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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU 

- EPA 941 - HITRI POSTOPEK 

dr. Franc Zagožen 
Janez Podobnik 
poslanca 
Slovenske ljudske stranke 

Na podlagi 174. in 201. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. št. 40/93) predlagani, da Državni zbor RS po 
hitrem postopku sprejme , 

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O RAČUNSKEM 
SODIŠČU (UR. I. RS 48/94) 

11 Predlog zakona vsebuje vse elemente, ki jih zahteva 
člen Poslovnika Državnega zbora RS. 

Hitri postopek je nujen zaradi bližajočih se volitev čla^ 
računskega sodišča. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora' 
bosta pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru' 
sodelovala predlagatelja: 

dr. Franc ZAGOŽEN, 
Janez PODOBNIK, 
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Predlog zakon o dopolnitvah zakona o računskem sodišču 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Na podlagi sedaj veljavne zakonodaje predlagatelj ugotavlja 
sorazmerno neskladje med trajanjem mandata predsednikov 
ustavnega in računskega sodišča. 

Medtem ko je mandat predsednika ustavnega sodišča dolo- 
čen za dobo treh let, je mandat predsednika računskega 
sodišča popolnoma nedorečen. 

Iz prakse zahodnih demokracij je razvidno, da se zaradi konti- 
nuitete dela in zaradi nevarnosti neupravičene prevlade večin- 
ske politične grupacije ob imenovanju sodnikov računskega 
sodišča pri prvih imenovanjih članov podobnih institucij pred- 
vidi različno dolgo trajanje mandatov posameznih sodnikov. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z dopolnitvijo zakona o računskem sodišču želimo natanč- 
neje določiti trajanje mandata predsedniku računskega 
sodišča skladno s trajanjem mandata predsednika ustavnega 
sodišča. 

Predlagana rešitev z različnim trajanjem mandatov posamez- 
nih sodnikov omogoča kontinuiteto dela računskega sodišča, 
saj mandat posameznih članov nikoli ne preneha naenkrat in 
se tako vsaka tri leta zamenja le tretjina članov računskega 
sodišča. 

Po predlogu iz drugega člena Predloga zakona o dopolnitvah 
zakona o računskem sodišču bo Državni zbor vsaka tri leta 
imenoval tretjino novih članov računskega sodišča, kar bo 
večinoma v skladu z menjavanjem mandatov poslancev 
Državnega zbora. S tem bo zagotovljena večja demokratič- 
nost imenovanja članov računskega sodišča glede na spre- 
menljivo politično večino v državnem zboru. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Zakon o dopolnitvah zakona o računskem sodišču ne 
nikakršnih finančnih posledic za proračun Republike 
nije. 

BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V drugem odstavku 5. člena Zakona o računskem sodiS^ 
I. RS št. 48/94) se pika nadomesti z vejico in doda besa" 
»predsednika računskega sodišča pa med predlaganih' 
didati izbere in imenuje Državni zbor za dobo treh let"' 

2. člen 

V Zakonu o računskem sodišču se v petem poglavju 
HODNE IN KONČNE DOLOČBE doda nov člen: 

»37. člen 

Pri prvih volitvah članov računskega sodišča se ena trflj 
članov voli za dobo treh let, druga tretjina članov za ^ 
šestih let in tretja tretjina članov za dobo devetih let. 

Trajanje mandata posameznemu članu računskega so& 
določi žreb pred imenovanjem v Državnem zboru RS.« 

3. člen 

»Dosedanji 37. člen Zakon o računskem sodišču postafl® 
člen.« 

4. člen 

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

Odlagana dopolnitev zakona o računskem sodišču je nujno 
Potrebna zaradi natančnejše določitve trajanja mandatov čla- 
n°v in predsednika računskega sodišča, ki naj omogoči, da se 
zelniki volijo v različnih mandatih Državnega zbora. 

hzlično trajanje mandatov posameznih sodnikov tudi pre- 
učuje nastanek »mandatne praznine« in s tem omejitve 

računskega nadzora nad delom državnih organov, ki mora 
potekati nepretrgoma in čim manj odvisno od trenutne poli- 
tične sestave Državnega zbora. 

Uporaba žreba pri določitvi mandata posameznim članom 
sodišča je v tem trenutku ob prvem imenovanju sodnikov 
računskega sodišča še najbolj pravična. 

B®sedilo člena, ki se spreminja 

5. člen 
I1) Računsko sodišče ima devet članov. 

p) Člane računskega sodišča imenuje državni zbor na pred- 
°9 Predsednika republike za dobo devetih let. 

Predsednika, namestnika predsednika in druge člane 
Nunskega sodišča imenuje državni zbor, s tajnim glasova- 
r,lern. z večino glasov vseh poslancev. 

j?) Za člane računskega sodišča se lahko imenuje državljan 
"®publike Slovenije, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 

najmanj 10 let delovnih izkušenj na družboslovnem ali nara- 
voslovnem področju in kdor v štirih letih pred imenovanjem ni 
bil član Vlade Republike Slovenije. 

(5) Najmanj tretjina članov računskega sodišča mora imeti 
naziv pooblaščeni revizor po zakonu o revidiranju (Ur. I. RS št. 
32/93). 

(6) Člani računskega sodišča organizirajo in vodijo delo posa- 
meznih področij. 

(7) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika repu- 
blike Slovenije in državni zbor o izteku mandata člana račun- 
skega sodišča najkasneje šest mesecev pred iztekom man- 
data. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O NOTARIATU 

- HITRI POSTOPEK 
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Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O NO- 
TARIATU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku, za 27. sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije dne 19/12-1994. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava in sprejme navedeni 
zakon po hitrem postopku, da se bo Notarska zbornica 
Slovenije lahko konstituirala in začela veljavno delovati 
potem, ko bo imenovanih prvih 30 notarjev, rok za 
dokončno uveljavitev zakona pa se podaljša do 1. junija 
1995. Vlada ocenjuje, da bo v tem času mogoče izpeljati 
postopek imenovanja notarjev za zasedbo vseh 63 notar- 
skih mest. Ker prvih 30 notarjev ne bo zmoglo opraviti 
vsega dela, ki sodi v delokrog notarjev, je sprememba 

zakona nujno potrebna, da se prepreči pravni nered oZ^ 
roma zastoj pri overjanju podpisov in posredno s tefl 
zastoj pri prometu z nepremičninami, kakor tudi, da s> 
preprečijo motnje v poslovanju gospodarskih subjektov 
zlasti pri poslovanju delniških družb in družb z omejeno 
odgovornostjo. S predlagano spremembo zakona se zagf 
tavlja kontinuiteta zagotavljanja pravnih storitev, ki s" 
v pristojnosti sodišč in upravnih organov, z uveljavitvijo 
zakona pa prehajajo v pristojnost notarjev. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov' 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenija 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenij« 
v Ministrstvu za pravosodje. 

Predlog zakona o spremembah zakona o notariatu 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o notariatu je bil sprejet 10. 3.1994, veljati pa je začel 9. 
4. 1994. Po uveljavitvi zakona je bil zakon noveliran tako, da 
se je spremenila določba zakona, ki opredeljuje uporabo 
jezika na narodnostno mešanih območjih. Zakon o notariatu 
opredeljuje postopek za imenovanje notarjev v 10. členu, 
v prehodnih določbah pa posebej opredeljuje postopek ime- 
novanja prve skupine tridesetih notarjev. V skladu z zakonom 
notarje imenuje minister, pristojen za pravosodje na predlog 
Notarske zbornice Slovenije, medtem ko prvih 30 notarjev 
imenuje na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, 
Državni zbor Republike Slovenije. Zakonodajalec je torej 
v zakonu predvidel postopno odpiranje notarskih mest, saj 
bodo vsi notarji lahko imenovani in začeli poslovati šele 
potem, ko se bo konstituirala Notarska zbornica Slovenije. Po 
določbi 127. člena zakona se Notarska zbornica Slovenije 
konstituira in začne veljavno delovati potem, ko nastopi 
uradno poslovanje po zakonu najmanj 30 notarjev. Zakon 
določa rok za uveljavitev notariata. Zakon v določbi 129. člena 
določa, da se določbe 47. in 60. do 71. člena zakona ne' 
uporabljajo do 31. 12. 1994, kar pomeni, da bi morali notarji 
začeti z opravljanjem vseh notarskih storitev 1. 1. 1995. Prav 
tako bodo s 1. 1. 1995, zaradi prenosa določenih opravil na 
notarje razveljavljene določbe nekaterih zakonov, na katerih 
področje posega notarsko poslovanje. 

Predlagatelj ocenjuje, da prvih 30 notarjev, za imenovanje 
katerih teče postopek ne bo zmoglo opraviti predvidenega 
obsega del, ki sodijo v notarsko pristojnost, poleg tega pa 
ugotavljamo, da do uveljavitve zakona o notariatu to je do 1.1. 
1995 ne bo mogoče imenovati še preostalih 33 notarjev, tako 
da ob uveljavitvi zakona ne bodo zasedena vsa notarska 
mesta, ki jih je na območju Republike Slovenije 63. Ker prvih 
30 notarjev ne bo zmoglo pokriti vseh potreb državljanov po 
notarskih storitvah, je nujno potrebno podaljšati rok za uvelja- 
vitev zakona in poenostaviti postopek za imenovanje notarjev 
tako, da se Notarska zbornica Slovenije lahko konstituira 
potem, ko je imenovanih prvih 30 notarjev. 

Z uveljavitvijo zakona o notariatu se na notarje prenesejo 
nekatera opravila, ki sedaj sodijo v pristojnost sodišč, kot so: 
overjanje podpisov, pisave in prepisov; opravljanje protestov 

skU? menic in čekov; overjanje pogodb, ki morajo biti v s.- , 
z veljavno zakonodajo overjene po sodniku, v sKU? 

■"Ž lah*; 

z določbo 47. člena zakona o notariatu pa morajo biti $ 
sane v obliki notarskega zapisa. Samo sodišča v RepuF1 

Sloveniji opravijo letno približno 200.000 overitev. V Repul 
Sloveniji je registriranih nekaj manj kot 50.000 gospoda^ 
subjektov. Po dokončanju procesa lastninskega preobliK"^ 
nja podjetij pa se bo povečalo zlasti število delniških dru# 
družb z omejeno odgovornostjo, za veljavnost sklepov otf 
nov upravljanja teh družb pa zakon o gospodarskih druff! 
zahteva zapis sklepov oziroma potrditev sklepov po nota' 
Zakon o gospodarskih družbah zahteva sodelovanje noWp 

na skupščini delniške družbe. Delokrog notarskih opravi' 
nedvomno tako obsežen, da zgolj 30 notarjev ne bo zmoS 
pokriti vseh potreb državljanov. Predlagatelj nadalje ug°^ 
Ija, da bodo ostali notarji, ki jih po zakonu imenuje minis«J 
pristojen za pravosodje, lahko imenovani šele v drugi pol " 
prihodnjega leta, saj se Notarska zbornica Slovenije ' 
konstituira šele potem, ko bo začelo uradno poslovanje P1 

30 notarjev. 

Tako oblikovana zakonska določba zavlačuje postopek i"1' 
novanja notarjev, zato predlagatelj predlaga njeno sp" 
membo. 

Predlagatelj predlaga spremembo zakona po hi,d 
postopku v skladu z določbo 201. člena poslovnika Državni 
zbora Republike Slovenije, saj bi uveljavitev zakona o noW 
atau 1. 1. 1995, zaradi nezasedenosti notarskih mest P°vZL 
čila motnje v pravnem prometu z nepremičninami in pri po8' 
vanju gospodarskih subjektov oziroma pravni nered 

2. CILJI IN PREDLAGANA REŠITEV 

S predlagano spremembo zakona se zagotavlja kontinuit' 
opravljanja pravnih storitev, ki z uveljavitvijo zakona preha 
iz pristojnosti sodišč na notarje in preprečuje zastoj pri nu" 
nju pravnih storitev. 

Zakon naj se spremeni tako, da se: 
1. določbe 47. in 60. do 71. člena zakona ne uporabljajo do 
junija 1995 in, da s 1. junijem 1995 prenehajo veljati dolo™ 
zakonov, na katerih področje posega notarsko poslovan 
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2- da se Notarska zbornica Slovenije konstituira in začne 
veljavno delovati potem, ko bo imenovanih po zakonu o nota- 
ru najmanj 30 notarjev. 

3 da so za dokončanje zadev, ki bodo do 31. 5. 1995 predlo- 
žene pristojnim sodiščem oziroma upravnim organom pri- 
sojni ti organi. 

finančne in druge posledice zakona 

S spremembami zakona ne bodo nastale nove obveznosti za 
Glavni proračun. 

besedilo ćlenov 

1.člen 

Prvi odstavek 127. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 
13/94 in 48/94) se spremeni tako, da se glasi: 

'Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno 
delovati potem, ko je po tem zakonu imenovanih prvih tride- 
set notarjev.« 

2. člen 
128. člen zakona o notariatu se spremeni tako, da se glasi: 

Določbe 47. člena in 60. do 71. člena tega zakona se uporab- 
ljajo od 1. junija 1995. 

1. junija 1995 prenehajo veljati: 

- drugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek 
117. člena, tretji in četrti odstavek 137. člena zakona o dedo- 
vanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89); 
- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstavek 
62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 15/6 in 1/89); 
- prvi in drugi odstavek 2. člena in 17. člena zakona o overitvi 
podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72). 

1. junija 1995 se preneha uporabljati 69. člen zakona o menici 
(Uradni list FLRJ, št. 104/46, Uradni list SFRJ 16/65, 54/70 in 
57/89). 

3. člen 

130. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»Za dokončanje zadev, ki so bile do 31. 5. 1995 predložene 
pristojnim sodiščem oziroma upravnim organom, so pristojni 
ti organi.« 

4. člen 

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

Glede na oceno stanja in opisane razloge za sprejem zakona 
0 spremembah zakona o notariatu, predlagatelj predlaga, da 
Se po hitrem postopku spremeni zakon o notariatu in sicer 
tako, da se bo Notarska zbornica Slovenije lahko konstituirala 
"i začela veljavno delovati, potem, ko bo imenovanih prvih 30 
Notarjev, rok za dokončno uveljavitev zakona pa se podaljša do 1. junija 1995. Predlagatelj ocenjuje, da bo v tem času 
Mogoče izpeljati postopek imenovanja notarjev za zasedbo 
vseh 63 notarskih mest. Ker prvih 30 notarjev ne bo zmoglo 
°praviti vsega dela, ki sodi v delokrog notarjev je sprememba 

zakona nujno potrebna, da se prepreči pravni nered oziroma 
zastoj pri overjanju podpisov in posredno s tem zastoj pri 
prometu z nepremičninami, kakor tudi, da se preprečijo mot- 
nje v poslovanju gospodarskih subjektov, zlasti pri poslovanju 
delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo. S predla- 
gano spremembo zakona se zagotavlja kontinuiteta zagotav- 
ljanja pravnih storitev, ki so v pristojnosti sodišč in upravnih 
organov, z uveljavitvijo zakona pa prehajajo v pristojnost 
notarjev. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

127. člen 

Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno 
delovati potem, ko nastopi uradno poslovanje po tem zakonu 
najTianj trideset notarjev. 

Prvo sejo skupščine zbornice skliče najstarejši izmed notarjev 
12 prejšnjega odstavka. 

Odločitve oziroma dejanja iz pristojnosti zbornice po drugem 
°dstavku 14. člena, drugem odstavku 15. člena in prvem 
odstavku 17. člena ter drugem odstavku 17. člena ter drugem 
odstavku 107. člena tega zakona opravlja dokonstituiranja 
organov zbornice minister, pristojen za pravosodje. 

Začasno tarifo o nagrajevanju notarjev predpiše minister, 
Pristojen za pravosodje, najkasneje v treh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

129. člen 

Določbe 47. člena in 60. do 71. člena tega zakona se ne 
uporabljajo do 31. decembra 1994.1. januarja 1995 prenehaio 
veljati: ' 
- drugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek 
117. člena, tretji in četrti odstavek 137. člena zakona o dedo- 
vanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78); 
- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstavek 
62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmeriih 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89); ««merjin 
- prvi in drugi odstavek 2. člena in 17. člen zakona o overitvi 
podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72) 
1. januarja 1995 se preneha uporabljati 69. člen zakona 
o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46, Uradni list SFRJ 16/65 
54/70 in 57/89). 

130. člen 

Za dokončanje zadev, ki so bile do 31. decembra 1994 predlo- 
žene pristojnim sodiščem oziroma upravnim organom so 
pristojni ti organi. 
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Predlog zakona o ZAČASNI UREDITVI ORGANIZACIJE IN PRISTOJNOST 

OBČINSKIH SODNIKOV ZA PREKRŠKE IN OBČINSKIH JAVNIH 

PRAVOBRANILCEV - EPA 951 - HITRI POSTOPEK 
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Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI ORGANI- 
ZACIJE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKIH SODNIKOV ZA 
PREKRŠKE IN OBČINSKIH JAVNIH PRAVOBRANILCEV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku, za 27. sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije dne 19/12-1994. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po 
hitrem postopku, ker mora biti delovanje sodnikov za 

prekrške in javnih pravobranilcev usklajeno z novo 
državno ureditvijo, ki bo vzpostavljena s 1. januarjem 
1995. 

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 Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

Predlog zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za| 
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev  

I. OCENA STANJA 

Položaj in funkcije javnega pravobranilstva ureja zakon o jav- 
nem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS. št. 5/91), ki javnega pravobranilca opredeljuje 
kot samostojen organ družbenopolitične skupnosti. Prevladu- 
joča naloga javnega pravobranilca je zastopanje družbenopo- 
litične skupnosti, njenih organov, organizaciji in skladov, ki 
so pravne osebe ter krajevnih skupnosti pred sodišči in dru- 
gimi organi glede njihovih premoženjskih pravic in koristi. Na 
zastopniško funkcijo javnega pravobranilca se navezuje sve- 
tovanje subjektom, ki jih zastopa. Poleg tega pa javni pravo- 
branilec izvršuje še druge pravice in dolžnosti, določene 
z zakonom. 

V skladu z navedenim zakonom je bilo ustanovljeno Javno 
pravobranilstvo Republike Slovenije ter javna pravobranilstva 
na nivoju občin. Ta so organizirana kot medobčinska javna 
pravobranilstva (eno pravobranilstvo za več občin) - teh je 
10, oziroma kot mestno javno pravobranilstvo, za mesto Ljub- 
ljana. 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) ne pred- 
videva samostojnega institucionalnega varovanja premoženj- 
skih interesov države. Ustavni zakon za izvedbo ustave Repu- 
blike Slovenije (Uradni lirt RS, št. 33/91) pa v 6. členu določa, 
da javna pravobranilstva nadaljujejo delo po dosedanjih pred- 
pisih do sprejema novih. 

Ob koncu leta 1994 bo predvidoma opravljalo javnopravobra- 
nilsko funkcijo na Javnem pravobranilstvu Republike Slove- 
nije 10 funkcionarjev, na občinskih javnih pravobranilstvih pa 
skupaj 23 javnih pravobranilcev in njihovih namestnikov. Na 
Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije bo zaposlenih 17 
strokovnih delavcev, administrativnega in tehničnega osebja, 
na občinskih javnih pravobranilstvih pa skupaj 22 delavcev. 

Položaj in funkcije občinskih in medobčinskih sodnikov za 
prekrške ter republiškega senata za prekrške ureja zakon 
o prekrških (Uradni list SRS, št., 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93). Opredeljuje jih kot 
organe, ki opravljajo pravosodno funkcijo, ki vodijo postopek 
o prekrških, ugotavljajo odgovornost za prekrške, izrekajo 
sankcije prekrškov ter opravljajo druge, z zakonom določene 
funkcije. 

Občinski in medobčinski sodniki za prekrške vodijo postopal 
za prekrške na prvi stopnji, Republiški senat za prekrške p>' 
pritožbeni organ. Občinskih in medobčinskih organov »I 
postopek o prekrških je v Sloveniji 55, v njih pa bo ob kon£1 

leta 1994 opravljalo funkcijo sodnika za prekrške predvidon 
130 funkcionarjev. Poleg njih pa bo v navedenih organ1" 
zaposlenih še 231 administrativno-tehničnih in drugih dM 
lavcev. 

Sodnike za prekrške Republiškega senata za prekrške volijl 
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, sredstva za dn 
organa pa se zagotavljajo v republiškem proračunu. Občinski 
in medobčinske organe o postopkih za prekrške so ustanov"! 
občine, ki zagotavljajo tudi sredstva in druge pogoje za "jI 
hovo delo. Občinske sodnike za prekrške voli in razreši 
občinska skupščina, medobčinske sodnike za prekrške Pjl 
občinske skupščine, na katerih območju opravlja sodnik *1 
prekrške svojo funkcijo. Sodniki za prekrške se volijo za dob" 
osmih let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljen' [ 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

Obstoječa organizacija javnega pravobranilstva in organov J'| 
postopek o prekrških je bila v skladu s prejšnjo ustaV'1 
ureditvijo, po kateri so bile občine sistemsko vpete v drža*"1 

mehanizem kot del organizacije državne oblasti. Občine sjl 
bile temeljne družbenopolitične skupnosti, ki so predvse^l 
izvajale odločitve, katere so sprejeli organi državne oblasti "'I 
višji ravni, le v manjši meri pa so opravljale vlogo lokal'1'! 
samouprave. Po določbi 140. člena ustave Republike Slo^l 
nije je občina opredeljena kot enota lokalne samouprave, M 
se ukvarja z lokalnimi zadevami, in ki omogoča občano1*! 
največji možni vpliv na odločanje v lokalnih zadevah. Tak® I 
ustava postavlja jasno ločnico med državno oblastjo 'M 
lokalno samoupravo in hkrati zagotavlja visoko stopnjo saf^ 
upravnosti lokalnih skupnostih. Ustavni elementi lokal"* 
samouprave so razgrajeni v zakonu o lokalni samoupe8" 
(Uradni list RS, št. 72/93). 

V skladu z navedeno ureditvijo sistemsko ni več sprejemljiv0, 

da javni pravobranilci, s položajem državnega organa, zast? I 
pajo lokalne skupnosti. Tako ostajajo s 1. 1. 1995, to ie 

z dnem, ko bodo vzpostavljene nove občine, obstoječa obči"' j 
ska javna pravobranilstva brez pravne podlage za svoj obstol 
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Tudi občinski in medobčinski sodniki za prekrške opravljajo 
naloge (sojenje), ki sodijo izrazito v sfero državne oblasti, 
"ravo o prekrških predstavlja namreč del kaznovalnega 
Prava, ki pomeni enega najbolj značilnih elementov državno- 
sti. Kot del kaznovalnega prava posega pravo o prekrških na 
Področje človekovih pravic in je zato dolžno zagotavljati 
Materialne in procesne garancije za varstvo človekovih pravic 
znotraj svojega področja ne glede na občinske meje. 

Glede na ustavno obveznost usklajevanja obstoječih predpi- 
sov z ustavo Republike Slovenije aktivnosti za novo zakono- 
dajno ureditev pravobranilstva potekajo, vendar časovno ne 
Jorejo biti izpeljane do 1. 1. 1995. Potrjeno pa je že izho- 
diščno vprašanje o potrebnosti obstoja samostojnega organa 
^a zastopanje premoženjskih interesov države, ki se je postav- 
'lalo v zvezi s to institucijo. To omogoča, da se s predlaganim 
zakonom vzpostavlja pravna podlaga za nadaljnje delo javnih 
Pravobranilcev v Javnem pravobranilstvu Republike Slove- 
nije. v okviru veljavnih pristojnosti in sedanje organizacije te9a organa. Takšna rešitev je opravičljiva tudi glede na 
Povečan obseg dela Javnega pravobranilstva Republike Slo- 
žnije, ki narašča zaradi večanja lastninskega fonda Repu- 
blike Slovenije. V okviru vzpostavitve novega pravnega reda 
Republike Slovenije je že bilo sprejetih več zakonov (kot npr. 
zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, stanovanjski zakon, 
Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 zakon o zadrugah, Uradni list 
°S, št. 13/92, zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij 
"radni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, zakon o gospodarskih 
javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93 in drugi) na podlagi 
katerih je Republika Slovenija postala lastnica določenega 
Premoženja, oziroma se zakonodaja v zvezi s transformacijo 
družbene lastnine v last določenega titularja še pripravlja. 
Povečane kadrovske potrebe Javnega pravobranilstva Repu- 
blike Slovenije je najustrezneje zapolniti s tako strokovno 
usposobljenimi kadri kot so glede na svoje dosedanje delo 
lavni pravobranilci, ki delujejo na območju občin. 

Glede postopkov, v katerih javni pravobranilci zastopajo pre- 
moženjske interese občin in ob uveljavitvi tega zakona še ne 
bi bili končani, bi predlagan zakon o skladu s procesno 
ureditvijo zastopanja po prenehanju zastopanega subjekta 
Predvideval časovno omejeno možnost nadaljnjega zastopa- 
nja javnih pravobranilcev. 

Enako nadaljevanje, kot je predlagano za opravljanje funkcije 
lavnega pravobranilca, bi bilo določeno tudi glede opravljanja del in nalog strokovnih sodelavcev, administrativnega ter 
Računovodsko tehničnega osebja, zaposlenega pri občinskih 
javnih pravobranilstvih. 
V pripravi je tudi nov zakon o prekrških, ki predvideva (na 
Podlagi 126. člena Ustave Republike Slovenije in določb 
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št 19/94) ustanovitev speci- 
aliziranih sodišč za področje prekrškov (11 sodišč prve stop- 
nje in Višje sodišče za prekrške), ki bi bila financirana iz 
republiškega proračuna, sodnike pa bi volil Državni zbor 
Republike Slovenije v trajno sodniško funkcijo po zakonu 
0 sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94). Tudi nova zakon- 
ska ureditev področja prekrškov ne more biti izpeljana do 1.1. 
1995, zato naj bi predlagani interventni zakon uredil položaj 
občinskih in medobčinskih sodnikov za prekrške le v prehod- 
nem obdobju do sprejema nove zakonodaje. Občinski in 
Medobčinski sodniki za prekrške bi tako nadaljevali z delom 
kot sodniki za prekrške s pristojnostmi po veljavnem zakonu, 
enako tudi administrativno-tehnični in drugi delavci, zapo- 
sleni v navedenih organih. Predvideno je, da pri tem obdržijo 
9lede pravic in dolžnosti enak položaj kot ga imajo po veljavni 
zakonodaji. Nove izvolitve in razrešitve ter ponovne izvolitve, 
ki niso mogle biti opravljene zaradi neaktivnosti občinskih 
skupščin v preteklem obdobju, pa naj bi predvidoma opravljal 
Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi določb 
veljavnega zakona o prekrških. Sredstva za delo sodnikov za 
Prekrške, administrativno-tehničnih in drugih delavcev bi se 
Po predlogu zakona zagotavljala v republiškem proračunu. 

"I. FINANČNE POSLEDICE 

V finančnem pogledu je posledica predlaganih rešitev prenos 
financiranja občinskih javnih pravobranilstev in občinskih 

sodnikov za prekrške iz občinskih proračunov v proračun 
Republike Slovenije. 

Glede na kadrovsko stanje na občinskih javnih pravobranil- 
stvih (funkcionarji in delavci) se za delo teh organov v letu 
1994 zagotavlja 147,5 mio SIT, oziroma povprečno mesečno 
12,3 mio SIT. Ob predpostavki, da bodo vsi zaposleni nadalje- 
vali z delom v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije, 
bo takšen znesek potrebno zagotoviti v proračunu Republike 
Slovenije. Ob tem pa je potrebno dodati, da je Republika 
Slovenija že sedaj v okviru finančne izravnave nekaterih občin 
zagotavlja sredstva tudi za delo občinskih javnih pravobranil- 
stev, in bo morala po predlaganem zakonu dodatno zagotoviti 
le razliko do polnega zneska. 

Glede na kadrovsko stanje na občinskih in medobčinskih 
organih za postopek o prekršku se za delo teh organov v letu 
1994 zagotavlja 991,4 mio SIT, oziroma povprečno mesečno 
82,6 mio SIT. V primeru sprejema tega zakona bo potrebno 
takšen znesek za nadaljevanje dela sodnikov za prekrške prve 
stopnje, administrativno-tehničnih in drugih delavcev zagoto- 
viti v proračunu Republike Slovenije. Glede na predlog spre- 
memb zakona o financiranju javne porabe bodo denarne 
kazni, plačane za prekrške, ki so sedaj prihodek občin, 
postale vir republiškega proračuna. Iz tega naslova je bilo 
v letu 1993 zbranih 974 mio SIT, za letošnje leto pa se ta 
prihodek ocenjuje na 1,4 mlrd SIT. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Z 31. decembrom 1994 občinski in medobčinski sodniki za 
prekrške ter občinski in medobčinski javni pravobranilci kot 
samostojni organi občin prenehajo z delom. 

2. člen 

Od 1. januarja 1995 do uveljavitve novega zakona o prekrških 
(v nadaljnjem besedilu: zakon o prekrških) občinski in 
medobčinski sodniki za prekrške nadaljujejo z delom kot 
sodniki za prekrške s pristojnostmi, ki jih imajo občinski 
sodniki za prekrške po zakonu o prekrških (Uradni list SRS, 
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,13/93 in 
66/93) (v nadalnjem besedilu: sodniki za prekrške). 

Od 1. januarja 1995 do uveljavitve novega zakona o državnem 
pravobranilstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon o državnem 
pravobranilstvu) občinski in medobčinski javni pravobranilci 
in njihovi namestniki, ki so bili imenovani po zakonu o javnem 
pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in Uradni list 
RS, št. 8/90) (v nadaljnjem besedilu: javni pravobranilci) nada- 
ljujejo z delom v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije. 

3. člen 

Za obdobje iz prejšnjega odstavka tega člena strokovni sode- 
lavci, administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci, 
zaposleni pri občinskih in medobčinskih sodnikih za prekrške 
in pri občinskih in medobčinskih javnih pravobranilstvih 
nadaljujejo z delom pri sodnikih za prekrške oziroma pri 
Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije s pravicami in 
dolžnostmi iz delovnega razmerja kot jih določajo predpisi, ki 
urejajo te pravice in dolžnosti za delavce v državnih organih. 

4. člen 

Sodniki za prekrške obdržijo glede pravic in dolžnosti polo- 
žaj, ki je po veljavni zakonodaji predpisan za občinske sod- 
nike za prekrške. 

Dosedanji vodje občinskih in medobčinskih organov za 
postopek o prekršku imajo od uveljavitve tega zakona pristoj- 
nosti predstojnika organa. 
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5. člen 

Javni pravobranilci obdržijo glede pravic in dolžnosti položaj, 
ki je po veljavni zakonodaji predpisan za javne pravobranilce. 

6. člen 

Do uveljavitve zakona o prekrških voli in razrešuje sodnika za 
prekrške Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni upo- 
rabi določb o postopku in pogojih, določenih v zakonu o pre- 
krških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni 
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93). 

Volilne postopke za sodnike za prekrške oziroma javne pravo- 
branilce, ki jim je potekel mandat pred uveljavitvijo tega 
zakona, pa postopki za njihovo ponovno izvolitev oziroma 
imenovanje niso bili začeti oziroma niso bili končani, začne 
oziroma nadaljuje Državni zbor. 

7. člen # 
Sodniki za prekrške, strokovni sodelavci, administrativni, 
računovodski, tehnični in drugi delavci, nadaljujejo delo na 
sedežih sedanjih občinskih sodnikov za prekrške in za 
območja, za katera so delovali občinski sodniki za prekrške. 

8. člen 

Sredstva za delo sodnikov za prekrške kot uporabnikov pf" 
čuna se od 1. januarja 1995 zagotavljajo v proračunu fW 
blike Slovenije. 

Obseg razpoložljivih sredstev za delo organa se določi' 
predhodni uskladitvi z ministrstvom za pravosodje. 

9. člen 

Sredstva za delo javnih pravobranilcev, strokovnih sode"' 
cev, administrativnih, računovodskih, tehničnih in dw 
delavcev se od 1. januarja 1995 zagotavljajo v okviru letntf 
finančnega načrta Javnega pravobranilstva Republike Slo* 
nije. 

10. člen 

V zadevah, v katerih so javni pravobranilci po tem zaW* 
zastopali občine, njihove organe, občinske organizacije1 

sklade, ki so pravne osebe, so dolžni še tri mesece po uvelj'*' 
tvi tega zakona opravljati procesna dejanja, če je to potreb"" 
da se odvrne škodo za stranko oziroma udeležen® 
v postopku ter to ni v nasprostju s koristmi in interesi Rep' 
blike Slovenije. 

Javni pravobranilci, strokovni sodelavci, administrativni, 11. člen 
računovodski, tehnični in drugi delavci opravljajo delo na 
sedežih sedanjih občinskih javnih pravobranilcev. Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 1995. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na novo državno ureditev, vzpostavljeno v skladu 
z ustavo Republike Slovenije, javna pravobranilstva, ustanov- 
ljena po veljavnem zakonu o javnem pravobranilstvu na nivoju 
občin, po 1. 1. 1995 nimajo podlage za obstoj, zato se v 1. 
členu predlaga, da kot taka prenehajo z delom. 

Glede na novo ureditev občin in razmejitev pristojnosti med 
občino in republiko je enaka rešitev predlagana za občinske 
in medobčinske sodnike za prekrške. 

Občinski in medobčinski sodniki za prekrške, ki bodo po 1. 
členu predloga zakona prenehali z delom kot občinski organi 
za postopek o prekršku, bodo po predlaganem prvem 
odstavku 2. člena kot samostojni organi nadaljevali z delom 
z nazivom sodniki za prekrške po veljavni zakonodaji. Ohra- 
njanje sedanje mreže prvostopnih organov za postopek o pre- 
kršku je smiselno, ker je tudi organizacija, ki jo predvideva 
predlog zakona o prekrških zasnovana na njej. Predvideva se, 
da bodo navedeni organi postali zunanji oddelki sodišč za 
prekrške prve stopnje. 

Iz razlogov, navedenih v uvodu predloga zakona, vsebuje 
drugi odstavek 2. člena rešitev, po kateri bi sedanji občinski 
javni pravobranilci nadaljevali delo v Javnem prevobranilstvu 
Republike Slovenije. Predlagatelj meni, da glede na naravo 
tega zakonskega predloga, ki le začasno, do sistemske uredi- 
tve institucije pravobranilstva ureja njeno delovanje, z njim ni 
mogoče posegati v organizacijo Javnega pravobranilstva 
Republike Slovenije. Zato predlagana rešitev pomeni, da bo 
delovanje Javnega pravobranilstva Republike Slovenije, kate- 

rega sedež je v Ljubljani, v nadaljevanju dekonscentrirano, * 
naj bi po predlagani določbi drugega odstavka 7. člena j&f 
pravobranilci še naprej delovali na sedežih sedanjih obi'j[ 
skih javnih pravobranilstev. S tem naj bi bilo zagotovijo 
delovanje Javnega pravobranilstva Republike Slovenije <* 
območju celotne države. Smotrnost stalne vzpostavitve 
organizacijske oblike pravobranilstva pa po mnenju predli#, 
telja zahteva poglobljeno proučitev in bi jo bilo mogočće & 
ustreznih strokovnih podlagah vključiti šele v zakon o drt& 
nem pravobranilstvu. 

Enako kot javni pravobranilci in sodniki za prekrške, naj? 
z delom nadaljevali tudi strokovni sodelavci, administrativ1' 
računovodski, tehnični in drugi delavci, zaposleni pri sedaPr 
občinskih javnih pravobranilstvih in občinskih in medobt'" 
skih sodnikih za prekrške (3. člen). 

Za sodnike za prekrške, ki bodo nadaljevali z delom po 
predlogu zakona je predvideno da obdržijo glede praviclf 

dolžnosti položaj, ki bi ga imeli kot občinski sodniki za p^1' 
ške po veljavnem zakonu o prekrških in po drugih zakonihjj 
podzakonskih predpisih. Med navedene pravice sodijo 
drugim tudi pravica do plače, pravica do dopusta in druf 
pravice iz delovnega razmerja. Vodje občinskih in medobi1^ 
skih organov za postopek o prekršku nadaljujejo po predlo<f> 
zakona z vodenjem in organiziranjem dela v organu in oprt 
Ijajo druge naloge po zakonu o prekrških, imajo pa W 
pristojnosti predstojnika organa (4. člen). 
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Predlog CARINSKEGA ZAKONA - EPA 621 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 115. seji dne 24. novembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA CARINSKEGA ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 25. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 8/11-1994 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu carinskega zakona 
- tretja obravnava. 

Obveščamo vas, da bomo delovne teze podzakonskih 

aktov k carinskemu zakonu posredovali naknadno, 
v začetku decembra 1994. 

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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAčlč, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

Predlog carinskega zakona 

'• del 
splošne določbe 

i. Poglavje 
sPloši ne določbe in definicije 

3. izraz »uvozne dajatve« pomeni: 

- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo 
ob uvozu, 
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih proiz- 
vodov in živil v skladu s posebnim zakonom; 

4. izraz »izvozne dajatve« pomeni: 

1.člen 
(vsebina zakona) 

Carinski zakon ureja pravice in obveznosti udeležencev 
v carinskem postopku ter pooblastila carinskih organov 
* zvezi s prometom blaga med carinskim območjem Repu- 
blike Slovenije in tujimi carinskimi območji. 

2. člen 
(carinsko območje) 

11) Carinsko območje Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
c®rinsko območje) obsega ozemlje Slovenije, teritorialno 
"torje Slovenije in zračni prostor nad ozemljem in teritorial- 
en morjem Slovenije. Carinsko območje je omejeno s carin- 
sko črto, ki je identična z mejno črto, kakor je ta definirana 
"zakonu o nadzoru državne meje (Ur. I. RS, št. 1/91-1). 

Carinski zakon se izvaja enotno na celotnem carinskem 
°brnočju, če ni s tem zakonom, posebnim zakonom ali med- 
narodno pogodbo določeno drugače. 

3. člen 
(definicije) 

Za uporabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
Podlagi imajo naslednji izrazi naslednji pomen: 

izraz »carinski organ« pomeni carinarnico ali njeno organi- 
zacijsko enoto, ki je v skladu z zakonom o carinski službi 
Uradni list RS, št. 1/91 -I, 58/93 in 65/93) pristojna za vodenje 
carinskega postopka in postopka za ugotavljanje odgovorno- 
8" in kaznovanje za carinske prekrške na prvi stopnji; 

2- izraz »carinski dolg« pomeni obveznost osebe iz 5. točke 
®9a člena, da plača v skladu z zakonom obračunan znesek 
poznih dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma izvoznih 
dajatev (carinski dolg pri izvozu); 

- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo 
ob izvozu, 
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri izvozu kmetijskih proiz- 
vodov in živil v skladu s posebnim zakonom; 

5. izraz »carinski dolžnik« pomeni osebo, ki je odgovorna za 
plačilo carinskega dolga; 

6. izraz »carinski nadzor« pomeni ukrepe carinskih organov, 
s katerimi se preprečuje neupravičeno ravnanje s carinskim 
blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni blago sproš- 
čeno v prost promet kakor tudi zagotavlja spoštovanje drugih 
predpisov v zvezi s carinskim blagom; 

7. izraz »carinska kontrola« pomeni izvajanje specifičnih 
ukrepov, kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in 
prenosnih sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in 
točnosti dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in 
točnosti poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in 
stvari, ki jih potniki nosijo s seboj In izvajanje uradnih prei- 
skav z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carinskih 
predpisov in drugih določb glede blaga, ki je predmet carin- 
skega nadzora; 

8. izraz »carinsko dovoljena uporaba oziroma raba blaga« 
pomeni: 
a. predložitev blaga v carinski postopek, 
b. vnos blaga v prosto carinsko cono, 
c. ponoven izvoz blaga iz carinskega območja, 
d. uničenje blaga pod carinskim nadzorom, 
e. prepustitev blaga carinskim organom v prosto razpola- 
ganje; 

9. izraz »carinski postopek« pomeni: 
a. sprostitev blaga v prost promet, 
b. carinsko skladiščenje, 
c. uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz, 
d. predelava pod carinskim nadzorom, 
e. začasni uvoz, 
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f. začasni izvoz na oplemenitenje, 
g. carinski postopek za izvoz blaga, 
h. tranzitni postopek; 

10. izraz »carinska deklaracija« pomeni vlogo, s katero oseba 
v predpisani obliki in na predpisan način zahteva izvedbo 
določenega carinskega postopka; 

11. izraz »carinski deklarant« pomeni osebo, ki vloži carinsko 
deklaracijo v svojem imenu ali v imenu druge osebe pri 
carinskem organu, na podlagi katere se izvede carinski po- 
stopek; 

12. izraz »predložitev blaga« pomeni obvestilo carinskemu 
organu, ki se opravi na predpisan način, da je blago prispelo 
k carinskemu organu oziroma na kraj, ki ga je carinski organ 
določil; 

13. izraz »prepustitev blaga« pomeni dejanje, s katerim carin- 
ski organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carinskem 
postopku; 

14. izraz »upravičenec« pomeni osebo, ki ji je priznana katera 
od ugodnosti v skladu s tem zakonom; 

15. izraz »carinski zavezanec« pomeni osebo v imenu katere 
je bila carinska deklaracija vložena ali osebo na katero so bile 
prenešene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z določe- 
nim carinskim postopkom; 

16. izraz »proizvodne operacije« pomeni: 
a. obdelavo blaga, vključno z montažo, sestavljanjem in pritr- 
jevanjem blaga na drugo blago; 
b. predelavo blaga; 
c. popravilo blaga, vključno z montažo, obnavljanjem in uspo- 
sabljanjem blaga; 
d. uporabo določenega blaga, ki ni vdelano v pridobljene 
proizvode, vendar omogoča proizvodnjo tega blaga in se 
popolnoma ali delno porabi v tem proizvodnem procesu. 

17. izraz »pridobljeni proizvodi« pomeni vse proizvode, ki so 
rezultat proizvodnih operacij iz prejšnje točke; 

18. izraz »enakovredno blago« pomeni domače proizvode, ki 
se uporabijo namesto uvoženih za proizvodnjo pridobljenih 
proizvodov; 

19. izraz »normativ« pomeni količino ali odstotek pridoblje- 
nega proizvoda, ki se proizvede iz določene količine uvože- 
nega blaga. 

4. člen 
(carinsko blago) 

(1) Carinsko blago v smislu tega zakona so; 
- vse stvari, ki se uvažajo na carinsko območje in niso bile 
sproščene v prost promet, 
- vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz 
carinskega območja. 
Vse ostalo blago je domače blago. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za carinsko blago ne 
štejejo; 
1. javne listine, 
2. pisemske pošiljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga in 
druge poštne pošiljke, ki vsebujejo knjige, 
3. trgovska korespondenca, poslovne knjige, blagovna, 
pravna in finančna dokumentacija, 
4. efektivni denar, čeki, menice, delnice In drugi vrednostni 
papirji, ki se uporabljajo kot plačilno sredstvo. 

5. člen 
(uporaba mednarodnih pogodb) 

i 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo pri plačevanju carine 
za uvoženo blago ali vodenje carinskih postopkov, če je 
plačevanje carine ali vodenje carinskih postopkov blaga dru- 
gače urejeno z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uve- 
ljavila v skladu z zakonom. 

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

(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, vodi carins* 
organ carinski postopek v skladu z zakonom, ki ureja sploS" 
upravni postopek. 

(2) Če carinski organ v carinskem postopku v celoti u 
zahtevku, se odločba lahko izda v obliki uradnega zaznam*1 

na vlogi. 

(3) Zoper odločbo, ki jo izda carinski organ v upravnej 
postopku, je mogoča pritožba na Carinsko upravo RepubP 
Slovenije. 

2. poglavje 

lnformacl|e o carinskih predpisih 

7. člen 
(potrdilo o uvrstitvi blaga v 

nomenklaturo carinske tarife) 

(1) Carinska uprava Republike Slovenije izdaja potrdila o uV' 
stitvi blaga v carinsko tarifo na podlagi pisne zahteve. 

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je zavezujoče za carinsk* 
organe samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo carins^ 
tarife v carinskem postopku, ki ga vodijo z imetnikom p"''! 
dila. Potrdilo je zavezujoče le za blago, za katero se carins' 
postopek začne po dnevu izdaje potrdila o uvrstitvi blaSr 
v carinsko tarifo. 

(3) Imetnik potrdila mora dokazati, da blago, ki ga deklarf 
v vseh elementih ustreza blagu, ki je opisano v potrdilu. 

(4) Potrdilo iz prvega odstavka je veljavno eno leto od dne"' 
izdaje, razen če je ugotovljeno, da je potrdilo nično, K®' 
temelji na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zahtevk' 
za izdajo potrdila. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek potrdilo preneha veljati, k"' 
(a) zaradi spremembe predpisov potrdilo ni več v sklad« 
z veljavno zakonodajo; 
(b) potrdilo ni več v skladu z uradnimi tolmačenji carinsKf 
nomenklature zaradi njene spremembe ali spremembe me"' 
narodnih predpisov, na katerih temelji carinska nomenkl* 
tura. V tem primeru potrdilo preneha veljati naslednji dan P° 
uradni objavi spremembe; 
(c) je imetnik potrdila obveščen o preklicu, spremembi 
umiku potrdila. 

(6) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabi 
le za določitev višine uvoznih ali izvoznih dajatev ter določit®* 
višine izvoznih spodbud ali drugih povračil, povezanih z vod* 
njem kmetijske politike. 

(7) Minister, pristojen za finance predpiše način izdaje 
prenehanja veljavnosti potrdil iz prvega odstavka tega člen*' 
pogoje in način njihove uporabe ter nadomestila za izdajan" 
potrdil iz prvega odstavka tega člena. 

3. poglavje 
Druge splošna določba 

8. član 
(dolžnost predložitve dokumentov) 

(1) Za izvajanje carinskih predpisov je vsaka oseba, ki 
posredno ali neposredno vključena v posle v zvezi z blagog 
dolžna carinskim organom na njihovo zahtevo predložiti v* 
potrebne dokumente in pojasnila, ne glede na obliko njINJ 
vega zapisa, ter zagotoviti carinskim organom potreb" 
pomoč. 

(2) Kdor zahteva, da carinski organ odloči o zadevi, ki zade^ 
izvajanje carinskih predpisov, mora carinskemu organu pr00 

Os« 
izvf 

a) 
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joiiti vse potrebne dokumente in druge podatke, ki jih carin- 
SK| organ potrebuje za odločitev. 

9. člen 
(hramba dokumentov, potrebnih v carinskem postopku) 

?sebe so dolžne dokumente iz prejšnjega člena hraniti zaradi 
dajanja carinske kontrole tri leta od dneva, ko: 

'a) je bila sprejeta deklaracija za sprostitev blaga v prost 
kornet oziroma deklaracija za izvoz blaga, vendar le, če ne 
9re za primere opredeljene v alinei (b) tega člena; 

(b) je pretekel rok carinskega nadzora (67. člen) v primeru 
"voza blaga, ki je bilo ob sprostitvi v prost promet oproščeno 
Plačila carine oziroma mu je bila carinska stopnja znižana 
Zaradi namena za katerega se je uvozilo; 

'luč'8 k" ^ater' c'ru9 carinski postopek v zvezi blagom zak- 

!d) je bilo blago, vnešeno v prosto carinsko cono ali iznešeno 
lz nje. 

H. DEL 
fODLAGE ZA DOLOČITEV VIŠINE 
"Voznih oziroma izvoznih dajatev ter 
DRUGIH ukrepov trgovinske politike 

1- poglavje 
Carinske stopnje In razvrstitev blaga v carinsko tarifo 

10. člen 
(carinska tarifa) 

<1) Carina se plačuje v primerih, ki so predvideni s tem 
*akonom po stopnjah, ki so določene v carinski tarifi, če ni 
8 'om zakonom drugače določeno. 

12) Carinsko tarifo določa poseben zakon. 

11. člen 
(plačilo drugih uvoznih 

In izvoznih dajatev) 

(1) Druge uvozne dajatve, ki jih določajo posebni predpisi, se 
P'ačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za plačevanje carine, 
*e ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

|2) Izvozne dajatve se plačujejo v skladu s predpisi, ki dolo- 
*ajo te dajatve, če ti predpisi nimajo določb o plačevanju 
^aiatev, se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za piače- v8nje carine. 

2. poglavje 
p°reklo blaga 

12. člen 
(osnovno pravilo o poreklu blaga) 

'1) Kadar je plačilo uvoznih dajatev ali določitev carinske 
s,opnje odvisno od porekla blaga, ki je zavezano plačilu 
Uvoznih dajatev, se poreklo blaga ugotavlja v skladu s tem 
*akonom, če ni z drugim predpisom ali mednarodno pogodbo 
določeno drugače. 

®) Kot blago s poreklom iz določene države se šteje: 
■ v tej državi v celoti pridobljeno ali proizvedeno blago ali 

2 v tej državi zadosti predelano blago. 

»IS,.,. se, da je blago zadosti predelano v določeni državi, 
'e ie bila tam izvršena zadnja bistvena ekonomsko upravi- 
la predelava oziroma obdelava, pri čemer predelava ali 

obdelava pomeni pridobitev novega blaga oziroma njegovega 
bistvenega elementa. 

(4) Vlada določi kriterije za ugotavljanje in način dokazovanja 
porekla blaga. 

13. člen 
(v celoti pridobljeni proizvodi) 

Šteje se, da so naslednji proizvodi v celoti pridobljeni ali 
proizvedeni v določeni državi: 
(a) mineralni proizvodi, pridobljeni v tej državi, 
(b) rastlinski proizvodi, ki so v tej državi nabrani, 
(c) žive živali, skotene in vzrejene v tej državi, 
(d) proizvodi, pridobljeni iz živih živali, vzrejenih v tej državi, 
(e) proizvodi, pridobljeni z lovom in ribolovom v tej državi, 
(f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni 
iz morja izven teritorialnih voda te države z ladjami, ki so 
registrirane v tej državi in plujejo pod zastavo te države, 
(g) blago, pridobljeno ali proizvedeno na ladjah - tovarnah iz 
proizvodov, omenjenih v točki (f), če je takšna ladja registri- 
rana v tej državi in pluje pod njeno zastavo, 
(h) proizvodi pridobljeni iz oziroma izpod morskega dna izven 
teritorialnih voda te države, pod pogojem, da ima ta država 
izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna, 
(i) odpadki in ostanki proizvodov, ki izvirajo iz proizvodnih 
operacij in rabljeni proizvodi, če se zbirajo v tej državi iz- 
ključno zaradi reciklaže surovin, 
(j) blago, ki je proizvedeno izključno iz blaga, omenjenega 
v točkah (a) do (i) ali iz njihovih proizvodov. 

14. člen 
(zadosti predelano blago) 

(1) Blago, katerega proizvodnja zajema več držav, se šteje, da 
je po poreklu iz tiste države, v kateri je bila opravljena zadnja 
bistvena ekonomsko upravičena obdelava ali predelava 
katere rezultat je bil pridobitev novega proizvoda oziroma, ki 
predstavlja pomemben postopek v proizvodnji določenega 
proizvoda. 

(2) Kot zadnja bistvena ekonomsko upravičena obdelava ali 
predelava iz prejšnjega odstavka se ne more šteti: 
(a) pakiranje ali prepakiranje blaga, ne glede na to, kje je bila 
izdelana embalaža; 
(b) razdeljevanje večjih količin na manjše ali združevanje 
manjših količin v večje; 
(c) sortiranje, klasiranje, izpranje ali razdeljevanje blaga 
z rezanjem ali ustekleničenjem; 
(d) etiketiranje in zaznamovanje blaga; 
(e) konzerviranje blaga za transport oziroma skladiščenje; 
(f) zlaganje blaga v skupine; 
(g) zakol uvožene žive živine pred potekom treh mesecev od 
dneva uvoza. 

3. poglavje 
Carinska vrednost 

15. člen 
(namen določanja carinske vrednosti) 

Carinska vrednost blaga predstavlja osnovo za uporabo carin- 
ske tarife in, če tako določajo drugi ukrepi trgovinske politike, 
tudi za njihovo izvajanje. 

16. člen 
(definicija In osnovno pravilo za 
ugotavljanje carinske vrednosti) 

(1) Carinska vrednost uvoženega blaga je dogovorjena cena 
(transakcijska vrednost), to je dejansko plačana cena ali cena, 
ki jo je treba plačati za blago, kupljeno zaradi uvoza v Slove- 
nijo, če ustreza pogojem, navedenim v naslednjem odstavku. 

(2) S ceno, ki pomeni carinsko vrednost je mišljeno: 
1. da so vključeni vsi stroški in drugi izdatki (20. člen) v zvezi 
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s prodajo in dobavo blaga do tam, kjer prihaja blago na 
carinsko območje; 
2. da so izključeni vsi stroški, davščine in takse, ki se zaraču- 
navajo na carinskem območju; 
3. da ni omejitev za kupce glede razpolaganja ali uporabe 
blaga, razen omejitev, ki so določene s slovenskimi predpisi, 
omejitev, ki se nanašajo na prepoved nadaljnje prodaje 
v tretje države ali omejitev, ki bistveno ne vplivajo na vrednost 
blaga; 
4. da v pogodbi o nakupu in prodaji ni pogojev ali obveznosti, 
katerih vrednost se ne more ugotoviti glede na vrednost 
blaga, ki se carini; 
5. da prodajalec ne bo neposredno ali posredno prejel nobe- 
nega dela prihodka od kupčeve nadaljnje prodaje ali kakš- 
nega drugačnega kupčevega razpolaganja ali od kupčeve 
uporabe blaga, razen v primerih iz 20. člena tega zakona; 
6. da kupec in prodajalec nista vzajemno povezana oziroma, 
če sta povezana, da na dogovorjeno ceno ni vplivalo trgovin- 
sko, finančno ali kako drugo razmerje med kupcem in proda- 
jalcem. 

(3) Carinska vrednost za blago, ki se izvaža, je vrednost blaga, 
dobavljenega na slovenski meji. 

17. člen 
(uporaba pravil o enakem in o podobnem blagu) 

(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago, ni mogoče ugoto- 
viti na podlagi prvega odstavka 16. člena tega zakona, se 
vzame za carinsko vrednost dogovorjena cena za blago enake 
kvalitete in enakih lastnosti, kupljeno za uvoz v Slovenijo in 
uvoženo v istem ali v približno istem času kot blago, ki se 
carini. 

(2) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugoto- 
viti na podlagi prvega odstavka 16. člena tega zakona in 
prvega odstavka tega člena, se vzame za carinsko vrednost 
dogovorjena cena za podobno blago, kupljeno za uvoz v Slo- 
venijo in uvoženo v istem ali v približno istem času kot blago, 
ki se carini. 

(3) Za ugotovitev carinske vrednosti na podlagi prvega in 
drugega odstavka tega člena se uporabi dogovorjena cena za 
enako ali podobno blago, prodano v enaki obliki nakupa in 
prodaje (prodaja na drobno ali na debelo) in v približno enaki 
količini, kot blago, ki se carini. Če ni takšnih prodaj, se 
uporabi dogovorjena cena za enako ali podobno blago, pro- 
dano v drugačni obliki nakupa in prodaje ali v drugačnih 
količinah. 

(4) Če je več dogovorjenih cen za enako oziroma podobno 
blago, se uporabi za ugotovitev carinske vrednosti za uvo- 
ženo blago najnižja dogovorjena cena. 

18. člen 
(druga pomožna pravila za 

ugotavljanje carinske vrednosti) 

(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugoto- 
viti na podlagi 16. in 17. člena tega zakona, je treba ravnati 
takole: 

1. če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno uvoženo 
blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je bilo uvoženo, 
se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi 
cene za mersko enoto, po kateri se uvoženo blago oziroma 
enako ali podobno uvoženo blago prodaja v takem stanju 
osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od katerih 
kupujejo to blago, v največji skupni količini v istem ali pri- 
bližno istem času, ko se uvaža blago, ki se carini, pod pogo- 
jem, da se ta cena zmanjša za znesek: 
- običajnih provizij, stroškov prometa in drugega dobička 
v zvezi s prodajo enakega ali podobnega blaga, uvoženega 
v Slovenijo; 
- carine in uvoznih davščin ter drugih davščin in taks, ki se 
zaračunavajo pri prodaji blaga v Sloveniji. 

zna 
pro 
9. i 
up< 
pla 
10. 
kui 
se 
op 

(2] 
in 

Če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno blago 
prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvoženo i"1 

to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za u' 
ženo blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po kafl 
se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v največji skup 
količini osebam v Sloveniji, ki niso povezane z osebami, j 
katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena zmanP 
za znesek vrednosti oplemenitenja in za stroške iz prvW 
odstavka te točke; 

2. če carinske vrednosti ni mogoče ugotoviti po prejšnji to 
se ugotovi na podlagi obračunane vrednosti, ki ustrt 
znesku: M 
- vrednosti materiala in stroškov, nastalih pri proizvod1] 
uvoženega blaga; 
- dobička, ki ga pri uvozu v Slovenijo običajno doseOT 
proizvajalci enakega ali podobnega blaga iz države izvoz 
kot je blago, ki se carini, in stroškov, ki jih imajo pri tak«" 
uvozu; 
- stroškov in drugih izdatkov iz 20. člena tega zakona. 

(2) Na zahtevo carinskega zavezanca se lahko spremeni vri 
red uporabe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka. 

19. člen 
(ugotavljanje carinske vrednosti 

na drugo ustrezen način in omejitve pri tem) 

(1) Če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more ugo|<f 

viti na podlagi 16., 17. in 18. člena tega zakona, se ugotovi"1 

drugačen ustrezen način v skladu z zakonom na podl«| 
podatkov, ki so na razpolago. 

(2) Carinske vrednosti iz prejšnjega odstavka ni mogoče i# 
tavljati na podlagi: J 
1. prodajne cene blaga proizvedenega na carinskem obmow" 
Slovenije; ' J 
2. postopka, po katerem je mogoče za carinsko vredni I 
uporabiti višjo od dveh alternativnih vrednosti; 
3. prodajne cene blaga na domačem trgu države izvoznicM 
4. stroškov proizvodnje, razen tistih, ki so kot stroški dolofi®p I 
v skladu s prvo alineo 2. točke prvega odstavka 18. člena teg j 
zakona; 
5. cene blaga za izvoz v druge države; 
6. najnižjih carinskih vrednosti ali 
7. poljubnih ali fiktivnih vrednosti. 

20. člen 
(stroški In Izdatki, ki se vštevajo 

v carinsko vrednost) 

(1) Pri ugotavljanju carinske vrednosti v skladu s 16. č,enj!j| 
tega zakona se v carinsko vrednost prištejejo naslednji stros* I 
in izdatki, če le-ti še niso zajeti v dejansko plačani ali plači)1" | 
ceni: 
1 
provizij, .i 
2. stroški posebne embalaže, ki jo je mogoče obravnavati K" | 
del blaga; 
3. stroški embalaže in sicer stroški za material in delo; 
4. naslednji stroški prevoza do mesta vnosa na carinsK | 
območje: 
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago in I 
(b) stroški skladiščenja ter stroški obdelave, ki so nastali me 

prevozom uvoženega blaga; . 
5. sorazmerni del vrednosti surovin, reprodukcijskega mate'1 

ala in delov za vdelavo, kupljenih v tujini, ki jih je kup®, 
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in so bili uporabije" 
pri proizvodnji uvoženega blaga; 
6. sorazmerni del vrednosti drugega blaga, ki ga je kup« 
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in je bilo uporabljen 

pri proizvodnji uvoženega blaga; . 
7. sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in pod o« 
nih proizvodov, ki jih je kupec zagotovil brezplačno ali P" 
znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uvoženeg8 

biaga; h0 
8. nadomestila in stroški v zvezi s pravicami do uporao* 
patentov, modelov, znakov ali tuje tovarniške ali trgovsK 

. provizije posrednikov in druge provizije, razen nakupni"! 
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o i znamke, ki jih kupec plača neposredno ali posredno, če je 
ni Prodaja pogojena s takšnim plačevanjem; 
u» 9- del zneska, dosežen z nadaljnjo prodajo, odstopom ali 
3# "porabo uvoženega blaga, ki se neposredno ali posredno 
j(* Plača prodajalcu; 
, o 10. sorazmerni del vrednosti storitev, opravljenih v tujini, ki jih 
nji kupec posebej plača in so potrebne za proizvodnjo blaga, ki 
ej se uvaža. Vrednost storitev ne obsega stroškov raziskav, 

Opravljenih v tujini. 

# (2) Ne glede na 8. točko prejšnjega odstavka se nadomestila 
ti in stroški ne vštevajo v carinsko vrednost, če se blago uvaža 

s pravico do reprodukcije. 
I« 

21. člen 
if (upoštevanje doplačil, posebnih plačil Ipd.) 
n 
C (1) Če se uvaža blago, za katero je dogovorjena obveznost iz 

8- do 10. točke prejšnjega člena, mora carinski zavezanec to 
označiti v carinski deklaraciji. 

(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti pristojnemu 
carinskemu organu prodajo, odstop ali uporabo uvoženega 
b'aga, iz katere izhaja obveznost doplačila določenega zne- 
ska prodajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva, ko nastane 
takšna obveznost. 

(3) Na podlagi vložene prijave izda carinski organ odločbo, 
s katero obračuna carino in druge uvozne davščine, ki jih 
"lora carinski zavezanec plačati. 

22. člen 
(vračunavanje skupnih stroškov v carinsko vrednost 

več vrst blaga) 

(1) Če je v posamezni pošiljki več vrst blaga, ki se carini po 
raznih carinskih stopnjah, se celotni stroški, ki se nanašajo na 
nakup blaga, ter stroški s prevozom, zavarovanjem in dostavo 
obračunavajo v sorazmerju z vrednostjo posamezne vrste 
blaga. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ na 
zahtevo deklaranta celotne stroške, ki se nanašajo na več vrst 
blaga v posamezni pošiljki, doda vrednosti tistega blaga, ki se 
uvršča v tarifno številko, katere carinska stopnja je najvišja. 

23. člen 
(upoštevanje fakturne vrednosti, valuta) 

(1) Za carinsko vrednost se vzame vrednost blaga, ki je nave- 
dena v prodajalčevi fakturi, če ta vrednost ustreza določbam 
tega zakona, ki se nanašajo na dogovorjeno ceno. 

(2) Carinski organ sme v carinskem postopku zahtevati od 
deklaranta vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje carin- 
ske vrednosti po 16. do 20. členu tega zakona. 

(3) Če je v fakturi navedena vrednost blaga izražena v tuji 
valuti, se valuta preračuna v domačo valuto, po tečaju, ki 
v skladu z zakonom, ki ureja devizno poslovanje, velja na dan 
nastanka obveznosti plačila carine. 

(4) če faktura iz opravičenih vzrokov ni predložena oziroma 
Če je carinski organ glede na okoliščine uvoza mnenja, da 
vrednost blaga, ki je navedena v fakturi, ne ustreza določbam 
tega zakona o dogovorjeni ceni, ugotovi carinsko vrednost 
v skladu s 16. do 19. členom tega zakona. 

(5) Na zahtevo carinskega zavezanca izda carinski organ 
pisno obvestilo o višini carinske vrednosti in o načinu njenega 
ugotavljanja. 

24. člen 
(finančni stroški) 

Obresti za kredite in stroški za zagotovitev denarnih sredstev 
v tujini (finančni stroški), ki se nanašajo na plačilo uvoženega 
blaga, se ne vštevajo v carinsko vrednost, če je finančni 
sporazum sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema: 

1. če so obresti ločene od dejansko plačane cene ali cene, ki 
jo je treba plačati za blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo; ali 
2. če so obresti vsebovane v ceni, kupec pa lahko dokaže, da 
je plačana cena ali cena, ki jo je treba plačati, približno enaka 
dejansko plačani ceni za istovrstno ali podobno blago, kup- 
ljeno brez finančnega sporazuma, in da je obrestna mera 
v okviru mer za takšne transakcije v državi, v kateri je zagotov- 
ljen kredit. 

25. člen 
(upoštevan|e popustov, znižanj cen) 

(1) Za določitev carinske vrednosti blaga, za katerega v tre- 
nutku ugotavljanja carinske vrednosti dogovorjena cena še ni 
bila plačana, se kot carinska vrednost praviloma upošteva 
cena, ki bi morala biti plačana za izpolnitev obveznosti. 

(2) Vsa znižanja cene in kasa skonto se upoštevajo pri določi- 
tvi carinske vrednosti blaga, če so v času ugotavljanja carin- 
ske vrednosti že določeni in bodo uveljavljene v predpisanem 
roku po uvozu blaga. 

(3) Stroški montažnih del, ki se opravljajo v Republiki Slove- 
niji, se ne vštevajo v carinsko vrednost za stroje, aparate in 
naprave, ki se uvažajo. 

26. člen 
(carinska vrednost blaga, poslanega brezplačno) 

(1) Carinska vrednost za blago, ki se uvaža brez plačila proti- 
vrednosti se ugotavlja na podlagi 17. do 19. člena tega 
zakona. 

(2) V primeru, da se blago, ki se uvaža poškoduje pred 
sprostitvijo blaga v prost promet, se carinska vrednost blaga 
določi tako, da se ustrezna dogovorjena cena zmanjša za 
odstotek poškodbe. Odstotek poškodbe ugotovi carinski 
organ s cenitvijo. V primeru pa, da je bila na podlagi dobro- 
pisa dogovorjena nova cena, ki ustreza pogojem iz 16. člena 
tega zakona, ta cena predstavlja novo carinsko vrednost. 

27. člen 
(posebna pravila In natančnejši predpisi) 

(1) Ne glede na določila tega poglavja, se lahko s tem zako- 
nom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi določijo 
posebna pravila za določanje carinske vrednosti blaga, ki je 
bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet drugih vrst 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe. 

(2) Minister, pristojen za finance izda predpise o natančnejših 
pogojih in načinu ugotavljanja carinske vrednosti. 

III. DEL 

RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE VNEŠENO NA 
CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE ZANJ V CARINSKEM 
POSTOPKU DOVOLJENA RABA 
ALI UPORABA 

1.poglav|e 
vnos blaga na carinsko območje 

28. člen 
(carinski mejni prehodi) 

(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti ali iznesti iz carinskega 
območja le preko carinskih mejnih prehodov. 

(2) Carinske mejne prehode in njihovo klasifikacijo določi na 
predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristoj- 
nega za notranje zadeve, Vlada. 
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(3) Promet blaga, ki je zavezano fitopatološki, veterinarski ali 
drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih carinskih 
mejnih prehodov, ki so v skladu s posebnimi predpisi dolo- 
čeni za promet takšnega blaga. 

(4) Čas, v katerem se sme vnesti oziroma iznesti blago iz 
carinskega območja oziroma smejo osebe s carinskim bla- 
gom prestopiti carinsko črto določi direktor Carinske uprave 
Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve in to javno objavi. Pri tem upošteva kategori- 
zacijo carinskega mejnega prehoda, gostoto prometa preko 
tega carinskega mejnega prehoda, kadrovske zmožnosti in 
uskladitev z delovnim časom mejnih služb sosednje države. 
Pri določitvi delovnega časa na carinskih mejnih prehodih, 
kjer so poleg carinske še druge inšpekcijske službe, se upo- 
števajo tudi delovni časi teh služb. 

(5) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije da soglasje 
za gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na carinskih mejnih 
prehodih v delu, ki je namenjen carinskim organom oz. carin- 
ski kontroli in nadzoru. 

29. člen 
(carinsko nadzorstvo) 

(1) Blago, ki se uvaža je pod carinskim nadzorstvom od vnosa 
na carinsko območje dokler ni blago sproščeno v prost pro- 
met oziroma dokler ni blago vnešeno v prosto cono, ponovno 
izvoženo, prepuščeno carinskemu organu oziroma uničeno 
pod carinskim nadzorom. 

(2) Niso pod carinskim nadzorstvom: 
1. domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko 
zastavo, 
2. ladje organov za notranje zadeve, 
3. domača in tuja vojaška letala in helikopterji. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pod carinskim nadzor- 
stvom blago, ki se naloži ali razloži iz ladij iz 1. in 2. točke 
prejšnjega odstavka kot tudi promet med temi ladjami in 
obalo ter blago, ki se naloži ali razloži iz vojaških letal in 
helikopterjev iz 3. točke prejšnjega odstavka, kakor tudi pri- 
stajanje vojaških letal in helikopterjev na domačih letališčih. 
Pod carinskim nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s seboj 
osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma letala iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) Blago, ki je namenjeno izvozu, začasnemu izvozu na 
oplemenitenje, tranzitu, v smislu 121. člena tega zakona, ali 
carinskemu skladiščenju zaradi naknadnega izvoza, je pod 
carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske deklara- 
cije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je uničeno ali 
pa je deklaracija razveljavljena. 

30. člen 
(določitev carinske poti) 

Vlada lahko določi primere in poti, po katerih mora carinsko 
blago potovati od mejnega prehoda do carinskega organa in 
obratno. 

31. člen 
(posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta) 

Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta 
(cestni, železniški, letalski, pomorski, poštni) določi minister, 
pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za 
promet in zveze. 

2. poglavje 
predložitev blaga carinskemu organu 

32. člen 
(predložitev carinskega blaga) 

(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora to 
blago kakor hitro je mogoče predložiti carinskemu organu 

bodisi ga prepeljati na drugo mesto, ki ga je določil čari11 

organ in o tem takoj obvestiti carinski organ. 

(2) Za izvršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je odi 
vorna tudi oseba, na katero je prešla obveznost prevoza b" 
po vnosu na carinsko območje. 

(3) Obveznost iz prvega odstavka se ne uporablja za blag" 
ga potniki nosijo s seboj v potniškem prometu, maloob1* 
nem prometu, blago v poštnem prometu ali v prometu bl» 
neznatne vrednosti, če sta carinska kontrola in nadzor 
tovljena na drug primeren način. 

(4) Če oseba iz prvega oziroma drugega odstavka ne C* 
izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali drugih nepred* 
Ijivih okoliščin, mora takoj obvestili najbližji carinski o'} 
o razlogih za neizpolnitev obveznosti, sporočiti, kje se bl» 
nahaja ter v kakšnem stanju je. 

33. člen 
(ravnanje s predloženim blegom) 

(1) Prekladanje in raztovarjanje, kakor tudi premeščanje 
loženega blaga je možno le ob predhodnem-soglasju ca' 
skih organov. 

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v prii"1 

nenadne nevarnosti. V tem primeru je treba carinske orga' 
obvestiti o prekladanju, raztovarjanju ali premeščanju K* 
hitro je mogoče. 

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme čari"5 

organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži in/ali razpad 

3. poglavje 
skupna prijava 

34. člen 
(vložitev skupne prijave) 

(1) Če oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje ozirfj 
oseba, na katero je prešla obveznost za prevoz blaga' 
vnosu na carinsko območje ob predložitvi blaga carinske1! 
organu ne vloži tudi carinske deklaracije, mora predlo* 
skupno prijavo. 

(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka predloži carinsk^ 
organu skupno prijavo, jo mora predložiti istočasno, ko Pr* 
loži blago. 

(3) Carinski organ lahko dovoli, da oseba iz prvega odsta"' 
tega člena predloži skupno prijavo tudi naknadno, venda'J 
kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, ko je bilo predloži 
blago. 

(4) Za blago, ki ga potnik nosi s seboj in za poštne poši'j'll 
lahko carinski organi ne zahtevajo vložitev skupne prijava.' 
s tem ni ogroženo izvajanje carinskega nadzora in če Pf' 
iztekom roka iz prejšnjega odstavka potnik vloži zahtevo' 
odobritev katere od carinsko dovoljenih rab ali uporab bia? 

35. člen 
(vsebina in oblika skupne prijave) 

(1) Skupna prijava mora vsebovati vse podatke, potrebne1 

ugotovitev istovetnosti blaga. Podpisati jo mora oseba, K" 
izpolni. 

(2) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga predp'^ 
minister, pristojen za finance. Kot prijava se lahko, P° 
pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance, uporabP 
tudi komercialni in drugi dokumenti, ki vsebujejo podat*' 
potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga. 

(3) V skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. člena tdj 
zakona lahko carinski organ dovoli uporabo tehničnih pf'r 
močkov za elektronsko izmenjavo podatkov. 
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36. člen 
(potrditev skupne prijave) 

I') Carinski organ potrdi sprejeto skupno prijavo v skladu 
8 Predpisom iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

Carinski organ zadrži en izvod skupne prijave zaradi 
Naknadnega preverjanja, ali je bila za blago, na katero se 
»Kupna prijava nanaša vložena carinska deklaracija za 
«edbo določenega carinskega postopka v roku, ki ga določa 
'• člen tega zakona. 

37. člen 
(roki za vložitev zahteve za carinsko 
dovoljeno rabo ali uporabo blaga) 

(') če je blago predloženo carinskemu organu skupaj 
8 skupno prijavo, mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo 
*a začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga najpoz- 
"eje v: 

j®) 30 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago 
PnPeljano v pomorskem prometu; 

jj*) 10 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago, 
Popeljano z drugimi transportnimi sredstvi. 

(2) V posebej upravičenih primerih lahko carinski organ rok iz 
Prejšnjega odstavka podaljša, vendar najdalj še za 20 dni. 

Poglavje 
*Wasna hramba blaga 

38. člen 
(začasna hramba predloženega blaga) 

(1)'Carinsko blago se lahko od vnosa na carinsko območje do 
jačetka carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, po predlo- 
J"i blaga pristojnemu carinskemu organu v skladu z 32. 
cl®nom tega zakona, začasno hrani pod carinskim nadzorom. 

(2) Začasno hranjeno carinsko blago se lahko hrani v skladu 
® Prejšnjim odstavkom le v prostorih in pod pogoji, ki jih a°bri carinski organ. 

j®) Carinski organ lahko od osebe, ki začasno hrani carinsko 
°'a9o, zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo 
Morebiti nastalega carinskega dolga. 

39. člen 
(ravnanja z začasno hranjenim blagom) 

^edtem, ko je carinsko blago začasno hranjeno, je lahko 
Predmet le tistih operacij, ki zagotavljajo ohranitev blaga 

nespremenjenem stanju, ne da bi se spreminjal njegov 
9'0d ali tehnične karakteristike. 

40. član 
(ravnanja carinskih organov v primeru kršitev 

rokov Iz 37. člana tega zakona) 

'1) Carinski organ sme sprejeti potrebne ukrepe v skladu 
® tem zakonom, vključno z odvzemom in prodajo začasno 
"ranjenega carinskega blaga, če imetnik blaga ne opravi 
°rmaln°sti za začetek carinskega postopka v rokih, predvlde- 

n,h v 37. členu tega zakona. 

'2J Carinski organ lahko v okviru ukrepov iz prejšnjega 
eastavka premesti carinsko blago v drug poseben prostor, ki 
J® Pod carinskim nadzorom. Premestitev v skladu s tem 
odstavkom se opravi na strošek in odgovornost imetnika b|aga. 

(3) Če carinski organ v skladu s prvim odstavkom tega člena 
f®casno hranjeno blago proda, ravna v skladu z 58. členom 
®0a zakona. 

5. poglavje 
druge določbe 

41. člen 
(uporaba določb tega dela zakona za tranzitno blago) 

Za blago, ki v skladu s tranzitnim carinskim postopkom prispe 
na namembni kraj in mora biti v skladu s tem postopkom 
predloženo carinskemu organu, se uporabljajo določbe 3. in 
4. poglavja tega dela zakona. 

42. člen 
(uničenje predloženega carinskega blaga) 

(1) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, lahko 
carinski organ predloženo carinsko blago uniči. Carinski 
organ mora o uničenju blaga obvestiti imetnika blaga. Stro- 
ške uničenja nosi imetnik blaga. 

(2) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za blago, za 
katerega so predpisana pravila ravnanja v zvezi z odstranjeva- 
njem, odlaganjem ali uničevanjem, mora carinski organ rav- 
nati na predpisan način. 

43. člen 
(nezakonit vnos carinskega blaga) 

Če carinski organ najde blago, ki je bilo vnešeno na carinsko 
območje nezakonito ali je bilo odstranjeno izpod carinskega 
nadzora, sprejme potrebne ukrepe, vključno s prodajo blaga, 
da vzpostavi zakonito stanje. 

IV. DEL 

CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI UPORABA BLAGA 

1. poglavje 
Splošno 

44. člen 
(načelo nediskriminatornosti) 

(1) Carinski deklarant lahko, če so izpolnjeni predpisani 
pogoji, zahteva odobritev katere koli predvidene vrste carin- 
sko dovoljene rabe ali uporabe blaga, ne glede na naravo, 
količino, poreklo blaga, vrsto pošiljke ali njen namembni kraj. 

(2) Izjemoma lahko Vlada za določene vrste blaga prepove ali 
omeji katero od predvidenih vrst carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga zaradi interesov javne morale, varnosti, varo- 
vanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, 
varovanja nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali 
arheološke vrednosti ali zaradi varovanja industrijske last- 
nine. 

(3) Vlada lahko določi, da določene vrste blaga zaradi svojih 
specifičnih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carinsko dovo- 
ljene rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le posebej 
določeni carinski organi. 

2. poglavje 
carinski postopki 

1. podpoglavje 
Začetek carinskega postopka 

45. član 
(obveznost vloiltva carinska deklaracija, posledice) 

(1) Za vse blago, za katerega zahteva uvedbo carinskega 
postopka, mora carinski deklarant vložiti carinsko deklara- 
cijo. 
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(2) Carinski postopek se začne na podlagi vložene carinske 
deklaracije. 

46. člen 
(oblika carinske deklaraci|e) 

(1) Carinski deklarant mora izpolniti carinsko deklaracijo 
v pisni obliki na predpisanem obrazcu. 

(2) Če tehnične možnosti to dopuščajo, se lahko namesto 
pisne deklaracije uporabi tehnične pripomočke za elektron- 
sko izmenjavo podatkov, pod pogojem, da uporabo takšnih 
pripomočkov odobri Carinska uprava Republike Slovenije. 

(3) Obliko in način izpolnjevanja carinske deklaracije določi 
minister, pristojen za finance. 

47. člen 
(carinski deklarant) 

(1) Carinski deklarant je lahko katerakoli oseba s sedežem 
oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki predloži ali lahko 
predloži blago carinskim organom skupaj z vsemi drugimi 
dokumenti, ki so potrebni za izvedbo določenega carinskega 
postopka. 

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko vlagajo carin- 
ske deklaracije v svojem imenu in za svoj račun, v svojem 
imenu in za tuj računa ali v tujem imenu in za tuj račun. 
V svojem imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj 
račun lahko vlagajo carinske deklaracije le tiste osebe, ki 
izpolnjujejo minimalne pogoje za opravljanje posredovanja 
v carinskem postopku. Minimalne pogoje predpiše Vlada RS 
z uredbo. 

(3) Če sprejem carinske deklaracije naloži določeni osebi 
kakršnekoli dolžnosti, mora, ne glede na prejšnji odstavek, 
biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki izpolni deklaracijo 
v imenu te osebe. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski 
deklarant tudi podružnica tuje pravne osebe, ki je v skladu 
z zakonom registrirana na carinskem območju. 

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski 
deklarant tranzitnega blaga ali blaga, ki se začasno uvaža tudi 
oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v Sloveniji, če 
carinski organ šteje takšno deklaracijo za primerno. Carinski 
deklarant blaga, ki se uvaža neobrtoma, je prav tako lahko 
tudi oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v Repu- 
bliki Sloveniji, če carinski organ šteje takšno deklaracijo za 
primerno. 

1. oddelek: 
Pisna carinska deklaracija 

A. običajen postopek 

48. člen 
(izpolnitev carinske deklaracije) 

(1) Carinski deklarant izpolni carinsko deklaracijo v skladu 
s predpisom iz tretjega odstavka 46. člena, tako da izpolnjena 
deklaracija vsebuje vse tiste podatke, ki so potrebni glede na 
izbran carinski postopek. Carinska deklaracija mora biti pod- 
pisana. 

(2) Carinski deklarant v carinski deklaraciji navede, katera 
vrsta carinskega postopka naj se izvede za blago, navedeno 
v deklaraciji. 

(3) Deklaraciji mora deklarant priložiti vse druge dokumente, 
ki so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega postopka 
oziroma dokazila o tem, da je bila izvršena predpisana veteri- 
narska, fitopatoioška ali druga predpisana kontrola. 

49. člen 
(sprejem carinske deklaracije) 

3) če s 
lami v i 
'temu 

Prit 
(1) Carinski organ mora popolno deklaracijo skupaj s P' 
gami in dokazili iz tretjega odstavka prejšnjega člena sPrV- • 
takoj, pod pogojem, da je blago, na katero se deklah njene 
nanaša, predloženo temu carinskemu organu. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko čari' 
organ sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga prede' 
blago predloženo carinskemu organu. 

(3) Če carinski organ ob sprejemu deklaracije ugo 
pomanjkljivosti v deklaraciji, jo vrne skupaj s prilogami d6' 
rantu in navede na njej, v čem je pomanjkljivost, z namen' 
da bi deklarant odpravil ugotovljene pomanjkljivosti. 

(4) Če se deklarant ne strinja s popravki, ki jih zahteva cari' 
organ, carinski organ izda sklep, s katerim zavrže caric 
deklaracijo kot pomanjkljivo. 

m Prt 
Paradi 
vorno: 

j (2) De 
|6mar 
da je 
pziroi 
bi 

(5) Če ni drugače izrecno določeno, se za izvajanje izbrali (3)Ci 
carinskega postopka upoštevajo predpisi, ki so veljali na^vzort 
sprejema carinske deklaracije za ta postopek. y*6ts 

norn 
50. člen 

(sprememba podatkov v carinski deklaraciji) 

(1) Carinski organ lahko na podlagi zahteve deklaranta dovf 
da deklarant spremeni posamezne podatke v deklaraciji, k'1 
je že sprejel, vendar se deklaracija tako ne sme razširiti 
drugo blago, razen tistega, na katerega se je že prvo'"| 
nanašala. 

(2) Spreminjanje deklaracije ni več mogoče dovoliti po t« 
ko je carinski organ: 
1. obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati blag". 
2. ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi spreme"11 

netočni ali 
3.sprostil blago izpod carinskega nadzora. 

51.čien 
(umik carinske deklaracije) 

(1) Carinski organ lahko na podlagi izjave deklaranta dovfl 
umik že sprejete deklaracije, če deklarant predloži zanese 
dokaz o tem, da je bilo blago deklarirano za določen carin« I 
postopek zaradi nenamerne napake ali da zaradi poseb" 
okoliščin, izpeljava deklariranega carinskega postopka n® 
bila več upravičena. 

(2) Če je carinski organ že obvestil deklaranta o nameravanimi J 
pregledu blaga, o umiku deklaracije odloči šele po pregl00 P 
blaga. 

I«) P 
ha ti 

(1) 
Sp( 
ža, 

(2) 
da 
Prt 

(3) 
ra; 

de 

(3) Umik deklaracije praviloma ni več mogoč po tem, ko je bil 
blago prepuščeno v izbrani carinski postopek. Izjeme dol""! 
minister, pristojen za finance. 

52. člen 
(preverjanje carinske deklaracije) 

(1) Zaradi preverjanja točnosti in pravilnosti sprejete dekla,f j 
cije lahko carinski organ: 

1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo. Carinil 
organi lahko zahtevajo od deklaranta, da predloži še dw| 
listine in dokumente, da bi se preverila točnost navedb v 0 [ 
klaraciji; 

2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali podrobne^] 
pregled. 

(2) Rezultati preverjanja deklaracije so namenjeni za uporabi 
določb o carinskem postopku, katerega je deklarant zahtevaj 
Če se preverjanje deklaracije ne izvede, se za uporabo dok"M 
o carinskem postopku upoštevajo podatki, ki jih je carir15 

deklarant navedel v deklaraciji. 
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J 8 se rezultati preverjanja deklaracije ne ujemajo z naved- anu v deklaraciji ali navedbe v deklaraciji ne ustrezajo dejan- 
ju stanju blaga, carinski organ o tem izda odločbo. 

s p" 
sprt 
lanene 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži 
izvršitve. 

53. člen 
(pregled blaga in drugi carinski ukrepi za 

preverjanje deklaracije) 

,-JJJ Pregled blaga in vse drugo ravnanje z blagom, ki se opravi 
HeliVn Pregleda ali odvzemanja vzorcev, se opravi na odgo- ornost deklaranta. Stroške nosi deklarant. 

g^klaran, ima pravico, da je prisoten pri pregledu blaga in 
J i "tanju vzorcev. Carinski organ sme zahtevati od deklaranta, 
I® le sam ali njegov zastopnik prisoten pri pregledu blaga 
I j*lroma jemanju vzorcev, če je njegova pomoč potrebna, da 
1 Se olajšal pregled blaga ali odvzemanje vzorcev. 

I Carinski organ ni dolžan deklarantu plačati nadomestila za 
** blaga, če je količina oziroma vrednost tega blaga, 

nI ^ot vzorec v okviru vzorčnih količin, ki omogočajo 
j rrr,alno izvedbo kontrole. 

[l'fogoje in način jemanja vzorcev določi minister, pristojen 
| ca "nance. 

54. člen 
(delni pregled blaga) 

'1) Carinski organ lahko pregleda le del blaga, ki je zajet 
Posamezno deklaracijo. Ugotovitve delnega pregleda veljajo 8 °elotno pošiljko. 

jj-J Deklarant lahko zahteva nadaljnji pregled blaga, če meni, 
• rezultati delnega pregleda blaga niso ustrezni glede na 

Postalo blago. 

|3) če se ena sprejeta carinska deklaracija nanaša na več 
^ičnih vrst blaga, se šteje, za izvajanje prvega odstavka 
„jj® člena, da je za vsako vrsto blaga vložena samostojna 
"Naracija. 

55. člen 
(ukrepi za naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga) 

Carinski organ lahko sprejme potrebne ukrepe, ki bodo 
<n°gočj|j naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga, če je to 

potrebno zaradi ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti 
P°goji, določenimi za carinski postopek, kakršnega je za 
aeklaraciji določeno blago izbral carinski deklarant. 

Carinske oznake, ki so pritrjene na blago ali transportna 
®dstva sme odstraniti ali uničiti samo carinski organ ali u9a oseba z njegovim dovoljenjem, razen če je zaradi 
^Predvidljivih okoliščin ali višje sile njihova odstranitev ali 
"iCenje nujno potrebno, da bi se zavarovalo blago ali tran- 
P°rtno sredstvo. 

56. člen 
(prepustitev blaga) 

jj) Carinski organ prepusti blago takoj, ko je končano prever- 
ile podatkov iz deklaracije oziroma, ko je deklaracija spre- 

_ brez preverjanja navedenih podatkov, če so izpolnjeni 
P°9oji za izbran carinski postopek in če za zadevno blago ne 

ta! 0 ^a^ne omejitve ali prepovedi, ki preprečujejo izvedbo °ranega carinskega postopka. 

j2) Vse blago, ki je zajeto s posamezno carinsko deklaracijo, 
Prepusti deklarantu istočasno. Če pa je z eno deklaracijo 

'ajetih več vrst blaga, se šteje, kot da je za vsako vrsto blaga 
Predložena samostojna deklaracija. 

S,*6 ie zaradi sprejema carinske deklaracije nastal carinski 
9, blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ne glede na 

prvi odstavek tega člena, dokler dolg ni poravnan ali zavaro- 
van v skladu s 152. členom tega zakona. 

(4) Če mora v skladu s pogoji predpisanimi za dovolitev 
določenega carinskega postopka carinski zavezanec predlo- 
žiti ustrezno zavarovanje za plačilo mogočega carinskega 
dolga, blago ne more biti prepuščeno deklarantu, dokler 
takšno zavarovanje ni predloženo carinskemu organu. 

(5) Deklarant ne sme začeti uporabljati ali rabiti blaga prej 
preden mu blago v skladu s prvim odstavkom tega člena ni 
prepuščeno. 

57. člen 
(posebni ukrepi carinskih organov v zvezi z blagom) 

(1) Carinski organ lahko sprejme katere koli potrebne ukrepe, 
vključno z odvzemom blaga in njegovo prodajo, če: 

1. blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ker: 
- ni bilo mogoče začeti ali nadaljevati pregleda blaga v roku, 
ki ga je določil carinski organ zaradi razlogov na strani dekla- 
ranta ali 
- dokumenti, ki bi morali biti predloženi za odobritev izbra- 
nega carinskega postopka, niso bili predloženi ali 
- plačilo ali zavarovanje, ki bi moralo biti predloženo za 
zavarovanje obveznosti plačila carine, ni bilo izvršeno ali 
predloženo v predpisanem roku ali 
- za blago veljajo prepovedi ali omejitve, ki bi preprečevale 
izvedbo zahtevanega postopka; 

2. blago ni odstranjeno iz začasnega skladišča v roku desetih 
dni po prepustitvi deklarantu. 

v 58. člen 
(prodaja ali Brezplačen odstop odvzetega blaga) 

(1) Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se pravi- 
loma da na prodaj. Prodaja se izvrši z javno licitacijo. Izje- 
moma lahko Vlada odvzeto blago brezplačno odstopi držav- 
nim organom in človekoljubnim organizacijam, če to blago 
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, če pa gre za 
predmete zgodovinske, arheološke etnografske, kulturne, 
umetniške ali znanstvene vrednosti pa pristojnemu organu za 
spomeniško varstvo. 

(2) Natančnejše predpise o pogojih in načinu prodaje in 
o ravnanju z blagom iz prejšnjega odstavka ter o razdelitvi 
s prodajo pridobljenih sredstev določi Vlada. 

B. poenostavljen postopek 

59. člen 
(poenostavitve glede carinskih deklaracij) 

(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi 
Vlada, odobri eno od naslednjih poenostavitev: 

1. opustitev navedbe določenih podatkov v deklaraciji, ki bi 
morali biti navedeni v skladu z 48. členom tega zakona ali 
opustitev predložitve določenih dokumentov, ki bi morali biti 
v skladu z 48. členom predloženi skupaj z deklaracijo; 

2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega doku- 
menta, skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega 
postopka namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona; 

3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga; 
v tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta obvez- 
nosti predložitve blaga v pregled; 

4. ustno carinsko deklaracijo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, morajo predloženi doku- 
menti vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje blaga 
in ugotavljanje njegove istovetnosti. Če deklarant za blago 
vodi predpisano knjigovodstvo, mora vsak tak vpis opremiti 
z datumom vpisa. 
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(3) Razen v primerih, ki so posebej določeni v predpisu iz 
prvega odstavka tega člena, mora deklarant kljub odobreni 
poenostavitvi, predložiti carinskim organom dopolnilno carin- 
sko deklaracijo. Način vložitve in obliko te deklaracije določi 
predpis iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona. 

(4) Dopolnilne carinske deklaracije in poenostavljene deklara- 
cije iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena tvorijo enotne 
nedeljive dokumente, ki učinkujejo od dneva sprejema 
poenostavljenih deklaracij iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
tega člena. 

(5) Knjigovodski vpis iz 3. točke prvega odstavka tega člena 
ima enak učinek kot sprejem deklaracije iz 46. člena tega 
zakona. 

2. oddelek: 
druge deklaracije 

60. člen 
(uporaba zakona pri drugih oblikah deklaracij) 

Će je carinska deklaracija narejena z uporabo tehničnih sred- 
stev za prenos podatkov ali je bila dovoljena ustna deklara- 
cija, se zanje primerno uporabljajo 46. ter 46. do 56. člena 
tega zakona. 

61. člen 
(ravnan|e drugih državnih organov v zvezi 

s carinskim blagom) 

(1) Državni organi (sodišča, inšpekcijski organi, organi za 
notranje zadeve itd.) so dolžni takoj prijaviti in predložiti 
najbližjemu carinskemu organu vsako carinsko blago, ki se 
znajde pri njih, če gre za blago, ki so ga ti organi začasno ali 
dokončno odvzeli in je utemeljen sum, da gre za carinsko 
blago. 

(2) Dokončno ali začasno odvzeto carinsko blago se lahko 
prepusti drugi osebi le, če so carinski organi dovolili eno od 
predvidenih carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga oziroma 
če je bil že nastali carinski dolg poravnan. 

(3) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se izterja od carin- 
skega dolžnika oziroma poravna iz kupnine za prodano blago. 
Carinski dolg, ki se poravna iz kupnine, se plača po poravnavi 
stroškov, nastalih v zvezi z blagom iz prvega odstavka tega 
člena (hramba, prodaja itd.). 

3. oddelek i 
n aknadno preverjanje deklaracij 

62. člen 
(naknadno preverjanje deklaracij) 

(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na zahtevo 
deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi blaga, do 
poteka rokov iz 9. člena tega zakona. 

(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga deklarantu, 
do poteka rokov iz 9. člena tega zakona, zaradi preverjanja 
točnosti podatkov v deklaraciji, naknadno pregleda komerci- 
alne, tehnološke in druge dokumente in podatke, ki se nana- 
šajo na uvozne ali izvozne postopke v zvezi s tem blagom ali 
na kasnejše komercialne postopke v zvezi s tem blagom. Ti 
postopki se lahko izvedejo v prostorih deklaranta ali druge 
osebe, ki je neposredno ali posredno poslovno vključena 
v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli druge osebe, 
ki poseduje omenjene podatke in dokumente v poslovne 
namene. Carinski organ lahko prav tako pregleda blago, če je 
to še vedno mogoče. 

3. podpoglavje 
Sprostitev blaga v prost promet 

63. člen 
(sprostitev v prost promet) 

(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko blag" 
status domačega blaga. 

(2) Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant izvesti 
formalnosti glede uvoza blaga in carinski dolžnik plačali 
uvozne dajatve in izpolniti druge ukrepe trgovinske politike. 

(3) Blago sproščeno v prost promet izgubi status domačega 
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno blago* 
povrnjena ali plačilo odpuščeno: 
- v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz 
v obliki povračila plačane carine ali 
- v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi 
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam 
pogodbe; 
- v drugih primerih, navedenih v 158. členu tega zakona, kjef 
je povrnitev ali odpustitev carine pogojena z izvozom oziroma 
ponovnim izvozom blaga oziroma odobritvijo kakšnega dru- 
gega carinskega postopka. 

64. člen 
(nižja carinska stopnja) 

(1) Ne glede na 151. člen tega zakona se, v primeru, da je 

blago, ki se uvaža, zavezano plačilu carine, njena stopnja pa 
se zniža po dnevu sprejema deklaracije za sprostitev blaga 
v prost promet, vendar pred prepustitvijo blaga, lahko na 
zahtevo deklaranta uporabi nižja carinska stopnja. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko 
hitrejša prepustitev blaga ni bila mogoča zaradi razlogov 
nastalih na strani deklaranta. 

65. člen 
(skupna carinska stopnja) 

(1) Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki se razvršča v različne 
tarifne številke, izpolnjevanje deklaracije z razvrščanjem 
obračunavanjem carine po vsaki od teh tarifnih številk pa bi 
povzročilo delo in stroške, ki bi bili v nesorazmerju z obraču 
nano carino, lahko carinski organ, na zahtevo deklaranta 
sklene, da se carina obračuna za celotno pošiljko na podlag1 

razvrstitve v tarifno številko tistega blaga, katerega carinska 
stopnja je najvišja. 

(2) Skupno carinsko stopnjo je mogoče uporabiti le za blago 
katerega skupna vrednost ne presega vrednosti, ki jo določi 
Vlada. 

66. člen 
(enotna carinska stopnja) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena tega zakona se za 
naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v višini 15% 
od carinske vrednosti blaga: 
1. za blago, ki ga ena fizična oseba pošilja po pošti drugi 
fizični osebi ali 
2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj, vendar le pod 
pogojem, da takšno blago ni komercialne narave in pod 
pogojem da vrednost posamezne pošiljke ali blaga, ki g a 
potnik prinese s seboj ne presega predpisane vrednosti. 

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za blago, za katerega je 
z zakonom o carinski tarifi predpisana carinska stopnja »pro- 
sto« in za blago, ki je v skladu s tem zakonom oproščeno 
plačila carine. 

(3) Ne glede na prvi odstavek lahko potnik ali prejemnik 
pošiljke zahteva, da se blago carini po stopnji, ki je predpi- 
sana v carinski tarifi. 
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I 'e se' da bla9° ni komercialne narave: 
i»l 9re za pošiljko blaga fizične osebe drugi fizični osebi in I »Ka pošiljka: 

L ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge pridobitne 
»Javnosti in 
Vsebuje le blago, izključno za osebno uporabo prejemnika 

igo '"Jagovih družinskih članov, ki živijo s prejemnikom v istem 
„°sP°dinjstvu, ter po naravi in količini ne odraža komercial- 
na namena ter 

sli U 'e Poslana brezplačno; 
ati I j Ce gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in le-to: 
0. „ ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge pridobitne 

I javnosti in 
ja i :ie namenjeno izključno za osebno rabo potnika in njegovih 
o, Ha ■ nskih članov, ki z njim živijo v istem gospodinjstvu ali za 

I 8ri|a,če njegova narava in količina ne odraža komercialnega 
)i arnena. 

Ji fj ^lada določi vrednost blaga iz prvega odstavka tega člena 
n r,/.

Vrste blaga, za katero se ne more uporabljati enotna 
"finska stopnja. 

r 
) 67. člen 

(ohranitev carinskega nadzora) 

I ti' 'e bi'° določeno blago sproščeno v prost promet in pri 
ZrTi °Prožčeno plačila carine ali je bila carinska stopnja I ni*ana zaradi namena, zaradi katerega se blago prepusti 

I ro
pr°st promet, ostane takšno blago pod carinskim nadzo- 

D t ^arinski nadzor preneha, ko se izpolnijo pogoji oziroma 
st e'° roki za oprostitev plačila carine ali znižanje carinske '°Pnje ali ko je takšno blago izvoženo ali uničeno ali ko se 

I bn ' uP°rabe' ki se ne sklada z namenom, za katerega je 
I n L odobrena carinska oprostitev ali olajšava, carina a*nadno obračuna in plača. 

I in^a blago iz prejšnjega odstavka se primerno uporabljajo I °ločbe drugega in tretjega dostavka 70. člena tega zakona. 

podpoglavje 
^grinski postopki z ekonomskim učinkom 

1. oddelek.*. 
*uPne določbe 

68. člen 
(vrste carinskih postopkov z ekonomskim učinkom) 

'1) Carinski postopki z ekonomskim učinkom so: 
• carinsko skladiščenje, 
Postopek uvoza zaradi proizvodnje za izvoz, 

• Predelava pod carinskim nadzorom, 
5 Začasni uvoz blaga, 

začasni izvoz blaga na oplemenitenje. 

'*■) Kateri koli od postopkov z ekonomskim učinkom iz prejš- 
^'e9a odstavka je mogoč z odločbo carinskega organa, ki se 
Praviloma izda v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega 
'akona. 

'3) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi, za katere 
Postopke iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izdati 
oločbe v skladu s prejšnjim odstavkom. 

69. člen 
(splošni pogoji za odobritev carinskega 

postopka z ekonomskim učinkom) 

'1) Splošni pogoji za odobritev posameznega postopka iz 
Pfejšnjega člena so: 

oseba, ki zaprosi za odobritev mora dati vsa jamstva, ki so 
Potrebna za pravilno izvajanje odobrenega postopka, 

oseba, ki zaprosi za odobritev izpolnjuje vse druge predpi- 
sane pogoje v zvezi s poslovanjem v okviru posameznega 
Postopka. 

(2) Pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje, morajo biti v njem 
določeni. 

(3) Če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu 
z izdanim dovoljenjem, mu carinski organ dovoljenje odv- 
zame. Pritožba na izdano odločbo o odvzemu dovoljenja ne 
zadrži njene izvršitve. 

70. člen 
(obveznosti upravičenca in njihov prenos na drugo osebo) 

(1) Oseba, kateri je dovoljenje izdano (v nadaljevanju: upravi- 
čenec) mora carinski organ sproti obveščati o vseh dejstvih, 
ki nastanejo po izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino 
oziroma veljavnost dovoljenja. 

(2) Carinski organ lahko zahteva, da upravičenec predloži 
ustrezni instrument zavarovanja za zavarovanje plačila carine, 
če bi v zvezi z blagom lahko nastala obveznost plačila carine. 

(3) Pravice in obveznosti upravičenca, je ob predpisanih 
pogojih, mogoče prenesti na drugo osebo, ki izpolnjuje 
pogoje, predpisane za to vrsto carinskega postopka. 

71. člen 
(konec postopka z ekonomskim učinkom) 

(1) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča, ko 
carinski organ dovoli drugo obliko carinsko dovoljenje rabe 
ali uporabe blaga, ki je bilo deklarirano za postopek z eko- 
nomskim učinkom ali za nadomestno blago ali za blago, 
proizvedeno v času trajanja postopka z ekonomskim 
učinkom. 

(2) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi 
z odvzemom dovoljenja za izvajanje carinskega postopka 
z ekonomskim učinkom ali s potekom roka za izvedbo 
postopka, ki je bil določen z dovoljenjem. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka carinski organ določi rok, 
v katerem mora carinski deklarant vložiti novo carinsko dekla- 

racijo za blago, ki je predmet carinskega postopka z ekonom- 
skim učinkom. 

(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od 15 dni. 
Izjemoma carinski organ lahko rok podaljša, vendar najdalj za 
15 dni. 

(5) Če carinski deklarant ne konča carinskega postopka 
v skladu s predpisanimi pogoji ali ne vloži nove carinske 
deklaracije v skladu s tretjim odstavkom tega člena v predpi- 
sanem roku, ali ne predloži dokazov o končanem odobrenem 
carinskem postopku z ekonomskim učinkom v predpisanem 
roku, carinski organ ukrepa v skladu s 57. členom tega za- 
kona. 

72. člen 
(natančnejši predpisi) 

Vlada določi natančnejše kriterije in način izvajanja carinskih 
postopkov z ekonomskim učinkom. 

2. oddelek 
c arinsko skladiščenje 

73. člen 
(blago, ki se skladišči v carinskem skladišču) 

V carinskem skladišču se lahko v skladu z določbami 
postopka o carinskemu skladiščenju blaga, pod carinskim 
nadzorom skladišči: 
1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano plačilu carine 
ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike; 
2. domače blago, ki v skladu s posebnimi predpisi pridobi 
s hrambo v carinskem skladišču status izvoženega blaga. 
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74. člen 
(prostori) 

(1) Carinsko skladišče je lahko kateri koli prostor, ki ga odobri 
carinski organ in je pod njegovim nadzorom, v katerem se 
lahko skladišči carinsko blago v skladu s predpisanimi pogoji. 

(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih 
dovoli skladiščenje blaga v drugih prostorih, ki niso prven- 
stveno namenjeni carinskemu skladiščenju blaga, če so zago- 
tovljeni potrebni pogoji za izvajanje carinskega nadzorstva. 

(4) Će so za skladiščenje kakšnega blaga in ravnanje z njim 
predpisani posebni pogoji, carinski organ dovoli, da se blago 
skladišči v carinskem skladišču ali drugem prostoru le, če so 
izpolnjeni ti pogoji. . . 

75. člen 
(vrste carinskih skladišč) 

(1) Carinsko skladišče je lahko javno ali zasebno. 

(2) Javno carinsko skladišče pomeni carinsko skladišče, 
v katerem lahko v skladu s predpisanimi pogoji skladišči 
blago katera koli domača ali tuja oseba. 

(3) Zasebno carinsko skladišče je carinsko skladišče, name- 
njeno za skladiščenje carinskega blaga imetnika carinskega 
skladišča. 

76. člen 
(definicije imetnika in depozitarja) 

(1) Imetnik carinskega skladišča je oseba, ki ji carinski organ 
v skladu s 77. členom tega zakona dovoli poslovanje s carin- 
skim skladiščem. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko imetnik carinskega 
skladišča tudi carinski organ. 

(3) Depozitar je oseba, ki mora blago na podlagi deklaracije za 
carinsko skladiščenje dati v hrambo v carinsko skladišče ali 
oseba, na katero so bile prenešene pravice in obveznosti 
v zvezi s skladiščenim blagom. 

77. člen 
(dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča) 

(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča se, v prime- 
rih, ko carinskega skladišča ne upravljajo carinski organi 
sami, izda na podlagi pisne prošnje, ki vsebuje vse podatke, 
potrebne za pridobitev dovoljenja, predvsem pa podatke, ki 
dokazujejo ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča, 
podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje 
carinskega nadzorstva ter podatke o vrstah blaga, ki bi ga 
prosilec želel hraniti v carinskem skladišču. 

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi le 
oseba, katere sedež je na carinskem območju in izpolnjuje 
druge predpisane splošne in posebne pogoje. 

(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinskega skla- 
dišča z odločbo. V odločbi mora biti navedeno za kakšno 
vrsto carinskega skladišča se dovoljenje izdaja, pogoji, pod 
katerimi imetnik lahko odpre carinsko skladišče, vrste blaga, 
ki se v skladišču lahko hranijo in druge obveznosti imetnika 
carinskega skladišča do carinskih organov. 

(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora zahtevku za 
odobritev carinskega skladišča priložiti dokazila, iz katerih je 
razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnimi pred- 
pisi v zvezi s hrambo določenih vrst blaga, opravljanjem 
posameznih dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z blagom, ki se 
carinsko skladišči v takšnem skladišču. 

78. člen 
(obveznosti imetnika carinskega skladišča) 

(1) Imetnik carinskega skladišča mora: 

1. zagotoviti, da blago, ki je shranjeno v carinskem skladišču, 
ostane pod carinskim nadzorom; 
2. zagotoviti, da se izpolnijo obveznosti, ki izhajajo iz hrambe 
blaga v postopku carinskega skladiščenja in 
3. izpolnjevati in stalno preverjati izpolnjevanje pogojev, nave- 
denih v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča. 

(2) Carinski organ lahko zahteva, da imetnik carinskega skla- 
dišča predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarova- 
nje obveznosti iz prvega odstavka tega člena. 

79. člen 
(obveznosti depozitarja) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 78. člena je lahko v dovoljenju za 
javno carinsko skladišče navedeno, da je samo depozitar 
odgovoren za obveznosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
tega člena. 

(2) Depozitar je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti, ki 
izhajajo iz zahtevanega postopka carinskega skladiščenja 
blaga. 

80. člen 
(Izjemna dovoljenja za poslovanje carinskih skladišč) 

(1) Carinski organ lahko izjemoma dovoli: 
1. hrambo drugega domačega blaga, kot je tisto, navedeno 
v 2. točki 73. člena tega zakona, v prostorih carinskega skla- 
dišča, 
2. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega skla- 
dišča v skladu s postopkom uvoza zaradi proizvodnje za 
izvoz, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in če je 
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi urejeno za 
opravljanje takšne predelave; 
3. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega skla- 
dišča v skladu s postopkom predelave pod carinskim nadzo- 
rom, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in če je 
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi urejeno za 
opravljanje takšne predelave. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ 
izda le, če ni ogrožen carinski nadzor nad poslovanjem carin- 
skega skladišča. 

(3) Blago iz prvega odstavka tega člena ni predmet postopka 
carinskega skladiščenja. 

(4) Carinski organ lahko zahteva, da se o blagu iz prvega 
odstavka vodi posebna evidenca, kot je to določeno s predpi- 
som iz 81. člena tega zakona. 

81. člen 
(vodenje evidenc) 

(1) Imetnik carinskega skladišča mora voditi evidenco 
o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču v obliki in na 
način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 

(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz prejšnjega 
odstavka oprosti imetnika carinskega skladišča vodenja evi- 
denc, če je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih v 1. in 2. 
točki prvega odstavka 78. člena tega zakona odgovoren izk- 
ljučno depozitar in če je bilo blago carinsko skladiščeno na 
podlagi pisne deklaracije ali dokumenta iz 2. točke prvega 
odstavka 59. člena tega zakona (poenostavljen postopek). 

82. člen 
(roki) 

(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skladišču 
najdalj eno leto. 

(2) V upravičenih primerih lahko carinski organ rok za skladiš- 
čenje blaga podaljša. 

(3) Če carinski deklarant po preteku roka carinskega skladiš- 
čenja blaga, ne vloži zahteve za podaljšanje carinskega skla- 
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' 02iroma ne vloži carinske deklaracije za drug carin- il1 Postopek, carinski organ postopa z blagom v skladu s 57. c'6nom tega zakona. 

83. člen 
(ravnanje z blagom v carinskem skladišču) 

'j) Carinsko blago je v carinskem skladišču lahko predmet 
°D'čajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z namenom, 
°a se blago ohrani, pripravi za trg oziroma prodajo ali ohrani 
Kyaliteta blaga. 

p) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek oziroma 
Znanje z blagom v skladu s prejšnjim odstavkom. Carinski 

°r9an mora v dovoljenju določiti pogoje, pod katerimi se 
"Cenjeni postopki lahko opravljajo. 

®) Vlada s predpisom iz 72. člena tega zakona določi listo 
dovoljenih postopkov in ravnanj ter primere, v katerih so 
Postopki iz prvega odstavka tega člena prepovedani. 

84. člen 
(premeščanje blaga Iz carlsnkega skladišča) 

P) če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, se 
°'a9o, ki je carinsko skladiščeno, lahko začasno odstrani iz 
finskega skladišča. Takšno odstranitev mora vnaprej dovo- 
11,1 carinski organ in določiti pogoje takšnega ravnanja. 

(2) V času, ko blago ni v carinskem skladišču, je lahko pred- 
met postopkov in ravnanj iz prejšnjega člena, če je to nave- 
a®no v dovoljenju iz prejšnjega odstavka. 

13) Carinski organ lahko dovoli premestitev blaga iz enega 
Urinskega skladišča v drugo. 

85. člen 
(carinska vrednost skladiščenega blaga) 

(1) Če je v zvezi z blagom v carinskem skladišču nastal 
finski dolg in carinska vrednost tega blaga temelji na dejan- 
1«° plačani ceni oziroma ceni, ki jo je treba plačati in ta 
»ključuje stroške skladiščenja in ohranjanja blaga med skla- 
Jj'sčenjem, se ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga 
Pod pogojem, da so prikazani ločeno od dejansko plačane 
c®ne oziroma cene, ki jo je treba plačati za to blago. 

p) Če je bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov 
'n ravnanj iz 83. člena tega zakona, se, na zahtevo carinskega 
°®klaranta, pri določanju višine carinskega dolga, ne glede na 
'51. člen tega zakona, upošteva narava blaga, carinska vred- 
nost in količina blaga, kot da le-to ne bi bilo predmet navede- 
n'h običajnih postopkov in ravnanj. 

86. člen 
(stroški skladiščenja) 

?troški skladiščenja v carinskem skladišču katerega imetnik 
j® carinski organ, se obračunavajo v skladu s tarifo stroškov, 
Kl jo določi minister, pristojen za finance. 

87. člen 
(proste carinske prodajalne) 

(1) Proste carinske prodajalne so prodajalne, katerih imetniki 
Pridobijo dovoljenje carinskega organa, in ki lahko potnikom, 

odhajajo iz carinskega območja in prihajajo nanj, prodajajo B|ago brez plačila carine. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ 
samo pod naslednjimi pogoji: 

. ■ vložnik zahtevka in bodoči imetnik proste carinske proda- 
jne je oseba s sedežem v Sloveniji; 
p-predvidena prosta carinska prodajalna se nahaja na leta- 
''sču, odprtem za mednarodni promet, v pristanišču, odprtem 
*3 mednarodni promet ali na mednarodnem cestnem mejnem 
Prehodu na lokaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski nadzor in 
onemogoča dostop nepooblaščenim osebam; 

3. bodoči imetnik proste carinske prodajalne predloži zadovo- 
ljive dokaze za to, da bodo lahko spoštovani pogoji, pod 
katerimi lahko poslujejo proste carinske prodajalne. 

(3) Imetnik proste carinske prodajalne mora: 
1. plačati uvozne dajatve za blago, ki ga proda nepooblašče- 
nim osebam ali za blago, za katerega se ne da ugotoviti, da je 
bilo dejansko prodano v skladu s predpisi, ki veljajo za pro- 
dajo blaga v prostih carinskih prodajalnah; 
2. voditi predpisane evidence o blagu, ki ga ima v prodajalni in 
izpolnjevanje vseh ostalih pogojev, ki so določeni v dovolje- 
nju za odprtje proste carinske prodajalne. 

(4) Za hrambo blaga v prosti carinski prodajalni se uporabljajo 
določbe o postopku carinskega skladiščenja blaga. 

(5) Vlada določi natančnejše kriterije za odprtje, način zapira- 
nja in poslovanja prostih carinskih prodajaln. 

88. člen 
(specializirana skladišča) 

(1) Tuje ladje, tuje jahte in čolni, namenjeni za šport ali 
razvedrilo, ki so v domačih pristaniščih ali marinah, tuja 
plovila na popravilu v domačih ladjedelnicah ali marinah, tuja 
letala na domačih letališčih, domače ladje in letala v prometu 
na tujih relacijah se smejo tisti čas, ko se mudijo v Sloveniji, 
pod carinskim nadzorstvom v speicaliziranih carinskih skla- 
diščih oskrbovati z živili in drugimi potrebnimi proizvodi. 

(2) Za blago iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje 
carina, pod pogojem da se porabijo v skladu z namenom in 
pogoji, pod katerimi so bili prodani. 

(3) Z namenom Oskrbovanja prevoznih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena sme carinski organ osebi s sedežem 
v Sloveniji dovoliti odprtje specializiranega skladišča pod 
pogoji in na način, kot je določen za postopek carinskega 
skladiščenja blaga. 

3. oddelek: 
uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz 

89. člen 
(pojem carinskega postopka uvoza zaradi izvoza) 

V skladu s postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (v 
nadaljevanju »uvoz zaradi izvoza«) se lahko na carinskem 
območju uporabi naslednje blago za eno ali več proizvodnih 
operacij: 

1. blago, sproščeno v prost promet, pri čemer se zanj lahko 
zahteva povračilo plačanih ali odpustitev plačila uvoznih daja- 
tev, če se blago izvozi iz carinskega območja v obliki pridob- 
ljenih proizvodov (sistem povračila carine - dravvback si- 
stem); 

2. carinsko blago, ki je v lasti domače osebe, namenjeno pa je 
za ponoven izvoz v obliki pridobljenih proizvodov, ne da bi 
bilo to blago zavezano plačilu carine in ne da bi se zanj 
izvajali ukrepi trgovinske politike (sistem odloga plačila ca- 
rine); 

3. začasno uvoženo blago, ki ostane v lasti tuje osebe, pri 
čemer začasno uvoženo blago ni zavezano plačilu carine in ni 
predmet drugih ukrepov trgovinske politike, če so pridobljeni 
proizvodi ali začasno uvoženo blago ponovno izvoženi v dolo- 
čenem roku (začasen uvoz blaga na oplemenitenje). 

90. člen 
(sistem odloga plačila carine in sistem povračila carine) 

(1) Sistem odloga plačila carine v skladu z 2. točko prejšnjega 
člena bo carinski organ odobril, če bo upravičenec izkazal 
namen, da večino pridobljenega blaga po opravljenih proiz- 
vodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpolnjeni vsi 
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ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi izvoza. 
V tem primeru carinski organ odobri odlog plačila carine za 
vse blago, ki je namenjeno proizvodnji za izvoz. 

(2) Sistem povračila carine v skladu s 1. točko prejšnjega 
člena bo carinski organ odobril, če so izpolnjeni pogoji iz 99. 
člena tega zakona in upravičenec izkaže, da obstoji možnost, 
da bo večina pridobljenih proizvodov tudi izvožena. 

(3) Če obstojijo^ pogoji za uporabo prvega ali drugega 
odstavka tega člena, lahko upravičenec sam izbere bodisi 
sistem odloga plačila carine bodisi sistem povračila carine. 

(4) Sistema odloga plačila carine ni mogoče odobriti za blago, 
ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike. 

(5) Vlada določi Se natačnejše kriterije za uporabo sistema 
odloga plačila carine in sistema povračila carine. 

91. člen 
(uporaba enakovrednega blaga) 

(1) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi primere in 
kriterije, pod katerimi se lahko: 
1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega blaga; 
2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozijo iz 
Slovenije pred uvozom blaga. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uvozno blago šteje kot 
enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno. 

(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v skladu 
s prvim odstavkom tega člena, mora biti enake kvalitete, imeti 
enake lastnosti in biti razvrščeno v isto postavko carinske 
tarifne številke kot uvoženo blago. Če tako določa predpis iz 
72. člena tega zakona, pa lahko Carinska uprava Republike 
Slovenije dovoli, da se uporabi enakovredno blago, ki je 
obdelano bolj, kot uvozno blago. 

(4) Če se uporabi 2. točka prvega odstavka tega člena in je 
pridobljeni proizvod, če ne bi bil izvožen oziroma ponovno 
izvožen v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan pla- 
čilu izvozne dajatve, mora upravičenec priskrbeti ustrezno 
zavarovanje za plačilo izvoznih dajatev za primer, da uvoz 
blaga ne bil bil izvršen v predpisanem roku. 

92. člen 
(dovol]en|e za uvoz zaradi Izvoza) 

(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 1. do 3. točke 89. člena 
tega zakona izda carinski organ na podlagi zahtevka osebe, ki 
izvaja proizvodne operacije ali osebe, ki organizira njihovo 
izvajanje. 

(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji: 

1. če je prosilec iz prejšnjega odstavka oseba s sedežem 
v Sloveniji; 
2. če se uvoženo blago, razen v primerih iz alinee d. 16. točke 
3. člena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem proiz- 
vodu oziroma, v primeru iz 91. člena tega zakona, če je 
mogoče preverjati izpolnjevanje pogojev za uporabo enako- 
vrednega blaga; 
3. če odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko vpliva na 
izboljšanje pogojev izvoza ali ponovnega izvoza pridobljenih 
proizvodov in če niso prizadeti osnovni interesi domačih 
proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa predpis 
iz 72. člena tega zakona. 

93. člen 
(rok) 

(1) Carinski organ v dovoljenju iz prejšnjega člena določi rok, 
v katerem mora upravičenec pridobljene proizvode izvoziti ali 
ponovno izvoziti ali zanje zahtevati odobritev drugega carin- 
skega postopka. Rok mora upoštevati čas, potreben za 
izvedbo proizvodnih operacij in prodajo blaga, vendar ne sme 
biti daljši od dvanajst mesecev. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko j® J di 
odobren postopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko izjo* J p 
moma podaljša na podlagi upravičene pravočasne pisne jr 
prošnje upravičenca. b 

v 
(3) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovrednega p 
blaga in so pridobljeni proizvodi izvoženi pred uvozom blaga 
carinski organ določi tudi rok v katerem mora biti tuje blago ( 
prijavljeno za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok teče od j 
dneva sprejema izvozne deklaracije, ki se nanaša na pridob- , 
Ijene proizvode, proizvedene iz ustreznega enakovrednega i 
blaga. 

(4) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije ali dolo- 
čene vrste uvoženega blaga določi posebne roke. 

94. člen 
(evidence normativov porabe blaga) 

(1) Upravičenec mora voditi evidence, iz katerih so razvidni 
normativi porabe uvoženega oziroma začasno uvoženega 
blaga. 

(2) Normativi iz prejšnjega odstavka so podlaga za obračun 
plačila oziroma povračila carine. 

(3) Upravičenec mora na podlagi zahteve carinskega organa I 
predložiti le-temu podatke o normativih porabe uvoženega 
oziroma začasno uvoženega blaga. 

(4) Carinski organ lahko naknadno, v skladu z 62. členom tega 
zakona preveri točnost podatkov iz prejšnjega odstavka. 

(5) Carinska uprava Republike Slovenije lahko dovoli upravi- 
čencu, ki izkaže upravičen ekonomski interes, poseben 
(poenostavljen) način dokazovanja normativov porabe uvože- 
nega ali začasno uvoženega blaga, drugače, kot je to dolo- 
čeno na podlagi prvega odstavka tega člena. 

95. člen 
(sprostitev blaga v prost promet) 

Uvoženo blago v nespremenjenem stanju ali začasno uvo- 
ženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni proizvodi 
se lahko sprostijo v prost promet na domačem trgu v skladu 
z določbami tega zakona, ki veljajo za sprostitev blaga v prost 
promet. Primere, ko sprostitev blaga v prost promet, zaradi 
osnovnih interesov domačih proizvajalcev tovrstnega blaga, 
ni mogoča, določi Vlada. 

96. člen 
(začasen izvoz blaga zaradi oplemenitenja) 

(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago 
ali na oplemenitenje začasno uvoženo blago v nespremenjeni 
obliki, je lahko začasno izvoženo zaradi oplemenitenja zunaj 
carinskega območja, če to dovoli carinski organ v skladu 
s postopkom, ki je predviden za začasni izvoz blaga na ople- 
menitenje. 

(2) Če nastane obveznost plačila carine za ponovno uvožene 
proizvode, se obračuna: 
1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno uvozno 
blago; 
2. carina za proizvode, ponovno uvožene po predelavi izven 
carinskega območja v skladu z določbami, ki se nanašajo na 
postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, pod enakimi 
pogoji kot bi bili upoštevani, če bi bili proizvodi izvoženi po 
tem postopku in bili sproščeni v prost promet pred izvozom 
zadevnega blaga. 

97. člen 
(način določitve carinskega dolga) 

(1) Če nastane carinski dolg, se višina tega dolga določi na 
podlagi podatkov, ki so veljali za carinsko blago v času 
sprejema deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza za to 
blaqo. 
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(2) Če bi bilo blago iz prejšnjega odstavka v času sprejema 
deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza lahko predmet 
Preferencialnega carinskega tretmaja v okviru carinskih kvot 
'n Platonov, se tak preferencialni tretman zanj upošteva le, če 
bi se takšen tretman lahko upošteval za enakovrstno blago 
v času sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prost 
Promet. 

(3) V primeru, da je bil ob uvozu blaga zaradi proizvodnje za 
'zvoz odobren sistem odloga plačila carine, carinski organ pri 
°bračunu carine zaradi sprostitve blaga v prost promet obra- 
tna tudi kompenzacijske obresti. 

98. člen 
(zavarovanje eventualnega carinskega dolga) 

0) Če carinski organ dovoli začasen uvoz blaga na oplemeni- 
tenje ali uvoz blaga po sistemu odloga plačila carine, mora 
upravičenec preden mu je blago prepuščeno predložiti 
Ustrezno zavarovanje v skladu s 152. členom tega zakona. 

(2) Instrumentov zavarovanja v skladu s prejšnjim odstavkom 
ni treba predložiti v primerih, ko bi bilo blago, če bi bilo 
Sproščeno v prost promet lahko oproščeno plačila carine ali 
v primerih, ko je z drugimi ukrepi zagotovljeno jamstvo za 
Pravilno izvajanje odobrenega carinskega postopka. Posa- 
mezne konkretne primere določi Vlada v predpisu iz 72. člena 
tega zakona. 

99. člen 
(podrobne]*! pogoji In način povračila plačane carine) 

(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo plačane carine ali 
odpust carinskega dolga za vse blago, razen za tisto, ki je bilo 
v trenutku sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga 
v Prost promet: 
~ predmet kvantitativne omejitve uvoza ali 
~ lahko v okviru carinskih kontingentov predmet preferenci- 
alnega carinskega obravnavanja ali avtonomnega ukrepa zni- 
žanja carinskih dajatev. 

(2) Na carinski deklaraciji za sprostitev blaga v prost promet 
Hora biti označeno, če bo upravičenec zahteval povračilo 
carine oziroma odpust carinskega dolga v skladu s sistemom 
Povračila carine in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za povra- 
čilo oziroma odpust. 

(3) Uporaba sistema povračila carine izključuje uporabo 
določb o uporabi enakovrednega blaga in istočasnem izvozu 
Pridobljenih proizvodov pred uvozom blaga (91. člen tega 
Zakona). 

(4) Začasen izvoz blaga v smislu 96. člena tega zakona se ne 
more šteti za izvoz, na podlagi katerega je mogoče zahtevati 
Povračilo carine oziroma odpust dolga, razen če blago ni 
Ponovno uvoženo na carinsko območje v predpisanem roku. 

(5) Upravičenec lahko zahteva vrnitev oziroma odpustitev 
Plačila carine, če lahko dokaže, da so bili pridobljeni proiz- vodi, proizvedeni iz uvoženega blaga, ki je bil sproščen 
v prost promet po sistemu povračila carine: 
1- izvoženi ali 
2- je bil zanj, z namenom, da bo blago izvoženo ali ponovno 
'zvoženo, odobren carinski postopek tranzita, carinskega 
skladiščenja ali začasnega uvoza, začasnega uvoza na ople- 
menitenje oziroma uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po 
sistemu odloga plačila carine ali pa je bil, zaradi nadaljnjega 
jzvoza, vnešen v prosto carinsko cono, vendar le pod pogo- 
iem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uvedbo tega oziroma teh 
Postopkov. * 

(6) Blago iz druge točke prejšnjega odstavka se šteje za 
carinsko blago. 

(7) Upravičenec lahko vloži zahtevo za povračilo plačane 
carine v roku enega leta od dneva, ko so bili izpolnjeni pogoji 
za povračilo plačane carine. 

4. oddelek: 
predelava pod carinskim nadzorom 

100. člen 
(po)em postopka predelave pod carinskim nadzorom) 

Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča upra- 
vičencu, da uporabi uvoženo blago na carinskem območju za 
predelavo, ki spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo 
uvoženo blago zavezano plačilu carine ali predmet drugih 
ukrepov trgovinske politike in dovoljuje, da proizvode, ki so 
rezultat takšne predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so 
ti proizvodi zavezani plačilu carine, po stopnji, ki je predpi- 
sana zanje (v nadaljevanju: predelani proizvodi). 

101. člen 
(dovoljenje) 

(1) Dovoljenje za opravljanje predelave pod carinskim nadzo- 
rom izda Carinska uprava Republike Slovenije. 

(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja posto- 
pek predelave ali osebe, ki tak postopek organizira. 

(3) Dovoljenje se lahko izda le: 
1. osebam, ki imajo sedež v Sloveniji, 
2. če se uvoženi proizvodi lahko identificirajo v predelanih 
proizvodih, 
3. če novo predelanega blaga ni mogoče ekonomsko upravi- 
čeno vrniti v stanje pred predelavo ter tako ponovno pridobiti 
sestave ali stanja blaga, v kakršnem se je uvozilo; 
4. če se zaradi postopka predelave pod carinskim nadzorom 
ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in količinskih 
omejitvah uvoza, ki bi se nanašala na uvoženo blago; 
5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohra- 
njati proizvodnjo v državi in ne ogroža bistvenih interesov 
domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji (gospo- 
darski pogoji), kot jih določa predpis iz 72. člena tega zakona. 

102. člen 
(uporaba drugih določb tega zakona) 

Za postopek predelave pod carinskim nadzorom se primerno 
uporabljajo določbe o postopku uvoza zaradi izvoza, ki se 
nanašajo na roke in normative (93. in 94. člen tega zakona). 

103. člen 
(določitev carinskega dolga) 

Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega 
blaga ali polproizvodov glede odobrenega postopka prede- 
lave pod carinskim nadzorom, se višina carinskega dolga 
določi na podlagi elementov, ki veljajo za uvoženo blago 
v času sprejema deklaracije za začetek postopka predelave 
pod carinskim nadzorom. 

104. člen 
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj) 

(1) Če za uvoz določenega blaga veljajo preferencialne carin- 
ske stopnje v času, ko je odobren postopek predelave pod 
carinskim nadzorom in se preferencialne stopnje lahko upo- 
rabijo tudi za proizvode, enake predelanim proizvodom, ki se 
sprostijo v prost promet, se carina za predelane proizvode 
določi z upoštevanjem teh preferencialnih carinskih stopenj. 

(2) Če se preferencialne carinske stopnje iz prejšnjega 
odstavka glede uvoženega blaga uporabljajo le v okviru carin- 
skih količinskih omejitev, se preferencialne carinske stopnje 
glede predelanih proizvodov uporabijo le, če se takšne stop- 
nje lahko uporabijo za uvozno blago v času sprejema deklara- 
cije za sprostitev blaga v prost promet. V tem primeru se 
količina uvoženega blaga, dejansko uporabljenega v prede- 
lavi predelanega proizvoda, sproščenega izpod carinskega 
nadzora, upošteva v okviru sprejete carinske količinske ome- 
jitve v času sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost 
promet, ne obremenjuje pa carinske količinske omejitve za 
proizvode, ki so enaki predelanim proizvodom. 
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S. oddelek: 
začasni uvoz 

105. člen 
(pojem) 

Upravičenec lahko v postopku začasnega uvoza uporablja 
uvoženo blago na carinskem območju s popolno ali delno 
oprostitvijo plačila carine in ne da bi bilo predmet ukrepov 
trgovinske politike, če je to blago namenjeno ponovnemu 
izvozu, ne da bi bilo blago kakor koli spremenjeno, razen 
normalnih sprememb, ki nastanejo zaradi uporabe oziroma 
rabe tega blaga. 

106. člen 
(dovoljenje) 

(1) Začasen uvoz blaga se lahko dovoli na zahtevo osebe, ki 
uporablja blago ali organizira njegovo uporabo. 

(2) Carinski organ lahko zavrne sprejem carinske deklaracije 
za začasen uvoz blaga, če bi bilo ob izvozu začasno uvože- 
nega blaga nemogoče ugotoviti istovetnost uvoženega blaga, 
razen če je glede na okoliščine posameznega primera 
mogoče ugotoviti, da opustitev ugotavljanja istovetnosti ne 
omogoča zlorabe tega carinskega postopka. 

107. člen 
(rok) 

(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti uvoženo 
blago ponovno izvoženo ali zanj določen kakšen drug carin- 
ski postopek. 

(2) Pri določitvi roka mora carinski organ upoštevati namene, 
zaradi katerih je bilo blago začasno uvoženo, vendar pa rok 
začasnega uvoza ne more biti daljši od 12 mesecev. 

(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo upravičene 
okoliščine, podaljša roke, določene v skladu s prvim in dru- 
gim odstavkom, da bi se izvršil namen začasnega uvoza. 

108. člen 
(popolna ali delna oprostitev plačila carine) 

(1) Upravičenec lahko zahteva popolno oprostitev plačila 
carine pri začasnem uvozu blaga, če: 

1. gre za primere, ko bi bilo blago, če bi bilo sproščeno v prost 
promet oproščeno plačila carine v skladu s tem zakonom; 

2. gre za blago, ki se začasno uvaža zaradi preizkušanja, 
prikazovanja ali opravljanja poskusov, če ga je tuji lastnik dal 
brezplačno in za določen čas; 

3. gre za blago, ki se začasno uvaža zaradi razstavljanja na 
mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah - za 
blago, ki je predmet razstavljanja in za predmete, ki se upo- 
rabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavitvenih pro- 
storov; 

4. gre za živali, instrumente, rekvizite in druge predmete, ki so 
namenjeni za kulturnoumetniške, športne in druge prireditve 
oziroma snemanje filmov; 

5. gre za embalažo, tovorni in zaščitni pribor ipd., ki so 
namenjeni za dostavo ali odpravo blaga, če so tuja last; 

6. gre za opremo, ki je namenjena za potrebe vladnih in 
nevladnih mednarodnih ter meddržavnih organizacij ali med- 
narodnih oziroma meddržavnih komisij, ki imajo sedež na 
carinskem območju oziroma njihovih predstavništev, ki imajo 
sedež na carinskem območju; 

7. gre za opremo, ki je namenjena za odvrnitev neposredne 
nevarnosti epidemij, elementarnih ali drugih naravnih nesreč 
oziroma za odpravo njihovih neposrednih posledic; 

8. gre za jahte, jadrnice in druga plovila s pripadajočimi 
plavajočimi privezi in priborom za sidrenje, če so namenjena 
za šport in razvedrilo, pod pogojem, da jih začasno uvaža 
podjetje ali podjetnik posameznik, ki je registriran za opravlja- 
nje dejavnosti posojanja tujih jaht, jadrnic in drugih plovil na 
podlagi pogodbe, sklenjenih s tujimi športnimi klubi in njiho- 
vimi zvezami, da bi jih oddajali tujim turistom - članom teh 
klubov in njihovih zvez za uporabo v Sloveniji; 

9. za predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno uvažajo 
domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje 
v Slovenijo; 

10. opremo, ki jo začasno uvažajo stalni dopisniki oziroma 
dopisništva tujih sredstev javnega obveščanja, ki so registri- 
rani na carinskem območju. 

(2) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pri začas- 
nem uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni navedeno 
v prejšnjem odstavku. 

(3) Vlada določi natančnejše pogoje in način v skladu s kate- 
rim lahko upravičenec uveljavlja popolno ali delno oprostitev 
plačila carine v skladu s tem členom. 

(4) Vlada lahko, v primerih, ko je to potrebno zaradi ohranja- 
nja proizvodnje v državi in varovanja bistvenih interesov 
domačih proizvajalcev podobnega blaga (gospodarski 
pogoji), kakor je to določeno s predpisom iz 72. člena tega 
zakona, določi listo blaga, za katerega pri začasnem uvozu ni 
mogoče zahtevati popolno ali delno oprostitev plačila carine. 

109. člen 
(obračun delne oprostitve plačila carine) 

(1) Višina carine, ki se plača pri začasnem uvozu blaga z delno 
oprostitvijo plačila carine se določi v vrednosti 3% od višine 
dajatev, ki bi jih bilo treba plačati za to blago, če bi bilo le-to 
sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj odobren 
začasni uvoz. Omenjena višina se plača za vsak mesec ali del 
meseca, v katerem teče rok začasnega uvoza. 

(2) Višina carine, ki se plača v skladu s prejšnjim odstavkom 
ne sme preseči zneska dajatev, ki bi jih bilo treba plačati, če bi 
bilo blago sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj 
odobren začasni uvoz. Obresti se ne upoštevajo. 

(3) Ugodnosti v zvezi s plačilom carine, ki so priznane upravi- 
čencu, se pri prenosu pravic in obveznosti na drugo osebo 
ugotavljajo samostojno. 

(4) Če je prenos iz prejšnjega odstavka narejen z delno opro- 
stitvijo plačila carine pri obeh upravičencih v okviru istega 
meseca, je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za plačilo 
carine za ta celotni mesec. 

(5) Upravičenec mora za začasen uvoz blaga, za katero ni 
odobrena popolna oprostitev plačila carine, predložiti carin- 
skim organom ustrezen instrument zavarovanja za plačilo 
carine v skladu s 152. členom tega zakona. 

(6) Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumenta zava- 
rovanja po prejšnjem odstavku, določi Vlada v predpisu iz 72. 
člena tega zakona. 

110. člen 
(obračun carinskega dolga) 

(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoženim blagom, se ta 
določi na podlagi podatkov, ki so veljali za to blago v času 
sprejema deklaracije za začasni uvoz blaga. V primerih iz 
prvega odstavka 108. člena tega zakona, se višina carinskega 
dolga določi na podlagi podatkov, ki so veljali na dan 
nastanka carinskega dolga. 

(2) Če nastane carinski dolg zaradi drugih razlogov, ne pa 
zaradi postopka začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila 
carine, je višina carinskega dolga enaka razliki med višino 
carinskega dolga, obračunanim na podlagi prejšnjega 
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' ?rm,avka in dolgom, ki je plačljiv na podlagi prvega odstavka 1 '°9. člena tega zakona. 
i 

'■ oddelek 
'•fcasnl Izvoz na oplemenitenje 

111. člen 
(pojem) 

j1) Postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovo- 
'luje upravičencu, da domače blago začasno izvozi iz carin- 
5*ega območja, da bi bilo oplemeniteno in da proizvode, ki so 
r®zultat tega oplemenitenja, vrne na carinsko območje in 
sProsti v prost promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila 
carine. 

(2) Za začasno izvoženo domače blago se obračunajo more- 
bitne izvozne dajatve ter uporabljajo ukrepi trgovinske poli- 
ce in druge formalnosti, ki se uporabljajo za blago, ki 
Opušča carinsko območje. 

I®) V skladu s tem zakonom se lahko blago začasno izvozi na 
Oplemenitenje zaradi opravljanja proizvodnih operacij, nave- 
denih v alineah (a) do (c) 16. točke 3. člena tega zakona. 

112. člen 
(omejitve) 

I1) Postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje ni 
!"°goč za naslednje domače blago: 
' blago, katerega izvoz povzroči povračilo ali odpustitev 
P'ačila carine; 
r blago, ki je bilo, pred izvozom, sproščeno v prost promet 
?rez plačila carine zaradi narave končne uporabe blaga - do 
'*teka pogojev, ki so določeni za uporabo te oprostitve plačila 

I carine; 
3- blago katerega izvoz povzroči pridobitev izvoznega nado- 
mestila ali glede katerega se pridobi drugo finančno ugod- 
nost. 

(2) Vlada lahko na zahtevo upravičenca v posebej upravičenih 
Primerih iz 2. točke prejšnjega odstavka odobri začasni izvoz b|aga na oplemenitenje. 

113. člen 
(upravičenec) 

y) Carinski organ odobri začasen izvoz blaga na oplemenite- 
ni6 na zahtevo osebe, ki organizira proizvodne operacije, 
katerih predmet naj bi bilo začasno izvoženo blago. 

'<•) Ne glede na prvi odstavek lahko Carinska uprava Repu- 
blike Slovenije na podlagi sklepa Vlade izda dovoljenje za 
2ačasen izvoz blaga na oplemenitenje tudi drugi osebi (samo 
9'ede domačega blaga, za katero ne velja preferencialni 
carinski tretman), če gre za to, da se domači proizvodi vdelajo 
v blago, proizvedeno v,tujini in uvozijo kot nadomestni proiz- v°di, če takšen postopek podpira prodajo izvoženega blaga, 
f1® da bi se resneje prizadeli interesi domačih proizvajalcev 
^tovrstnih ali podobnih proizvodov, kot so pridobljeni proiz- 

'3) Začasen izvoz blaga na oplemenitenje se lahko odobri 
samo: 
J- osebi, ki ima sedež v Sloveniji,' 
2' Ce je mogoče ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rezultat 
Predelave začasno izvoženega blaga, 
~ 4e takšna odobritev resneje ne ogroža bistvenih interesov 
domačih proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa 
Pfedpis iz 72. člena tega zakona. 

114. člen 
(rok) 

(1) Carinski organ ob odobritvi začasnega izvoza blaga na 
°Plemenitenje določi rok, v katerem morajo biti pridobljeni 
Proizvodi ponovno uvoženi na carinsko območje. Tako dolo- 

čen rok se lahko podaljša na podlagi pravočasno vložene 
zahteve upravičenca, če za to obstojijo upravičeni razlogi. 

(2) Za spremljanje in kontrolo normativov porabe začasno 
izvoženega blaga se primerno uporablja 94. člen tega zakona. 

115. člen 
(pogo)i za odobritev popolne ali delne 

oprostitve plačila carine) 

(1) Popolno ali delno oprostitev plačila carine lahko carinski 
organ odobri le za pridobljene proizvode, ki se deklarirajo za 
sprostitev v prost promet v imenu ali za račun upravičenca ali 
druge osebe s sedežem v Sloveniji, če je le-ta pridobila 
soglasje upravičenca in izpolnjuje pogoje iz dovoljenja. Delne 
ali popolne oprostitve ni mogoče odobriti, če kateri od pogo- 
jev ali obveznosti, ki so povezane z izvedbo postopka začas- 
nega izvoza blaga na oplemenitenje niso izpolnjene, razen če 
se ugotovi, da pomanjkljivosti nimajo pomembnega učinka na 
pravilnost izvajanja omenjenega postopka. 

(2) Delna ali popolna oprostitev plačila carine, ki jo je treba 
obračunati v skladu s prvim odstavkom 111. člena tega 
zakona, se opravi tako, da se od zneska carine, obračunane 
za pridobljene proizvode, ki se dajo v prost promet, odšteje 
vrednost carine, ki bi se morala obračunati na isti dan za 
začasno izvoženo blago, če bi bilo to blago uvoženo na 
icarinsko območje iz države, kjer je bilo blago predmet proiz- 
vodne operacije ali zadnje proizvodne operacije. 

(3) Vrednost, ki se odšteje v skladu s prejšnjim odstavkom se 
določi na podlagi količine in narave blaga na dan sprejema 
deklaracije za postopek začasnega izvoza blaga na oplemeni- 
tenje in na podlagi drugih podatkov na dan sprejetja deklara- 
cije za sprostitev pridobljenih proizvodov v prost promet. 

(4) Vrednost začasno izvoženega blaga, ki se upošteva pri 
določanju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vred- 
nost, ugotovljena v skladu s 6. točko 20. člena tega zakona ali, 
če se vrednost ne more ugotoviti na ta način, razlika med 
carinsko vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih 
stroškov. 

(5) Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno 
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prost promet 
s popolno oprostitvijo plačila carine, če se pristojnemu carin- 
skemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezplačno zaradi 
obveznosti iz garancije. Ta ugodnost se ne more uporabiti, če 
je bilo blago v okvari že ob prvi sprostitvi v prost promet. 

(6) V primeru, da je bilo popravilo začasno izvoženega blaga 
opravljeno proti plačilu, je lahko to blago predmet delne 
oprostitve plačila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se ugotovi 
višina carine za pridobljene proizvode na dan sprejema dekla- 
racije za sprostitev blaga v prost promet in z upoštevanjem 
stroškov popravila kot carinske vrednosti, če ti stroški pred- 
stavljajo edino nadomestilo za popravilo in nanj ne vplivajo 
kakršnekoli povezave med upravičencem in osebo, ki popra- 
vilo opravi. 

116. člen 
(uporaba preferencialnlh carinskih stopenj) 

(1) Če bi začasno izvoženo blago pri sprostitvi v prost promet 
lahko bilo oproščeno plačila carine zaradi namena uporabe 
tega blaga, se to upošteva pri izračunu višine carinskega 
dolga, če so bile izvršene proizvodne operacije med začasnim 
izvozom v skladu z namenom uporabe tega blaga. 

(2) Če se za pridobljene proizvode lahko upošteva preferenci- 
alna carinska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko 
tarifo in bi se preferencialna carinska stopnja lahko uporabila 
tudi za blago, ki se razvršča v isto carinsko tarifno številko kot 
začasno izvoženo blago, se za izračun višine carinskega 
dolga v skladu z drugim odstavkom 116. člena tega zakona, 
upošteva carinska stopnja, ki bi se uporabila, če bi začasno 
izvoženo blago izpolnjevalo pogoje za preferencialno carin- 
sko stopnjo. 
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117. člen 
(sistem zamenjave) 

(1) Sistem zamenjave omogoča, ob upoštevanju določb 111. 
do 116. člena tega zakona, da uvožen proizvod (v nadaljeva- 
nju: nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni proizvod. 

(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema zamenjave, 
če gre za popravilo domačega blaga. Carinski organ lahko 
dovoli uporabo sistema zamenjave le, če je mogoče kontroli- 
rati izpolnjevanje pogojev iz šestega in sedmega odstavka 
tega člena tudi naknadno. 

(3) Pogoji, predpisani za pridobljene proizvode veljajo tudi za 
nadomestne proizvode. 

(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih določi Vlada, 
dovoli, da se nadomestni proizvodi uvozijo pred začasnim 
izvozom blaga (predhodni uvoz). 

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora upravičenec pred- 
ložiti ustrezen instrument zavarovanja za plačilo uvoznih 
dajatev, če izvoz ne bo izvršen v določenem roku, ta rok pa ne 
sme biti daljši od dveh mesecev, računano od dneva sprejema 
deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda v prost 
promet. Le izjemoma se sme na podlagi prošnje upravičenca 
in zaradi upravičenih okoliščin ta rok podaljšati. 

(6) Nadomestni proizvodi morajo imeti enako carinsko tarifno 
številko, biti enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteri- 
stik kot začasno izvoženo blago, ki bo predmet popravila. 

(7) Če se je začasno izvoženo blago pred začasnim izvozom 
uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti nov, ampak 
mora biti rabljen, razen če je bil nadomestni proizvod dobav- 
ljen brezplačno zaradi garancije ali proizvodne napake. 

118. člen 
(carinski dolg pri predhodnem uvozu 

nadomestnih proizvodov) 

Pri predhodnem uvozu nadomestnih proizvodov v skladu 
s četrtim odstavkom prejšnjega člena, če se carina plača 
v skladu s 115. členom tega zakona, se vrednost, ki jo je treba 
odšteti določi na podlagi podatkov, ki veljajo za začasen izvoz 
blaga na dan sprejema carinske deklaracije za začasen izvoz 
blaga na oplemenitenje. 

119. člen 
(uporaba drugih določb tega zakona) 

Za izvajanje postopka začasnega izvoza blaga na oplemenite- 
nje po sistemu zamenjave, se ne upoštevajo določbe drugega 
odstavka in 2. točke tretjega odstavka 113. člena tega zakona. 

5. podpoglavje 

Carinski postopek pri izvozu blaga 

120. člen 
(pojem) 

(1) Izvozni carinski postopek pomeni izpolnitev formalnosti, 
vključno z ukrepi trgovinske politike in plačilom izvoznih 
dajatev, ki so predvidene, da domače blago lahko zapusti 
carinsko območje. 

(2) Izvozni carinski postopek se izpelje za vse blago, ki se 
izvaža, razen tranzitnega blaga in blaga, ki se izvaža v skladu 
s postopkom začasnega izvoza zaradi oplemenitenja. 

(3) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago, za 
katero je vložena izvozna carinska deklaracija, zapusti carin- 
sko območje v enakem stanju, kot je bilo v času sprejema 
izvozne carinske deklaracije. 

(4) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzorom0 

sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve &n 

skega območja. 

6. podpoglavje 

tranzitni carinski postopek 
A. tranzitni postopek 

121. člen 
(pojem) 

(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se carins'10 

blago pod carinskim nadzorom prenese: 
(a) preko carinskega območja ali 
(b) od enega do drugega kraja na carinskem območju, "6° 
bi bilo to blago zavezano plačilu carine in bilo predmet drug 
ukrepov trgovinske politike. 

(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za blafl0, 

katerega uvoz ni prepovedan. 

122. člen 
(začetek In konec tranzitnega postopka) 

Tranzitni postopek se začne s prepustitvijo blaga v tranzitnj 
postopek in se konča, ko je blago skupaj z ustreznimi d°K 

menti predloženo namembnemu carinskemu organu. 

123. člen 
(ukrepi carinskega nadzorstva) 

(1) Carinski organ sme v zvezi z blagom, ki je v tranzitu 
carinsko območje odrediti ukrepe carinskega nadzorstva, 
se mu zdijo potrebni za ugotavljanje istovetnosti blaga 
izvajanje tranzitnega postopka v skladu s predpisi. 

(2) Carinski organ, ki sprejme carinsko deklaracijo za tranzit^ 
postopek lahko kot poseben ukrep carinskega nadzorsjy 
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati, de*' 
rant pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po 
posebni poti. 

124. člen 
(zavarovanje carinskega dolga) 

(1) Deklarant mora pri vstopnem carinskem organu prediožjjj 
instrument zavarovanja za plačilo carine za primer, če 
nastal carinski dolg. 

(2) Pogoje, ob katerih ni treba predložiti instrumentov zavaf0" 
vanja v skladu s prejšnjim odstavkom določi Vlada. 

125. člen 
(obveznosti carinskega zavezanca) 

(1) Carinski zavezanec mora predložiti blago v nespremen)^ 
nem stanju namembnemu carinskemu organu v predpisane" 
roku in spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski organ, da d 
se ugotovila in zagotovila istovetnost blaga in izpolnjeva 
obveznosti v tranzitnem postopku. 

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je odgo^ 
ren tudi prevoznik ali prevzemnik blaga, ki sprejme blag 
vedoč, da je v carinskem tranzitnem postopku. 

B. Prevoz domačega blaga iz enega dela Slovenije v 
drug del preko tujega carinskega območja 

126. člen 
(pojem in uporaba drugih določb tega zakona) 

(1) Domače blago, ki se v tranzitnem postopku prevaža ,z 

enega dela Slovenije v drug del preko tujega carinskefl 
območja, ostane domače blago. 
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8)Za cg,; --Pfovoz domačega blaga v skladu s prejšnjim odstavkom 
iv

n8Ki organ primerno 
C|ena tega zakona. 

125 ju 0r9an primerno uporablja določbe 121. do 123. in 

P09'av|e 
9e vrste carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga 

127. člen 
(pojem) 

carinska cona je del carinskega območja, ki je posebej 
'»len od preostalega carinskega območja in v katerem se 

Poli??' 9|ede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske 
pj *ei carinsko blago ni na carinskem območju, vendar le 
pj? Pogojem, da to blago ni deklarirano za sprostitev v prost 
„°rnet ali ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod 

!b) kot 

1 in na način, kot ga določajo carinski predpisi; 

da je domače blago, ki je zaradi nameravanega izvoza 
no v prosto carinsko cono, izvoženo že v trenutku, ko je 
no v prosto carinsko cono. 

(5) Ustanovitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjevanja pogo- 
jev iz prejšnjega odstavka. 

(6) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko odv- 
zame, če ustanovitelj ali uporabniki cone ne upoštevajo pogo- 
jev za poslovanje, ki so določeni z dovoljenjem ali če prene- 
hajo obstajati razlogi in pogoji na podlagi katerih je bilo 
dovoljenje izdano. 

130. člen < 
(ločitev proste carinske cone od 

preostalega carinskega območja) 

(1) Prosta carinska cona mora biti ograjena in označena. 

(2) Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena 
tako, da je promet blaga iz cone ali v njo mogoč samo skozi 
določene izhode oz. vhode. Ograja in vhodi ter izhodi morajo 
biti primerno urejeni, zavarovani in osvetljeni. 

(3) Ustanovitelj mora na območju proste carinske cone zago- 
toviti prostore, potrebne za delo carinskih organov. 

(4) Za posege v prostor oziroma graditev objektov na območju 
proste carinske cone je treba k dovoljenju po predpisih o ure- 
janju prostora oziroma graditvi objektov pridobiti soglasje 
carinskega organa. 

128. člen 
Soglasje Vlade za ustanovitev proste carinske cone) 

Pr Pr?sto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih 
J«h oseb (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ki pridobi 
jjj? si® Vlade in dovoljenje za začetek dela, ki ga izda komi- ,av skladu s 129. členom tega zakona. 

8>a izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena na 
j °lagi pisne zahteve ustanovitelja, dokumentov, ki dokazu- 

K* upravičenost ustanovitve proste carinske cone in mnenja 
»rok rov Prist°inih za 'inance in ekonomske odnose s tujino 30 dni od prejema popolnega zahtevka. 

[|'^ada lahko odvzame izdano soglasje za ustanovitev pro- 
tod?ari-nske cone' će prenehajo obstajati razlogi in pogoji na 
u 

aiagi katerih je bilo soglasje izdano ali če ustanovitelj in 
toifbniki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogo- 
. • ki so potrebni za izdajo soglasja za ustanovitev proste 

lnske cone. 

[j^°dr°bnejši način obravnavanja zahtevkov in dokumente, 
nift jo bi,i Prilo*eni zahtevku ter način preverjanja izpol- v®nja predpisanih pogojev, določi Vlada. 

129. člen 
(dovoljenje za začetek dela) 

Jj ^anovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni oz. 
°bri uporabnikom, da začnejo z delom v prosti carinski 

Cn Vlada izda soglasje za ustanovitev proste carinske , ne in ko komisija izda dovoljenje za začetek dela v skladu 
"Predpisi. 

ien Komis'i° iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristo- 
nik,Za 9°sP°darske odnose s tujino. Sestavljajo jo predstav- il'1 .ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose s tujino, 

Ustrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za 
klik 0 okolja in urejanje prostora, Carinske uprave Repu- *e Slovenije ter predstavniki lokalnih oblasti. 

*0misi'a iz PrveSa odstavka tega člena preveri, ali so Polnjeni organizacijski, prostorski, energetski, okoljevar- 
p^eni in tehnični pogoji za delo proste carinske cone in 
°9°ji za delo carinske službe v prosti carinski coni. 

.Komisija iz prvega odstavka tega člena izda dovoljenje za 
S tek dela v prosti carinski coni v roku 15 dni po ugotovitvi, 

so izpolnjeni pogoji za začetek dela. 

131. člen 
(uporabniki proste carinske cone) 

(1) Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj, 
druge domače in tuje pravne osebe ter podjetniki (v nadalj- 
njem besedilu: porabniki). 

(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v prosti 
carinski coni voditi knjigovodstvo ločeno. 

(3) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carin- 
ski coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem 
proste carinske cone. 

132. člen 
(vnos blaga v prosto carinsko cono) 

(1) Uporabnik lahko prosto vnaša v prosto carinsko cono 
blago iz 127. člena tega zakona. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ zah- 
teva, da se blago, ki predstavlja nevarnost za drugo blago ali 
blago, ki zaradi svoje narave zahteva posebno ravnanje in 
posebne prostore za hranjenje, vnesejo le v prosto carinsko 
cono, ki lahko zagotovi varno ravnanje z blagom oziroma 
posebne prostore, ki so potrebni za hranjenje tega blaga. 

(3) Blago vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s tem 
členom, lahko ostane v prosti carinski coni brez časovnih 
omejitev, razen za kmetijske proizvode, ki jih določi Vlada 
zaradi izvajanja kmetijske politike ter so vnešeni v cono 
v skladu s točko b. 127. člena tega zakona. 

133. člen 
(predložitev carinskega blaga) 

(1) Razen, če je to potrebno v skladu z drugim odstavkom 135. 
člena tega zakona, blaga, ki se vnaša v prosto carinsko cono 
ni potrebno predložiti carinskim organom niti zanj vložiti 
carinske deklaracije. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti blago predloženo 
carinskim organom ter izpeljani s tem zakonom predpisani 
carinski postopki, če: 

(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaključi kateri 
drug carinski postopek za to blago, razen če je z določbami za 
ta postopek določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim 
organom; 
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(b) z vnosom blaga v prosto carinsko cono blago izpolni 
pogoje za povračilo oziroma odpust plačila uvoznih dajatev; 

(c) gre za blago iz b. točke 127. člena tega zakona. 

(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago, ki je 
v skladu s posebnimi predpisi zavezano plačilu izvoznih daja- 
tev ali če za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi trgovinske 
politike, prijavi carinskemu organu. 

134. člen 
(izvajan|e carinske kontrole) 

(1) Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod 
carinsko kontrolo. 

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna 
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske kontrole 
lahko podvržene carinskemu pregledu. 

(3) Carinski organ lahko v primeru, ko je sprejel ukrepe iz 
petega oziroma šestega odstavka 137. člena tega zakona ali 
ko je proti uporabniku ali ustanovitelju proste carinske cone 
sprožil postopek zaradi carinskega prekrška oziroma ga ova- 
dil pristojnim organom zaradi suma storitve kaznivega deja- 
nja, prepove ali omeji posamezni osebi dostop do proste 
carinske cone. 

(4) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu ali drugemu 
pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor. 

135. člen 
(preverjanje blaga) 

(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali 
zadržuje v prosti carinski coni. 

(2) Z namenom, da se omogoči preverjanje v skladu s prvim 
odstavkom tega člena morajo uporabniki proste carinske 
cone predložiti oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo 
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem 
vnosu oziroma iznosu iz proste carinske cone. 

(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogočiti carin- 
skim organom dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki 
je predmet preverjanja. 

136. člen 
(evidence) 

(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evi- 
dence: 
- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono, 
- o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša, 
- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in 
- o spremembah na blagu v coni. 

(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi 
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in 
uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga. 

(3) Minister, pristojen za finance predpiše način vodenja evi- 
dence iz prvega odstavka tega člena in ukrepe carinskega 
nadzora v prosti carinski coni. 

137. člen 
(dejavnosti v prosti carinski coni) 

(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem 
zakonom opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi, 
če se opravljajo na obrtni način, ki jih opredeli ustanovitelj 
v ustanovitvenem aktu oz. pogodbi. 

(2) Bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in 
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme uporabnik 

v prosti carinski coni opravljati le v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet 
blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik 
v prosti carinski coni opravljati le za druge uporabnike, za 
njihovo uporabo v prosti carinski coni. 

(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne 
sme ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja. 

(5) Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustreznega 
izvajanja carinskega nadzora, začasno omejiti ali začasno 
prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega od 
tretjega odstavka tega člena, če istočasno zoper uporabnika 
cona ali ustanovitelja uvede postopek zaradi prekrška 
v skladu s tem zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega 
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem v prosti 
carinski coni. 

(6) Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, ki je 
določen za uskladitev poslovanja v skladu s tem zakonom 
s pravnomočno odločbo, ne uskladi opravljanja svoje dejav- 
nosti v coni z določbami tega zakona, prepove opravljati 
dejavnost v prosti carinski coni. 

138. člen 
(izjemna dovoljenja za skladiščenje v prosti carinski coni) 

(1) Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi v pro- 
sti carinski coni, sme uporabnik le izjemoma, ob soglasju 
pristojnega carinskega organa, skladiščiti v prosti carinski 
coni, ločeno od drugega blaga. 

(2) Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga iz prejšnjega 
odstavka, če bi to otežilo kontrolo poslovanja v prosti carinski 
coni. 

(3) Domače blago, ki ga uporabnik skladišči na območju 
proste carinske cone, mora evidentirati v skladu s predpisom 
iz tretjega odstavka 136. člena tega zakona. 

139. člen 
(iznos blaga iz proste carinske cone) 

(1) Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone, je lahko, če ni 
s posebnimi predpisi drugače določeno: 
- ponovno izvoženo oziroma izvoženo s carinskega območja; 
- vnešeno na preostalo carinsko območje. 

(2) Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje, mora 
deklarant postopati v skladu z določbami III. dela tega zakona, 
razen če gre za domače blago iz 138. člena tega zakona. 

(3) Pri izvozu oziroma ponovnem izvozu blaga iz proste carin- 
ske cone se carinski organ z ustreznimi ukrepi prepriča, ali so 
izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za izvoz oziroma 
ponovni izvoz blaga iz proste carinske cone. 

140. člen 
(carinska vrednost In obračun carinskega dolga) 

(1) Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz proste carinske cone 
vnešeno na preostalo carinsko območje nastane carinski 
dolg, in se carinska vrednost za to blago določi na podlagi 
dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba plačati za 
to blago, cena pa vključuje tudi stroške skladiščenja in ohra- 
njanja blaga medtem, ko je bilo blago v prosti carinski coni, se 
ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga, če so izkazani 
ločeno od dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba 
plačati. 

(2) Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v prosti carinski 
coni predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega 
odstavka 83. člena tega zakona, se za določitev višine carin- 
skega dolga upoštevajo narava blaga, njegova carinska vred- 
nost in količina, ki bi se upoštevala za to blago v času 
nastanka carinskega dolga, če ne bi bili predmet običajnih 
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ti Postopkov in ravnanj. To pravilo se lahko upošteva le na 
Predlog carinskega deklaranta in če je carinski organ vnaprej 
dovolil takšno ravnanje z blagom. Vlada določi izjeme od tega 

it Pravila 
k 
3 

podpoglavje 
ESjoven izvoz (reeksport), 

1 HPjjiffTe aTT 
8!®pustitev blaga carinskemu 
?iganu 

141. člen 
(pojem In pogoji) 

I1) Carinsko blago je lahko: 

" Ponovno izvoženo iz carinskega območja, 
"" uničeno, 

Prepuščeno carinskemu organu v prosto razpolaganje. 

(2) Pri ponovnem izvozu blaga se morajo, če ni drugače 
počeno s tem zakonom, izpolniti vse formalnosti, predvi- 
dene za izvoz blaga, vključno s pogoji, ki jih predvidevajo 
"Krepi trgovinske politike. 

j®) Ponoven izvoz oziroma uničenje blaga je treba predhodno 
^Povedati carinskemu organu, ki zavrne ponoven izvoz ozi- 0nia uničenje blaga, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
Ostavka. 

Uničenje se opravi na stroške deklaranta. Odpadki in 
°stanki, ki preostanejo po uničenju blaga se obravnavajo kot 
Carinsko blago in se morajo deklarirati za s tem zakonom 
Predvideno carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga. 

'5) 2 blagom, ki se prepusti carinskemu organu v prosto 
[azpolaganje se ravna kot z blagom katerega uvoz ni dovo- 
di, pa ga prevoznik ali deklarant ne odpelje iz carinskega 
"Dtnočja v predpisanem času. 

142. člen 
(ravnanje z blagom, katerega vnos je prepovedan) 

(j) Ko carinski organ odkrije ali izve za blago, katerega uvoz 
*'• vnos na carinsko območje ni dovoljen, izda odločbo, 
® katero naloži prevozniku, njegovemu pooblaščencu ali 
orugi osebi, ki je odgovorna za blago, da ga mora v določe- 
nem roku odpeljati iz carinskega območja. Ta rok se določi 
9'ede na dejanske okoliščine posameznega primera, v nobe- 
JerT> primeru pa ne more biti daljši od pet dni od dneva 
•ročitve odločbe. Blago se odvzame, če se v predpisanem 
°ku ne vrne v tujino. 

J2) Odvzeto blago da carinski organ na prodaj, brezplačno 
Prepusti osebam iz 58. člena ali pa na stroške osebe iz 
Prejšnjega odstavka, po veljavnih predpisih uniči. 

X" °EL 
"BRAČUNAVANJE in zaračunavanje carine 

poglavje 
*P'ošno 

143. člen 
(splošna pravila o carinskem dolgu) 

j1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane s: 
■) sprostitvijo blaga, ki je zavezano plačilu carine v prost 
Promet ali 
|°) Prepustitvijo takega blaga v postopek začasnega uvoza la9a z delno oprostitvijo plačila carine. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku 
sprejema carinske deklaracije za predvideni postopek. 

(3) Carinski dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega 
člena je deklarant; v primeru indirektnega zastopanja je carin- 
ski dolžnik tudi oseba v imenu katere je deklarant vložil 
carinsko deklaracijo. 

(4) Če je bila carinska deklaracija za carinski postopek iz 
prvega odstavka tega člena vložena na podlagi informacije, 
zaradi katere zakonsko določene uvozne dajatve niso bile 
obračunane in plačane, se oseba, ki je priskrbela to informa- 
cijo oziroma oseba, ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da 
je ta informacija lažna, prav tako šteje za carinskega dolžnika. 

144. člen 
(carinski dolg pri nezakonitem vnosu blaga) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi: 
(a) z nezakonitim vnosom blaga, ki je zavezano plačilu carine 
na carinsko območje; 
(b) z nezakonitim vnosom blaga, zavezanega plačilu carine iz 
proste carinske cone na preostalo carinsko območje. 

(2) Za potrebe tega člena nezakonit vnos pomeni vsak vnos 
blaga v nasprotju z določbami 28., 32. in drugo alineo prvega 
odstavka 139. člena tega zakona. 

(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega člena nastane v tre- 
nutku nezakonitega vnosa blaga. 

(4) Carinski dolžniki za plačilo carinskega dolga iz prvega 
odstavka tega člena so: 
- oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko območje 
oziroma na preostalo carinsko območje 
- osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu blaga in so 
se zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je tak vnos 
blaga nezakonit in 
- osebe, ki so pridobile oziroma hranile takšno blago in so se 
v času pridobitve oziroma hrambe blaga zavedale oziroma bi 
se morale zavedati, da je bilo blago vnešeno na carinsko 
območje oziroma preostalo carinsko območje nezakonito. 

145. člen 
(carinski dolg pri odstranitvi blaga 

Izpod carinskega nadzora) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z odstranitvijo 
blaga, ki je zavezano plačilu carine, izpod carinskega nad- 
zora. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku 
odstranitve blaga izpod carinskega nadzora. 

(3) Carinski dolžniki za carinski dolg iz prvega odstavka tega 
člena so: 
- oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora, 
- osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi blaga in so se 
zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je s tem dejanjem 
blago odstranjeno izpod carinskega nadzora; 
- osebe, ki so pridobile ali hranile takšno blago in so se 
v času pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma 
bi se morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod 
carinskega nadzorstva in 
- če je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je 
bila zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne 
hrambe blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil dovoljen 
za to blago. 

146. člen 
(carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane, v primerih, ki niso 
navedeni v 145. členu tega zakona, tudi z: 
(a) neizpolnitvijo ene od dolžnosti, ki v zvezi z blagom, ki je 
zavezano plačilu carine, izhajajo iz njihove začasne hrambe 
ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago; 
(b) neizpolnitve enega od pogojev za prepustitev blaga v dolo- 
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čen carinski postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali 
olajšave zaradi namena konćne uporabe tega blaga, 6e ni 
ugotovljeno, da te napake niso imele pomembnega vpliva na 
pravilno izvajanje začasne hrambe ali carinskega postopka. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka carinski dolg nastane 
v trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost, zaradi 
neizpolnitve katere nastane carinski dolg ali v trenutku, ko je 
za blago, sproščeno v določen carinski postopek ugotovljeno, 
da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v ta postopek ali 
za odobritev carinske oprostitve ali olajšave zaradi namena 
njegove končne uporabe. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik 
oseba, ki bi glede na okoliščine posameznega primera morala 
izpolniti predpisane obveznosti, ki izhajajo iz začasne hrambe 
carinskega blaga, zavezanega plačilu carine ali iz carinskega 
postopka, ki je bil odobren za to blago oziroma oseba, ki bi 
morala izpolniti pogoje za sprostitev blaga v določen carinski 
postopek. 

147. člen 
(carinski dolg zaradi nepravilne rabe ali uporabe blaga 

v prosti carinski coni) 

(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo blaga, 
zavezanega plačilu carine v prosti carinski coni v nasprotju 
s predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegovega izginotja 
ni mogoče zadovoljivo pojasniti carinskim organom, se šteje 
kot da je bilo porabljeno oziroma uporabljeno v prosti carin- 
ski coni v nasprotju s predpisanimi pogoji. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku, ko 
je blago porabljeno oziroma prvič rabljeno v nasprotju s pred- 
pisanimi pogoji. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski 
dolžnik: 
- oseba, ki je porabila ali rabila blago in 
- osebe, ki so sodelovale pri porabi oziroma uporabi blaga, 
če so se zavedale ali bi se morale zavedati, da je blago 
rabljeno ali uporabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji. 

(4) V primeru, da je carinski dolg nastal v zvezi z blagom, ki je 
izginilo in ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu 
s prejšnjim odstavkom, je carinski dolžnik oseba, ki je znana 
carinskim organom kot zadnji imetnik blaga. 

148. člen 
(kda| carinski dolg ne nastane) 

(1) Ne glede na 144. člen in točko (a) prvega odstavka 146. 
člena tega zakona se šteje, da carinski dolg za določeno 
blago ni nastal, če oseba dokaže, da obveznosti, ki izvirajo iz: 

(a) določb 28. in 32. člena ter drugo alineo prvega odstavka 
139. člena tega zakona, 

(b) začasne hrambe tega blaga ali 

(c) uporabe carinskega postopka, ki je bil uveden za to blago 
niso bile izpolnjene zaradi popolnega uničenja ali nepovratne 
izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica narave blaga, 
nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali posledica dovoljenja 
carinskih organov. 

(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je blago 
nepovratno izgubljeno tudi, če je neuporabno za katero koli 
osebo. 

(3) Šteje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v zvezi 
z blagom, sproščenim v prost promet s carinsko oprostitvijo 
zaradi namena končne uporabe tega blaga, če je bilo to blago 
z dovoljenjem carinskih organov izvoženo ali ponovno izvo- 
ženo. 

(4) Če se v skladu s prvim odstavkom tega člena šteje, da 
carinski dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno 

v prost promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena končn« nut 
uporabe blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preostanejo P° ske 
uničenju blaga štejejo za carinsko blago. car 

tet 
(5) Če je v skladu s 145. in 146. členom tega zakona carinsk1 

dolg nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost ^ 
promet z znižano carinsko stopnjo zaradi namena konfin« vat 
uporabe tega blaga, se vrednost carine, ki je bila plačana ob do 
sprostitvi blaga odšteje od vrednosti carinskega dolga. Ta Po 
določba se primerno uporablja tudi v primeru, če carinsk1 

dolg nastane v zvezi z ostanki ali odpadki, ki preostanejo p" 
uničenju takšnega blaga. 

149. člen 
(obveznost plačila izvoznih dajatev) 

(1) Obveznost plačila izvoznih dajatev se določa v skladu ^ 
s predpisom, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev. h 

(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka nima določb o nastanku (; 
obveznosti plačila izvoznih dajatev in načina plačila teh dajs- t 
tev, obveznost plačila izvoznih dajatev nastane, ko je sprejeta (, 
carinska deklaracija za: 
(a) izvoz blaga, 
(b) carinsko skladiščenje izvozno ocarinjenega blaga, 
(c) izvoz domačega blaga, ki je z namenom, da bo izvoženo 
vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s točko (c) drugega 
odstavka 133. člena, 
(d) začasea izvoz blaga na predelavo. 

(3) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane tudi: 
(a) z iznosom blaga, ki je zavezano plačilu izvoznih dajatev iz 
carinskega območja, ne da bi bila zanj vložena carinska 
deklaracija, 
(b) z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da bj 
blago lahko bilo iznešeno iz carinskega območja ter bilo p" 
tem v celoti ali delno oproščeno plačila izvoznih dajatev. 

(4) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz drugega odstavka i" 
točke (b) tretjega odstavka tega člena je carinski deklarant. 
v primeru, da je deklarant vložil deklaracijo v imenu drugo 
osebe, je dolžnik za plačilo izvoznih dajatev tudi oseba, 
v imenu katere je bila deklaracija vložena. 

(5) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz točke (a) tretjega 
odstavka tega člena je oseba, ki je iznesla blago in oseba, ki jo 
sodelovala pri takšnem iznosu, pri tem pa se je zavedala ali bi 
se morala zavedati, da carinska deklaracija ni bila vložena, 
čeprav bi morala biti. 

150. člen 
(solidarna odgovornost več dolžnikov) 

Če je več oseb odgovorno za plačilo carinskega dolga, so za 
plačilo odgovorne solidarno. 

151. člen 
(pravila, ki se upoštevajo pri določitvi carinskega dolga) 

(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina carin- 
skega dolga določi na temelju pravil, ki so v veljavi na dan 
nastanka carinskega dolga. 

(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastal carinski 
dolg, carinski organ pri določitvi višine carinskega dolgo 
upošteva predpise, ki so veljali na dan ugotovitve nastanka 
carinskega dolga. 

152. člen 
(zavarovanje plačila carinskega dolga) 

(1) Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila carin- 
skega dolga v vseh primerih, ko to predvideva ta zakon. 
Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila carinskega 
dolga tudi v drugih primerih, če menijo, da je carinski dolg 
nastal ali bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dolžnik obveznost 
tudi izpolnil v predpisanem roku. 
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'in,ILttred'OŽit0v ustrezne9a zavarovanja se lahko zahteva v tre- 
oP° skp ko so izP°ln!eni Pogoj' za zavarovanje plačila carin- 

Icar93 do,ga' Pr®dpisani s tem zakonom ali v trenutku, ko i lnski organ ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali mogo- a carinskega dolga ni gotova. 

'(3) Č, :h"Ivan carinski °rgan v skladu s tem zakonom zahteva zavaro- ob L ^ Plačila carinskega dolga, mora le-to preskrbeti carinski 
Tfl I nn . oziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z določenim blagom M°stala carinski dolžnik. 

d u 

iski 

tol V'acla PretJpiše postopek zavarovanja in vrste instrumen- v zavarovanja plačila carine. 

153. člen 
(obračun In plačilo carinskega dolga) 

I hit carinskega dolga obračuna carinski organ kakor Ir° pridobi za to potrebne podatke. 

IS Kračun se vroči dolžniku. Dolžnik mora poravnati obra- "an carinski dolg v roku 30 dni od prejema obračuna, sicer 
3io zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. 

i !aLPlać''° carinskega dolga se opravi v domači valuti z upo- o D° veljavnih plačilnih sredstev. 

ntl'-k 9'ecle na drugi odstavek tega člena lahko Vlada, v pri- ®nh, ko je v skladu s predpisom iz 59. člena tega zakona 
rok°''en kateri °d poenostavljenih postopkov, določi daljši 

[ triđ Za plači'° carinskega dolga. Ta rok ne sme biti daljši od a®set dni. 

154. člen 
(naknaden obračun carinskega dolga) 

C) či 6 carinski organ izve oziroma ugotovi, da: 

j®) ie zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal 
b

ar|nski dolg ali 
J *e nastal carinski dolg ni bil obračunan ali 
V le obračunan znesek carinskega dolga nižji, kot je to uoiočr 

'Zda 

;eno s tem zakonom, 

y Po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika, najpozneje 
8 !?ku deset dni po ugotovitvi nastanka obveznosti odločbo, 

Katero naložijo dolžniku, da poravna nastalo obveznost. 

jjj) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se pri- 
, ®rn° uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 153. 

na tega zakona. Pritožba ne zadrži izvršitve. 

[? ^e je blago iz prvega odstavka še carinsko blago, se lahko 
-to sprosti v prost promet šele, ko je obveznost iz prvega 

[^stavka tega člena poravnana oziroma zanjo predložen 

*ako2en instrument zavarovanja v skladu s 152. členom tega 

'^Naknaden obračun carinskega dolga v skladu s točko (a) 
n^

ega odstavka tega člena se lahko opravi v petih letih po 
ostanku carinskega dolga. Naknaden obračun carinskega 
°'9a v skladu s točkama (b) in (c) prvega odstavka tega člena 
9 le mogoč v enem letu po nastanku carinskega dolga. 

j®} Vlada določi višino obveznosti, za katero se ne opravi 
"knaden obračun. 

155. člen 
(prisilna izterjava) 

če dolžnik ne plača obračunanega carinskega dolga 
P/edpisanem roku, carinski organ izterja ta dolg prisilno 
skladu z veljavnimi predpisi. 

j?! jzvršilni naslov pri izvršbi oziroma prisilni izterjavi je: 
rj izvršljiva odločba carinarnice; 
^' carinska deklaracija, po kateri je bilo blago ocarinjeno, če 

K'arant ni v predpisanem roku vložil pritožbe; 

(c) obračun carinskih in drugih davščin v potniškem prometu, 
na katerem je klavzula o izvršljivosti. 

(3) Od izteka roka za plačilo dalje tečejo zamudne obresti 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

(4)Vlada določi znesek carine ter obresti, za katere se ne 
opravi prisilna izterjava. 

156. členi 
(ugasnitev obveznosti plačila carinskega dolga) 

Obveznost plačila carinskega dolga ugasne: 
1. s plačilom carinskega dolga, 
2. z odpustitvijo plačila carinskega dolga, 
3. z umikom carinske deklaracije, na osnovi katere je nastal 
carinski dolg, v skladu z 51. členom tega zakona, 
4. če je blago pred prepustitvijo deklarantu, odvzeto ali zaple- 
njeno, uničeno na zahtevo carinskih organov, uničeno ali 
prepuščeno carinskim organom v skladu s 141. členom tega 
zakona ali uničeno oziroma nepovratno izgubljeno zaradi 
narave blaga, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile; 
5. če je bilo blago, v zvezi s katerim je carinski dolg nastal, 
odvzeto zaradi nezakonitega vnosa na carinsko območje; 
6. z zastaranjem pravice do izterjave carinskega dolga. 

157. člen 
(zastaranje pravice do Izterjave carinskega dolga) 

(1) Pravica do izterjave carinskega dolga zastara v petih letih 
od dneva, ko je carinski dolg nastal. 

(2) Zastaralni rok iz prejšnjega odstavka pretrga vsako uradno 
dejanje pristojnega organa za izterjavo carinskega dolga. 

(3) Pravica do izterjave je v vsakem primeru zastarana, ko 
preteče deset let od dneva, ko je nastal carinski dolg. 

2. poglavje 
oprostitev plačila carine in povračilo preveč plačane carine 

158. člen 
(povračilo ali odpustitev carinskega dolga) 

(1) Povračilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko popolno 
ali delno. 

(2) Plačana carina se povrne v tisti višini, za katero carinski 
organ ugotovi, da znesek plačane carine ni bil dolgovan 
v skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek naknadno 
obračunan v nasprotju s 154. členom tega zakona. Obresti za 
plačano carino se plačajo le, če je do zahtevka za povračilo 
plačane carine prišlo zaradi napake carinskega organa. 

(3) Plačilo carine se odpusti v tisti višini, za katero carinski 
organ ugotovi, da carinski dolg ni bil dolgovan v skladu 
z zakonom oziroma, da je bil znesek plačan na podlagi 
naknadnega obračuna v nasprotju s 154. členom tega zakona. 

(4) Povračila oziroma odpustitev plačila carine ni dovoljeno 
zahtevati, če je do napake pri obračunu prišlo zaradi namer- 
nega goljufivega dejanja dolžnika. 

(5) Dolg se odpusti oziroma plačana carina vrne na prošnjo 
upravičenca pristojnemu carinskemu organu v roku enega 
leta od pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu. Rok se 
lahko podaljša, če upravičenec priskrbi dokaz, ki mu je pre- 
prečeval vložitev prošnje v okviru omenjenega roka in je 
rezultat nepredvidljivih okoliščin ali višje sile. Carinski organ 
mora o vloženem zahtevku odločiti v 30 dneh od vložitve 
popolnega zahtevka. 

(6) Če carinski organi v roku enega leta sami odkrijejo napako 
v obračunu carine, opravijo povračilo oziroma odpustijo dolg 
po uradni dolžnosti. 
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(7) Plačana carina se vrne tudi, če je bila deklaracija, na 
podlagi katere je bil carinski dolg plačan, umaknjena. Povra- 
čilo mora zahtevati upravičenec s prošnjo, ki jo vloži v rokih 
predvidenih za umik deklaracije. 

(8) Plačana carina se lahko povrne ali dolg odpusti v tisti 
višini, ki je bila plačana oziroma obračunana tudi če blago, 
sproščeno v določen carinski postopek, uvoznik zavrne, ker je 
bilo v času sprejema deklaracije blago poškodovano ali ni 
ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi katere je bilo blago 
uvoženo. Kot poškodovano se šteje tudi blago, ki je bilo 
poškodovano pred prepustitvijo blaga deklarantu. Povračilo, 
plačane carine oziroma odpustitev dolga v primeru, opisanem 
v tem odstavku, se lahko dovoli le, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor je bilo 
potrebno, da bi se ugotovila njihova poškodovanost oziroma 
neskladnost s pogodbenimi določbami; 
2. blago se izvozi iz carinskega območja. 

Na prošnjo zadevne osebe lahko carinski organ dovoli tudi, 
da se blago uniči ali vnese, zaradi naknadnega izvoza, v pro- 
sto carinsko cono ali carinsko skladišče. V tem primeru se 
blago v postopku za odobritev carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga, šteje za carinsko blago. 

(9) Povračilo ali odpustitev dolga v skladu s prejšnjim odstav- 
kom se ne more odobriti za blago, ki je bilo pred uvozom 
predmet začasnega uvoza zaradi preizkušanja, razen če se 
ugotovi, da poškodb ali neskladnosti s pogodbenimi določ- 
bami v normalnih pogojih ni bilo mogoče ugotoviti v času 
trajanja preizkušanja. 

(10) Zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo pla- 
čane carine v skladu z osmim odstavkom tega člena se lahko 
vloži v enem letu od dneva, ko je bil obračun poslan dolžniku. 

(11) Če je bila odpustitev plačila carine ali povračilo odobrena 
pomotoma, se lahko obveznost plačila carine ponovno vzpo- 
stavi pod predpisanimi pogoji. 

(12) Vlada določi vrednosti plačane carine, za katere se ne 
izvede postopek za povrnitev plačane carine. 

159. člen 
(oprostitve plačila carine) 

(1) Plačila carine so oproščeni: 
1. šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v posebni 
misiji ter člani njihovega spremstva - za predmete, namenjen 
za njihove službene potrebe in osebno rabo; 
2. mednarodne in meddržavne organizacije s sedežem v Slo- 
veniji oziroma predstavništvom v Sloveniji oziroma v času 
opravljanja svoje dejavnosti v Sloveniji - za predmete, name- 
njene za njihove službene potrebe; 
3. diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v Slo- 
veniji - za predmete, namenjene za njihove službene po- 
trebe; 
4. šefi tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi 
ožji družinski člani - za predmete, namenjene za njihovo 
osebno rabo. 

(2) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, 
preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni oprav- 
ljen carinski postopek. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. in 3. 
točko prvega odstavka, tri leta od dneva uvoza ni dovoljeno 
odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen če je plačana 
carina. 

160. člen 
(oprostitev plačila carine) 

(1) V mejah vzajemnosti so plačila carine oproščeni: 
1. diplomatsko osebje tujih diplomatskih predstavništev v Slo- 

veniji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, 
namenjene za njihovo osebno rabo; 
2. konzularno osebje tujih konzularnih predstavništev v Slove- ( 
niji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, name- ja 
njene za njihovo osebno rabo; ] t 
3. osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev 
v Sloveniji - za gospodinjske predmete, ki jih uvozijo v 12 
mesecih do prihoda v službo v Slovenijo. 

0| 
(2) Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo uporabiti u 
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovo- g 
ljenje za stalno bivanje v Sloveniji. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, 
preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni oprav- 
ljen carinski postopek. 

(4) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. in 3. 
točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva uvoza ni 
dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen če je 
plačana carina. 

161. člen 
(oprostitev plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 

1. domači in tuji potniki, ki prihajajo iz tujine - za predmete, 
namenjene za njihove osebne potrebe med potovanjem 
(osebna prtljaga), ne glede na to, ali jih nosijo s seboj, ali pa 
so jih dali na prevoz prevozniku; 

2. domači potniki - za predmete osebne prtljage in poleg teh 
za predmete, ki jih prinašajo iz tujine, če ti predmeti niso 
namenjeni za nadaljnjo prodajo.Za domače potnike se ne 
štejejo posadka in vozno osebje prevoznih sredstev; 

3. državljani Republike Slovenije , ki so bili na kakršnem koli 1 
delu v tujini in tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno 
bivanje ali pribežališče v Republiki Sloveniji - za predmete za 
svoje gospodinjstvo, če jih pripeljejo iz tujine oziroma dobijo 
iz tujine v enem letu od dneva vrnitve z dela v tujini, če so 
izpolnjeni še naslednji pogoji: 
- predmete, ki jih pripeljejo, razen v upravičenih primerih, so 
uporabljali oziroma so bili v njihovi lasti najmanj šest mesecev 
pred preselitvijo; 
- v tujini so bili zdržema najmanj 12 mesecev; 
4. državljani Republike Slovenije, ki so na kakršnem koli delu 
v tujini - za predmete, ki jih prinesejo s seboj in niso name- 
njeni nadaljnji prodaji; enkrat letno (darila družini ipd.); 

5. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za pred- 
mete, ki jih priložnostno prejmejo iz tujine v pošiljkah; 

6. državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki stalno 
živijo v Sloveniji - za predmete, ki jih podedujejo v tujini; 

7. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za zdra- 
vila za osebno uporabo, ki jih prinesejo s seboj ali prejmejo iz 
tujine v pošiljkah; 

8. invalidi - za specifično opremo in tehnične pripomočke, ki 
jih neposredno uporabljajo za življenje in delo, ter za nado- 
mestne dele za uporabo te opreme in pripomočkov, če jih 
prinesejo ali dobijo iz tujine za osebno rabo; 

9. znanstveniki, književniki, umetniki - za lastna dela, ki jih 
prinašajo iz tujine; 

10. vozniki motornih vozil in motornih koles - za gorivo in 
mazivo v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v motorna 
vozila in motorna kolesa; 

11. državljani Republike Slovenije, ki živijo v obmejnem 
območju - za rastlinske in živinorejske predmete, pridobljene 
na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države ter 
za naraščaj in druge proizvode, pridobljene od živine, ki jo 
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° na teh posestvih zaradi poljskih del, paše ali prezimo- 

• državljani Republike Slovenije - študenti in dijaki, ki se 
0 v tujini ter tuji dijaki in študenti, ki se šolajo v Sloveniji 

® učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo 
*b°i iz tujine; 

^dobitniki odlikovanj ipd. - za medalje, spomenice, 
in druge trofeje oziroma predmete, ki jih dobijo 

na tekmovanjih, razstavah in prireditvah mednarod- 
3a Pomena; 

J®9°, ki se uvaža preko dobrodelnih ali človekoljubnih 
»o cij, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med 
ia naravnih in drugih nesreč in vojn ali ostane last teh n'2acij, dano pa je na razpolago prej omenjenim žrtvam; 

penali za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spomin- 
an!u ežii' grobov ali pokopališč vojnih žrtev; krste, žare in bni artikli. 

162. člen 
(oprostitve plačila carine) 

''lla carine so oproščeni: 
lian rl|9°, ki ga tuji pošiljatelj pošlje brezplačno kot dotacijo ali 
j subjektu s sedežem v Republiki Sloveniji in je to blago 

nieno opravljanju nepridobitne dejavnosti; 

U^odelne in človekoljubne organizacije - za blago, ki ga 
J° .'z tujine in je namenjeno za izpolnjevanje njihovih K°ljubnih nalog; 

j^ilske organizacije in druge reševalne službe - za teh- 
1 9asilsko opremo, ki jo uporabljajo gasilci, gasilska in 
. reševalna vozila, zaščitno in reševalno opremo, 
la,ne dele za uvoženo opremo in vozila, ki se v državi 
ij"° opremljajo za gasilsko ali drugo reševalno posredo- 
ij n je tak uvoz namenjen izključno za opravljanje gasil- 

r®ševalne dejavnosti; 

jj?9)' In umetniške galerije ter Narodna in univerzitetna 
H .Ca - za zbirke in umetniške predmete, ki so namenjene 
glavne knjižnice za knjižnično gradivo in arhivi - za 

ucirano arhivsko gradivo; 

Na, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejav- 
l0'ilPa to preseli v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji 

!dln'k mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred preseli- 
P>

vn°sti; 
5lj,ma bo služila istemu namenu kot v tujini; njena narava 

°st ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika. 

Sj* iz te točke velja tudi za živo živino, če se imetnik 
°stiiS ^metijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo. 

'z te ,0^ke se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo i^ptavi neke nove dejavnosti ampak se na carinskem 
*rJU °Prema absorbira v že ustanovljenem podjetju, 
^Oiji ipd. Prav tako oprostitve ni mogoče uveljaviti za 
krrri 

na sredstva, zaloge, namenjene za porabo ali žival- 
iiv°' 9orivo ali zaloge surovin, proizvodov ali polproizvo- 

Iou2.*'v'no, katere imetniki so trgovci in drugo blago, ki 
°ć| Vlada. 

S)đ' '•in " kategorije, ki so se usposobili za poklic - za ij ■s katero opravljajo svojo dejavnost, če se ta oprema 
ule v Sloveniji; 

in iii,Veni instrumenti in oprema, ki se ne izdeluje v Slove- 
"n določi Vlada; 

O?."', ki so neposredno namenjeni opravljanju kulturne 
"'itn in se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji, če je <J.ec registriran za opravljanje nepridobitne kulturne 

9. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinar- 
sko uporabo, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih 
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju; 

10. invalidske organizacije - za specifično opremo, priprave 
in instrumente (tehnične pripomočke) ter za nadomestne dele 
in potrošni material za to opremo, priprave in instrumente; 

11. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in zaposlo- 
vanje invalidov - za opremo in tehnične pripomočke, ki jih 
uporabljajo pri svoji dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja 
invalidov ter pripadajoče rezervne dele, če se ta oprema in 
tehnični pripomočki ne izdelujejo v Sloveniji. 

163. člen 
(oprostitve plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 

1. vzorci blaga neznatne vrednosti; 

2. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in 
brošure in reklamni material; 

3. proizvodi, namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali podob- 
nem dogodku; 

4. proizvodi, uvoženi zaradi preizkušanja, preiskovanja, anali- 
ziranja ali testiranja, ki se v celoti porabijo pri preizkušanju, 
raziskovanju, analiziranju ali testiranju ali pri tem v celoti 
uničijo, tako da nimajo več uporabne vrednosti; 

5. turistična informativna dokumentacija, če je namenjena za 
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti 
tujo turistično ponudbo; tuji hotelski listi in letopisi, ki jih 
izdajajo uradne tuje turistične agencije, če so namenjeni za 
brezplačno razdelitev; reklamni turistični material, namenjen 
pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom uradnih 
nacionalnih turističnih agencij, ki ni namenjen za nadaljnjo 
razdelitev; 

6. blagovne znamke, patenti, modeli in njihovi spremljajoči 
dokumenti, kot tudi vloge za priznanje patenta ali inovacije, ki 
se pošiljajo organizacijam za zavarovanje avtorske in indu- 
strijske lastnine; 

7. krma za živali med transportom; materiali potrebni za 
zavarovanje blaga med transportom. 

164. člen 
(oprostitve plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 

1. dokumenti, ki se brezplačno pošiljajo državnim organom, 

2. brezplačne publikacije tujih državnih organov in uradnih 
mednarodnih organov in organizacij, ki jih pošiljajo sloven- 
skim državnim organom, 

3. obrazci, ki jih državni organi potrebujejo za izvajanje svojih 
javnih pooblastil, 

4. predmeti, ki služijo kot dokazi v sodnih postopkih ali 
drugim državnim organom Republike Slovenije; 

5. primerki podpisov in tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot 
del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali 
bančnimi ustanovami; 

6. uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije; 

7. dokumenti, arhivi, obrazci in drugi dokumenti, ki se bodo 
uporabljali za mednarodna srečanja, konference ali kongrese, 
poročila takšnih zasedanj; 

8. načrti, tehnične slike, modeli, opisi in drugi podobni doku- 
menti, ki se uvažajo z namenom, da bi zadovoljili pogoje za 
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sodelovanje na mednarodnem natečaju, ki se organizira na 
carinskem območju; 

9. tiskani obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi konvenci- 
jami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem pro- 
metu vozil ali blaga; 

10. fotografije, diapozitivi, ki se pošiljajo tiskovnim agencijam 
ali časopisnim hišam. 

165. člen 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada določi natančnejše kriterije in način uveljavljanja opro-, 
stitev plačila carine v skladu s 159. do 164. členom tega 
zakona. Vlada določi tudi vrednost, količine in vrste predme- 
tov ali namen uporabe, ki so lahko oproščeni plačila carine 
v skladu s tem zakonom. 

166. člen 
(prepoved razpolaganja) 

(1) Blaga, ki je bilo oproščeno plačila carine na podlagi 3. do 
9. in 11. do 14. točke 161. člena ter 162. do 164. člena tega 
zakona v roku treh let od dneva uvoza, ni dovoljeno odtujiti, 
dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge 
namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno 
plačila carine, preden niso plačane uvozne dajatve. Teh pred- 
metov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače 
izročiti kot zavarovanje za druge obveznosti. 

(2) V primeru, da carinski organi na zahtevo upravičenca pred 
potekom roka iz prejšnjega odstavka dovolijo drugačno upo- 
rabo, se višina carinskega dolga izračuna na podlagi podat- 
kov, ki so veljali v času sprejema carinske deklaracije, na 
podlagi katere je bilo blago oproščeno plačila carine. 

3. poglavje 
Ponoven uvoz blaga 

167. člen 
(pojem, roki, pogoji) 

(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se 
v nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno 
uvozi na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je 
na zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine. 

(2) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carin- 
sko območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila 
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi 
namena končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz prejš- 
njega odstavka lahko uveljavi le, če je blago ponovno uvo- 
ženo zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob prvem 
uvozu popolno ali delno oproščeno plačila carine. 

(3) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstav- 
kom nastane carinski dolg, se od obračunane višine carin- 
skega dolga odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob 
prvi sprostitvi v prost promet. 

(4) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega 
člena ni mogoče odobriti za blago, ki je bilo izvoženo v okviru 
postopka začasnega izvoza blaga na predelavo, razen če 
blago ostane v državi, v katero je bilo izvoženo. Prav tako ni 
mogoče odobriti oprostitve plačila carine za blago, ki je 
predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike. 

(5) Vlada določi natančnejše kriterije za oprostitev plačila 
carine v skladu s tem členom. 

VI. DEL 
KAZENSKE DOLOČBE 

s O0|9* jjj« 
carinskega organa (prvi in drugi odstavek 138. člena) A 
26. v nasprotju z drugim odstavkom 139. člena prenese ' 
iz proste carinske cone na preostalo carinsko območje , |™r 
27. z neresničnim prikazovanjem dejstev Izposluje ali pc**j le

e i 
Izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uv0 ^ 

'in 

168. člen 
(carinski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje z® £ 
prekršek pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z opravlj* 
njem dejavnosti; 
1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti blagog 
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov a'1 

v času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi, tretji in če trt' 
odstavek 28. člena), i 
2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti t 
carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen), 
3. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 32 
člena. 
4. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 33. člen& 
5. ne predloži skupne prijave v skladu s 34. členom, 
6. začasno hrani blago v nasprotju z zakonom (prvi in drug1 

odstavek 38. člena), 
7. uporablja začasno hranjeno blago v nasprotju z zakono"1 't 
(39. člen), 
8. v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede količin'1 

vrsto, kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne navedj j. 
vsega blaga, če bi to povzročilo plačilo uvoznih dajat** joj 
v manjšem znesku (48. člen) 
9. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih postopa 
predloži dokumente, v katerih je navedena drugačna kak^ 
vost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v katerih'' 
napačno navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo izofr i 
plačilu uvoznih dajatev ali plačilo le-teh v manjšem znesku I8' !1; 
člen, 48. člen, 108. člen, 158. do 164. člen) °s 
10. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postoj r 
kom predloži dokumente, v katerih je navedena druga'1'' sk 
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga, če b'' ' 
povzročilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu izkaZj ''a 
vanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji (8. člen, * '■ i 
člen in 120. člen) 
11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 56. člena, . PU 
12. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot dir»( 
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile i** 
dene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in ^ Jd 
bile plačane uvozne dajatve ter izpolnjeni drugi ukrepi M" *i< 
vinske politike, { .n 
13. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim dovojj -a 
njem za carinski postopek z ekonomskim učinkom (,re Jjl 
odstavek 69. člen), 
14. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanje obvezuj 
sti v skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carinska ji 
skladišča (prvi odstavek 78. člena), J W 
15. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinski R 
skladišču (79. člen). . > 
16. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz 80. p® 
v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80. čienj, ' "H 
17. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z izda" 
dovoljenjem (87. člen), * \ M 
18. kot imetnik specializiranega skladišča posluje v naspr° . U 
ali brez dovoljenja carinskega organa (88. člen), ^ a,sl 
19. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladigj kc 
v nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jim je" | ^ 
blago prodano (drugi odstavek 88. člena) * Ja 
20. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ CrW * 
odstavek 123. člena) j J6 

21. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 125. J1'o 
22. ne omogoči carinskemu ali drugemu organu nadzor ijj o 
poslovanjem proste carinske cone (četrti odstavek 134. "e 
23. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v naspr"* 
s prvim in tretjim odstavkom 137. člena, '*9< 
24. kljub prepovedi carinskega organa opravlja katere . Un 
dejavnosti v prosti carinski coni (peti in šesti odstavek % 
člena) 
25. hrani domače blago v prosti carinski coni brez 
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:ev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali 
Jj"<Sno drugo olajšavo (8. člen, 48. člen, 69. člen, 70. člen, 77. 

99. člen, 108. člen, 115. člen, 116. člen ter 158. do 164. 

:s >2 
T 

denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za prekršek !r,uje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
P^ega odstavka tega člena. 

169. člen 
(carinski prekrški) 

lik denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
in el< Pravna oseba oziroma posameznik, ki v zv Povijanjem dejavnosti: 
J)® predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 
io'nskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
i J^oči za izvedbo carinskih postopkov (8. člen) 

® hrani dokumentov v skladu s tem zakonom (9. člen); 
vloži carinske deklaracije za začetek carinsko dovoljene 
ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. člen) 

člen, 167. člen) 

za 
zvezi 

pvira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije >, ■ a preverjan 
, ' đ° 54. člen) 
^?s,rani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 
i *°dbo oziroma uničenjem (drugi odstavek 55. člena) 

l predpisane evidence v skladu z drugim odstavkom 

^Predloži dopolnilne carinske deklaracije v skladu s tret- 
odstavkom 59. člena, 

laj- ^vešča carinskega organa o dejstvih, ki nastopijo po I' dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma veljav- 
dovoljenja (prvi odstavek 70. člena) 

jJ9 konča carinskega postopka z ekonomskim učinkom 
®du z zakonom (peti odstavek 71. člena), 
ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem 

;U v skladu z 81. členom, 
v0 ® 'zvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka 
H® Zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v določenem 

a,i zanje zahteva drug carinski postopek (prvi odstavek 
na), 

lis1 W Uv°zi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo enako- J®9a blaga v predpisanem roku (tretji odstavek 93. 

jljfkfj® v°di evidence normativov porabe uvoženega oziroma 
" J?1],0 uvoženega blaga oziroma ne vodi te evidence 

leJ'du z zakonom ali ne predloži carinskemu organu na 
.zahtevo podatkov o normativih ali onemogoči ozi- 

' Ue°V'ra Preverjanje točnosti teh podatkov (94. člen), j|,l sP°štuje predpisanih rokov in načina vodenja evidenc 

40?čleUn)S postopkom predelave pod carinskim nadzorom 

le^ !^ev'ZVozi začasno uvoženega blaga v določenem roku ali 
,n), l.n 

a 'zvedbo drugega carinskega postopka (107 člen), 
1(1if Irn uPorablja začasno uvoženega blaga v skladu z name- 

Wa?- ka,ere9a i® bila odobrena popolna ali delna oprosti- aciia car|ne v skladu z zakonom (105. in 108. člen), 
A5l?

0rablja blago, začasno izvoženo na oplemenitenje 
i$jl I kot

r°*ju z zakonom (prvi in tretji odstavek 111. člena) 
hI IjtaJ. uPorabnik proste cone ne ravna v skladu z drugim fl»kom 131. eiena, 

v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 133. 

1fnt0 
predloži carinskemu organu kopij transportnih doku- 

: a'i mu ne omogoči dostopa do blaga in dokumenta- 
2 

' 0 Ki umuyuui UUblUpd UO Uldyd III 
le v u 'dru9'in ,re,)i odstavek 136. člena) ;4V°di predpisane evidence v skladu s 136. členom 

tjfc. ®videntira domačega blaga v skladu s predpisom iz 
o ? Unu°ds,avka 136- ćlena (tretji odstavek 138. člena) \i tiDu 

Cl carinsko blago brez predhodne napovedi carin- 
• n6 °rganu (tretji in četrti odstavek 141. člena) 

,\li iga °?P8|ie blaga, katerega uvoz je prepovedan iz carin- 
m°^ja v roku, ki ga določi carinski organ (prvi 

b|8) VV®kj42. člena) 
'Sern °tju s 166 členom odtuji blago, ga da v uporabo 

|SkI |U a|i kako drugače uporabi blago, razen za namene za 
J k J,8 bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago, 0 oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako 

drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan 
carinski dolg. 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje 
iz prvega odstavka tega člena. 

170. člen 
(carinski prekrški za fizične osebe) 

(1)Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8. člen) 
2. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih postopkov 
predloži listine, v katerih je navedena drugačna kakovost, 
vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v kateri so 
napačno navedeni drugi podatki, da bi se delno ali v celoti 
izognil plačilu uvoznih dajatev (8. člen, 48. člen, 108. člen 
158. do 164. člen) 
3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz 
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov ali 
v času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi tretji in četrti 
odstavek 28. člena) 
4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez 
carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen), 
5. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom, 
6. ne predloži skupne prijave oziroma zahteve za odobritev 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34. členom, 
7. ne vloži carinske deklaracije za začetek carinsko dovoljene 
rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. člen) 
8. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije 
(52. do 54. člen) 
9. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 
poškodbo oziroma uničenjem (drugi odstavek 55. člena) 
10. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot da je 
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izve- 
dene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso 
bile plačane uvozne dajatve, 
11. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladiščih 
v nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo 
blago prodano (drugi odstavek 88. člena) 
12. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z name- 
nom, za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprosti- 
tev plačila carine v skladu z zakonom (105. in 108. člen), 
13. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz carin- 
skega območja v roku, ki ga določi carinski organ (prvi 
odstavek 142. člena), 
14. v nasprotju s 166. členom odtuji blago, da v uporabo 
drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene za 
katere je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago, 
ki je bilo oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako 
drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan 
carinski dolg 
15. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi 
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih 
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali 
kakšno drugo olajšavo (69. člen, 70. člen, 108. člen, 158. do 
164. člen ter 167. člen) 

171. člen 
(odgovornost nedobrovernih posestnikov oziroma 

imetnikov predmetov prekrškov) 

(1) Pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti kupi, proda, razpeča, prejme v darilo, prikrije, 
prejme v hrambo ali zaradi prevoza, hrani, uporabi ali prejme 
v posest na kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi 
po okoliščinah primera morala vedeti, da je bil z njim storjen 
prekršek iz 168. do 170. člena tega zakona, če je storilec storil 
katero izmed dejanj iz 168. do 170. člena tega zakona, se 
kaznuje z enako kaznijo, kot je predpisana za storilca prekr- 
ška. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaz- 
nuje tudi fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

172. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kra|u prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz 168., 169. ali 
171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je 
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju prekrška kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, 
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju prekrška kaznuje fizično osebo, ki stori dejanje iz 170. 
ali 171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je 
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev. 

173. člen 
(obvezen odvzem predmetov prekrškov) 

(1) Blago, ki je predmet prekrškov iz 1. do 5. točke, 8. in 9. 
točke ter 23. in 26. točke 168. člena tega zakona, 24. točke 
169. člena tega zakona ter 2., 3. in 4. točke 170. člena tega 
zakona ter 171. člena tega zakona, se vzame. 

(2) Blago iz prejšnjega odstavka se odvzame tudi, če je po 
storitvi prekrška predelano, obdelano ali dodelano, pa 
dodana vrednost ne presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki 
je predmet prekrška. 

(2) Če se blago ne najde, se od storilca prekrška izterja 
njegova vrednost, ki pomeni po določbah tega zakona carin- 
sko vrednost in opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev. 

(3) Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnega koli 
vzroka ni mogoče vzeti imetniku. Šteje se, da blago ni naj- 
deno tudi, če je blago, ki je predmet prekrška po storitvi 
prekrška predelano, dodelano ali obdelano tako, da dodana 
vrednost presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki je predmet 
prekrška. 

(4) Če je storilcev več, odgovarjajo za vrednost blaga soli- 
darno. 

(5) Blago, ki je predmet carinskega prekrška, za katerega je 
predpisan varnostni ukrep odvzema blaga, se, do konca 
postopka zaradi prekrška, lahko postavi pod carinsko nadzor- 
stvo. 

174. člen 
(odvzem prevoznih ali prenosnih sredstev) 

(1) Prevozna oziroma prenosna sredstva, ki so bila uporab- 
ljena za prevoz oziroma prenos blaga čez carinsko črto ozi- 
roma na carinskem območju, ki je predmet prekrškov iz 1. do 
3., 5. in 26. točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. 
člena tega zakona oziroma, če so bila skrita ali tajna mesta 
prevoznih ali prenosnih sredstev izkoriščena za skrivanje 
blaga, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5. in 26. točke 168. 
člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena tega zakona, se 
vzamejo, če vrednost blaga, ki je predmet prekrška, presega 
tretjino vrednosti prevoznega oziroma prenosnega sredstva 
in je tisti, ki je blago prevzel za prevoz, ali voznik vedel ali bi' 
moral vedeti, da gre za tako blago. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prevozno oziroma 
prenosno sredstvo vzame tudi, kadar vrednost blaga, ki je 
predmet prekrška ne presega tretjine vrednosti prevoznega 
oziroma prenosnega sredstva, če je bilo prevozno oziroma 
prenosno sredstvo izkoriščeno za prevoz mamil, orožja, stre- 
liva ali razstreliva ali če je bil v prevoznem oziroma prenos- 
nem sredstvu po tovarniški izdelavi vdelan poseben prostor 
za skrivanje blaga. 

175. člen 
(odvzem blaga in prevoznih oziroma prenosnih sredsteVi D 

ki niso last storilca prekrška) 

(1) Blago, ki je predmet prekrškov, navedenih v P1^^. 
odstavku 173. člena tega zakona se vzame tudi, če ni w ■: 
storilca prekrška, če je lastnik blaga vedel ali bi glede J j 
okoliščine primera lahko vedel, da je blago predmet pr®^® 
škov, navedenih v prvem odstavku 173. člena tega zakon* 

(2) Prevozno ali prenosno sredstvo, navedeno v 174. čl®j* 
tega zakona se, če so izpolnjeni pogoji iz 174. člena ' te? Ki tega zakona se, ce so izpolnjeni pogoji u i/h. umna ■»» _ 
zakona, vzame tudi, če ni last storilca prekrška, če je nje!F c 

lastnik vedel ali bi glede na okoliščine primera lahko vedel0,0 

je prevozno ali prenosno sredstvo uporabljeno za pre 
oziroma prenos čez carinsko črto oziroma na carinske 
območju blaga, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5. inJJ 
točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena 
zakona. 

(3) S prvim in drugim odstavkom tega člena niso prizade" ^ 
pravice drugih, da zahtevajo od storilca odškodnino. 

176. člen 
(zaseg stvari) 

(1) Carinski delavci zasežejo predmete prekrškov ozirojj . 
prevozna in prenosna sredstva iz 173. do 175. člena ^ 
zakona, če uradno zvedo za prekršek ali storilca zalotijo T- 
kraju samem. 

zad*j 

PO: 
(2) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje 
zasežejo predmete prekrškov oziroma prevozna in prenos „ 
sredstva iz 173. do 175. člena tega zakona, če uradno 
za prekršek ali storilca zalotijo na kraju samem - na zel 
meji ali v notranjosti carinskega območja. 

(3) Carinski delavci in pooblaščene uradne osebe organo^ ^ 
notranje zadeve lahko zasežejo tudi predmete, ki niso n«. ^ 
deni v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, če so ^ 
uporabljeni ali namenjeni za storitev prekrška oziroma 
nastali s prekrškom, določenim s tem zakonom. 

177. člen 
(zastaranje) 

«f s 

(1) Postopek zaradi carinskega prekrška se ne mor« j % 
začeti, če je preteklo več kot dve leti od dneva, ko j® 
prekršek storjen. 

(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristojni 0*91 

za pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem z% 'i 
zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi P' j 
ška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljeval 
preteku štirih let od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

Vil. DEL 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

170. člen 
(veljavnost potrdil in sklepov o carinskih oprostitvan) 

M 
(1) Potrdila in sklepi, ki so jih pristojni organi izdali v lj hoc 
z oprostitvijo plačila carine v skladu s carinskim zakO^ ^ 
(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79,12/82, 61/82, 7/0*jJ «„ 
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) pred 1. julijem \ 
pravice do carinske oprostitve pa niso bile ali niso bile v c 
izkoriščene do 1. julija 1995, se lahko izkoristijo w 

navedenem datumu, vendar najpozneje do 31. dec«1" Ur 

T< 
'os 

Co 
'"a 

o 

1995. 

(2) Če je carinski zavezanec že izkoristil pravico do opr°5. ^ 
plačila carine, ni pa še potekel rok prepovedi razpolag? 
določen s carinskim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 10/7&i, 
79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 7< 
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J®®), se carinsko nadzorstvo nad blagom izvaja še naprej, 
Doteka tega roka. 

finsko nadzorstvo se izvaja v skladu s prejšnjim odstav- 
no preteka rokov, ki so določeni s tretjim odstavkom 25. 

tretjim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 27. 
/J8- drugim odstavkom 29. člena in tretjim odstavkom 30 b. 

'T118 carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76,36/79,52/ 
'2/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86. 28/88, 40/89, 70/89 in 21/ 

t 5°t ukrepe carinskega nadzorstva v skladu s tem členom 
jj 0 carinski organ uporabi ukrepe, določene s tem za- li "Om. 

179. člen 
(nadaljevanje dela carinskih skladišč) 

* finska razkladališča, skladišča, magacini, konsignacij- 
skladišča, ustanovljena v skladu s carinskim zakonom 
,ni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/ 
«/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), poslujejo naprej kot 
"ska skladišča, če izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem 
nom za carinska skladišča. 

ifl . 
^ > .|U9i prostori, kjer se je v skladu s carinskim zakonom 
''j 0 carinsko blago, poslujejo naprej kot carinska skla- 

'e izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom. 
Ie" 31- decembra 1995 imetnikom skladišč iz prvega in 
isj odstavka tega člena izda carinski organ dovoljenja 
* Rovanje carinskih skladišč (razen v primerih, ko carin- 
il'T *'adišca vodijo sami) v skladu s tem zakonom. 

r°ku iz prejšnjega odstavka morajo carinski organi izdati 
»j^ločbe o zaprtju objektov iz prvega odstavka, ki ne 

pojejo pogojev za carinsko skladišče, predpisanih s tem 

180. člen 
(poslovanje prostih in carinskih con) 

J* In carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona 
* in carinskih conah (Ur. I. SFRJ, št. 3/90) nadaljujejo 

■ m kot proste carinske cone po tem zakonu. 
Do 
iL1 julija 1996 morajo ustanovitelji con iz prejšnjega 

■jI i j *9 uskladiti organizacijo in delovanje prostih carinskih 
w °'°čbami tega zakona in dokazila o tem predložiti 

0 Kl upravi Republike Slovenije. 
jtiP 

C0n ki do 1. julija 1996 ne uskladijo organizacijo in 
I® z določbami tega zakona, prenehajo poslovati kot 
°arinske cone. Carinska uprava Republike Slovenije 6r" ugotovitveno odločbo. 

181. člen 
(proste carinske prodajalne) 

9'ede na 87. člen tega zakona lahko do 1. julija 1997 
arinske prodajalne poslujejo tudi. na cestnih mejnih 

"i tj,za meddržavni promet. Pri svojem poslovanju 
j, („ "Poštevati predpise, ki veljajo za proste carinske pro- 

'2 V V pristanISčih, na letališčih, odprtih za mednarodni ln na mednarodnih cestnih mejnih prehodih. 
d1' p, 

'Pon6 Car'nsk0 prodajalne, ki ne izpolnjujejo več lokacij- 
'a0H°'ev po ,em zakonu in ne gre za prodajalne iz prejš- astavka, prenehajo s poslovanjem s 1. julijem 1995. 

0 «ii 
i9f ^[^dajalne poslujejo še naprej po roku iz prvega ozi- 

Ma,?6^3 odstavka tega člena, prodaja blaga, ki je oproš- Cl'a carinskih dajatev ni dovoljena. 

182. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 

Upravni postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995 se 
dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

183. člen 
(obračun carinskega dolga pri začasnem uvozu) 

Če je blago, ki je bilo začasno uvoženo v skladu s predpisi, ki 
so veljali do 1. julija 1995, zavezano plačilu carine v skladu 
s 314. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/ 
89 in 21/90), se carinski dolg obračuna in plača v skladu 
s predpisi, ki so veljali v času sprejema carinske deklaracije za 
začasen uvoz blaga. 

184. člen 
(končanje postopkov zaradi prekrškov in 

gospodarskih prestopkov) 

(1) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom ne spremi- 
nja, se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

(2) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zvišuje, se 
dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

(3) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zmanjšuje, 
se dokončajo po tem zakonu. 

(4) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, inkrimini- 
rana dejanja pa so z novim zakonom dekriminirana, se usta- 
vijo. 

185. člen 
(rok za pripravo podzakonskih aktov) 

Podzakonske akte za izvajanje carinskega zakona pristojni 
organi izdajo najkasneje do 1. maja 1995. 

186. člen 
(rok za izdajo novih carinskih dokumentov) 

Novi carinski dokumenti se bodo začeli uporabljati do 31. 
decembra 1995. 

187. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) S julijem 1995 prenehajo veljati 5., 7., 12., 13. do 15., 
šesti in sedmi odstavek 16. člena ter drugi odstavek 17., 26. in 
27. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list 
RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) ter podzakonski akti, izdani na 
njihovi podlagi. 

(2) S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati: 

1. zakon o prostih in o carinskih conah (Uradni list SFRJ, št. 3/ 
90), 
2. zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne 
obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) 
3. zakon o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ, 
št. 31/70) 

in podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi 
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188. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(3) S 1. julijem 1995 preneha veljati 50. člen zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 71/93) v delu, ki se nanaša na plačilo carine. 

189. člen 
(prenehanje veljavnosti carinskega zakona) 

S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati carinski zakon 

(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84,' 
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in podzakonski i 
izdani na njegovi podlagi. 

190. člen 
(začetek veljavnosti) 

Carinski zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ur*, 
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. jul'l 
1995. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na oktobrskem zasedanju sprejel amandmaje 
k predlogu carinskega zakona, s katerimi se vsebinsko spre- 
minjajo 47., 120., 130., 134., 137., 162., 165. in 169. člen 
predloga zakona. Na podlagi amandmajev redakcijske narave 
pa so bili popravljeni še nekateri drugi členi. Popravki prehod- 
nih in končnih določb ne predstavljajo vsebinskih sprememb, 
razen v primeru 185. člena, s katerim je določeno, da morajo 

biti vsi podzakonski akti k carinskemu zakonu izdani najfi 
neje dva meseca pred začetkom uporabe zakona. 

Besedilo predloga carinskega zakona upošteva vse sp" 
amandmaje v originalnem besedilu, razen novega besedi^ 
točke 162. člena, ki smo ga redakcijsko prilagodili prt' 
lemu tekstu tega člena. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. k 162. členu 

Besedilo 7. točke 162. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»7.oprema, pripadajoči rezervni in nadomestni deli, ki je 
namenjena neposredni učni, znanstveno-raziskovalni, kul- 
turni in liturgični dejavnosti ter znanstveni instrumenti in 
oprema, ki se ne izdelujejo v Sloveniji in jih določi Vlada, ter, 
pod enakimi, pogoji material za izdelavo liturgične opreme ter 
material, namenjen znanstveni in raziskovalni dejavnosti in 
programska oprema;« 

Obrazložitev: 
V drugi obravnavi predloga carinskega zakona je bilo določilo 
7. točke 162. člena spremenjeno tako, da se je možnost 
uveljavljanja carinskih oprostitev skrčila le na uvoz znanstve- 
nih instrumentov in opreme, ki jo določi Vlada, izključena pa 
je bila oprema, namenjena učni, kulturni ter liturgični dejav- 
nosti. Vlada je ob drugi obravnavi predlagala, da se omogoči 
uveljavljanje pravice do carinske oprostitve tudi v primeru 
uvoza materiala za opravljanje znanstveno raziskovalne 
dejavnosti. Tudi ta sprememba je bila zavrnjena s sprejemom 
amandmaja k 7. točki 162. člena, kakor je sedaj zajeta 
v osnovnem tekstu zakona za tretjo obravnavo. 

Istočasno je Državni zbor z izglasovanjem amandmaja vključil 
med možnosti za carinske oprostitve »predmete namenjene 
kulturni dejavnosti« (sedanja 8. točka 162. člena). Vlada ugo- 
tavlja, da je s tem prišlo do neskladja med možnostmi za 
uveljavljanje carinskih oprostitev, zato predlaga, da se s spre- 
membo besedila 7. točke'162. člena potrdi besedilo, ki je bilo 
predlagano ob drugi obravnavi. Tako določene carinske opro- 
stitve so sicer nekoliko širše od tistih, ki so določene z evrop- 
sko carinsko zakonodajo. Ob upoštevanju veljavnih zelo širo- 
kih možnosti za uveljavljanje carinskih oprostitev pa Vlada 
ocenjuje, da je primernejše postopno zmanjševanje možnosti 
za uveljavljanje carinskih oprostitev in postopno prilagajanje 
novim pogojem. 

2. k 162. členu 
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki 
se glasita: 
>(2) Vlada lahko oprosti plačila carine opremo in drugo blago, 
ki se ne proizvaja v Republiki Sloveniji in je uvoženo zaradi 

uresničevanja neodložljivih državnih potreb, ki jih 
Vlada z večletnimi oziroma letnimi programi v skladu2] 
konom. 

(3) Vlada določi podrobnejše kriterije za oprostitev P1^ 
carine in način vlaganja zahtevkov za oprostitev plačila C 
v skladu s prejšnjim odstavkom.« 

Obrazložitev: 
Sistem carinskih oprostitev, ki jih uvaja predlog carin5'. 
zakona z natančnim naštevanjem primerov, v kateri 
mogoče zahtevati carinsko oprostitev, prinaša sicer v sv0 J 
zahodni Evropi poznane in uveljavljene rešitve, vendar Pjl 
omogoča hitrega in sorazmerno enostavnega reagiraj 
posamezne primere, ki se lahko pokažejo v praksi. Grer 
vsem za primere uvoza opreme in različnega drugega ® 
v državnem interesu - npr. uvoz opreme in reprodukcij* 
materiala za izgradnjo avtocest v RS, uvoz opreme v oKvi . 
državo pomembnih naložb v podjetja, razvojne programi 
zmogljivosti, npr. pomembnejša tuja vlaganja ali dojj 
naložbe, uvoz opreme za izgradnjo drugega infrastruktur 
omrežja ipd. 

Tem potrebam se je mogoče odzvati tako, da se s car'"1 

zakonom da Vladi pooblastilo, na podlagi katerega lahkOJj 
določenimi kriteriji samostojno odloča o oprostitvah P 
carine. Ta sistem omogoča hitro reagiranje na posaij 
izkazane potrebe, pa tudi sprotno prilagajanje izk0* 
spremembam v teh potrebah, zato Vlada s predlasL 
amandmajem, predlaga, da Državni zbor pooblasti V|s'J 
odločanje o posameznih carinskih oprostitvah. Zaradi P'i 
čevanja preširoke in nesmotrne uporabe tega instHu J 
v predlog zakonskega teksta vključeni naslednji p°9 I 
oprostitev plačila carine: 

1. oprostitev se lahko zahteva le za blago, ki se v Slov 
proizvaja; 
2. oprostitev se lahko zahteva le za tiste državne potreb*1 j 
izkazane v letnih oziroma večletnih vladnih programi"'« 
3. programi, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do c* j 
oprostitve morajo temeljiti na zakonu, s čimer je za{Pj 
tudi nadzor Državnega zbora nad izvajanjem tega 

3. za 185. členom se doda nov 185a. člen, ki se 

»185a. člen 

(1) Preverjanje minimalnih pogojev za opravljanje P°s'j[ 
nja v carinskem postopku v skladu z drugim odstav* h 
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]?'8ga zakona se ne more začeti prej kot šest mesecev po 
Wtvi predpisa iz drugega odstavka 47. člena tega za- 

[J® glede na določilo drugega odstavka 47. člena lahko 
J®. ki so opravljale posle posredovanja v carinskem 
"°Pku na dan 1. julija 1995, opravljajo svojo dejavnost še 
j ei. vendar morajo najpozneje do 1. julija 1996 predložiti 
jjskim organom dokazila o izpolnjevanju minimalnih po- 

ji W.« 
li 

'Vložitev: 
°rugi obravnavi predloga carinskega zakona v Državnem 
u" ie bil izglasovan amandma, v skladu s katerim smejo 
,e Posredovanja v carinskem postopku opravljati le osebe, 
Polnjujejo predpisane minimalne pogoje (znanje itd.). 
6 na to, da doslej minimalni pogoji niso bili predpisani, 

niti ni bilo določeno njihovo preverjanje, je treba v končnih in 
prehodnih določbah določiti mehanizem prehoda iz doseda- 
njega sistema v novega. 

Predlagano besedilo novega 185a. člena tako rešuje dve situ- 
aciji: 
1. določa kdaj se začne preverjanje minimalnih pogojev - ne 
prej kot po šestih mesecih od uveljavitve vladne uredbe, ki bo 
te pogoje določila ter 
2. določa rok enega leta, v katerem morajo osebe - podjetja 
in posamezniki - predložiti dokazila o izpolnjevanju minimal- 
nih pogojev. 

S tem je zagotovljena osnovna pravna varnost oseb, ki se že 
sedaj ukvarjajo s posli posredovanja v carinskem postopku. 
Podrobnosti pa bodo urejene z vlad o uredbo. 

* 
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Predlog zakona o MEROSLOVJU - EPA 266 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MEROSLOVJU, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 25. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 4. 11. 1994 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, za 27. sejo Državnega zbora 
dne 19. 12. 1994. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268- 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenija 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- Peter PALMA, direktor Urada Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje.  

Hi 

 ■ 
Predlog zakona o meroslovju 

I SPLOŠNE DOLOČBE 
l.ftlan 

Ta zakon ureja sistem merskih enot, etalone in druga zakon- 
ska merila (v nadaljevanju: merila), odobritve tipa meril, njih 
overjanje, proizvodnjo, vzdrževanje in prodajo ter nadzor koli- 
čin in označevanje predpakiranih proizvodov. 

II URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO IN 
MEROSLOVJE 

2. člen 

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacij- 
ske naloge na področju meroslovnega sistema, določene 
s tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike 
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem bese- 
dilu: Urad). 

Poleg drugih nalog na področju meroslovnega sistema, dolo- 
čenih z zakonom, Urad zlasti: 

- predlaga strategijo meroslovja; 
- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za 
katere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo 
po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za mero- 
slovje; 
- predlaga povezave z mednarodnimi in tujimi organizaci- 
jami za meroslovje; 
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja 
v njih nacionalno meroslovno službo; 
- predlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju 
razvojno-raziskovalnih projektov, povezanih z meroslovjem; 
- organizira nacionalno kalibracijsko službo; 
- načrtuje, izvaja in vzdržuje etalonsko bazo. 

3. člen 

V uradnem glasilu, ki ga izdaja Urad, se objavljajo njegovi 
certifikati o tipski odobritvi meril, odločbe ministra, pristoj- 
nega za meroslovje, o imenovanju pravnih oseb za opravljanje 
določenih strokovnih nalog po tem zakonu in odločbe Urada 
o priznanju etalonov za nacionalne etalone ter njegova stro- 
kovna navodila, mnenja in pojasnila. 

III MERSKE ENOTE 
4. člen 

V Republiki Sloveniji se uporabljajo enote mednarodnega 
sistema merskih enot SI (Systeme International d'Unites) (v 
nadaljevanju: SI sistem). 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpis o enota" 
sistema ter njihovi uporabi. fil 

IV ETALONI 

Minister, pristojen za meroslovje, lahko dovoli uporabo & "o 
izven SI sistema na področjih, ki jih enote SI sistema' 
pokrivajo. K>( 

ko 
!a 

5. člen 

Etalon je materializirana mera, merilo, referenčni materialj 
sistem, katerega namen je določiti, izvesti, ohranjati ali <e'. 
ducirati neko enoto ali eno ali več znanih vrednosti veli'1 

z namenom, da se s primerjavo prenesejo na druga me"" 

Nacionalni etalon je etalon, ki je od Urada priznan za os"® Jja 
pri določanju vrednosti drugih etalonov zadevne vel''1, ®*)ii 
v Republiki Sloveniji. 

Kalibracija je postopek, ki v določenih pogojih postavlja' * 
merje med vrednostmi, ki jih kaže merilo ali merilni siste^ w| 
vrednostmi, ki jih predstavlja materializirana mera ali ^ jjto 
renčni material, in pripadajočimi vrednostmi, izvede" % 
z etaloni. *"0 

/°n 

Sledljivost je lastnost merila, ki omogoča njegovo nav«^ 
na pripadajoče etalone, v splošnem mednarodne ali " !®l 
onalne, skozi neprekinjeno verigo primerjav. 3 

m Pri pregledih vseh vrst meril mora biti določena in zag"^ *>ji 
Ijena sledljivost z navezavo na etalone višje hierarhične? | Ji 
nje, vse do nacionalnih etalonov v Republiki Slovel# T"'* 
preko njih na mednarodno raven. 

6. člen 

s 
L? P 
K 

Iti« 

Etalone lahko poleg Urada izvedejo 
pravne osebe. 

Etalon, ki ga je izvedla, ga hrani in vzdržuje pravna 
Urad lahko prizna za nacionalni etalon. Prijave za pr,IZ 5 

etalona za nacionalni etalon se zbirajo na podlagi j«^J 
razpisa. V proračunu Republike Slovenije se zagotovij0f 

i, vzpostavitve sledljiv°sJ stva za sofinanciranje izvedbe, v^pusiaviive siuu<j>'- w: 
mednarodne etalone, hranjenja in vzdrževanja etalonoV' y 
oriDravlieni na razDis. Urad določi nonoin in najine za pripravljeni na razpis. Urad določi pogoje in načine 
nanciranje etalonov. 

Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise, s M j 
natančneie uredi izvedbo, hranjenje in vzdrževanje nac 

Nacionalne etalone izvede, hrani in vzdržuje Urad, ki ob 
zagotavlja njihovo sledljivost na mednarodno raven. 

hranijo in vzd^J^it 

,°i >• 
Urad lahko prizna za nacionalni etalon. Prijave za prijjjj ||® d 

d < 
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etalonov in etalonov, pogoje za priznanje etalona za 
£J?nalni etalon ter kalibracijske postopke za prenos vred- 
*" Merskih enot z nacionalnih etalonov na etalone. 

7. člen 

jj^znost nacionalnih etalonov predpisanim meroslovnim 
"°lem se zagotavlja s kalibracijo. 

J® ,Pr' kalibraciji ugotovi, da nacionalni etalon ne ustreza 
^Pisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi odločba 
Znanju etalona za nacionalni etalon. 

™ Odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na 
systvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrži izvrši- 

- Odločbe. 

'"ERlU 

8. člen 
% 
lr" le namenjeno merjenju določenih fizikalnih veličin 

J g*anlh merskih enotah. To funkcijo opravlja merilo 

'69a zakona se nanašajo samo na merila, ki se 

'lojno oziroma povezano z drugo opremo. 

kot 
»lajo: 

etaloni 
^it° zdravja ljudi, varstva okolja in splošno tehnično 

.^orrietu blaga in storitev; 
q Kračun 

9. člen -j 
jtjt i^i se uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo imeti 

tipa in overitev, da se ugotovi njihova skladnost 
'sa ti Si" 0dobri<ev t'Pa merila je možna na podlagi pre- 

,r) in M'Pa merila, s katerim se ugotavljajo meroslovne lastno- 
l|til LP0rabnost določenega tipa merila. Preskus tipa merila, 
fi* iri(e

6v 'ipa in overitev meril izvaja Urad, preskus tipa in 
3ni' iist. ^eril pa lahko izvaja tudi pravna oseba, ki jo imenuje 

v,, r' Pristojen za meroslovje. Minister lahko imenuje le 
5o °Sebo' ki je predhodno pridobila ustrezno akreditacijo 

y a|ne akreditacijske službe. 

Racijo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi pravna 
flrje Spolnjuje določene pogoje glede preskusne in 

o1''lja°Preme' glede zahtevane izobrazbe delavcev, obvla- 
Stcf Ju] Potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki so vse- 

I inij st.andardih in priporočilih mednarodnih in evropskih ac,i za področje akreditacijo. 

i K"su tipa meril imenovana pravna oseba izdela poro- 
jk .®8kusu tipa, na podlagi katerega Urad izda certifikat 
ih.'vi tipa merila oziroma odločbo, s katero odobritev 

la zavrne. 

'• Pristojen za meroslovje, s predpisom natančneje 
)|r°9oje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za 
j D 

v akreditacije Nacionalne akreditacijske slube. Prav 
t(|®^Pisom natančneje določi vrste meril, za katere sta 

?*onu obvezna odobritev tipa in overitev, meroslovne 
z/, morajo glede meroslovnih lastnosti izpolnjevati 
/ iri .ol°tene vrste, in meroslovna navodila za odobritev 
Qi( 

yeritev meril. 

fiika
,ipa merila 

;at«" Hilj (i
rr)er'la. K z 

ici"^ 

10. člen 

se opravi na zahtevo proizvajalca ali 
ll" fnerila. K zahtevi je treba priložiti z meroslovnimi 

a°'očeno tehnično dokumentacijo in vzorec merila. 

11. člen 

Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ustreza 
predpisanim meroslovnim pogojem in da je primerno za upo- 
rabo, izda Urad certifikat o odobritvi tipa merila s katerim 
odobri, da se smejo merila zadevnega tipa dajati v overitev. 
S certifikatom o odobritvi tipa merila se lahko omeji število 
meril, ki se smejo predložiti v overitev in čas njegove veljavno- 
sti. Certifikat o odobritvi tipa merila se izda na predpisanem 
obrazcu, ki ga izda Urad. 

Če se pri preskusu tipa merila ugotovi, da merilo ne ustreza 
predpisanim merilnim pogojem ali da ni primerno za uporabo, 
izda Urad odločbo, s katero zavrne zahtevano odbritev. 

Če Urad med uporabo merila ugotovi, da merilo, za katero je 
izdal certifikat iz prvega odstavka tega člena, ni primerno za 
uporabo, izdani certifikat o odobritvi tipa merila razveljavi. 

Merilo, za katero je certifikat o odobritvi tipa merila razveljav- 
ljen, se ne sme uporabljati ali dajati v promet. 

Zoper odločbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena je 
dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

12. člen 

Overitve predstavljajo določene postopke, s katerimi se ugo- 
tovi in potrdi, da merilo povsem ustreza predpisanim mero- 
slovnim pogojem. 

Overitve meril so naslednje: 

- prva overitev; 
- redna overitev; 
- izredna overitev. 

13. člen 

Prva overitev je obvezna za nova merila domače in tuje proiz- 
vodnje. 

Prva overitev se opravi, preden gre merilo v promet oziroma 
preden se začne uporabljati. 

Prvo overitev meril, izdelanih v Republiki Sloveniji, zagotovi 
proizvajalec, prvo overitev uvoženih meril pa uvoznik. 

14. člen 

Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi oziroma 
v prometu, in merila, ki se hranijo za uporabo ali promet. 
Overitev se opravi v rokih, ki jih za posamezne vrste meril 
predpiše minister, pristojen za meroslovje. 

Redna overitev merila se opravi, preden poteče rok veljavno- 
sti oznake oziroma preden neha veljati potrdilo o skladnosti 
merila s predpisi. 

Redno overitev merila zagotovi njegov imetnik. 

Merilo, za katero je potekel rok za redno overitev, se ne sme 
dati v promet ali uporabiti. 

15. člen 

Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi okvare 
ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. 

Izredno overitev zagotovi tisti, ki je merilo popravil oziroma 
predelal. 
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16. člen 

Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ustreza predpisanim 
meroslovnim pogojem, se merilo opremi z znako oziroma izda 
zanj potrdilo o skladnosti s predpisi. 

Če se pri overitvi meril ugotovi, da merilo ne ustreza predpisa- 
nim meroslovnim pogojem, se zavrne podelitev oznake ozi- 
roma izdaja potrdila o skladnosti merila s predpisi. 

Če se pri izredni overitvi ugotovi, da merilo ne ustreza več 
predpisanim meroslovnim pogojem, se razveljavi oznaka na 
merilu oziroma se na izdano potrdilo vpiše, da je nehalo 
veljati. 

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena se na 
pismeno zahtevo stranke izda odločba. Zoper to odločbo je 
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. 

17. člen 
Vrste in oblike oznak, ki se uporabljajo pri overitvi meril, ter 
vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s predpisi pred- 
piše minister, pristojen za meroslovje. 

Oznaka na merilu neha veljati: 

- če poteče rok njene veljavnosti; 
- če je spremenjena, poškodvana ali odstranjena; 
- če je razveljavljena; 
- če je bilo merilo popravljeno ali predelano. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
prenehanje veljavnosti potrdila o skladnosti merila s predpisi. 

Merilo, za katero je nehala veljati oznaka oziroma za katero je 
nehalo veljati potrdilo o skladnosti merila s predpisi, se ne 
sme dati v promet ali uporabiti. 

18. člen 
Merila, ki se uvažajo, smejo v promet ali se uporabljati, če 
imajo potrdilo Urada, da ustrezajo meroslovnim in drugim 
pogojem, kar se ugotovi s preskusom tipa In overitvijo merila. 

Urad ima pravico priznati odobritve tipa in overitve meril in 
pripadajoče listine, izdane v tujini, 

- če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov 
medsebojnega priznavanja preskusov, overitve in listin 
v skladu s pravili teh sistemov; 

- če so bile te listine izdane v skladu z mednarodnimi ali 
večstranskimi sporazumi, ki jih je sklenila ali k njim pristopila 
Republika Slovenija. 

Priznavanje teh listin ne izključuje preverjanja ustreznosti 
posameznih meril z navedbami v listinah. 

Urad lahko oprosti posamezne vrste meril odobritve tipa ali 
prvih overitev, če gre za merila, ki se uporabljajo kot etaloni. 

19. člen 

Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, uvaža, popravlja, 
servisira, prodaja ali daje v najem merila, mora o tej svoji 
dejavnosti obvestiti Urad. 

VI. NADZOR KOLIČIN IN OZNAČEVANJE PREDPAKIRANIH 
PROIZVODOV 

20. člen 

Predpakirani proizvodi v smislu tega zakona so proizvodi 
v poljubni embalaži, ki so pakirani in zaprti v odsotnosti 

kupca, pri čemer količine vsebovanega proizvoda brez « 
ranja ali občutne spremembe ni mogoče spreminjati. 

V prometu predpakiranih proizvodov morajo biti njihove 
čine pod meroslovnim nadzorom. 

Predpakirani proizvodi smejo biti dani v promet le v prirn® v 
da imajo točno, razločno in nedvoumno označbo koli#"®6 

da je njihova dejanska količina v okviru dovoljenih odstoP 
od označene količine. 

Pravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s predpakirani 3< 
proizvodov, mora o tej svoji dejavnosti obvestiti Urad 

Uvoz predpakiranih proizvodov, ki ne ustrezajo predpis®' « 
meroslovnim pogojem, ni dovoljen. 

21. člen 

Meroslovni nadzor nad predpakiranimi proizvodi izvaja " 
oziroma pravna oseba, ki jo imenuje minister, pristojaj 
meroslovje. Minister lahko imenuje le pravno osebo, * 'lri 
predhodno pridobila ustrezno akreditacijo Nacionalne ak" 
tacijske službe. 

Akreditacijo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi Pf' |ri 
oseba, ki izpolnjuje določene pogoje glede preskusi* rc 
merilne opreme, glede zahtevane izobrazbe delavcev, o* Jr< 
dovanja potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki s" ,r< 
bovani v standardih in priporočilih mednarodnih in evroP' 
organizacij za področje akreditacije. 

3, 

8r 

Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom natan' a(j 
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osej® 
pridobitev akreditacije. Predpiše tudi način nadzora in"j*U 
slovne pogoje, katerim morajo ustrezati količine p red P® pf( 
nih proizvodov, način označevanja količin in dovoljena oj 's<j| 
panja dejanskih količin od označenih količin pri predpa

(i llo< 
nih proizvodov ter izjeme od zahteve o vidni označiti 
čine. 

Če se pri pregledu predpakiranih proizvodov ugoto'L 
nimajo ustrezne označbe količine ali da je prekoračeno1^ tiis 
Ijeno odstopanje dejanskih količin od označenih količin* 
z odločbo prepove njihovo prodajo. H 

»m °b' Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna Prit° ^ ''» 
ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrt' 
tve odločbe. 

VII. PLAČEVANJE PRISTOJBIN 

22. člen 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad oziroma P 
oseba, ki jo imenuje minister, pristojen za meroslovJ 
plačujejo pristojbine in stroški. Vlada Republike Si" 
izda uredbo, s katero se določi višina pristojbin in str"1 

VIII. MEROSLOVNI NADZOR 

23. člen 

Urad ima pravico opraviti kontrolne preglede meril v ^ 
ne" glede na veljavno overitev. Ni 

Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da meri'jC/ 
veljavni overovitvi ne ustrezna predpisanim m 
pogojem, izda odločbo, s katero prepove njegovo up0 i, 
promet. ^ 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna p'JL ,f ! 

ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zad' j 
tve odločbe. 
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plaščem delavec Urada ima pravico brez predhodnega v®stiia ter brez dovoljenja pravne osebe ali fizične osebe 
''opiti v poslovne ali proizvodne prostore ter vozila, kjer se 
'"ajajo merila. 

"tora pooblaščeni delavec Urada pri opravljanju nadzor- 
' Pregledati stanovanjske prostore, v katerih se nahajajo T|'a, pa pravna ali fizična oseba temu nasprotuje, si mora 

^egied teh prostorov pridobiti odredbo pristojnega so- 

kovoma oseba pravne osebe ali fizična oseba lahko priso- 
je opravljanju nadzorstva. O vstopu iz četrtega odstavka 

. J® "ena obvesti pooblaščeni delavec Urada odgovorno 
Tbo pravne osebe oziroma fizično osebo, če je dosegljiva, 

j!n v primeru, ko pooblaščeni delavec Urada oceni, da bi 
"»ova prisotnost ovirala učinkovito opravljanje nadzora. 
J® odločitev mora pooblaščeni delavec Urada posebej 

y "ieljiti v zapisniku o nadzoru. 

ti iiPre9'edu stanovanjskega prostora morata biti nazvoča dva yn°letna občana kot priči. 

24. člen 

L '[j]0' za katero je izdana odločba o prepovedi uporabe 
«~"Ja prometa, Urad vidno označi kot merilo, ki ni skladno 

o* wfi '■ razve'iavi oznako na merilu oziroma na izdano ™ "° o skladnosti s predpisi vpiše, da je nehalo veljati. 

J« 

H »Un 

25. člen 

nadzoruje delo imenovanih pravnih oseb. 

j.ugotovi, da imenovana pravna oseba ne dela v skladu 
o# m? P'si ali da ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, 

II ®9a ministru, pristojnemu za meroslovje, razveljavitev 
vi I 1)6 o imenovanju. 

26. člen 

*S«r5r'. pr'st0)en za meroslovje, predpiše pogoje za izvedbo 
9vn k Pogledov meril in nadzora nad delom imenovanih 
0hi LOseb ,er način njihove izvedbe. Predpiše tudi vsebino 
, ''ko uradne izkaznice, s katero se izkažejo delavci, ki 
>no 0 kontrolne preglede meril in nadzor nad delom vanih pravnih oseb. 

''om0 ,ega zakona o veljavnosti oznake na merilih 
Potrdila o skladnosti s predpisi lahko nadzorujejo 

rije 9afii tržne inšpekcije. Slednji nadzorujejo tud spošto- 
,J i neposlovnih pogojev, katerim morajo ustrezati količine 
oVj» 'oiio akiranih proizvodih, ter način označevanja količin in 
,|0(( 'ifctgfj3 Vstopanja dejanskih količin od označenih količin 

(J. 
®v«r -e 'n^Pekcije z odločbo prepove uporabo in promet 
Drr) |en'h meril ali meril, ki ne ustrezajo meroslovnim navo- 
litjl^odajo predpakiranih proizvodov, ki nimajo označbe 

isl i?1' pri katerih je prekoračeno dovoljeno odstopanje K,fl količin od označenih količin. 

27. člen 

,llP 

J o'8 

ENSKE določbe 

28. člen 

C° kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
,joJ> Vi s Pr£|vna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 

jfji# k Sarriostojnim opravljanjem dejavnosti: 

^Publiki Sloveniji uporablja merske enote, ki niso 

predpisane s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na 
temelju tega zakona (4. člen); 

2. če uporablja merila, ki nimajo odobritve tipa ali overitve 
(prvi odstavek 9. člena); 

3. če da v promet merilo, za katero je bil razveljavljen certifi- 
kat o odobritvi tipa merila (četrti odstavek 11. člena); 

4. če da v promet ali uporablja uvoženo merilo, ki nima 
potrdila Urada, da ustreza predpisanim pogojem (prvi 
odstavek 18. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

29. člen 

Z denarno kaznijo 18.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če uporablja merilo, za katero je bil razveljavljen certifikat 
o odobritvi tipa merila (četrti odstavek 11. člena); 

2. če ne zagotovi prve, redne ali izredne overitve merila (drugi 
odstavek 13. člena, drugi odstavek 14. člena in prvi odsta- 
vek 15. člena); 

3. če da v promet ali uporabi merilo, za katero je nehala 
veljati oznaka oziroma potrdilo o skladnosti merila s pred- 
pisi (četrti odstavek 17. člena); 

a4. če ne obvesti Urada o svoji dejavnosti (19. člen in četrti 
odstavek 20. člena); 

5. če da v promet predpakiran proizvod brez ustrezne 
označbe količine ali če dejanska količina predpakiranega 
proizvoda ni v okviru dovoljenih odstopanj od označene 
količine (tretji odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo 9.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. člen 

Vsi predpisi o meroslovju, ki jih je izdal Zvezni zavod za mere 
in plemenite kovine na temelju Zakona o merskih enotah in 
merilih (Uradni list SFRJ, št. 984, 59/86, 20/89, 9/90), se upo- 
rabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega 
zakona. 

31. člen 

Oznake na merilih, ki so bila overjena pred uveljavitvijo tega 
zakona, ostanejo v veljavi. 

Vsa pooblastila in odločbe, ki so bile izdane pred uveljavitvijo 
tega zakona, ostanejo v veljavi do sprejema ustreznih predpi- 
sov, izdanih na podlagi tega zakona. 

Za merila, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo tega zakona, 
pa zanje nista bili opravljeni odobritev tipa ali prva overitev, 
sta ti obvezni, in sicer od dneva pričetka veljavnosti tega 
zakona in v roku, ki ga določi Urad. 

32. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o merskih enotah in merilih (Uradni list SFRJ, št. 9/84, 
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59/86, 20/89 in 9/90), razen določb 9. do 21. člena, ki se bodo 
prenehale uporabljati z začetkom veljavnosti predpisa iz dru- 
gega odstavka 4. člena tega zakona. 

33. člen 

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

lis 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 25. seji dne 4. 11. 1994 
sprejel predlog zakona o meroslovju - druga obravnava. 
Vladi Republike Slovenije je naložil, da zakon pripravi za 
tretjo obravnavo. V skladu s tem je predlagatelj pripravil za 
tretjo obravnavo celovito besedilo zakona o meroslovju 
s sprejetimi amandmaji in sicer: 

1. k 2. členu 

Besedilo 2. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»2. člen 

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacij- 
ske naloge na področju meroslovnega sistema, določene 
s tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike 
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem bese- 
dilu: Urad). 

Poleg drugih nalog na področju meroslovnega sistema, dolo- 
čenih z zakonom, Urad zlasti: 

- predlaga srategijo meroslovja: 
- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za 
katere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo 
po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za mero- 
slovje: 
- predlaga povezave z mednarodnimi in tujimi organizacijami 
za meroslovje; 
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja 
v njih nacionalno meroslovno službo: 
- predlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju 
razvojnoraziskovalnih projektov, povezanih z meroslovjem; 
- organizira nacionalno kalibracijsko službo; 
- načrtuje, izvaja in vzdržuje etalonsko bazo.' 

2. k 3. členu 

Besedilo 3. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»3. člen 

V uradnem glasilu, ki ga izdaja Urad, se objavljajo njegovi 
certifikati o tipski odobritvi meril, odločbe ministra, pristoj- 
nega za meroslovje, o imenovanju pravnih oseb za opravljanje 
določenih strokovnih nalog po tem zakonu in odločbe Urada 
o priznanju etalonov za nacionalne etalone ter njegova stro- 
kovna navodila, mnenja in pojasnila.« 

3. k 9. členu 

Besedilo 9. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»9. člen 
Merila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, morajo imeti 
odobritev tipa in overitev, da se ugotovi njihova skladnost 
s predpisi. Odobritev tipa merila je možna na podlagi pre- 
skusa tipa merila, s katerim se ugotavljajo meroslovne lastno- 
sti in uporabnost določenega tipa merila. Preskus tipa merila, 
odobritev tipa in overitev meril izvaja Urad, preskus tipa in 
overitev meril pa lahko izvaja tudi pravna oseba, ki jo imenuje 
minister, pristojen za meroslovje. Minister lahko imenuje le 
pravno osebo, ki je predhodno pridobila ustrezno akreditacijo 
Nacionalne akreditacijske službe. 

Akreditacijo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi pravna 
oseba, ki izpolnjuje določene pogoje glede preskusne in 

ob* merilne opreme, glede zahtevane izobrazbe delavcev, 
dovanja potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki so * 
bovani v standardih in priporočilih mednarodnih in evrop* 
organizacij za področje akreditacijo. i 

Pri preskusu tipa meril imenovana pravna oseba izdela 9e. (g 
čilo o preskusu tipa, na podlagi katerega Urad izda cedil' 
o odobritvi tipa merila oziroma odločbo, s katero odob[' |C 
tipa merila zavrne. iji 

) 
Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom natanOJbi 
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebt 
pridobitev akreditacijo Nacionalne akreditacijske službe■ "fco 
tako s predpisom natančneje določi vrste meril, za kate$ /o 
po tem zakonu obvezna odobritev tipa in overitev, merosffl ^ 
pogoje, ki jih morajo glede meroslovnih lastnosti izpolni* 
merila določene vrste, in meroslovna navodila za odobC pf( 
tipa in overitev meril.« fio; 

4. k 16. členu 

V drugem odstavku je beseda »odreče« nadome& S 
z besedo »zavrne«. 

5. k 21. členu 

Besedilo 21. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»21. člen 
iH Meroslovni nadzor nad predpakiranimi proizvodi izvaja 

oziroma pravna oseba, ki jo imenuje minister, pristoji, 
meroslovje. Minister lahko imenuje le pravno osebo,' 
predhodno pridobila ustrezno akreditacijo Nacionalne 
tacijske službe. 

Akreditacijo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi P'**, 
oseba, ki izpolnjuje določene pogoje glede preskus^ 
merilne opreme, glede zahtevane izobrazbe delavcev, 
dovanja potrebne dokumentacije ter druge pogoje, ki # 
bovani v standardih in priporočilih mednarodnih in evi' 
organizacij za področje akreditacijo. 

u 
Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom nata 
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osi"\ 
pridobitev akreditacijo. Predpiše tudi način nadzora IfJj 
slovne pogoje, katerim morajo ustrezati količine P^e^J 
nih proizvodov, način označevanja količin in dovoljena 
panja dejanskih količin od označenih količin pri predp°a 
nih proizvodih ter izjeme od zahteve o vidni označitvi ko1' 

Će se pri pregledu predpakiranih proizvodov ugoto^J 
nimajo ustrezne označbe količine ali da je prekoračen?1^ 
Ijeno odstopanje dejanskih količin od označenih koliW: 

z odločbo prepove njihovo prodajo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna 
ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadri!» 
tve odločbe.« 

6. k 22. členu 

Besedilo »s strani ministra, pristojnega za meroslovje• jjj 
vana pravna oseba« je nadomeščeno z besedilom 
oseba, ki jo imenuje minister, pristojen za meroslovja 
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členu 

lisodstavek novega 23. člena je spremenjen tako, da se 
5/; 

j®blaščeni delavec Urada ima pravico brez predhodnega 
stila ter brez dovoljenja pravne osebe ali fizične osebe 

v poslovne ali proizvodne prostore ter vozila, kjer se 
"liJo merila.« 

,f|lan' so novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 

gt, nora pooblaščeni delavec Urada pri opravljanju nadzor- 
nifre9ledati stanovanjske prostore, v katerih se nahajajo a. Pa pravna ali fizična oseba temu nasprotuje, si mora 

■)(f i,63led teh prostorov pridobiti odredbo pristojnega so- 
fi* 

^orna oseba pravne osebe ali fizična oseba lahko priso- 
opravljanju nadzorstva. O vstopu iz četrtega odstavka 

;n Ć na obvesti pooblaščeni delavec Urada odgovorno 
$ !n 

Prsvne osebe oziroma fizično osebo, če je dosegljiva, 
• v Primeru, ko pooblaščeni delavec Urada oceni, da bi 
iVa Prisotnost ovirala učinkovito opravljanje nadzora, 

odločitev mora pooblaščeni delavec Urada posebej 
liti v zapisniku o nadzoru. 

IFIp. 
®9'edu stanovanjskega prostora morata biti navzoča dva e'ia občana kot priči.« 

• členu 

* »k!0^stavku je znesek »500.000 SIT« nadomeščen 
''■000.000 tolarjev«. 

i 
< ot>! 

i 

% :)!w 

A 
w 

zzne- 

\ 

Dodana je nova 3. točka, ki se glasi: 

»3. Če da v promet merilo, za katero je bil razveljavljen 
certifikat o odobritvi tipa merila (četrti odstavek 11. člena).« 

Prejšnja 3. točka je postala nova 4. točka. 

9. k 29. členu 

V 2. točki sta besedi »poskrbi za« nadomeščeni z besedo 
»zagotovi«. 

10. k X. poglavju 

Naslov X. poglavja je spremenjen tako, da se glasi: 

»Prehodne in končne določbe« 

11. k 30. členu 

V novem 30. členu je beseda »uveljavil« nadomeščena 
z besedo »izdal«. 

12. k 31. členu 

V prvem odstavku novega 31. člena je črtano besedilo »v 
skladu z določili zakona o merskih enotah in merilih«. 

13. k 32. členu 

Za besedilom »zakon o merskih enotah in merilih« so dodane 
še besede »(Uradni list SFRJ, št. 9/84, 59/86, 20/89 in 9/90)«. 

V celotnem besedilu predloga zakona so narejeni še nekateri 
nujni manjši redakcijski popravki (tiskovne napake in ločila). 
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Predlog zakona o STANDARDIZACIJI 

OBRAVNAVA 

- EPA 328 - TRETJA 

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STANDARDIZACIJI, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 25. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 4/11-1994 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, za 27. sejo Državnega zbora 
dne 19/12-1994. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o standardi- 
zaciji - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenija 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah DržaV' 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo. 

- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu z« 
znanost in tehnologijo, 

- Peter PALMA, direktor Urada Republike Slovenije z« 
standardizacijo in meroslovje. 

Predlog zakona o standardizaciji ^5 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

l.člen 

teve za proizvode, storitve ali z njimi povezane proces® 
proizvodne postopke. Skladnost s tehničnim predpiso"1 

obvezna. 

Ta zakon ureja sprejemanje, izdajo in uporabo tehničnih 
predpisov in standardov ter postopke za ugotavljanje sklad- 
nosti, ki na neposreden ali posreden način zagotavljajo, da so 
izpolnjene zahteve iz tehničnih predpisov in standardov. 

II. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO 
IN MEROSLOVJE 

2. člen 

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacij- 
ske naloge na področju standardizacije, določene s tem zako- 
nom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu. Urad). 

Poleg drugih nalog na področju standardizacije, določenih 
z zakonom, Urad zlasti: 

- predlaga strategijo standardizacije; 
- zastopa in predstavlja Republiko Slovenijo v mednarodnih 
in drugih meddržavnih organizacijah za standardizacijo ter 
izvaja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in 
članstev v teh organizacijah: 
- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za 
katere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo 
po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za standardi- 
zacijo. 

V specializiranih mednarodnih organizacijah za standardiza- 
cijo, ki pokrivajo področje posameznega ministrstva, lahko 
zastopa Republiko Slovenijo drug upravni organ, ki ga določi 
Urad v soglasju s pristojnim ministrstvom. 

3. člen 

Uradno glasilo, ki ga izdaja Urad, je namenjeno objavam 
o standardih, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, informacijam 
o izdanih tehničnih predpisih ter drugim informacijam o teh- 
ničnih predpisih, standardih in ostalih dokumentih s področja 
standardizacije. 

III. TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI 

4. člen 

Tehnični predpis je predpis, ki vsebuje varnostne, zdrav- 
stvene, okoljevarstvene ali druge z zakonom določene zah- 

s 
Standard je dokument, ki navaja splošna in večkrat upo^ 1 

pravila, navodila ali značilnosti proizvodov, storitev ali z. 
povezanih procesov in proizvodnih postopkov in kat^T 1 

upoštevanje ni obvezno. 

5. člen 

Tehnični predpisi se sprejemajo in izdajajo z namenom, 
z njihovo uporabo zagotovili: 
- varstvo življenja in zdravja, okolja ter naravnih in z 
ustvarjenih dobrin in vrednot; 
- nemoten promet blaga in storitev na domačem tf9 
s tujino ter odpravljanje tehničnih ovir; 
- tehnično in konstrukcijsko varnost, proizvodov; 
- zaščito uporabnikov proizvodov in storitev; 
- točen in razumljiv prenos informacij. 

V tehničnih predpisih se določijo proizvodi, ki moraj0 0| 
opremljeni s tehničnim navodilom ali navodilom za up° 
v slovenskem jeziku. 

ffi 

6. člen 

Tehnične predpise izdajajo pristojni ministri. Tehničn1P ■» 
pisi se lahko sklicujejo na tuje standarde. V primeru sW'i 
nja na standarde, mora pristojni minister tehnični Pr j 
pripraviti v sodelovanju z Uradom, uporaba standardov . 
biti objavljena v uradnem glasilu Urada, standardi pa j® 
dosegljivi v Uradu. 

7. člen 

Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad. 

Slovenski standard je javna listina. 

Za izvajanje postopka sprejemanja slovenskih štanda^ dp 
v Uradu oblikujejo tehnični odbori. Tehnični odbori 
kovna delovna telesa Urada, katerih člane imenuje Sk 
Urada izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo zaintef0 

podjetja in druge pravne osebe. 
ij|l 

Predlogi slovenskih standardov se obravnavajo na na ^ 
mora zainteresiranim omogočiti, da Uradu posreduje)" 
mnenje, pripombe ali predloge k njihovi vsebini. ^ 
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v®nski standard se izda kot posebna publikacija Urada, 
gnoževanje in distribuiranje delov ali celote slovenskega đarda brez soglasja Urada ni dovoljeno. 

,, Jis,er. pristojen za standardizacijo, natančneje predpiše 
°Pek sprejemanja in izdajanja standardov. 

8. člen 

S-l' or9ani' pravne osebe in samostojni podjetniki posa- "jkl sprejemajo interne standarde zaradi urejanje in 
Isanja svojega poslovanja. 

p°STOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 

9. člen 

®!°Pki za ugotavljanje skladnosti so akreditiranje, presku- 
in r   1 certificiranje. 

4 ^',iranje je postopek za pridobitev dokazila o usposoblje- 
opravljanje določene dejavnosti. 

9ia°?.rav'ia nalo9e nacionalne akreditacijske službe, ki 
m 1jiiL ec|itiranje preskusnih in meroslovnih laboratorijev, 

Celjskih organov in nadzornih organov. 
d* ^'ster 

le« Ui 

10. člen 

11. člen 

lakr ' Pris'°ien za standardizacijo, predpiše način izvaja- i^.^ditlranja In splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
Ig m 

ar)i organi, navedeni v prejšnjem členu. Zahteve pred- 
iM?0rajo biti usklajene z zahtevami, vsebovanimi v seriji 

đ°v SIS EN 45000. 

12. člen 

krlik po izvedenem postopku akreditiranja ugotovi, da 
n? iahtev® izpolnjuje vse kriterije za pridobitev akredita- u Podeli akreditacijsko listino. 

ne Izpolnjuje vseh predpisanih kriterijev, Urad Zahtevo za podelitev akreditacije. 

o Coij d'očbo o zavrnitvi zahteve za podelitev akreditacije je 
4 na pritožba ministrstvu, pristojnemu za standardiza- 

akreditiranja nosi vložnik zahteve za akreditacijo. 

^"'acijska listina se izda na obrazcu, ki ga določi Urad. 

,vodi javnj regiSter akreditiranih organov s podatki 
u akreditacije. 

13. člen 

kMt*°-ru'e akreditirane organe, ali izpolnjujejo predpi- 
za akreditacijo. Akreditirani organi morajo 

"počiti nemoten nadzor. 
Jf&<j 

«n Pfi opravljanju nadzora ugotovi, 
J|0{b

e izpolnjuje kakšnega od predpisanih kriterijev, 
H 
n\ 

da akreditirani 
'°Čb'U >zP°lniuje kakšnega od predpisanih kriterijev, 
'8tiiir?2a'asno odvzame akreditacijo, navede ugotovljene !, 'Iivosti in določi rok, v katerem morajo biti pomanj- 
'pis °

dprav|jene oziroma v katerem morajo biti izpolnjeni 
ant kriteriji. 

0",'rani organ v določenem roku ne odpravi pomanj- 
Vb O2'rorna ne izpolni predpisanih kriterijev, Urad 0 razveljavi akreditacijo in izbriše organ iz registra. 

°a'otbo o začasnem odvzemu oziroma razveljavitvi 

akreditacije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za 
standardizacijo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

14. člen 

Preskušanje je opravljanje enega ali več preskusov, s katerimi 
se po točno določenem tehničnem postopku določi ena ali 
več karakteristik danega proizvoda, procesa ali storitve. 

Certificiranje je postopek, po katerem certifikacijski organ 
pisno potrdi, da je nedvoumno opredeljen proizvod, storitev 
ali z njima povezan proces in proizvodni postopek ter sistem 
zagotavljanja kakovosti v skladu s postavljenimi zahtevami 
oziroma da je določena oseba usposobljena za izvajanje dolo- 
čenih storitev. 

15. člen 

Certificiranje se opravlja na področju proizvodov, storitev, 
osebja in sistemov zagotavljanja kakovosti. 

16. člen 

Proizvodi, storitve ali z njimi povezani procesi in proizvodni 
postopki, morajo biti certificirani, če je to določeno s tehnič- 
nim ali drugim predpisom. 

Certifikat o skladnosti oziroma drug dokument, ki ga določa 
tehnični ali drug predpis, mora pridobiti proizvajalec, izvaja- 
lec ali uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), preden da 
proizvode ali storitve v promet. 

Preskušanje kot pogoj za pridobitev certifikata o skladnosti, 
in certificiranje v smislu tega člena smejo opravljati samo 
akreditirani organi. 

Minister, ki je pristojen za izdajo tehničnega ali drugega 
predpisa, z odločbo določi s strani nacionalne akreditacijske 
službe akreditirane organe, navedene v prejšnjem odstavku, 
za izdajanje poročil o preskusu in certifikatov o skladnosti za 
proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne 
postopke, ki so urejeni s tehničnim predpisom. 

Preskušanje in certificiranje v smislu tega člena se ne nanaša 
na blago carinskega izvora, na proizvode amaterske izdelave, 
na rabljene, popravljene in predelane proizvode ter na proiz- 
vode, ki se posamično uvažajo na zahtevo in za potrebe 
fizičnih oseb, razen če posamezen tehnični predpis tega 
posebej ne predpisuje. 

17. člen 

Proizvodi in storitve, ki niso zajeti v prejšnjem členu, so lahko 
preskušeni in certificirani, preden gredo v promet. 

18. člen 

Če certifikacijski organ ugotovi, da proizvodi, storitve ali 
sistemi zagotavljanja kakovosti, ki so predmet certificiranja, 
ustrezajo tehničnim predpisom, določenim standardom, teh- 
ničnim specifikacijam ali drugim predpisom, izda certifikat 
o skladnosti. 

Tehnična specifikacija je specifikacija, navedena v doku- 
mentu, ki predpisuje zahtevane lastnosti proizvoda, kot so 
stopnja kakovosti, zmogljivosti, varnost ali dimenzije, 
vključno z zahtevami, ki veljajo za proizvode, glede terminolo- 
gije, simbolov, preskušanja in metod preskušanja, embalaže, 
označevanja ali etiketiranja in postopkov ocenjevanja sklad- 
nosti. 

Certificirani proizvodi, navedeni v 16. členu tega zakona, se 
morajo označiti z znaki o skladnosti, s katerimi se potrjuje, da 
so skladni s tehničnimi ali drugimi predpisi. 

Certificirani proizvodi, navedeni v prejšnjem členu, se lahko 
označijo z znaki o skladnosti, s katerimi se potrjuje, da so 
skladni z določenimi standardi ali tehničnimi specifikacijami. 
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Proizvodov, ki niso certificirani, ni dovoljeno označiti z znaki 
o skladnosti ali znaki, ki so podobni znakom o skladnosti do 
te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedli potroš- 
nike. 

Če certifikacijski organ ugotovi, da je določena oseba uspo- 
sobljena za izvajanje določenih storitev, ji izda certifikat 
o usposobljenosti. 

Če pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma certifikata 
o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski organ 
z odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata. 

Zoper odločbo o zavrnitvi izdaje certifikata ni pritožbe, dopu- 
sten pa je upravni spor. 

Certifikati o skladnosti in certifikati o usposobljenosti, katere 
izdajajo akreditirani certifikacijski organi, se izdajo na obraz- 
cih, ki jih določi Urad. Urad določi tudi videz in uporabo 
znakov o skladnosti. 

Stroške preskušanja in certificiranja nosi vložnik zahteve za 
preskušanje in certificiranje. 

19. člen 

Imetnik certifikata o skladnosti mora certifikacijskemu 
organu, ki je izdal certifikat, oziroma nadzornemu organu, ki 
opravlja nadzor za certifikacijski organ, omogočiti nadzor nad 
certificiranimi proizvodi, storitvami in sistemi kakovosti. 

Če se pri nadzoru ugotovi, da proizvodi, storitve ali sistemi 
kakovosti ne ustrezajo certificiranemu tipu, certifikacijski 
organ z odločbo začasno odvzame certifikat, navede v čem so 
podane ugotovljene pomanjkljivosti in določi rok za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Če imetnik certifikata v določenem roku ne odpravi pomanjk- 
ljivosti, certifikacijski organ z odločbo razveljavi certifikat. 

Zoper odločbo o začasnem odvzemu oziroma razveljavitvi 
certifikata ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor. 

20. člen 

Izjava o skladnosti je izjava dobavitelja, izdana na njegovo 
lastno odgovornost, da proizvod, proces ali storitev ustreza 
tehničnim predpisom, določenim standardom, tehničnim spe- 
cifikacijam ali drugim predpisom. 

Dobavitelj proizvoda, procesa ali storitve sme izdati izjavo 
o skladnosti, če proizvod, proces ali storitev ustreza tehnič- 
nim predpisom, določenim standardom, tehničnim specifika- 
cijam ali drugim predpisom in če dobavitelj izpolnjuje krite- 
rije, vsebovane v standardih, ki določajo splošne kriterije za 
dobaviteljevo izjavo o skladnosti. 

21. člen 

Listine o akreditaciji, poročila o preskusih ali druge listine, ki 
so podlaga za pridobitev certifikatov o skladnosti ter certifi- 
kati o skladnosti, ki so bile izdane v tujini, se priznajo v Repu- 
bliki Sloveniji, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- če so bile te listine izdane v okviru mednarodnih sistemov 
akreditiranje, preskušanja in certificiranja v skladu s pravili 
teh sistemov, pod pogojem, da so Urad, certifikacijski organi 
ali preskusni laboratoriji v Republiki Sloveniji, člani teh si- 
stemov; 

- če so bile te listine izdane na podlagi mednarodnih ali 
večstranskih sporazumov, ki jih je sklenila ali k njim pristopila 
Republika Slovenija. 

Akreditiran certifikacijski organ sme upoštevati tudi rezultate 
preskusov, opravljenih v tujini, če so bili opravljeni v preskus- 
nih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve za tovrstne 
laboratorije v Republiki Sloveniji. 

V. Deklariranje in označevanje proizvodov 

22. člen 

Z deklariranjem proizvodov je po tem zakonu mišljeno, & "i 
na proizvodu, njegovi embalaži ali na kakšen drug ustre? 
način navedejo podatki za identifikacijo proizvoda, nje9° 'i 
usklajenosti s standardi ali predpisi, karakteristike ter podfi 
o proizvajalcu oziroma tistem, ki daje proizvod v promet 

Z označevanjem proizvodov je po tem zakonu mišljeno, <" 
na proizvod, njegovo embalažo ali na kakšen drug ustrez 
način nanesejo znaki skladnosti ali drugi znaki in oznak® ( 
jih določa ta zakon ali predpisi, izdani na njegovi pod" * 
znamenja in simboli za nevarnost, oznake in simboli za n* iv 
ravnanja s pošiljkami pri prenosu ali prevozu ter za ravfl* 'a 
s proizvodi pri skladiščenju in hrambi ter o postopku v 

meru nezgode. 
hk 

23. člen 

Vsi proizvodi morajo biti opremeljni z deklaracijo v sfo' 
skem ježku, ki mora vsebovati naslednje podatke o proiz^ 

- naziv proizvoda; 
- tip proizvoda; 
- ime proizvoda. 

S posebnimi predpisom o deklariranju ali drugimi pr®* 
izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za določene P' 
vode natančneje določi način deklariranja ter dodatn®*"* 
mente deklaracije. 

24. člen 

S predpisom o označevanju proizvodov ali drugimi r- j 
izdanimi na podlagi tega zakona, se lahko za določene P( 
vode določi način označevanja ter tehnični pogoji in zr 
glede nanašanja oznak te vrste na proizvode ter način 
vega nanašanja. 

»loi 

M 

"oie 

*ji 

•bi 
25. člen 

Predpise iz drugega odstavka 23. člena in 24. člen8' 
zakona izda minister, ki je pristojen za trgovino. 

Ne glede na prejšnji odstavek izda predpise za krfl( 

pridelke, živalsko krmo, semena in sadilni material, krt" 
in gozdne rastline, gozdne lesne sortimente, mineral"8 

jila, sredstva za varstvo rastlin in vino minister, pristol 
kmetijstvo in gozdarstvo, za živila pa minister, pristol.^ 
kmetijstvo in gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristol11 

zdravstvo. 
C" "lUi 
Nj 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se P18'' i9 C 
   ~ ■— - jU^Ilo 

VI. Financiranja 

26. člen 

—— w.w. ...w, j ■ ■ ■ ivin i u vpiavija u i au, w r 
pristojbine in stroški. Vlada Republike Slovenije izda1 

s katero se določi višina pristojbin in stroškov. 

VII. Nadzorstvo iN 
''ve 

27. člen 

Nadzor nad uresničevanjem tega zakona izdaja ^ 
organi kmetijske, gozdarske, veterinarske in tržne in! 
v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. 

Urad nadzoruje izvajanje postopkov preskušanja in 
ranja. 

% 
'"je , u "18 

cr X 
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)r9ani kmetijske, gozdarske in veterinarske inšpekcije nad- 
Nejo izpolnjevanje določb v zvezi s pridobivanjem dokazil 
'hladnosti ter izpolnjevanje zahtev o deklariranju in označe- 
ni" za kmetijske pridelke, živalsko krmo, semena in sadilni 
2*rial, kmetijske in gozdne rastline, gozdne lesne sorti- 
^n'e, mineralna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in vino. 

>'9ani ržne inšpekcije nadzorujejo izpolnjevanje določb 
^8zi s pridobivanjem dokazil o skladnosti ter izpolnjevanje 

■""ev o deklariranju in označevanju za ostalo blago. 

28. člen 

'' ^0rgan pristojne inšpekcije pri opravljanju nadozora ugo- 
' "". da so bile kršene določbe tega zakona ali predpisi, izdani 

'njegovi podlagi, naloži z odločbo kršilcu, da v določenem 
»t u9°tovljene pomanjkljivosti odpravi in svojo dejavnost ^'adi s predpisanimi pogoji in zahtevami. 

*0rgan pristojne inšpekcije pri opravljanju nadzora ugotovi, 
'Proizvodi, ki so dani v promet, ne ustrezajo predpisom, 

. n°anim na osnovi tega zakona, izda odločbo, s katero pre- 
promet takih proizvodov, dokler se pomanjkljivosti ne 1 "Pravijo. 

• bazensko določbe 
29. člen 

ali 

'j! b6narno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek 
^ I® pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 6 dostojnim opravljanjem dejavnosti: 

brez soglasja Urada razmnožuje in distribuira dele 
0,0 slovenskega standarda (peti odstavek 7. člena); 

It« e& j* ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma drugega 
pi ^enta, ki ga določa tehnični ali drug predpis, preden da 

a(il '"ode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člen); 
i"' j. 

r6l Preskušanje ali certifikacije opravlja brez akreditacije 
1,1 odstavek 16. člena); 

oj6 Proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o sklad- 
•bi f" *nakom.'ki i0 podoben znaku o skladnosti do te mere, t. lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (peti 

18. člena). 

ne"' fcQ
narn° kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 

ne! („.v°rna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
tega člena. 

J 

30. člen 
d$n 
„ arno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek 

O® Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
'lanjem dejavnosti: 

Ch*8 Priskrbi certifikata o skladnosti oziroma drugega 
enta> 93 do,oća tehnični ali drug predpis, preden da 0(le ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člena); 

Preskušanje ali certificiranje opravlja brez akreditacije 
0cJstavek 16. člena); 

^ Proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o sklad- 
al'[znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te mere, 
fci?.0 ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (tretji 
*Vel< 18. člena). 

n tr 
Sa 

31. člen 

IHou"0 kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za prekršek 
J W Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 

i c bojnim opravljanjem dejavnosti: 

  

1) če certificiranega proizvoda ne označi z znakom o sklad- 
nosti (drugi odstavek 18. člena); 

2) če certifikata o skladnosti ali certifikata o usposobljenosti 
ne izda na predpisanem obrazcu (deveti odstavek 18. člena); 

3) če izda izjavo o skladnosti s tehničnimi predpisi, določe- 
nimi standardi, tehničnimi specifikacijami ali drugimi predpisi 
za proizvod, proces ali storitev, ki temu ne ustreza, oziroma če 
izda izjavo o skladnosti, pa ne izpolnjuje kriterijev, vsebovanih 
v standardih, ki določajo splošne kriterije za dobaviteljevo 
izjavo o skladnosti (drugi odstavek 20. člena); 

4) če proizvodov ne deklarira v skladu z zakonom ali predpi- 
som, izdanim na njegovi podlagi (23. člen); 

5) če proizvodov ne označi v skladu s predpisom, izdanim na 
podlagi zakona (24. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

IX. Prehodne In končne določbe 

32. člen 

Oo izdaje tehničnih predpisov iz tega zakona oziroma drugih 
zakonov se kot republiški predpisi smiselno uporabljajo tisti 
zvezni predpisi nekdanje SFRJ, ki so bili izdani na podlagi 
Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91), 
ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega 
zakona o izvedbi temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) in 
veljajo tisti predpisi, ki so bili po tem datumu izdani v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Predpisi o jugoslovanskih standardih, s katerimi je določeno, 
da je uporaba jugoslovanskih standardov v celoti ali delno 
obvezna, se kot republiški predpisi smiselno uporabljajo naj- 
dalj do 31. 12. 1995. 

Pooblastila oziroma potrdila o usposobljenosti, ki jih je na 
podlagi Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 
23/91) do 25. 6. 1991 izdal Zvezni zavod za standardizacijo 
nekdanje SFRJ, po tem datumu pa Urad, veljajo za posa- 
mezne pravne osebe oziroma laboratorije do pridobitve listine 
o akreditaciji na istem področju, oziroma najdalj do 31. 12. 
1995. 

Listine o ustreznosti veljajo do prenehanja veljavnosti atesta. 

33. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91), 
razen določb 33. do 37. člena, 62. do 64. člena ter 80. do 82. 
člena. 

Dovoljenje za odmik od veljavnih standardov in norm kakovo- 
sti izda direktor Urada. 

Za kmetijske pridelke, živalsko krmo, mineralna gnojila, sred- 
stva za varstvo rastlin, vino in gozdne lesne sortimente razen 
za semena in sadilni material kmetijskih in gozdnih rastlin, 
izda dovoljenje minister, pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, za živila pa minister, pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

34. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 25. seji dne 4. 11. 1994 
sprejel predlog zakona o standardizaciji - druga obravnava. 
Vladi Republike Slovenije je naložil, da zakon pripravi za 
tretjo obravnavo. V skladu s tem je predlagatelj pripravil za 
tretjo obravnavo celovito besedilo zakona o standardizaciji 
s sprejetimi amandmaji in sicer: 

1. k 2. členu 

Besedilo 2. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»2. člen 

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacij- 
ske naloge na področju standardizacije, določene s tem zako- 
nom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike Slovenije za 
standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad). 

Poleg drugih nalog na področju standardizacije, določenih 
z zakonom, Urad zlasti: 
- predlaga strategijo standardizacije: 
- zastopa in predstavlja Republiko Slovenijo v mednarodnih 
in drugih meddržavnih organizacijah za standardizacijo ter 
izvaja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in 
članstev v teh organizacijah; 
- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za 
katere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo 
po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za standardi- 
zacijo. 

V specializiranih mednarodnih organizacijah za standardiza- 
cijo, ki pokrivajo področje posameznega ministrstva, lahko 
zastopa Republiko Slovenijo drug upravni organ, ki ga določi 
Urad v soglasju s pristojnim ministrstvom. 

2. k S. členu 

V drugi alineji prvega odstavka je na koncu dodano besedilo 
»ter odpravljanje tehničnih ovir.« 

Tretja alineja prvega odstavka je črtana. 

3. k 6. členu 

Besedilo »v pripravo tehničnega predpisa pritegniti Urad« je 
nadomeščeno z besedilom »tehnični predpis pripraviti 
v sodelovanju z Uradom.« 

4. k 7. členu 

Besedilo 7. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»7. člen 
Slovenske standarde sprejema in izdaja Urad. 

Slovenski standard je javna listina. 

Za izvajanje postopka sprejemanja slovenskih standardov se 
v Uradu, oblikujejo tehnični odbori. Tehnični odbori so stro- 
kovna delovna telesa Urada, katerih člane imenuje direktor 
Urada izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo zainteresirana 
podjetja in druge pravne osebe. 

Predlogi slovenskih standardov se obravnavajo na način, ki 
mora zainteresiranim omogočiti, da Uradu posredujejo svoje 
mnenje, pripombe ali predloge k njihovi vsebini. 

Slovenski standard se izda kot posebna publikacija Urada. 
Razmnoževanje in distribuiranje delov ali celote slovenskega 
standarda brez soglasja Urada ni dovoljeno. 

Minister, pristojen za standardizacijo, natančneje predpiše 
postopek sprejemanja in izdajanja standardov.« 

5. k 11. členu 

V prvem odstavku je besedilo »(v nadaljnjem besedilu: 
črtano. 

V drugem odstavku je dodan novi stavek, ki se glasi: 

»Zahteve predpisa morajo biti usklajene z zahtevami, 
vanimi v seriji standardov SIS EN 45000.« 

6. k 12. členu 

Beseda »NAS« v prvem, drugem, četrtem in petem odi' 
je nadomeščena z besedo »Urad « 

7. k 13. členu 

Beseda »NAS« je v prvem, drugem in tretjem odstavku" ? 
meščena z besedo »Urad«. 

V tretjem odstavku je beseda »prekliče« nadort^ 
z besedo »razveljavi«. 

in# V četrtem odstavku je beseda »preklicu« nadoi 
z besedo »razveljavitvi«. 

8. k 14. členu 

V drugem odstavku je beseda »zagotovi« nadof^ 
z besedo »potrdi«. 

9. k 18. členu 

Besedilo 18. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»18. člen 

i'9 'O f( 

% 
s 
*8(1 

Če certifikacijski organ ugotovi, da proizvodi, s/of'J 9| 

sistemi zagotavljanja kakovosti, ki so predmet certiW 
ustrezajo tehničnim predpisom, določenim standard0„ 
ničnim specifikacijam ali drugim predpisom, izda & ^ 

'hI 

Tehnična specifikacija je specifikacija, navedena ' 
mentu, ki predpisuje zahtevane lastnosti proizvod&jk 
stopnja kakovosti, zmogljivosti, varnost ali dW ®s< 
vključno z zahtevami, ki veljajo za proizvode, glede °e: 
gije, simbolov, preskušanja in metod preskušanja, . 
označevanja ali etiketiranja in postopkov ocenjevani'" k 
nosti. 

Certificirani proizvodi, navedeni v 16. členu tega 
morajo označiti z znaki o skladnosti, s katerimi se po™ 
so skladni s tehničnimi ali drugimi predpisi. 

Certificirani proizvodi, navedeni v prejšnjem členu, & S 
označijo z znaki o skladnosti, s katerimi se potrjur. 
skladni z določenimi standardi ali tehničnimi specifi" 

Proizvodov, ki niso certificirani, ni dovoljeno oznaki 
o skladnosti ali znaki, ki so podobni znakom o sklsd^j 
te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavod'1' 
nike. 

Če certifikacijski organ ugotovi, da je določena 
sobljena za izvajanje določenih storitev, ji izdB * 
o usposobljenosti. 

j 
Če pogoji za Izdajo certifikata o skladnosti oziroma r 
o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacljs* 
z odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata. 

Zoper odločbo o zavrnitvi Izdaje certifikata ni pritok 
sten pa je upravni spor. 
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ftitikati o skladnosti in certifikati o usposobljenosti, katere 
ffiaio akreditirani certifikacijski organi, se izdajo na obraz- 

M jih določi Urad. Urad določi tudi videz in uporabo 
lakov o skladnosti. 

- e preskušanja in certificiranja nosi vložnik zahteve za 
t kušanje in certificiranje.« 

* 21. členu 

fagl alineji prvega odstavka je beseda »NAS« nadomeš- 
* "a z besedo »Urad«. 

1125. členu 

^todilo drugega odstavka je spremenjeno tako, da se glasi: 
8 glede na prejšnji odstavek izda predpise za kmetijske 
'Wke, živalsko krmo, semena in sadilni material, kmetijskih 
gozdnih rastlin, gozdne lesne sortimente, mineralna gno- 

sredstva za varstvo rastlin in vino minister, pristojen za 
?®''/s(vo in gozdarstvo, za živila pa minister, pristojen za 
bistvo in gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
"tvstvo.. 

'' * 27. členu 

d *«lilo 27. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

, »27. člen 
J*or nad uresničevanjem tega zakona izvaja Urad ter 

kmetijske, gozdarske, veterinarske in tržne inšpekcije 
^ 'adu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. 

Nadzoruje izvajanje postopkov preskušanja in certifici- 

Wi/ kmetijske, gozdarske in veterinarske inšpekcije nad- 
Jjeio izpolnjevanje določb v zvezi s pridobivanjem dokazil 
ffldnosti ter izpolnjevanje zahtev o deklariranju in označe- 

lu <?a kmetijske pridelke, živalsko krmo, semena in sadilni 
'T, kmetijskih in gozdnih rastlin, gozdne lesne sorti- 

mineralna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in vino. 
jA>a', 
J s 

K 'lani tržne inšpekcije nadzorujejo izpolnjevanje določb 
ih?*'s pridobivanjem dokazil o skladnosti ter izpolnjevanje '<61f r\   ...  „A«. ,« K- e" o deklariranju in označevanju za ostalo blago.« 

'K Na 

13. k 28. členu 

j 9da »tržne« je v prvem in drugem odstavku nadomeščena 
Se<fo »pristojne«. 

& * 29. členu 
%c,"o 29. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»29. člen 

lin 
arn° kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek 

jih kin 9 Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi jjpl °stojnim opravljanjem dejavnosti 

<)iif 

A 
ij/ti 

1) če brez soglasja Urada razmnožuje in distribuira dele ali 
celoto slovenskega standarda (peti odstavek 7. člena) 

2) če ne priskrbi certifikata o skladnosti oziroma drugega 
dokumenta, ki ga določa tehnični ali drug predpis, preden da 
proizvode ali storitve v promet (drugi odstavek 16. člena): 

3) če preskušanje ali certificiranje opravlja brez akreditacije 
(tretji odstavek 16. člena); 
4) če proizvode, ki niso certificirani, označi z znakom o sklad- 
nosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te mere, 
da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedel potrošnike (peti 
odstavek 18. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena.« 

15. k 33. členu 

Besedilo 33. člena je spremenjeno tako, da se glasi: 

»33. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) 
razen določb 33. do 37. člena, 62. do 64. člena ter 80. do 82. 
člena. 

Dovoljenje za odmik od veljavnih standardov in norm kakovo- 
sti izda direktor Urada. 

Za kmetijske pridelke, živalsko krmo, mineralna gnojila, sred- 
stva za varstvo rastlin, vino in gozdne lesne sortimente, razen 
za semena in sadilni material kmetijskih in gozdnih raslin, 
izda dovoljenje minister, pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, za živila pa minister, pristojen za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.« 

V celotnem besedilu predloga zakona so narejeni še nekateri 
nujni manjši redakcijski popravki (tiskovne napake in ločila). 

AMANDMA K 30. ČLENU PREDLOGA ZAKONA 
O STANDARDIZACIJI 

1. k 30. členu 

30. člen se črta 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitveni amandma glede na spremembo besedila 
predloga zakona, ki je nastala s sprejetjem 14. amandmaja 
k 29. členu v drugi obravnavi. S sprejetim amandmajem je 29 
člen prepovedana dejanja opredelil kot prekršek (in ne več 
kot gospodarski prestopek) ter zajel tudi posameznika, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
kar je pred tem urejal 30. člen. Z njegovim črtanjem se doseže 
medsebojna skladnost kazenskih določb. 
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Predlog zakona o GOSTINSTVU - EPA 717 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GOSTINSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 26. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 22. 11. 1994 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije za 27. sejo Državnega zbora 
dne 19. 12. 994. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o 
- tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena posj^ i. 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove™ 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah On* 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske d®)f li 
nosti, ti 
- Marjan JAKIČ, državni sekretar v Ministrstvu za go5" S 
darske dejavnosti. 
  ——^fii 

Predlog zakona o gostinstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1-člen 

Gostinstvo je po tem zakonu opravljanje gostinske dejavnosti. 

Gostinska dejavnosti obsega pripravo in strežbo jedi in pijač 
ter nastanitev gostov. 

2. člen 

Gostinsko dejavnost iz prejšnjega člena opravljajo pravne ali 
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske 
dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom (v 
nadaljnjem besedilu: gostinci). 

Gostinsko dejavnost po tem zakonu lahko opravljajo tudi 
sobodajalci, kmetje in društva v skladu s pogoji, ki jih določa 
zakon. 

3. člen 

Priprava in strežba jedi in pijač ter nastanitev, ki jih pravne in 
fizične osebe ter društva organizirajo na nepridobitni podlagi 
in za lastne potrebe v svojih prostorih, se ne urejajo s tem 
zakonom. 

Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka dolo- 
čajo drugi predpisi. 

II. GOSTINSKI OBRATI 

4. člen 

Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih in na 
prostem pod pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi 
predpisi. 

Gostinski obrat so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni 
prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske 
dejavnosti. 

Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, preno- 
čišča, hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji, planinski 
in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slašči- 
čarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo 
jedi. 

5. člen 

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

Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in K111* lii 
lahko opravlja v stanovanjskih prostorih in na kmetijaj||ft 
za to izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in1 

predpisi. 
6. člen 

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj g°s,'j ^ 
obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno med "I 
trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni. 

»h 

Gostinska dejavnost se lahko med turistično sezono 
zunaj gostinskega obrata v mestnih jedrih, na 
smučiščih in podobno. 

Pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti iz prvegaJ $ 
gega odstavka tega člena določi z odločbo za Q0>. 
pristojna enota upravne enote, glede na razmere i"' 
na določenem območju. 

7. člen 

Gostinski obrati so lahko v nepremičnih in p 
jektih. 

Premični gostinski obrat je objekt, prirejen na a^01^ ^ 
ali podobnem podvozju, na tirnem vozilu ali vodnem . 
zračnem plovilu, ki se lahko premika z lastnim p°9 
vleko. 

iremtf" 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE 

8. člen 

DejaV^ [»ri, 

»st 

t !'s 
Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje »L, Dra, 
dejavnosti v nepremičnih gostinskih obratih ie / 
dovoljenje, ki ga izda za gostinstvo pristojna eno'»( 
enote na podlagi predpisov o urejanju prostor« . 
z namembnostjo objekta oziroma poslovnega pros K 

9. člen 
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izP° 

1. minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na: 

- poslovne prostore, opremo in naprave v gostinski" 
pri sobodajalcih in na kmetijah; 
- pogoje glede zunanjih površin gostinskega obra 
onalno zemljišče in druge zunanje površine); .i 
- pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zun 
skega obrata; 

2. pogoji glede minimalnih storitev v posamez^ 
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetija11' 

te 

h 
>kli 

> liki 

s 

V 
v. 
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Pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije 
"ločitvenih gostinskih obratov in marin; 

J^inimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na 
slovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, 
s°bodajalcih in na kmetijah ter na osebe, ki opravljajo dela 

flostinski dejavnosti; 

joji glede minimalne stopnje strokovne izobrazbe oseb, 
"Pravljajo dela v gostinski dejavnosti. 

10. člen 

jjj^alne tehnične pogoje Iz prve točke prejšnjega člena inN 
j?°Je glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostin- 

pi J! obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah iz druge točke 
, Isnjega člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo, 

j ^9'asju z ministrom, pristojnim za prostor in ministrom, 
, 5,0inim za kmetijstvo. 

(j j. 
, oJ in način kategorizacije prenočitvenih gostinskih obra- m'i marin Iz tretje točke prejšnjega člena predpiše minister, 

ol0n za gostinstvo. 

i jij^alne sanitarno-zdravstvene pogoje iz četrte točke prejš- 
člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo, 
«ju z ministrom, pristojnim za gostinstvo. 

glede minimalne stopnje izobrazbe oseb, ki opravljajo 
id^tin ?os,inski dejavnosti, predpiše minister, pristojen za I nstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo. 

11. člen 

Jj°s''hski obrati se glede na svojo ponudbo razvrščajo 
i l J8, 9°s'inski obrati, v katerih se gostom nudi nastanitev, 

^ vrst' 'n kakovosti ponudbe razvrščajo tudi v katego- 

% H, °s'instvo pristojna enota upravne enote z odločbo določi 
ln kategorijo gostinskega obrata. 

obrati morajo poslovati le s tisto vrsto oziroma 
k 0 kategorije, v katero so razvrščeni po odločbi iz prejš- aa odstavka. 

ž tice lahko opravijo razvrstitev restavracij in gostiln na vl meril za ocenjevanje kakovosti storitev. 

Ari 

12. člen 

\i«Za določi,ev obratovalnega časa gostinskih obratov 88 minister, pristojen za gostinstvo. 
($tj. 

,g! '»jSf)®0 določi svoj obratovalni čas v skladu s predpisom iz 
# lrlvn!9a odstavka in ga prijavi za gostinstvo pristojni enoti "0 fti—* 6 enote. 

i » 
Vjii ,stvo Postojna enota upravne enote lahko v skladu 

»Kov 12 P^ega odstavka tega člena, glede na potrebe 
5°brat 2na^''nos,i ,er potrebe kraja, za posamezen gostin- 
''fin drugačen poslovni čas, pri čemer upošteva n®nje lokalne skupnosti. 

•kljjj mora poslovati v obratovalnem času, določenem u * drugim oziroma s tretjim odstavkom tega člena. 

13. člen 

Ha Jamskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki 
^»kiV'dnem mestu oziroma navedene na jedilnem listu 
^Orih •r"' morata biti gostom na razpolago v vseh 

«'tu 
ln na prostem, kjer se nudijo gostinske storitve. 

tn tiroma na jedilnem listu in vinski karti morajo biti 6 vrsta, količina in cena storitve. 

C 
C'"1 

lip 

IV. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI PRI 
SOBODAJALCIH IN NA KMETIJAH 

14. člen 
Sobodajalec je fizična oseba, ki je registrirana, da v svojem 
stanovanju ali počitniški hiši trajno ali sezonsko nudi gostom 
nastanitev z zajtrkom ali brez njega. 

Sobodajalcu ni treba izpolnjevati pogoja o strokovni izobrazbi 
iz pete točke 9. člena tega zakona. 

15. člen 
Kmet lahko na svoji kmetiji nudi gostom nastanitev, pripravlja 
in streže jedi ter pijačo. 

Kmet lahko nudi gostom poleg jedi le doma pridelano in 
predelano pijačo (kmetije odprtih vrat, vinotoči, osmice in 
podobno), razen če kmet nudi tem gostom tudi nastanitev. 

Če gostinska ponudba v kraju oziroma na posameznem 
območju ni dovolj razvita, lahko za gostinstvo pristojna enota 
upravne enote izjemoma dovoli kmetu, da ne glede na 
določbo prejšnjega odstavka tega člena nudi gostom tudi 
kupljeno pijačo. 

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI 

16. člen 

Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni tržni 
inšpekcijski organ, razen določb 4. točke 9. člena tega 
zakona, ki se nanašajo na minimalne sanitarno-zdravstvene 
pogoje, katerih uresničevanje nadzoruje pristojni sanitarni 
inšpekcijski organ. 

17. člen 

Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da 
pravna ali fizična oseba opravlja gostinsko dejavnost, ne da bi 
bila registrirana za to, ji opravljanje take dejavnosti prepove. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

18. člen 

Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi: 

- da prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ne 
izpolnjujejo pogojev oziroma da niso izpolnjeni pogoji glede 
storitev, ki jih določajo predpisi iz prvega in drugega odstavka 
10. člena tega zakona, 

- da prostori ne izpolnjujejo sanitarno-zdravstvenih pogojev, ki 
jih določa predpis iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona, 

z odločbo začasno prepove opravljanje gostinske dejavnosti do 
odprave nepravilnosti, odredi, da je treba ugotovljene pomanjk- 
ljivosti odpraviti in določi rok za njihovo odpravo. 

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

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne zadrži njene izvršitve. 

19. člen 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna ali fizična 
oseba ponavlja prekrške iz 21. in 22. člena tega zakona, ji lahko 
v soglasju z organom sanitarne ali urbanistične ali druge pri- 
stojne inšpekcije in na predlog pristojnega organa lokalne skup- 
nosti začasno ali trajno prepove opravljanje gostinske dejav- 
nosti. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
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20. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da gostinski obrat 
ne izpolnjuje pogojev glede vrste in kategorije, v katero je 
razvrščen z odločbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, 
z odločbo prepove opravljanje take dejavnosti do odprave ne- 
pravilnosti. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje gosti- 
nec pravna oseba za prekršek: 

- če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z odločbo za 
gostinstvo pristojne enote upravne enote (6. člen); 

- če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejavnost, 
ne ustrezajo predpisanim minimalnim tehničnim ali sani- 
tarno-zdravstvenim pogojem oziroma gostinski obrat ne 
izpolnjuje pogojev kategorizacije ali ne nudi najmanj minimal- 
nih predpisanih gostinskih storitev (prva, druga, tretja in 
četrta točka 9. člena); 

- če oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, ne izpol- 
njuje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev (četrta 
točka 9. člena); 

- če oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, ne izpol- 
njuje pogojev o minimalni stopnji strokovne izobrazbe (peta 
točka 9. člena): 

- če gostinski obrat ne posluje s kategorijo ali vrsto, 
- v katero je razvrščen (tretji odstavek 11. člena); 

- če ne posluje v določenem obratovalnem času (četrti odsta- 
vek 12. člena); 
- če cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na 
predpisani način (13. člen); 

- če opravlja gostinsko dejavnost kljub začasni prepovedi 
(drugi odstavek 18. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prvega odstavka tega člena. 

22. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz 21. člena tega zakona gostinec fizična oseba. 

Enako se kaznuje za prekršek tudi fizična oseba, če opravlja 
gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 14. oziroma 15. 
člena tega zakona. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek, kdor opravlja gostinsko dejavnost, čeprav za to ni 
registriran. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Podzakonske akte iz prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 10. člena in prvega odstavka 12. člena tega zakona 
predpišeta pristojna ministra v treh mesecih od dneva uvelja- 
vitve tega zakona. 

Do sprejetja predpisov iz prvega in drugega odstavka 10. 
člena tega zakona se uporabljajo Pravilnik o minimalnih teh- 
ničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in 

o storitvah v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11"' 
15/88), Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prosto'® 
sprejemanje na prenočevanje ter za pripravo in strežbo"' 
in pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (U" 
list SRS, št. 11/75 in 15/88) in Pravilnik o kategorizaciji n» 
nitvenih gostinskih objektov (Uradni list SRS, št. 11/75 i" i. 
88). II 

25. člen { 

Gostinsko dejavnost v začasnih gostinskih obratih ft i( 
točke 5. člena Zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list' 
št. 42/73 in 29/86) je mogoče opravljati do izteka rok® 
katerega jim je bila izdana odločba, vendar največ tri le" 
uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilno deja' 
na kmetijah, lahko kmetje opravljajo dejavnost iz 15.c 

tega zakona na podlagi dokazila o izpolnjevanju predpi® 
pogojev, ki ga ob priglasitvi te dejavnosti predložijo za!F 
stvo pristojni enoti upravne enote. 

27. člen 

Do uveljavitve novega sistema državne uprave opr8' 
naloge iz tretjega odstavka 6. člena, 8. člena, dr" 
odstavka 11. člena, prvega odstavka 12. člena, tre 

odstavka 15. člena in 26. člena tega zakona pristojni o& 
upravni organi. 

28. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati ^ 
o gostinski dejavnosti. 

29. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne1" 
Republike Slovenije. 

K 8. členu 
V tretji vrsti se črta besedi »za gostinstvo«. 

Obrazložitev: (Jj 
Uporabno dovoljenje, ki bo po določbi tega člena pod', 
ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnos, 
upravni organ, ki izdaja odločbe na podlagi predpisov" 
nju prostora. 

K 23. členu 
Znesek »300.000« se nadomesti z zneskom »400.000*' 

Obrazložitev: . ) 
S predloganim amandmajem se višina denarne kazni'. 
deni prekršek uskladi s kazensko določbo Zakona o9J 
darskih družbah iz 573. člena. Hkrati s tem pa se "»K 
tudi ustreznejše razmerje do višine kazni za prek^j 
katere sepo določbah 22. člena tega zakona kaznul® 
osebe. 

K 27. členu 
V tretji vrsti se besedo »prvega« nadomesti z beseda"1 

gega in tretjega«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 28. členu 

Pred piko se doda besedilo: (Uradni list SRS, št. 42/7® 
86)«. 
Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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OBRAZLOŽITEV ' 

zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 22. 11. Vsi amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona, ki je 
opravil drugo obravnavo predloga Zakona o gostinstvu predložen v tretjo obravnavo. 

jk
Preiel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog 

"°na za tretjo obravnavo. V 27. členu je v četrti vrsti število »27« zaradi preštevilčenja 
členov, kot posledice uveljavitve amandmaja, k prejšnjemu 

. "Jgi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 6., 8., 9., 10., 26. členu, nadomeščeno s številom »26«. 
,2-. 15., 21., 22., 23., 24., 26., 27. in 29. členu predloga 

W*ona. 

IS' 
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' 
Predlog zakona o MERLIIH IN POSTOPKU ZA DAJANJE POROŠTEV 

REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 745 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 1. decembra postopek bi prestavil sprejetje zakona v čas ko se J« 
1994 določila besedilo: veljavnost zakona, ki narekuj njegov obstoj, že izteka# s čimer bi namen omenjene določbe ostal v precejs 

meri neuresničen. Zakon o izvrševanju proračuna za I® 
- PREDLOGA ZAKONA 0 MERILIH IN POSTOPKU ZA 1994 v prehodni določbi (100. člen) dovoljuje začasfl 
DAJANJE POROŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE, uporabo meril, vendar pa vlada meni, da je za doslej" 

izvajanje volje zakonodajalca potrebno čim prej spre)6* 
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na predlagani zakon, 
podlagi stališč in sklepov 25. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 4/11-1994 in 187. člena poslovnika vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena posloj 
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se nj|<a vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 2$ 
na podlagi 179. člena poslovnika Državnega zbora združi eiena poslovnika Državnega zbora Republike Slovefli 
druga in tretja obravnava predloga zakona in uvrsti na 27. določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah D rž8' 
sejo Državnega zbora dne 1912-1994. nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

Določba zakona o izvrševanju proračuna za leto 1994, ki Mitja GASPARI, minister za finance, 
predvideva obstoj tega zakona, je bila v zakon o izvrševa- — Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za 
nju proračuna za leto 1994 vnešena tik pred njegovim nance, 
sprejetjem v drugem trimesečju leta 1994. Redni trifazni - Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance. 
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Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije ^ 

1. člen - razmerje delitve tveganja iz tretje alinee prvega odst' 
člena tega zakona se določi glede na ugodnost pogo" 

Ta zakon določa merila in postopek za prevzemanje poroštve- pogojev za dolžnika in dolžnikove bonitete; 
nih obveznosti Republike Slovenije, o katerih lahko pod - poroštva se ne morejo dajati za obveznosti dolžni*1 

pogoji in do višine, določene z zakonom za posamezno prora- katerih imajo banke terjatve, ki se v skladu z zadnjo 
čunsko leto, odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljeva- razvrstitvijo bilančnih in zunajbilančnih postavk raz*" 
nju: poroštva), ter vsebino teh obveznosti. v skupini D ali E; 

- poroštva se ne morejo dajati za obveznosti doj* 
Vlada odloča o dajanju poroštev po predlogih ministrstev in s katerimi se nadomestijo že obstoječe neplačane 
pooblaščenih organizacij iz drugega odstavka 11. člena tega obveznosti do istih upnikov; .. 
zakona (v nadaljevanju: predlagatelji), ki predloge oblikujejo - poroštva se dajejo v prvi vrsti za obveznosti oseb, I® 
po postopku, določenem s tem zakonom. jim poslovanjem prispevajo k splošnemu napredku in P® 

vanju izvoza kvalitetnih izdelkov na zahtevne trge, M' 
Pooblaščene organizacije vlagajo predloge, o katerih v skladu izkažejo zlasti s posedovanjem certifikata o sW|L 
z določbami tega zakona odloča vlada, pri ministrstvih, ki jih sistema zagotavljanja kakovosti s standardom ISO 90|Jj 
določi vlada. Ministrstva so dolžna predloge pooblaščenih - poroštva se dajejo v prvi vrsti za obveznosti iz kredi 
organizacij predložiti vladi v odločanje takoj, ko je to mogoče. drugih pogodb, ki so za dolžnika ugodne, tako da P<* 

dolžnika ne odstopajo bistveno od najugodnejših poS" 
2. člen tovrstne posle v Republiki Sloveniji. 

Predlagatelj pripravi najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo*®1 

zakona iz prvega odstavka 1. člena tega zakona besedilo v dnevnem časopisju, 
javnega razpisa za pridobivanje poroštev in ga predloži vladi 
v potrditev. 

3. člen 
Javni razpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati ,, 
zlasti: Provizija v višini, ki ustreza 0,5% letno od dela 9 
- razloge za razpis, zavarovanega s poroštvom, je prihodek proračuna FW 
- obvezne pogoje poslov, iz katerih izvirajo obveznosti, za Slovenije in jo je dolžnik dolžan plačati v enkratne!* 
katere se dajejo poroštva, Postopek za plačilo provizije predpiše minister, pr"* 
- obseg in druge pogoje poroštvene obveznosti države, finance. 
- naziv predlagatelja in naslov, na katerega se pošljejo pri- 
jave 4. člen 
- rok prijave, .. > 
- seznam listin in dokazil, ki morajo biti priložene prijavi, če je predlagatelj ministrstvo, mora pred izbiro pri j®* ^ 
- določitev pooblaščene organizacije iz prvega odstavka 4. razpis pridobiti mnenje pooblaščene organizacije »; 
člena tega zakona, udeležencev razpisa in o kvaliteti ponujenih zavarO' 
- višino provizije, ki se zaračuna dolžniku za poroštvo in Ministrstvo je dolžno predlogu vladi, da se da poros 
- merila, ki bodo upoštevana pri izbiri prijav na javni razpis. žiti mnenje iz prvega odstavka tega člena. f 
Pogoji javnega razpisa morajo biti določeni tako, da zagotav- če pooblaščena organizacija na podlagi listin HVjj 
Ijajo upoštevanje naslednjih meril za dajanje poroštev: priloženih prijavi na razpis, ne more zanesljivo ugot®'. 
- poroštva se lahko dajejo samo za obveznosti z dospelostjo tete udeleženca razpisa ali kvalitete ponujenega zav ; 
do enega leta, ki so z zastavo ali drugo pravico ustrezno lahko od udeleženca razpisa zahteva dodatna dokaz 
zavarovane; govi boniteti in o kvaliteti ponujenih zavarovanj. 
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0* 

5. člen 

Poroštveni pogodbi mora biti določeno, da je: 
' "ajanje poroštvene obveznosti časovno omejeno; veljav- 
■ ' Poroštva ne sme poteči kasneje kot 5 delovnih dni po 

spelosti obveznosti, za katero je bilo dano poroštvo, 
Poroštvena obveznost subsidiarna; upnik lahko uveljavlja 
°l° terjatev do poroka šele potem, ko je izkoristil vse druge 
K°nite možnosti za njeno poplačilo, 
Poroštvena obveznost omejena po višini in znaša največ 

tistega dela obveznosti, ki ga upnik ni mogel izterjati na 
n drug zakonit način (delitev tveganja). 

L 
J^Stvene pogodbe sklepa oseba, ki jo določi vlada s skle- 

|/T1' da se da poroštvo. Če vlada za to ne določi druge osebe, 8Pa poroštvene pogodbe minister, pristojen za finance. 

jasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe je predlagatelj 
'*an dostaviti ministrstvu, pristojnemu za finance, izvod 
°tne dokumentacije, ki se nanaša na isti posel. 

6. člen 

jj. Ministrstvo, pristojno za finance, pred potekom roka 
Ijivnosti poroštva ne prejme upnikovega pisnega obvestila, 
°0|žnik svoje dospele obveznosti ni izpolnil (v nadaljeva- 

obvestilo), poroštvena obveznost s potekom tega roka sasne. 

* te.9S,ilu morai° biti priložene listine, iz katerih sta razvidna 'anek in dospelost dolžnikove obveznosti in listine, ki 
hTui®io, da dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti, čeprav ga Upn»k k temu pozval. 

S Sh/8 'z Preižnie9a odstavka predpiše vlada na predlog mini- •T a' Pristojnega za finance. 

S 7'č,en 

tti8trstV0, Postojno za finance, na podlagi listin, prilože- 
ni ■ ne more z gotovostjo ugotoviti izpolnjevanja JJ ijSiev iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, pozove 
0T- *a, da pravočasno obvestilo v roku treh dni dopolni 

'atnimi dokazili. 

P® L^istva, na katera se obvestilo nanaša, prenehajo, mora >iik 

8. člen 

]j( ^nce. 
# 
10 

Pri' gor j K iahk0 uveljavlja pravico do plačila poroštvene obvezno- 
1,3® je z obvestilom iz 6. člena tega zakona preprečil 

j 1lo> ev Porokove obveznosti in če je iz dokumentacije, 
0}n®n® zahtevku, razvidno, da je izkoristil vse zakonite 
Šot,!°s'i za izterjavo dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni 

Poplačati. 
H 

o tem,nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za 

m1#
d
vku za plačilo poroštvene obveznosti morajo biti prilo- 
°kazi o zavarovanjih, ki jih je upnik pridobil za svojo 

terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neu- 
spešnost izterjave in izračun zahtevanega zneska. 

9. člen 

Upnik naslovi zahtevek iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona na ministrstvo, pristojno za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance odloči o zahtevku v petih 
delovnih dneh od prejema in prizna zahtevek, če na podlagi 
priložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 
prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je izračun 
zahtevanega zneska nepravilen, prizna manjši znesek. 

10. člen 

Ministrstvo, pristojno za finance po preizkusu zahtevka plača 
upniku priznani znesek in poskrbi za izterjavo regresne terja- 
tve od dolžnika. 

Ministrstvo, pristojno za finance vodi evidenco oseb, za 
katere je izpolnilo poroštveno obveznost. 

11. člen 

Pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem dela pooblašče- 
nih organizacij se podrobneje določijo s pogodbami, ki jih po 
predhodnem soglasju vlade sklene minister, pristojen za fi- 
nance. 

Pooblaščene organizacije so: 
- Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije d.d., 
Ljubljana, 
- Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, 
- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 
- Tehnološko razvojni sklad in 
- Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 

Pooblaščene organizacije so dolžne pri izvrševanju nalog iz 
tega zakona ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in 
imajo pravico do plačila za opravljeno delo, ki pa ne sme 
presegati višine iz drugega odstavka 3. člena tega zakona 

Vlada lahko pooblasti za izvrševanje nalog pooblaščene orga- 
nizacije iz 4. člena tudi druge za to usposobljene osebe, ki jih 
izbere na podlagi javnega razpisa. Za ureditev njihovih pravic 
in obveznosti v zvezi s temi nalogami se smiselno uporabljajo 
določbe prvega in tretjega odstavka tega člena.. 
Do sklenitve pogodb iz prvega odstavka tega člena opravlja 
naloge pooblaščene organizacije iz prvega odstavka 4. člena 
tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance. 

12. člen 

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

Državni zbor je na 25. seji dne 4. 11. 1994 obravnaval predlog 
zakona o poroštvih Republike Slovenije - prva obravnava, 
predlog podprl in sprejel stališča in sklepe, ki naj jih Vlada 
Republike Slovenije upošteva pri pripravi zakona za drugo 
obravnavo. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakonskega predloga za 
drugo obravnavo upošteval vsa stališča in sklepe državnega 
zbora iz prve obravnave in sicer na naslednji način: 

—tč. 2.: V besedilo predloga zakona za drugo obravnavo je 
bila vnešena določba 3. člena o zaračunavanju provizij, poda- 
tek o višini provizije pa je v drugem odstavku 2. člena določen 
tudi kot obvezna sestavina javnega razpisa; 

-tč. 3.: pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je 
predlagatelj preučil in upošteval mnenje Sekretariata držav- 
nega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, tako da je: 
- spremenil naslov zakona, tako da se glasi: »zakon o merilih 
in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije«, 
- opustil določbo bivšega drugega odstavka 4. člena, 
- dodal nov, drugi odstavek 1. člena, 
- v tretjem odstavku 2. člena določil merila in kriterije za 
odločanje oziroma izbor kandidatov za odobritev poroštva, 
- opustil neustrezno določbo prvega odstavka bivšega 4. 
člena, 
- podaljšal rok iz prve alinee prvega odstavka 5. člena z dveh 
na 5 delovnih dni in 
- redakcijsko izboljšal besedilo; 

tč. 4.: V tretjem odstavku 2. člena predloga zakona za drugo 
obravnavo so vnešena okvirna merila, ki bodo upoštevana pri 
dajanju poroštev, mednje pa je vključen tudi kriterij posedo- 
vanja certifikata o skladnosti sistema za zagotavljanje kakovo- 
sti s standardom ISO 9000; 

tč. 5.: nova merila iz tretjega odstavka 2. člena predloga 
zakona ne preprečujejo pridobitve državnega poroštva za 
obveznosti dolžnikov, ki po kriterijih bank nimajo najboljše 
bonitete (A in B), če so Izpolnjeni drugi pogoji; 

tč. 6.: okvirna merila za dodelitev poroštev bodo vsebovana že 
v zakonu samem (tretjega odstavka 2. člena) in bodo morala 
biti upoštevana tudi pri določitvi vsakokratnih pogojev jav- 
nega razpisa za pridobivanje poroštev; 

- tč. 7.: v tretjem odstavku novega 4. člena je predpisan 
dodatni pogoj, kdaj je mogoče od udeleženca razpisa zahte- 
vati dodatna dokazila, zaradi česar določba pridobi nov 
pomen in je pravzaprav v korist udeleženca razpisa, saj mu 
daje možnost, da s predložitvijo dodatnih dokazil doseže 
boljšo oceno bonitete, kot bi mu bila pripisana v dvomu; 

tč. 8.: v prvem odstavku 2. člena je predpisan najkasnejši rok 
za objavo javnega razpisa za pridobivanje poroštev po spre- 
jemu letnega proračuna, v drugem odstavku 9. člena pa je 
določen rok za odločitev o zahtevkih, ki znaša 5 delovnih dni; 

tč. 9.: pri pripravi besedila predloga zakona za drugo obrav- 
navo je predlagatelj preučil tudi možnost, da za državna 
poroštva kandidirajo tudi tista podjetja, ki jih prizadenejo 

določila zakona o denacionalizaciji, kar je bilo pri P 
besedila upoštevano tako, da nobena določba 
zakona tem podjetjem ne omogoča pridobitve pori 
izpolnjujejo druge pogoje; 

tč. 10.: v besedilo predloga zakona za drugo obran 
vnešene določbe drugega odstavka 1. člena in nov 11' 
omogočajo tudi dajanje poroštev preko Slovenske * 
družbe d.d., Sklada Republike Slovenije za razvoj M 
gospodarstva, Sklada Republike Slovenije za razvoj dj 
nološko razvojnega sklada in Agencije Republike SloA 
sanacijo bank in hranilnic, če bo zakon o proračunu] 
ustrezen poroštveni potencial: sicer pa bodo našt( 
nove delovale v vlogi strokovne službe v skladu z' 
členom. 14 

i5 

Predlog zakona za drugo obravnavo se od predlog'] 6 
za prvo obravnavo najbolj razlikuje v konkretnosti ddJ s 
kriterijev za odločanje o izbiri prijav na javni razpis, 7 
kroga možnih predlagateljev in ne nazadnje v nekatf 
elementih postopka pred izdajo poroštva: če je pri 
izdaje poroštva ministrstvo, mora obvezno pridobili1 
ene od pooblaščenih organzacij in ne ministrstva z» 1 
kot je bilo določeno prej. Takšna rešitev je po mnenm 
gatelja boljša, saj so pooblaščene organizacije Iz H 
bolj usposobljene za presojo ekonomskega in Hn' 
položaja gospodarskih subjektov kot državni ori 
morajo tovrstne odločitve sprejemati tudi pri svoje"] 
njem poslovanju. 

Zaradi pomislekov Sekretariata državnega zbora Zt\ 
dajo In pravne zadeve je v besedilu predloga zakoni r 
obravnavo izpuščena določba bivšega drugega od* 
člena, ki je omogočal vladi predpisovanje obvezni*1] 
skih elementov pogodb, iz katerih izvirajo obvezal 
katere se dajejo poroštva: kljub temu pa bosta mort"l 
in upnik pri sklepanju pogodb upoštevali v javne"1] 
določene obvezne in za poroka sprejemljive pogoje " 
katerih Izvirajo obveznosti, za katere se dajejo porc 

Predlagatelj pri pripravi besedila za predloga zakon** 
obravnavo po temeljiti preučitvi vprašanja tudi "1 
načelne ugotovitve Sekretariata državnega zbora *'I 
dajo o pravni spornosti omejitve trajanja poroštvene% 
sti na 5 (prej 2) delovnih dni po dospelosti obV 
katero je bilo dano poroštvo, saj je pri sklenitvi I 
pogodbe nujno potrebna tudi volja nasprotne' 
upnika, ki se zavestno in hote podvrže pogojem r 
določba 1011. člena zakona o obligacijskih rt£ 
dispozitivna določba, ki nadomešča voljo strank, "l 
ne dogovorita drugače. Ker bodo upniki po P°I 
pogodbah predvidoma pretežno banke, ki so vajenij 
discipline, kratkih rokov in doslednosti pri '"J 
pogodb, strogost pogojev in kratek rok za ohranite* j 
sti poroštva ne moreta biti vprašljiva. V poroštveni"J 
pa bodo natančneje določene tudi druge pravice H1" 
sti strank, katerih zaradi posebnosti konkretnih P<[ 
se pojavljajo v praksi ni niti mogoče niti smiselno Pri 
v zakonu, saj gre v celoti za tehnična vprašanja, * J 
spoštovanju načel, določenih v predloženem i 
vana v vsakem primeru posebej. 
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11?' **®vllki Poročevalca, Izšla |e 30. novembra 1994, je 
f I"1r®*lotitvl predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 
jI ,ynega zbora v delu obrazložitve objavljeno napačno 

•«lo, zato tokrat ponavljamo objavo obrazložitve rorr|a pravilno besedilo. 

Vložitev 

* zbor je na 26. seji, dne 24. 11. 1994 obravnal predlog 
' [•"'smb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - druga 

črtava in k predlogu sprejel amandmaje k: 

i/eno (sedaj 49. čllen), 
Ž® a členu (sedaj 59. člen), 

a členu (sedaj 66. člen), 
b členu (sedaj 67. člen), 
Členu (sedaj 74. člen). 

Vsi navedeni amandmaji so vključeni v predlog sprememb in 
dopolnitev poslovnika državnega zbora - tretja obravnava, 
pri čemer je predlagatelj opravil tudi potrebno preštevilčenje 
besedila iz druge obravnave. V predlogu so členi, ki so bili 
spremenjeni v drugi obravnavi, označeni z ('). 

* * * 

Predlagatelj je obenem vključil redakcijske in jezikovne 
popravke, ki jih je predlagal sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve ter služba uredništva sejnih zapiskov. 

K 14. členu predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 
državnega zbora je vnesen redakcijski popravek, ki v napo- 
vednem stavku tretjega odstavka določa, za kateri nov odsta- 
vek 64. člena poslovnika gre (4. odstavek). 

Na predlog sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in 
uredništva sejnih zapiskov pa so opravljeni jezikovni popravki 
v naslednjih členih: 
1., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 32., 
34., 35., 37., 46., 49., 50., 52., 54., 56., 61., 62., 64., 65., 70., in 
71. 
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