Vse navedene dejavnosti so bile opravljene z namenom, da se
vsaj del Ministrstva za obrambo čim prej preseli za Bežigrad.
Dne 27/3-1992 je bila z IMOS-om d.d. podpisana tudi pogodba
o dograditvi objekta Triglav na račun dveh vojašnic, in sicer
na Topniški in Parmovi. Pogodba je bila izdelana na podlagi
predhodno usklajene projektne naloge in sodno ugotovljene
vrednosti nepremičnin na Parmovi in Topniški.
V letu 1993 je bil narejen zemljiškoknjižni prepis navedenih
nepremičnin na Repu Mike Slovenijo, Ministrstvo za obrambo
ter skladno z mer»W
z dne 17/12-1992 prenos obeh
vojašnic na IMOS 4-d. Pogodba je bila sklenjena 12/7-1993
v skladu s 4. točke meril, ki določa, da se posamezna nepremičnina lahko zamenja ali odproda, če se s tem zagotavljajo
vrednostno enakovredne nepremičnine, ki se bodo uporabljale za obrambne potrebe. Po teh merilih je za podpis
pogodbe pooblaščen minister za obrambo, pogodbe, sklenjene pred noveliranjem meril, pa so ostale veljavne. Mnenje
o pravni veljavnosti pogodbe je dalo Javno pravobranilstvo
dne 15/7-1993.
4. Ministrstvo za obrambo je dne 28/6-1993 sklenilo tudi
pogodbo s skladom stavbnih zemljišč za plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča BI 2/2 po
lokacijskem dovoljenju z dne 28/9-1992. Na tej podlagi je bilo
izdano tudi gradbeno dovoljenje. Ti stroški so bili pokriti
s proračunom za leto 1993. Dograditev objekta bo v glavnem
končana v letu 1994 in organizacijske enote Ministrstva za
obrambo bodo preseljene v letu 1995. Pri tem bo uporabljena
oprema, s katero Ministrstvo za obrambo že razpolaga, del,
zlasti opreme za operativne prostore, pa se bo zagotovil
v okviru redne dejavnosti Ministrstva za obrambo.
Celotna vrednost dograditve objekta Triglav je prilagojena
vrednosti obeh vojaških objektov, ki sta bila dana v zameno
(16,4 mio DEM). V okviru proračunskih sredstev za leto 1993
in 1994 je bil obnovljen tudi del nekdanje vojaške gimnazije za
delo Izobraževalnega centra Ministrstva za obrambo oziroma
vojaško šolstvo.
Na lokacijo za Bežigrad se bo v letu 1995 preselil še Republiški štab za Teritorialno obrambo s prištabnimi službami,
nekatere operativne službe, ustrezno bodo prerazporejeni
tudi drugi organi in službe Ministrstva za obrambo, tako da bo
dosežena trajna rešitev.
Vse dejavnosti, ki so od 1991. leta povezane s preselitvijo
Ministrstva za obrambo za Bežigrad vključno z dograditvijo
Triglava, so potekale načrtno, v skladu z merili za upravljanje
vojaških nepremičnin na podlagi ustreznih dovoljenj in
v skladu s predpisi. Ministrstvo za obrambo je o tem v letu
1993 poročalo tudi Odboru za nadzor proračuna in drugih
javnih financ Državnega zbora. Tudi vlada je večkrat obravnavala problematiko upravljanja vojaških nepremičnin in pri tem
presodila ustreznost postopkov (npr. na 73. seji dne 10/31994) na tem področju.
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