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Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila
1996 določila besedilo:

financiranju na področju znanosti in tehnologije
obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE,

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

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 36. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 11/1-1996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da se uvrsti
na junijsko sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

druga

- prof. dr. Andrej UMEK, minister za znanost in tehnologijO,
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o organizaciji in

- povečevanje obsega in kakovosti raziskovalne dejavnosti
- vzgoja vrhunskih strokovnjakov za raziskave in razvoj
- dvig tehnološke in inovacijske ravni države
- upoštevanje strateških vizij gospodarstva pri vodenju politike raziskovalne dejavnosti in razvoja
- transfer znanj

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja financiranje in organizacijo dejavnosti na
področju znanosti in tehnologije, ki se financira iz državnega
proračuna in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti ter
ureja spodbujanje raziskovalne dejavnosti.

OPRAVLJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
3. člen
(opredelitev raziskovalne dejavnosti)

2. člen
(načela in cilji)

Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega raziskovanje,
tehnološki razvoj in prenos znanj.

Načela, na katerih temelji opravljanje dejavnosti na področju
znanosti in tehnologije, so:
- svoboda znanosti in njenega poučevanja
- strokovna avtonomnost raziskovalcev pri raziskovanju
- raznovrstnost znanstvenih metod in mnenj
- nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva
- etičnost in odgovornost raziskovalcev ter inovatorjev za
posledice njihovega dela glede človeka, živalskega in rastlinskega sveta ter ekosistemov
- spoštovanje intelektualne lastnine
- prepletenost raziskovanja in visokošolskega izobraževanja
- mednarodna vključenost, odprtost in sodelovanje
- pospeševanje inovacij v zasebnem in javnem sektorju

4. člen
(raziskovalci)
Raziskovalno dejavnost po tem zakonu opravljajo raziskovalci
v raziskovalnih organizacijah in drugi raziskovalci.
Drugi raziskovalci so fizične osebe, ki samostojno opravljajo
raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: raziskovalci
posamezniki) ter druge fizične osebe, ki izpolnijo pogoje,
določene s posebnimi predpisi in niso zaposlene v raziskovalnih organizacijah.
5. člen
(raziskovalne organizacije)

Cilji opravljanja dejavnosti na področju znanosti in tehnologije so:
- širjenje in poglabljanje znanstvenih spoznanj

Raziskovalna organizacija po tem zakonu je pravna oseba, ki
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opravlja raziskovalno dejavnost in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom in predpisi ministrstva, pristojnega za
znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Razvojni nazivi so: razvojni svetnik, višji razvojni sodelavk
razvojni sodelavec, samostojni raziskovalec, višji raziskoval*
in raziskovalec.

Raziskovalna organizacija po tem zakonu je tudi univerza,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter samostojni
visokošolski zavod, ki opravlja tudi raziskovalno dejavnost in
je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

Raziskovalcem podeli nazive pristojni organ raziskoval"'
organizacije, potrdi pa jih posebna komisija pri Svetu z>
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Raziskovalna organizacija po tem zakonu je tudi pravna
oseba, ki opravlja dejavnost raziskovalne infrastrukture.

Drugim raziskovalcem iz 4. člena tega zakona podeli n#1'
posebna komisija pri Svetu za znanost in tehnologijo ReP""
blike Slovenije.

Raziskovalne organizacije se vpišejo v evidenco raziskovalnih
organizacij, ki jo vodi ministrstvo, in z dnem vpisa pridobi
organizacija status raziskovalne organizacije po tem zakonu.

Za nazive svetnik, višji sodelavec, sodelavec in asistent *
doktoratom iz drugega in tretjega odstavka tega členat
pogoj doktorat znanosti.

Natančnejše pogoje, obliko in način vodenja evidence ter
postopek za vpis in izbris iz evidence iz prejšnjega odstavka
se določijo s predpisi ministrstva.

Podrobnejše kriterije, pogoje in merila, ki jih uporablja]0
raziskovalne organizacije pri podeljevanju znanstvenega J"0
razvojnega naziva, določi Svet za znanost in tehnologi!1
Republike Slovenije primerljivo z nazivi na področju visokeg
šolstva.

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
ministrstvo.
(raziskovalec posameznik)

Raziskovalci so tudi visokošolski učitelji, znanstveni dela"01
in visokošolski sodelavci, izvoljeni v naziv v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

6. člen

Raziskovalno dejavnost lahko kot samostojno dejavnost
opravlja raziskovalec posameznik, ki izpolnjuje z zakonom in
drugimi predpisi določene pogoje in je vpisan v register
raziskovalcev posameznikov.

Raziskovalci se vpišejo v evidenco raziskovalcev, ki jo vod1
ministrstvo.
10. člen
(Javne raziskovalne organizacije)

V register iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
- da opravlja raziskovalno dejavnost in ni v delovnem razmerju
- da ima najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje te dejavnosti
- da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje raziskovalne dejavnosti
- da je državljan Republike Slovenije ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Javne raziskovalne organizacije so tiste raziskovalne organi'
zacije, ki jih ustanovi država, državna univerza ali Slovenski
akademija znanosti in umetnosti.
Akt o ustanovitvi javne raziskovalne organizacije, ki jo usta'
novi država, sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnje!"
besedilu: vlada) oziroma Državni zbor Republike Slovenije, W
je s posebnim zakonom tako določeno.
Nacionalni raziskovalni instituti so javne raziskovalne organi'
zacije, ki jih v skladu z zakonom o zavodih ustanovi država i"
so ustanovljeni za izvajanje nacionalnega raziskovalnega pro*
grama.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo.
Izbris iz registra se opravi na zahtevo raziskovalca posameznika ali po uradni dolžnosti, če ne izpolnjuje več pogojev za
vpis v register.

Javne raziskovalne organizacije imajo organe, določene t
zakoni, ki urejajo statusna vprašanja posameznih organizacij'
skih oblik in z ustanovitvenimi akti.

Postopek in podrobnejši pogoji za vpis in izbris iz registra se
določijo s predpisi ministrstva.

USPOSABLJANJE RAZISKOVALCEV

7. člen
(posamezniki, ki opravljalo infrastrukturno podporo
raziskovalni dejavnosti)

11. člen
(usposabl|anje raziskovalcev)
Usposabljanje raziskovalcev, ki se financira po tem zakonu
obsega specialistično, magistrsko in doktorsko izobraževanja
ter podoktorsko usposabljanje raziskovalcev in druge oblika
usposabljanja doma in v tujini.

Infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti (npr. znanstveno prevajalske, scientometrične storitve) lahko opravljajo
posamezniki, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, so
vpisani v register v skladu s prvim odstavkom 44. člena tega
zakona in izpolnjujejo druge pogoje, določene s predpisi
ministrstva.

Druge oblike usposabljanja iz prvega odstavka tega člena
zajemajo pridobivanje dopolnilnih znanj za raziskovalce in
poslovodne osebe v raziskovalnih organizacijah ter uvajanja
srednješolcev in študentov v raziskovanje.

S. člen
(raziskovalna skupina)

Natančnejši postopek izbire ter način financiranja usposabljanja raziskovalcev, ki jih financira ministrstvo in izvajalcev teh
usposabljanj, se določi s predpisi ministrstva.

Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki skupaj izvajajo raziskovalne programe oziroma projekte in izpolnjujejo
pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih skupin, določene s
predpisi ministrstva.
'

12. člen
(izbor kandidatov)
Kandidate, za katere bo ministrstvo zagotavljalo sredstva za
podiplomsko izobraževanje, izbere na podlagi javnega razpisa raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod, v
katerem se bo kandidat izobraževal. Kandidati za podiplomsko izobraževanje morajo imeti status podiplomskega študenta.

9. člen
(raziskovalni naziv)
Raziskovalci so razvrščeni v znanstvene in razvojne nazive.
Znanstveni nazivi so: znanstveni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, znanstveni sodelavec, asistent z doktoratom, asistent z magisterijem in asistent.
poročevalec, št. 16
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NACIONALNI RAZISKOVALNI PROGRAM

Raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod iz
prejšnjega odstavka lahko sklene z izbranimi kandidati
delovno razmerje za določen čas v skladu s programom
razvoja organizacije oziroma odobrenim številom novih
delovnih mest.

16. člen
(cil|l, velikost in obseg)
Nacionalni raziskovalni program določa cilje ter temelje raziskovalne politike in opredeljuje obseg in program dejavnosti
na področju znanosti in tehnologije, ki se financira oziroma
sofinancira iz državnega proračuna in drugih virov.

Kandidat iz prvega odstavka tega člena, ki ne sklene delovnega razmerja v raziskovalni organizaciji oziroma visokošolskem zavodu, se lahko zaposli drugje ali pa prejema štipendijo za usposabljanje.

17. člen
(sprejem in Izvajan)«)

13. člen
(podiplomski študijski programi)

Nacionalni raziskovalni program sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Ministrstvo sofinancira podiplomske študijske programe, ki
so sprejeti v skladu z zakonom o visokem šolstvu in jih
predlaga Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
ter potrdi minister, pristojen za znanost in tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Predlog nacionalnega raziskovalnega programa pripravi
vlada na podlagi izhodišč in usmeritev, ki jih pripravi Svet za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Vlada vsako leto sprejme poročilo o uresničevanju nacionalnega raziskovalnega programa ter politiko uresničevanja
naciolnanega raziskovalnega programa v naslednjem letu ter
ju predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.

SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
14. člen
(Svet za znanost jn tehnologijo RS)

FINANCIRANJE
1. Financiranje

Vlada ustanovi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije kot strokovno posvetovalno telo.

18. člen
(sredstva)

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije:

V državnem proračunu se načrtujejo in zagotovijo sredstva za
naslednje namene:
- ustanoviteljsko financiranje
- programi in projekti
- raziskovalno infrastrukturo
- usposabljanje raziskovalcev
- drugi nameni iz pristojnosti ministrstva

1. določa izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa
2. predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja
nacionalnega raziskovalnega programa v tekočem letu ter
proračunska razmerja za namene iz prvega odstavka 18. člena
tega zakona

Iz sredstev državnega proračuna se lahko spodbuja vključevanje oziroma zaposlovanje magistrov znanosti in doktorjev
znanosti v gospodarstvu.

3. spremlja rezultate in učinke delovanja na področju znanosti in tehnologije in ocenjuje uresničevanje nacionalnega
raziskovalnega programa ter spremlja razvoj znanja in tehnologije

19. člen
(javni razpis)

4. predlaga podiplomske študijske programe in prednostna
področja za usposabljanje raziskovalcev

Sredstva iz državnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila.

5. opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi
predpisi.
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki se nanašajo na znanstveno-raziskovalno dejavnost
visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za visoko šolstvo
Republike Slovenije.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se lahko sredstva
za izvajanje temeljnih raziskovalnih programov in za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti zagotavljajo neposredno brez
javnega razpisa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

15. člen
(sestava sveta)

20. člen
(normativi in standardi)

Predsednika in člane (v nadaljnjem besedilu: člani) Sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije imenuje vlada
izmed vrhunskih strokovnjakov s področja znanosti, izobraževanja, tehnologije in gospodarstva, upoštevaje ustrezno
zastopanost gospodarstva na predlog univerz, samostojnih
visokošolskih zavodov, Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, Gospodarske zbornice Slovenije in drugih zbornic, raziskovalnih organizacij in strokovnih združenj.

Normative in standarde ter druga merila za določanje sredstev za financiranje v okviru nacionalnega raziskovalnega
programa določi vlada.
2. Financiran]« programov in projektov
21.čl«n
(financiran)« programov in projektov)
Iz sredstev državnega proračuna se financirajo programi in
projekti na področju znanosti in tehnologije, ki so izbrani po
opravljenem javnem razpisu.

Predsednik vlade sodeluje pri delu Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in predseduje seji sveta, ko je
prisoten.

Ministrstvo oziroma agencija iz 28. člena tega zakona sklene z
izbranimi izvajalci pogodbo o financiranju, sofinanciranju oziroma subvencioniranju.

Člani Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije so
imenovani za štiri leta, tako da se na vsaki dve leti imenuje
polovica novih članov in nov predsednik.

Ponudbe za financiranje, sofinanciranje oziroma subvencioniranje programov in projektov lahko dajo raziskovalne
organizacije, raziskovalne skupine v soglasju z raziskovalno

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije uredi
svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme večina vseh članov.
5
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organizacijo v kateri delujejo in drugi raziskovalci iz 4. člena
tega zakona.

25. člen
(kandidiranje na razpisih za javna sredstva)

Organizacijo in izvajanje programov in projektov vodijo odgovorni nosilci programa oziroma projekta (v nadaljevanju:
odgovorni nosilec), ki so predlagani v ponudbi in potrjeni z
izborom financiranja projekta oziroma programa.

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sod«'
lavci univerze lahko ne glede na ustanoviteljsko financiranj'
raziskovalne dejavnosti na univerzi nastopajo na javnih razpi'
sih za projekte in programe v skladu ? zakonom, drugi'1"
predpisi in statutom agencije iz 29. člena tega zakona t«'
statutom univerze.

Vrste programov in projektov, ki se financirajo po tem zakonu
določijo predpisi ministrstva.
Iz sredstev državnega proračuna se lahko vsak program in
projekt financira samo enkrat in največ v višini dejanskih
stroškov programa oziroma projekta.

Osebe iz prvega odstavka tega člena ne smejo kandidirati z8
financiranje tistih stroškov programov in projektov, ki so i®
financirani v okviru ustanoviteljskega financiranja univerze*
skladu s 23. členom tega zakona.

Odgovorni nosilec mora po dokončanju programa oziroma
projekta ali v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pripraviti za financerja poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

4. Vrednotenje kakovosti
26. člen
(vrednotenje kakovosti)

Podrobnejša organizacija, metodologija in postopki za javne
razpise, izbor izvajalcev, financiranje, nadziranje izvajanja
projektov oziroma programov se določijo s predpisi ministrstva in statutom agencije iz 29. člena tega zakona.

Raziskovalna organizacija, katere dejavnost se financira iz
sredstev državnega proračuna, mora opravljati stalno i"
sprotno vrednotenje kakovosti raziskovalnega dela svojih
raziskovalnih skupin in raziskovalcev v skladu s predpisi ministrstva.

3. Ustanoviteljsko financiranje nacionalnih raziskovalnih
institutov in državnih univerz

Univerza opravlja vrednotenje po sistemu ocenjevanja kakovosti v skladu z zakonom o visokem šolstvu, ocenjevanj«
programov in projektov iz 21. člena tega zakona pa se opravlja v skladu s tem zakonom.

22. člen
(ustanoviteljsko financiranjo nacionalnih institutov)
Ustanoviteljske obveznosti države do nacionalnih raziskovalnih institutov se financirajo v skladu s pogoji in obsegom, ki
jih določi vlada ter v skladu z ustanovitvenim aktom posameznega nacionalnega raziskovalnega instituta.

NADZOR
27. člen
(nadzdr)

Nacionalni raziskovalni instituti morajo izdelati letna poročila
o svojem delu ter letne programe dela in razvoja ter jih
predložiti v soglasje ustanovitelju, kar je pogoj za nadaljnje
financiranje.
23. člen
(ustanoviteljsko financiranje državne univerze)

Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo dela nacionalnih
raziskovalnih institutov in nad porabo sredstev za izvajanje
dejavnosti teh institutov, ki je financirana iz državnega prora;
čuna ter nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti
vseh subjektov oziroma obveznosti iz drugih predpisov ministrstva, na podlagi katerih so bila pravnim in fizičnim osebam
dana sredstva iz državnega proračuna.

Državni univerzi se kot utanoviteljsko financiranje iz sredstev
državnega proračuna namenjajo sredstva potrebna za zagotavljanje razvoja znanosti skladno z znanstveno-raziskovalnim programom univerze v obsegu, ki je potreben za razvoj
znanstvenih disciplin in z njimi povezanega pretoka znanja in
vzgojo raziskovalnega kadra. Okvirni obseg tega financiranja
za večletno obdobje se opredeljuje z nacionalnim programom
visokega šolstva ter ob upoštevanju nacionalnega raziskovalnega programa.

ORGANIZACIJA IN VODENJE POSTOPKOV IZBORA
PROJEKTOV IN PROGRAMOV
1. Agencija
28. člen
(ustanovitev in pravna osebnost)

Obseg financiranja iz prvega odstavka tega člena se letno
določa s pogodbo med vlado in univerzo na podlagi znanstveno-raziskovalnega programa univerze ter ob upoštevanju
obsega sredstev, ki jih univerza letno prejema za izvajanje
dodiplomskih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ter podiplomskih študijskih programov in v
skladu z rezultati ocenjevanja kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela na univerzi.

S tem zakonom Republika Slovenija ustanavlja Agencijo za
raziskave in razvoj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencija je pravna oseba javnega prava.
Sedež Agencije je v Ljubljani.
t
Agencija ima pečat, na katerem sta ime »Agencija za raziskave in razvoj Republike Slovenije« in grb Republike Slovenije.

Univerza mora letno predložiti vladi poročilo o uresničevanju
znanstveno-raziskovalnega programa v preteklem letu,
vključno z rezultati ocenjevanja kakovosti, kar je podlaga za
financiranje v naslednjem letu.

29. člen
(statut)

24. člen
(razdeljevanje sredstev)

Agencija ima statut, ki določa organizacijo in poslovanje
agencije.

Univerza zagotavlja pogoje za razdeljevanje sredstev iz 23.
člena tega zakona skladno z znanstveno-raziskovalnim programom na način, ki ga določajo statut in drugi akti univerze.

Statut agencije sprejme svet agencije, nanj pa mora dati
soglasje vlada.

Sredstva, ki so dodeljena univerzi na podlagi 23. člena tega
zakona ne smejo biti porabljena za plače, razen za plače tistih
visokošolskih učiteljev, ki nimajo polne pedagoške obveznosti in opravljajo znanstveno-raziskovalno delo.
poročevalec, št. 16

30. člen
(naloge agencije)
Agencija v okviru uresničevanja nacionalnega raziskovalnega
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programa in določenih pristojnosti opravlja naloge, določene
s tem zakonom in drugimi predpisi.

Področni sveti agencije so pristojni za naslednje naloge:
- priprava predioga financiranja programov in projektov za
posamezno raziskovalno področje
- predlaganje prioritet glede usposabljanja raziskovalcev, pri
programih razvoja strok in pri raziskovalni infrastrukturi
- razvrstitev raziskav na temeljne, aplikativne in razvojne
- druge naloge v skladu s predpisi in statutom agencije.

Agencija je pristojna za opravljanje naslednjih nalog:
- organizira in vodi postopek ter odloča o izboru temeljnih,
aplikativnih in razvojnih programov in projektov in sklepa
pogodbe o financiranju, sofinanciranju oziroma subvencioniranju
- organizira recenzentski sistem
- spremlja učinke raziskovalne dejavnosti in poroča o uresničevanju nacionalnega raziskovalnega programa na svojem
področju
- druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

34. člen
' (direktor agencije)
Direktor agencije vodi poslovanje agencije in organizira njeno
delo ter predstavlja in zastopa agencijo.

Agencija enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije, vladi in Svetu za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije o svojem delu in rezultatih projektov oziroma programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev.

Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog
ministra.

31. člen
(organi agencije)

35. člen
(odločanje agencije)

Organi agencije so: svet agencije, področni sveti agencije,
direktor agencije.

Za postopek izbora programov in projektov veljajo predpisi, ki
urejajo javna naročila.

32. člen
(svet agencije)

Odločitve, ki jih sprejema agencija glede izbora programov in
projektov, sprejema svet agencije z večino glasov vseh
članov.

Mandatna doba direktorja agencije je štiri leta.

Agencijo upravlja svet agencije.

Zoper odločitve sveta agencije iz prvega odstavka tega člena
je dopusten ugovor v roku osem dni. O ugovoru odloča
ministrstvo.

Svet agencije šteje 11 članov, vključno s predsednikom in
podpredsednikom (v nadaljnjem besedilu: člani sveta agencije).

36. člen
(sredstva in odgovornost)

Pet članov sveta agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
izmed strokovnjakov s področja znanosti, izobraževanja in
gospodarstva.

Sredstva za delo in izvajanje nalog iz pristojnosti agencije se
zagotavljajo ministrstvu v državnem proračunu.

Štiri člane sveta agencije imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Sredstva iz državnega proračuna se zagotavljajo izbranim
izvajalcem programov in projektov neposredno na način in
pod pogoji, ki so določeni za financiranje iz državnega proračuna.

Dva člana sveta agencije imenujejo univerze.
Predsednika in podpredsednika sveta agencije izvolijo člani
sveta agencije izmed sebe.

37. člen
(nadzor)

Mandatna doba članov sveta agencije je štiri leta.

Nadzor nad zakonitostjo dela agencije opravlja ministrstvo.

Člani sveta agencije ne morejo sodelovati pri odločanju o
izboru programov in projektov, pri katerih so odgovorni
nosilci oziroma pri katerih sodelujejo.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo javnih sredstev agencije opravlja računsko
sodišče.

Svet agencije je pristojen za naslednje naloge:
- odloča o izboru temeljnih, aplikativnih in razvojnih programov in projektov
- pripravlja strokovna mnenja v zvezi s financiranjem vseh
programov in projektov na področju znanosti in tehnologije
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi in statutom
agencije.

38. člen
(uporaba določb drugih zakonov)
Glede zadev v zvezi z agencijo, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne zavode.
Za zaposlene v agenciji veljajo določbe zakona, ki ureja plače
v javnih zavodih.

Svet agencije mora vsako leto najkasneje do 31. marca sprejeti letni obračun za prejšnje leto, potrdi pa ga vlada.

2. Nacionalni koordinatorji raziskovalnih polj

Svet agencije mora letno najpozneje v mesecu dni po sprejetju državnega proračuna in upoštevaje državni proračun
sprejeti finančni načrt, ki ga potrdi vlada.

39. člen
(pristojnosti in imenovanje)
Za spremljanje razvoja znanstvenih disciplin in metod v okviru
raziskovalnega polja ter za učinkovito in kakovostno organiziranje evalvacijskih in recenzentskih del v postopkih izbora
programov oziroma projektov in za opravljanje drugih z zakonom in drugimi predpisi določenih nalog so imenovani nacionalni koordinatorji raziskovalne dejavnosti za posamezno
raziskovalno polje (v nadaljnjem besedilu: nacionalni koordinatorji).

33. člen
(področni sveti agencije)
Svet agencije ustanovi področne sveta agencije za posamezna raziskovalna področja in imenuje njihove predsednike
v skladu s statutom agencije.
Nacionalni koordinatorji raziskovalnih polj, ki sodijo v
področje, za katerega se ustanovi področni svet agencije, so
njegovi člani po funkciji.

Nacionalne koordinatorje za posamezno raziskovalno polje
imenuje in razrešuje svet agencije na predlog univerz, naci7
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onalnih raziskovalnih institutov in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

določijo predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine ter
zakon o gospodarskih družbah.

Nacionalni koordinatorji so imenovani za tri leta in so lahko
ponovno še enkrat imenovani.

Javne raziskovalne organizacije popularizirajo raziskovalno
dejavnost in obveščajo javnost o svojem delu s tem, da objavljajo zlasti: raziskovalni program, rezultate raziskovalnega in
razvojnega dela ter letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.

V času mandata nacionalni koordinator ne more sodelovati
pri odločanju o programih in projektih, pri katerih je odgovorni nosilec oziroma pri katerih sodeluje.

Javnost rezultatov projektov in programov, ki jih naročijo
gospodarske družbe in druge pravne osebe in izvajajo javne
raziskovalne organizacije, je lahko s pogodbo omejena.

Raziskovalna polja iz prvega odstavka tega člena se določijo s
predpisi ministrstva.
3. Oblikovanje strokovnih mnenj

Ministrstvo določi način obveščanja javnosti in uporabnikov
raziskovalnega dela ter dostopnost rezultatov v primerih, ko
se za njihovo pridobitev uporabljajo tudi javna sredstva.

40. člen
(pristojnosti in izbor)
O vsakem programu in projektu, ki kandidira za sredstva iz
državnega proračuna, je obvezno strokovno mnenje recenzenta.

EVIDENCE IN REGISTRI NA PODROČJU ZNANOSTI IN
TEHNOLOGIJE
43. člen
(evidence)

Recenzenti ocenjujejo predloge programov oziroma projektov, raziskovalna poročila in opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

Ministrstvo vodi naslednji register in evidence:
- register raziskovalcev posameznikov
- register posameznikov, ki opravljajo infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti
- evidenco raziskovalcev
- evidenco raziskovalnih skupin
- evidenco raziskovalnih organizacij
- evidenco projektov in programov
- evidenco raziskovalcev, ki se usposabljajo po tem zakonu

Recenzente določi svet agencije na predlog področnih svetov
agencije.
Recenzenti so lahko domače ali tuje fizične ali pravne osebe,
ki so usposobljene za oblikovanje strokovnih mnenj. Njihova
imena v zvezi s konkretnim programom oziroma projektom so
zaupni.
Strokovno mnenje so ponovno preizkusi na podlagi zahteve
odgovornega nosilca. Področni svet agencije v tem primeru
imenuje novega recenzenta.

44. člen
(vsebina evidenc)
Register raziskovalcev posameznikov in register posameznikov, ki opravljajo infrastrukturno podporo raziskovalni dejavnosti, vsebujeta:
- ime in priimek raziskovalca posameznika oziroma posameznika, ki opravlja infrastrukturno podporo raziskovalni
dejavnosti in enotno matično številko občana
- naslov stalnega prebivališča raziskovalca
- podatke o izobrazbi, znanjih in dosežkih ter nazivih
- predmet oziroma področje raziskovalne ali razvojne oziroma infrastrukturne dejavnosti
- sedež opravljanja raziskovalne ali razvojne oziroma infrastrukturne dejavnosti.

Strokovno mnenje je dokončno, ko ga potrdi področni svet
agencije oziroma ko poteče rok za vložitev zahteve za
ponovni preizkus strokovne ocene.
Iz sredstev državnega proračuna ni dopustno financirati programov in projektov, ki nimajo pozitivnega dokončnega strokovnega mnenja.
PRENOS IZVEDBE
41. člen
(prenos izvedbe)

Evidenci o raziskovalcih in raziskovalcih, ki se usposabljajo
po tem zakonu vsebujeta:
- ime in priimek raziskovalca in enotno matično številko
občana
- naslov stalnega prebivališča raziskovalca
- podatke o izobrazbi, znanjih oziroma usposabljanju in
nazivih
- podatke o zaposlitvi

Ministrstvo lahko pravnim osebam, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost na področju znanosti in tehnologije prenese
izvedbo nalog oziroma zadev, ki spadajo v pristojnost ministrstva in za katere so zagotovljena sredstva v državnem proračunu:
- dodiplomsko in podiplomsko štipendiranje
- program gibanja znanosti mladini
- promocija znanosti
- znanstveno publicistiko in znanstvene sestanke
Za postopek izbora pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
javna naročila. Razmerje med ministrstvom in pravno osebo iz
prvega odstavka tega člena se uredi s posebno pogodbo.

Evidenca o raziskovalnih skupinah vsebuje:
- ime in priimek, rojstni datum ter podatke o izobrazbi raziskovalcev, ki sodelujejo v raziskovalni skupini
- sedež raziskovalne skupine
- predmet oziroma področje raziskovalne ali razvojne dejavnosti

Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena mora pri odločanju o razdeljevanju sredstev, prejetih iz državnega proračuna,
upoštevati določbe predpisov, ki urejajo javna naročila, glede
kriterijev pa tudi predpise ministrstva.

Evidenca o raziskovalnih organizacijah vsebuje:
- ime oziroma firma in sedež raziskovalne organizacije
- raziskovalne skupine
- podatke o raziskovalcih

JAVNOST DELA RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

Evidenca projektov oziroma programov vsebuje:
- naziv projekta oziroma programa
- odgovornega nosilca
- čas trajanja

42. člen
(javnost)
Delo raziskovalnih organizacij, pri katerih so bila uporabljena
sredstva iz državnega proračuna, je javno z omejitvami, ki jih
poročevalec, št. 16

Podrobnejšo vsebino registra in evidenc iz tega člena ter
potrebne dodatne evidence določijo predpisi ministrstva.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(pridobivanje, obdelava in hranjenje podatkov)

49. člen
(financirani« državne univerze)

Ministrstvo pridobiva podatke za registre in evidence iz 44.
člena tega zakona na podlagi prijav in predlogov.

Določbe o financiranju državne univerze iz 23. do 25. člena
tega zakona se začnejo uporabljati leta 1997.

Osebni podatki iz registrov in evidenc, ki se vodijo na podlagi
zakona, se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu.

, 50. člen
(rok za Izvršilne predpise)

Ministrstvo lahko državnim univerzam in agenciji iz 28. člena
tega zakona za namene razdeljevanja sredstev iz državnega
proračuna posreduje podatke iz registra in evidenc, ki se
vodijo po tem zakonu.

Minister mora najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona izdati izvršilne predpise za izvajanje tega zakona.
51. člen
(nacionalni raziskovalni inštituti)

Kolikor ni drugače predpisano, se osebni podatki iz registrov
in evidenc iz 44. člena tega zakona ter pisna dokumentacija,
ki je služila za vnos podatkov v registre in evidence iz 44.
člena tega zakona, komisijsko uniči 50 let po vnosu podatkov
v evidenco.

Status nacionalnih raziskovalnih inštitutov po tem zakonu
pridobijo tisti obstoječi javni zavodi, za katere tako določi
vlada v roku treh mesecev po opravljenem vrednotenju kakovosti v skladu s predpisi ministrstva, najpozneje v enem letu
po uveljavitvi tega zakona.

Minister določi uradne osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov in predpiše vrste in način zbiranja podatkov,
način oblikovanja registrov in evidenc, pogoje in evidentiranje uporabe in posredovanje podatkov ter ukrepe za zavarovanje podatkov.

52. člen
(delo agencije)

46. člen
(subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov)

Agencija iz 28. člena tega zakona prevzame naloge, za katere
je ustanovljena, iz delovnega področja ministrstva.

Pri uporabi osebnih podatkov se uporabljajo določbe zakona
o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
£

Agencija iz 28. člena tega zakona prevzame v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega zakona sredstva in prostore ter
tiste delavce ministrstva, ki so po obstoječi sistematizaciji
opravljali naloge katere prevzema agencija.

NAGRADE IN PRIZNANJA ZA RAZISKOVALNO DELO

53. člen
(veljavnost pogodb)

47. člen
(nagrade in priznanja)

Vse pogodbe za raziskovalne in razvojne programe oziroma
projekte, za projekte-vzpostavljanja in programe delovanja
raziskovalne infrastrukture ter pogodbe o financiranju usposabljanja raziskovalcev, sklenjene pred uveljavitvijo tega
zakona, ostanejo v veljavi.

Za spodbujanje odličnosti in kakovosti znanstveno-raziskovalne in razvojno-inovacijske dejavnosti Republika Slovenija
podeljuje nagrade in priznanja za:
1. vrhunske dosežke na področju znanosti in tehnologije
2. življenjsko delo raziskovalca, ki je s svojim delom bistveno
prispeval k razvoju znanosti in k tehnološkemu razvoju
3. izume in druge večje inovacije, ki so pomemben prispevek
raziskovanja pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno
prakso
4. znanstvene in raziskovalne dosežke, s katerimi se povečuje
mednarodna uveljavitev Republike Slovenije, z nazivom
»Ambasador Republike Slovenije v znanosti«
5. znanstvene in raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in
razvija identiteta Republike Slovenije

54. člen
(potekanje mandata)
Mandat članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, nacionalnih koordinatorjev in recenzentov preneha
s potekom časa, za katerega so bili imenovani.
55. člen
(veljavnost izvršilnih predpisov)

48. člen
(podeljevalci nagrad in priznanj)
Nagrade in priznanja iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena tega
zakona podeljuje komisija za nagrade in priznanja. Komisijo
imenuje vlada na predlog Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, univerz, zbornic, raziskovalnih organizacij in ministrstva.

Do izdaje predpisov po tem zakonu se uporabljajo naslednji
predpisi:
- pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo (Ur. I. RS, št. 63/93)
- pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register
zasebnih raziskovalcev (Ur. I. RS, št. 30/92 ter št. 46/93)

Nagrade in priznanja iz 4. in 5. točke prejšnjega člena tega
zakona podeljuje ministrstvo.
Nagrade iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena se podelijo
vsako leto na dan znanosti, nagrade iz 4. točke prejšnjega
člena pa v mesecu juniju.

- pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
(Ur. I. RS, št. 5/94) •

Načela, kriterije in postopke za izbor nagrajencev oziroma
prejemnikov priznanj iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena tega
zakona izdela komisija za nagrade in priznanja, potrdi pa jih
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

- pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Ur. I. RS, št.
14/94)
- fcravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
razvojnih projektov izumiteljev (Ur. I. RS, št. 29/94)

Načela, kriterije in postopke za izbor nagrajencev oziroma
prejemnikov priznanj iz 4. in 5. točke prejšnjega člena tega
zakona izdela ministrstvo, potrdi pa jih Svet za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije.

- pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev (Ur. I. RS, št. 35/94)
9
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- pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. I. RS,
št. 37/94)

- pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje prog"'
mov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Ur1
RS, št. 62/95)

- pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske ter druge organizacije (Ur.
I. RS. št. 38/94 in 53/95)

- pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijsM
opreme (Ur. I. RS, št. 62/95)

- pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja RS (Ur. I. RS, št. 59/94)

- pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranj«
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. I. RS,
št. 62/95)

- pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. I. RS, št. 65/94)

- pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti (Ur. I. RS, št. 6/96)

- pravilnik o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Ur. I. RS,
št. 68/94 in 53/95)

- pravilnik o sofinanciranju podiplomskih študijskih progf*
mov (Ur. I. RS, št. 9/96)

- pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih
pomoči Ministrstva za znanost in tehnologijo (Ur. I. RS, št. 73/
94)

- sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. I. RS, S'
16/94)

- pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v
znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive (Ur. I.
RS, št. 75/94)

- sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev z*
financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravIjajo raziskovalno dejavnost (Ur. I. RS, št. 17/94)

- pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih sestankov (Ur. I. RS, št. 5/95)
- pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (Ur. I. RS, št.
5/95)

56. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. ®91).

- pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Ur. I. RS, št. 5/95)
- pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti (Ur. I. RS, št. 21/95)

57. člen
(rok uveljavitve zakona)

- pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva
za znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti
(Ur. I. RS, št. 55/95)

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

OBRAZLOŽITEV
Sveta Evrope, ki je proučila pripravljeno besedilo zakona za
drugo obravnavo ter posredovala pripombe v smislu usklajenosti zakonodaje z zakonodajami držav zahodne Evrope oz.
sodobnimi tujimi zakonodajami. Prav tako pa je predlagatelj
upošteval dejstvo, da je nujna harmonizacija slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije ter to upošteval pri
proučevanju in upoštevanju stališč Državnega zbora in ob
oblikovanju ponujenih rešitev.

1. Splošno
Državni zbor je na svoji 36. seji dne 11. 1. 1996 ob prvi
obravnavi predloga zakona sprejel sklep, da je predlog
zakona ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve. Državni zbor je ob tem sprejel
stališča v 37. točkah oz. alineah ter predlagatelju naložil, naj
smiselno prouči in upošteva vse predloge, mnenja in stališča,
ki so ob obravnavi predloga zakona nastali v strokovni in
politični javnosti oziroma so jih prispevali posamezniki,
organi, organizacije ter institucije. V tem smislu je predlagatelj proučil obsežno gradivo ter na podlagi strokovnih argumentov sprejel odločitve, ki so razvidne iz predloženega besedila predloga zakona.

Predlagatelj je izhajal iz načela, naj bo zakon kratek, jedrnat,
konsistenten, vsebinsko pa naj bodo zajete vse tiste določbe,
ki so nujne za uspešno in učinkovito organiziranje in financiranje ter izvajanje dejavnosti na področju znanosti in tehnologije, katera se financira iz sredstev državnega proračuna.
Predlagatelj je v smislu stališča Državnega zbora o »uravnoteženosti podrobnosti obravnavanja posameznih vsebinskih
sklopov in prilagoditev sodobni tuji zakonodaji« ter upoštevaje strokovne pripombe iz razprave, besedilo predloga
zakona skrajšal, saj so črtane številne definicije, ki po mnenju
predlagatelja niso stvar zakonske regulative. Predlagatelj je
ocenil, da naj zakon vsebuje samo temeljne določbe, ki so
potrebne za organizacijo in financiranje na področju znanosti
in tehnologije, ki je financirana iz državnega proračuna. Vsa
druga materija naj bo urejena v podzakonskih aktih, nacionalnem raziskovalnem programu, nekatere določbe pa so zajete
tudi v drugi zakonodaji in predlagatelj je ob ponovni proučitvi
ocenil, da je njihovo ponavljanje, četudi v nekoliko modificirani obliki, nepotrebno. Tako je v celoti črtal nekatere člene
oziroma posamezne odstavke, za katere je bilo ocenjeno, da
niso nujna vsebina zakona. Tako je predlagatelj v celoti črtal

Nekatera izmed stališč Državnega zbora so splošne narave.
To so zlasti stališča, ki zahtevajo uravnoteženost podrobnosti
obravnavanja posameznih vsebinskih sklopov, določbe o
podpori države pri zagotovitvi avtonomije znanosti, zagotovitev pogojev za ustvarjanje in vodenje celostne in sinergistične
znanstveno-tehnološke politike, jasna ureditev razmerij med
državo in stroko. Ta stališča je predlagatelj upošteval ob
realizaciji konkretnejših stališč Državnega zbora, kar je upoštevano v posameznih členih in bo podrobneje predstavljeno
v nadaljevanju.
Stališča Državnega zbora, ki so bila splošne narave oz. so
predlagatelju nalagala proučitev določenih zadev, je predlagatelj upošteval tudi glede na poročilo ekspertne komisije
poročevalec, št. 16

10

naslednje člene v besedilu zakona za prvo obravnavo: 2., 4.,
11., 14., 15., 17. do 21., 22. do 25., 29., 45. do 48., 59., 60. in 74.
člen. Predlagatelj je nekatere člene združil oz. jih prenesel v
člene, kamor po vsebini sodijo, tako da so vsebinski sklopi
bolj zaokroženi, nekatere vsebinske sklope pa je opredelil na
novo (npr. poglavje o agenciji).

raziskovalno dejavnost in na kakšen način ministrstvo vodi
evidenco raziskovalnih organizacij in fizičnih oseb, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.
Statusno je predlagatelj izhajal iz pravne osebe kot subjekta
prava, tako da raziskovalna organizacija mora biti pravna
oseba oz. samostojni visokošolski zavod, ki opravlja raziskovalno dejavnost v skladu z zakonom o visokem šolstvu. Organizacijska enota se v smislu predloga zakona ne more pojavljati več kot samostojna raziskovalna organizacija, kar je v
skladu z načelom pravne varnosti v pravnem prometu. Za
raziskovalne organizacije je predviden še vedno vpis v evidenco raziskovalnih organizacij, vendar je ta vpis potreben le
za potrebe financiranja s strani ministrstva in je evidenčnega
značaja. Določanje pogojev za izbris iz evidence, ki so bili
prvotno določeni v 11. členu predloga zakona, zato ne sodi v
zakon, saj bo pogoje za vpis in izbris ter postopek vodenja
evidence določal podzakonski akt.

Skupno število členov predloga zakona se je tako zmanjšalo
za 21 členov. V primerjavi z zakonodajami drugih zahodnih
držav na tem področju je zakon še vedno obsežnejši, za kar
obstajajo pravno-sistemski razlogi ter dejstva, da je predlagatelj posebej opredelil Agencijo za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije z zakonom kot ustanovitvenim aktom, zato je
treba v tem zakonu urediti ustanovitev, upravljanje, način
dela, nadzor ipd. Povečalo se je tudi število členov v prehodnih in končnih določbah, ki naj omogočijo nemoten prehod
na novo pravno ureditev tega področja.
V sklopu splošnih pripomb pomeni predlog zakona za drugo
obravnavo večji poudarek avtonomije znanosti, kot to v več
stališčih zahteva Državni zbor. Ministru je tako odvzeta vloga
npr. pri določanju nacionalnih koordinatorjev (prej 61. člen),
pri imenovanju predsednika, podpredsednika in članov nacionalnega raziskovalnega sveta (prej 59. člen), pri imenovanju
direktorja javnih raziskovalnih organizacij (prej 18. člen).

Predlagatelj je v skladu s pripombami iz strokovne razprave
modificiral določbe o raziskovalcu posamezniku oz. kot je
zakon opredeljeval v prvi obravnavi v 11. in 12. členu o
»zasebnih raziskovalcih«. Predlagatelj je za ta namen oblikoval nov 7. člen. Predlagatelj sicer meni, na kar so opozorila
tudi mnenja iz strokovne javnosti, da opredelitve o registru
raziskovalcev posameznikov niso več potrebne, saj je že
ustavno opredeljena svoboda znanstvenega ustvarjanja.
Predlagatelj je člen preoblikoval tudi v besedilu predloga
zakona zgolj iz razloga, če amandma ne bo sprejet. Te spremembe oz. črtanja člena o raziskovalcih posameznikih pa
predlagatelj ni mogel opraviti z neposrednim črtanjem iz
besedila predloga zakona, zato predlaga poseben amandma,
s katerim predlaga črtanje tega člena. Predlagatelj je v skladu
z alineo 12 stališč Državnega zbora posebej opredelil status
znanstvenih in tehničnih izvajalcev v novem 7. členu, vendar
pa z amandmajem že predlaga črtanje tega člena, saj poseben
register za take prevajalce ni potreben, saj lahko vse vrste
zavarovanja (pokojninsko, zdravstveno, za primer brezposelnosti) izvajajo tudi ng glede na obstoj tega registra. Dodaten
register pomeni samo birokratiziranje sistema in poseg v
svobodo opravljanja teh dejavnosti.

V predlogu zakona je bolj poudarjena vloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerz ter gospodarstva in Državnega zbora, kar je predlagatelj zajel v več členih, zlasti glede
strukture posameznih organov (npr. Svet za znanost in tehnologijo, svet agencije) ter tako upošteval stališča Državnega
zbora ter številne pripombe iz strokovne razprave.
Predlagatelj je proučil mnenje sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora ter predlog zakona za drugo
obravnavo prilagodil eziroma povezal z zakonom o javnih
naročilih, nadalje je zakon usklajen z določbami zakona o
visokem šolstvu, ustrezneje pa je definirano tudi poglavje o
mladih raziskovalcih.
2. K posameznim poglavjem daje predlagatelj naslednjo
obrazložitev:

V tem poglavju je predlagatelj ustrezneje definiral in v zakonu
umestil tudi raziskovalno skupino, kar je izrecno zahteval
Državni zbor.

I. Sploine določbe (člena 11n 2)
V okviru tega poglavja je predlagatelj črtal določbe o javnem
interesu, saj meni, da se iz državnega proračuna denar lahko
namenja le za tiste namene, za katere je denar zagotovljen v
letnem proračunu oz. za tiste projekte in programe oz. raziskovalne dejavnosti, ki izpolnijo pogoje kakovosti in relevance, ki jih zahtevajo predpisi ministrstva. Predlagatelj je že
v prvi obravnavi opustil opredelitev javne službe na področju
znanosti in tehnologije, saj po večinski definiciji javne službe
slednja na področju znanosti in tehnologije ne obstaja in je
tudi tuje zakonodaje o znanosti ne opredeljujejo. Prav tako je
predlagatelj črtal člen o definiciji raziskovalne infrastrukture,
saj menimo, da take opredelitve niso zakonska materija in kar
so bili tudi predlogi v strokovni razpravi.

Glede fizičnih oseb predlagatelj glede na pripombe iz strokovne razprave predlaga liberalen dostop, tako da raziskovalno dejavnost lahko poleg raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalnih organizacijah, opravljajo tudi fizične osebe kot
samostojno dejavnost, prav tako pa tudi druge fizične osebe,
ki izpolnijo pogoje s posebnimi predpisi in ki niso zaposlene v
raziskovalnih organizacijah. Ti posebni pogoji se nanašajo
samo na tiste raziskovalce, ki bodo želeli dobiti sredstva iz
državnega proračuna.
Dopolnjen je tudi člen, ki ureja znanstvene in razvojne nazive
(9. člen), kjer je predlagatelj v skladu z izrecnim naročilom
Državnega zbora že v zakonu predvidel minimalne pogoje za
posamezne nazive. Prav tako je predlagatelj upošteval stališča Državnega zbora, naj se podeljevanje raziskovalnih nazivov določi tako, da jih-bodo sicer podeljevali pristojni organi
raziskovalnih organizacij, potrjevala pa jih bo posebna komisija pri Svetu za znanost in tehnologijo RS. Zaradi preglednosti in upoštevaje nekatere pripombe strokovne javnosti je
predlagatelj odpravil razlikovanje med strokovno-raziskovalnimi in razvojnimi nazivi ter obdržal le razvojne. Predlagatelj
pa je vprašanje nazivov posebej podrobno in skrbno ponovno
proučil in ocenil, da to področje ni nujno urejeno v zakonu,
zato predlaga poseben amandma k temu členu.

Opredelitvi raziskovalne dejavnosti in usposabljanja raziskovalcev sta preneseni v tista poglavja, ki obravnavata navedeno
materijo in sta vsebinsko modificirani. Predlagatelj je združil
tudi člena, ki sta določala cilje in načela raziskovalne dejavnosti v enoten člen, saj gre za zaokroženo vsebino. Načela in
cilje, na katerih temelji opravljanje dejavnosti na področju
znanosti in tehnologije, je predlagatelj dopolnil v skladu s
šesto in sedmo alineo stališč Državnega zbora ter upoštevaje
pripombe iz strokovne razprave.
II. Opravljanje raziskovalne dejavnosti (členi 3—10)
V okviru tega poglavja je predlagatelj v smislu uravnoteženosti podrobnosti obravnavanja posameznih vsebinskih sklopov
prilagodil vsebino tega poglavja sodobni tuji zakonodaji, kot
to zahteva druga alinea stališč Državnega zbora. Predlagatelj
je opredelitev raziskovalne dejavnosti prenesel iz prejšnjih
splošnih določb v to poglavje ter jo vsebinsko ustrezneje
opredelil. Poenostavljene so določbe o tem, kdo opravlja

Predlagatelj je v smislu deregulacije črtal bivši 17., 18., 19. in
20. člen, saj so te določbe že zajete v statusni zakonodaji.
Zaradi številnih pripomb strokovne javnosti pa je predlagatelj
črtal tudi 21. člen v besedilu zakona za prvo obravnavo ter
vsebino bivšega 21. člena vnesel v sedanji drugi odstavek 5.
člena, ki opredeljuje raziskovalno organizacijo.
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V skladu s stališčem Državnega zbora, naj predlagatelj opredeli nacionalne raziskovalne institute, je dopolnjeno besedilo
v sedanjem tretjem odstavku 10. člena, ki kot nacionalne
raziskovalne institute opredeljuje tiste javne raziskovalne
organizacije, ki jih po zakonu o zavodih ustanovi država za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa. Število
nacionalnih raziskovalnih institutov bi po mnenju ministrstva
moralo biti zelo majhno oz. ne bi smelo preseči dosedanjega
števila obstoječih javnih raziskovalnih zavodov, ki jih je 14.

sredstev za namene na področju znanosti in tehnologije'
državnem proračunu. Te določbe so preoblikovane in M
splošne, saj konkretne namene določa letni proračun s prot*
čunskimi postavkami. S ciljem zagotovitve prenosa znanja i"
spodbujanju zaposlovanja doktorjev in magistrov v gospodi'"
stvu drugi odstavek 18. člena določa pravno podlago, ki &
ministrstvu omogočila tudi spodbujanje vključevanja ol
zaposlovanja magistrov in doktorjev. Določba o načelnef
obveznem javnem razpisu je bila že v prvotnem besedil
zakona, v besedilu predloga zakona za drugo obravnavo pafi
le nekoliko konkretizirana.

Predlagatelj je v smislu stališča druge alinee Državnega zbora
prilagojeni sodobni tuji zakonoda/i črtal določbe 22. do 25.
člena, ki so vsebovale statusne določbe glede organizacij
raziskovalne infrastrukture. Predlagatelj meni, da gre le za
posebno vrsto dejavnosti, glede statusnih določb pa veljajo
zakoni, ki urejajo posamezne statusne oblike (npr. zavodi,
gospodarske družbe ipd ), zato predlagatelj meni. da določanje posebnosti ni potrebno. Zaradi morebitnih nejasnosti, ali
so organizacije, ki opravljajo raziskovalno infrastrukturo, prav
tako raziskovalne organizacije, je predlagatelj to izrecno
predvidel v sedanjem tretjem odstavku 5. člena. Konkretnejše
nazive, organizacijo in oblikovanje posameznih organizacij
informacijske dejavnosti in infrastrukturnih raziskovalnih
centrov pa bo določilo ministrstvo s podzakonskimi akti, kot
je to urejeno tudi v dosedanji praksi.

Določbe o financiranju programov In projektov je predlaga
telj uvrstil v posebno podpoglavje ter v enem členu (21. člen)
združil prej nekoliko razpršene določbe v prejšnjih členil1
40- 70, vsebino nekaterih členov pa je predlagatelj črtal, saj m
nujna obvezna sestavina zakona in pomeni le preobremenjevanje teksta (prej členi 45 do 48). Tako v zakonu niso vet
predpisani pogoji za odgovorne nosilce, saj se bo ob prijavi
konkretnega programa in projekta vsak tak program oz. projekt strokovno ocenil, morebitni pogoji za nosilce pa bodo
predvideni v podzakonskih aktih. Glede financiranja programov in projektov je izrecno napisano načelo javnega razpisa,
kjer nas bo v bodoče obvezoval tudi zakon o javnih naročilih
oziroma nas že sedaj obvezujejo predpisi, ki urejajo to vsebino. Na teh razpisih je predvidena enaka možnost prijave
tako za javno kot zasebno sfero, tako da je v celoti upoštevana
19. alinea stališč Državnega zbora, prav tako pa tudi alinea 36,
saj ima »privatna raziskovalna dejavnost« ob doseganju kakovosti enake možnosti za pridobitev proračunskih sredstev
Posamezne vrste programov in projektov v zakonu niso definirane, saj bo to urejeno v podzakonskih aktih ter tako omogočeno večje prilagajanje potrebam razvoja (npr. oblikovanje
ciljnih raziskovalnih programov). V tem členu je zajeta tudi
določba o pogodbi, ki bo sklenjena z izvajalci programov oz.
projektov, tako da je besedilo prejfnjega 50. člena poenostavljeno. Predlagatelj je v smislu učinkovite porabe proračunskih
sredstev, kar zahteva tudi Državni zbor, v šestem odstavku 21člena izrecno zapisal, da se lahko vsak program in projekt iz
državnega proračuna financira samo enkrat in največ v višini
dejanskih stroškov programa oz. projekta. S tem se želi preprečiti morebitno večkratno financiranje istega projekta s
strani več ministrstev. V smislu poudarjene vloge kakovostnih
raziskovalnih skupin, kar izhaja iz stališč Državnega zbora, je
predlagatelj izrecno zapisal, da program oz. projekt lahko
prijavijo tudi raziskovalne skupine, vendar pa s soglasjem
raziskovalne organizacije, v kateri delujejo.

III. Usposabljanje raziskovalcev (členi 11 do 13)
Predlagatelj je v tem poglavju bolj sistematično uredil usposabljanje in financiranje raziskovalcev. Tako je v to poglavje
vsebinsko prenošena določba prejšnjega 5. člena, določbe
ostalih členov pa so nekoliko spremenjene oz. dopolnjene,
tako da je zagotovljena popolna usklajenost z zakonom o
visokem šolstvu. Določbe členov so nekoliko skrajšane, saj je
besedilo zapisano bolj sistematično. Predlagatelj pa je črtal
prejšnji 29. člen, ki je opredeljeval sodelovanje raziskovalnih
organizacij z visokošolskimi zavodi, saj je ta vsebina že zajeta
v zakonu o visokem šolstvu.
IV. Svet za znanost In tehnologijo RS (člena 14 In 15)
V poglavju, ki ureja Svet za znanost in tehnologijo RS, je
predlagatelj v skladu z izrecnim naročilom Državnega zbora
proučil sestavo omenjenega sveta ter črtal odstavek, ki je
določal, kdo so lahko člani sveta po položaju. Glede sestave
sveta pa je upoštevan predlog Državnega zobra glede vloge
predsednika Vlade RS v omenjenem svetu. Drugi odstavek 15.
člena tako določa, da predsednik Vlade RS sodeluje pri delu
sveta in predseduje seji sveta, ko je prisoten. Z dopolnitvijo
besedila je zagotovljena tudi kontinuiteta dela sveta, saj je
izrecno določeno, da je mandat sveta sicer štiri leta, vendar se
vsaki dve leti imenuje polovica novih članov in nov predsednik. Pristojnosti sveta so v členu 15 opredeljene bolj konkretno, druge pristojnosti, ki jih ima svet, pa so razpršene v
drugih poglavjih glede na vsebino.

V posebnem podpoglavju je uvrščeno tudi financiranje usta
novlteljsklh obveznosti nacionalnih raziskovalnih Institutov
In državnih univerz.Glede na posebno opredelitev nacionalnih raziskovalnih institutov je ustanoviteljsko financiranje
predvideno le za te institute. V smislu fleksibilnosti pa naj bi
pogoje in obseg za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
določila vlada v skladu z ustanovitvenim aktom posameznega
nacionalnega raziskovalnega instituta. Predlagatelj je proučil
tudi 34. alineo stališč Državnega zbora, naj bi k sistemizaciji
delovnih mest raziskovalcev, ki so financirani iz državnega
proračuna, dajal soglasje minister, pristojen za znanost in
tehnologijo. Ker bodo posamezni nacionalni raziskovalni
instituti financirani v skladu z ustanovitvenim aktom in v
skladu z letnim programom dela in razvoja instituta, prav tako
pa tudi v skladu s pogoji in obsegom, ki jih bo s posebnim
aktom določila vlada, predlagatelj meni, da opredeljevanje
posebnega soglasja k sistemizaciji v zakonu ni potrebno.
Število raziskovalcev bo namreč moralo biti zapisano v programu dela in razvoja.

V. Nacionalni raziskovalni program (člena 16 In 17)
Besedilo tega poglavja ni bilo deležno posebnih vsebinskih
dopolnitev. Besedilo je le pravno tehnično izboljšano, prav
tako pa se namesto opredelitve »nacionalni program na
področju znanosti in tehnologije« uporablja opredelitev nacionalni raziskovalni program, ki jo predlagatelj smatra ustreznejšo in zagotavlja večjo jasnost besedila. Besedilo prejšnjih
členov je združeno v dva člena glede na zajete vsebinske
sklope.
VI. Financiranje (členi 18-26)
To poglavje je pravno tehnično in vsebinsko precej spremenjeno. Zaokroženo je obravnavanje posameznih vsebinskih
sklopov, tako da je oblikovanih pet podpoglavij in sicer financiranje, financiranje programov in projektov, ustanoviteljsko
financiranje nacionalnih raziskovalnih institutov, financiranje
raziskovalne dejavnosti na univerzi ter vrednotenje kakovosti.

V tem poglavju so tudi posebni členi (členi 23 do 25), ki
urejajo ustanoviteljsko financiranje raziskovalne dejavnosti
na univerzi. Te določbe so vključene na podlagi 29. in 30.
alinee stališč Državnega zbora, da naj predlagatelj opredeli
tudi način financiranja raziskovalne dejavnosti na univerzah.
Določbe 23. do 25. člena zakona je predlagatelj uvrstil v
predlog zakona na predlog obeh univerz. Na podlagi omenjenih določil bodo univerze upravičene do financiranja ustanoviteljskih obveznosti v delu, ki se nanaša na izvajanje njiho-

V okviru splošnih določb o financiranju (členi 18 do 20) je
zaokrožena vsebina, ki ureja načrtovanje in zagotavljanje
poročevalec, št. 16
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|®9a raziskovalnega programa. Ta raziskovalni program, ki se
®o financiral iz sredstev ministrstva za znanost in tehnologijo,
določen na podlagi znanstveno-raziskovalnega programa,
*' ga predloži univerza. Okvirni obseg sredstev za večletno
obdobje bo opredeljen z nacionalnim programom visokega
bistva
ob upoštevanju nacionalnega raziskovalnega pro9fama. Obseg sredstev letno določa Vlada RS upoštevaje
°bseg
in vsebino znanstveno-raziskovalnega programa univ
*rze ter rezultate kakovosti in v skladu z obsegom sredstev,
h jih univerza letno prejema za izvajanje dodiplomskih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ter
Podiplomskih študijskih programov. Prav tako bo morala univerza vladi predložiti poročilo o uresničevanju programa v
Preteklem letu vključno z rezultati, kar bo podlaga za financiranje v naslednjem letu.

Organ upravljanja je svet agencije (32. člen), ki šteje 11
članov. Agencija ima tudi šest področnih svetov za posamezna področja. Pet članov sveta agencije imenuje Vlada RS
na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja gospodarstva, znanosti
in izobraževanja. Štiri člane sveta agencije imenuje Slovenska
akademija znanosti in umetnosti. Dva člana sta predstavnika
univerz. Štruktura sveta agencije tako zagotavlja zastopanost
gospodarstva, izvajalcev in uporabnikov oz. sestava organa
izraža čim širše družbene'interese, kar zahteva tudi 24. alinea
stališč Državnega zbora. Država ima sicer vpliv na sestavo
sveta agencije, vendar pa agencija o izboru programov in
projektov odloča povsem samostojno in avtonomno. Glede na
to, da štiri člane imenuje Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, dva pa univerza, je s tem stroki zagotovljena
popolna večina v svetu, kar bo nedvomno omogočalo
popolno avtonomijo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je namreč v zakonu, s katerim je bila ustanovljena
(Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ur. I. RS,
št. 48/94) opredeljena kot »najvišja nacionalna znanstvena
ustanova« in kot »avtonomna ustanova znanstvenikov".
Struktura, ki je predlagana, tako zagotavlja na eni strani
avtonomnost glede odločanja, kot to zahteva 21. alinea stališč
Državnega zbora, na drugi strani pa tudi učinkovitost, saj
bodo člane predlagale že obstoječe in delujoče organizacije.

člen o vrednotenju kakovosti (26. člen) je predlagatelj uvrstil
podpoglavje v skladu s celotno strukturo poglavja
financiranju, tako da je nedvomno, da se ta določba nanaša
"a celotno poglavje. Ker je bilo prejšnje besedilo člena obsežnejše, je predlagatelj v zakonskem tekstu ohranil le nujn<x
Vsebino, saj bodo konkretnejše določbe o vrednotenju kakovosti zajete v predpisih ministrstva. Predlagatelj celotnega
sistema vrednotenja rezultatov tako ni določil v zakonu, kar
sicer izhaja iz stališč Državnega zbora, saj bi s tem postalo
besedilo zakona zelo obsežno, saj je to področje, ki je danes
urejeno s posebnim pravilnikom, kar naj bi bilo tudi v prihodnje. Vsekakor pa se s tem želi zagotoviti učinkovitost porabe
Proračunskih sredstev. Predlagatelj pa je dodal posebno
določbo o vrednotenju kakovosti na univerzi, saj univerza
opravlja vrednotenje po lastnem sistemu ocenjevanja kakovosti, kot to določa zakon o visokem šolstvu.
v
posebno
0

Področni sveti agencije so sestavljeni tako, da njihovega
predsednika imenuje svet agencije, člani področnega sveta
agencije pa so vsi nacionalni koordinatorji raziskovalnih polj,
ki sodijo v področje, za katerega se ustanovi področni svet
agencije.
Poslovanje agencije vodi direktor (34. člen), ki ga imenuje in
razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za znanost in tehnologijo.

VII. Nadzor (27. člen)
Predlagatelj je določbo prejšnjega 51. člena prenesel v
Posebno poglavje ter ga tudi vsebinsko nekoliko dopolnil.
Nadzor, opredeljen v tem členu, se ne nanaša le na nadzor
nad porabo denarja (zato ni v poglavju o financiranju), ampak
zajema tudi nadzor nad zakonitostjo dela nacionalnih raziskovalnih institutov, nad porabo sredstev in izvajanje dejavnosti
teh institutov, ki je financirana iz državnega proračuna. Nadzor pa zajema tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih
obveznosti vseh subjektov, torej ne le samo nacionalnih raziskovalnih institutov. S tem je predlagatelj upošteval 17. alineo
stališč Državnega zbora.

Zakon izrecno opredeli tudi pristojnosti agencije (30. člen),
pri čemer velja izrecno poudariti, da agencija povsem samostojno in avtonomno oz. neodvisno od države odloča o izboru
projektov in programov ter sklepa pogodbe o financiranju.
Zakon ureja tudi temelje odločanja agencije, podrobnejše
določbe pa bo vseboval statut agencije. Statut agencije
sprejme svet agencije, nanj pa mora dati soglasje Vlada RS.
Omeniti še vel/a, da bo glede postopka za izbor projektov in
programov treba upoštevati predpise, ki urejajo javna naročila, zato v tem zakonu tega ni potrebno posebej urejati.
Agencija mora letno poročati Državnemu zboru, vladi in Svetu
za znanost in tehnologijo RS, kar določa tretji odstavek 32.
člena predloga zakona in kar izrecno zahteva tudi 23. alinea
stališč Državnega zbora.

VIII. Organizacija In vodenje postopkov Izbora projektov In
programov (členi 28 do 41 >
V okviru tega poglavja je posebno podpoglavje, ki ureja agencijo (členi 28 do 38).
Predlagatelj je upošteval izrecna pojasnila Državnega zbora,
naj opredeli število agencij, njihovo poimenovanje ter zagotovi strokovno avtonomnost agenciji in njihovo povezavo tako
z organi države kot z raziskovalno in »uporabniško sfero«.
Predlagatelj je posebej skrbno proučil vse pripombe ter posebej proučil tudi rešitve za ureditev podobnih subjektov v
sodobnih tujih zakonodajah.

V zvezi z agencijo zakon v prehodnih določbah (člen 52)
predvideva, da le-ta prevzame zaposlene Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki so dosedaj opravljali te naloge na
ministrstvu. Administrativna zasedenost ministrstva se bo na
ta način zmanjšala, celotni stroški poslovanja v zvezi z izborom projektov in programov pa se ne bodo povečali. S tem je
upoštevana 20. alinea stališč Državnega zbora. Zaradi morebitnih nejasnosti glede višin plač, zaposlenih v agenciji pa
zakon v 38. členu izrecno določa, da za zaposlene v agenciji
veljajo določbe zakona, ki ureja plače v javnih zavodih.

Predlagatelj je zato črtal vse določbe, ki so v predlogu zakonu
za prvo obravnavo opredeljevale agencijo (členi 54-57). V
predlogu zakona za drugo obravnavo je predvidena le ena
agencija. To je Agencija za raziskave In razvo/ Republike
Slovenije. Ustanovitveni akt te agencije je zakon, ki določa,
da je agencija pravna oseba javnega prava. Agencija je po
tipologiji pravnih oseb po značilnostih subjekt tipa universitas
bonorum, ustanovljena pa kot subjekt sui generis s posebnim
zakonom, kar je pri pravnih osebah javnega prava dopustno,
saj v javnem pravu ne velja numerus clausus vrst pravnih
oseb. Agencija zato ne posluje po predpisih, ki veljajo za
javne zavode, ampak je že v zakonu določen način upravljanja, pristojnosti, odločanje, nadzor ipd. Ker pa zakon kljub
temu ne ureja vseh statusnih in organizacijskih določb, je v
39. členu izrecno določeno, da se za zadeve v zvezi z agencijo, ki jih ia zakon ne ureja, uporabljajo določbe zakona, ki
ureja javne zavode

V okviru tega poglavja je predlagatelj črtal podpoglavje o
nacionalnem raziskovalnem svetu (59. in 60. člen), saj njegov obstoj ni smiselen glede na to, da je predlagana ena
agencija.
Predlagatelj je dopolnil tudi podpoglavje o nacionalnih koordinator/Ih. V skladu z 39. členom jih imenujejo svet agencije
na predlog univerz, nacionalnih raziskovalnih institutov in
Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prvotno besedilo
zakona je določalo, naj nacionalne koordinatorje imenuje
minister, tako da je z novim predlogom ponujena rešitev
korak k avtonomnosti na tem področju.
V tem poglavju je v 40. členu (prej delno v 62. in 43. členu)
natančneje opredeljeno tudi oblikovanje strokovnih mnenj.
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člen o vsebini evidenc in registrov, saj v skladu z zakonodajo,
ki ureja varstvo osebnih podatkov, pa tudi v skladu z ustavno
določbo, to mora biti urejeno v zakonu. Zaradi interesa znanosti ji je podaljšan rok za hranjenje podatkov iz registrov in
evidenc.

Določena je obveznost, da je potrebno vsak projekt in program, ki kandidira za sredstva iz državnega proračuna, zagotoviti strokovno mnenje recenzenta. Izrecno je določeno, da
recenzente določi svet agencije na predlog področnih svetov
agencije. V skladu z izrecnim naročilom Državnega zbora (26.
alinea stališč), naj se zagotovi možnost pritožbe nad odločitvami ekspertnega sistema, pa je v 40. členu predviden tudi
ponovni preizkus strokovnega mnenja recenzenta. Ta preiskus se opravi, če to zahteva odgovorni nosilec. V takem
primeru bo področni svet agencije imenoval novega recenzenta, katerega mnenje potrdi področni svet agencije.

XII. Nagrade in priznanja za raziskovalno delo (členi 47 do
48)
Predlagatelj je ohranil nespremenjeno besedilo členov o
nagradah in priznanjih, vendar pa z amandmajem predlaga
črtanje obeh členov ter predlaga nova člena, kot je razvidno iz
priloženega amandmaja.

IX. Prenos Izvedbe (člen 41)
V skladu z izrecnim naročilom Državnega zbora, naj predlagatelj črta iz zakona Tehnološko razvojni sklad RS In Slovensko znanstveno fundacijo, je predlagatelj črtal besedilo 51.
člena predloga zakona za prvo obravnavo. Predlog zakona
omogoča prenos izvedbe opravljanja zadev, za katere je pristojno ministrstvo, na pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost na področju znanosti in tehnologije. Zadeve,
za katere je možno prenesti sredstva, se nanašajo na dodiplomsko in podiplomsko štipendiranje, program gibanja znanost mladini, promocija znanosti in znanstvena publicistika
ter znanstveni sestanki. S to zakonsko določbo je predlagatelj
želel omogočiti zmanjšanje vloge države pri zadevah s
področja znanosti in tehnologije, ki niso tipične državne
naloge. Glede na to, da je v zakonodajnem postopku zakon p
javnih naročilih, ni več treba posebej urejati celotnega
postopka prenosa, ampak se predlog zakona sklicuje na predpise o javnih naročilih, tako da se tudi v obdobju do sprejema
zakona o javnih naročilih upoštevajo dosedaj veljavni predpisi, ki urejajo to vsebino. Možnost prenosa javnih pooblastil
in koncesij na javne institucije izven državne uprave je v svojih
stališčih izrecno zahteval Državni zbor v 22. alinei stališč.
Predlagatelj po skrbni proučitvi meni, da je prenos izvedbe
financiranja tistih zadev, ki spadajo v delovno področje Ministrstva za znanost in tehnologijo, možno realizirati kot je
predlagano v 41. členu.

XIII. Prehodne in končne določbe (členi 49 do 57)
Prehodne in končne določbe je predlagatelj dopolnil, tako da
bo zagotovljen nemoten prehod na novo pravno ureditev na
področju znanosti in tehnologije. Tako je bilo treba dodati
določbe o tem, kdaj se začne izvajati financiranje univerze po
tem zakonu, o pridobitvi statusa nacionalnih raziskovalnih
institutov ter o zagotovitvi pogojev za delo agencije.
3. Konkretna stališča Državnega zbora, ki v predlogu
zakona za drugo obravnavo niso upoštevana
Državni zbor je v osmi alinei stališč določil, naj bo v zakonu
definirana tudi »pretežnost raziskovalne dejavnosti, upoštevaje delež prihodkov, ustvarjen od raziskovalne dejavnosti«
kot kriterij za raziskovalno organizacijo. Predlagatelj meni, da
vezanost opravljanja raziskovalne dejavnosti na delež prihodkov v zakonu ni utemeljena, ampak je treba dopustiti vsem
organizacijam, ki imajo v sodnem registru vpisano raziskovalno dejavnost, kandidiranje na projekte in programe oziroma za sredstva iz državnega proračuna, če izpolnijo pogoje,
določene s predpisi ministrstva. Opredelitev raziskovalne
organizacije po tem zakonu je namreč pomembna zaradi
pridobivanja sredstev iz državnega proračuna, vpis v evidenco pa se opravlja prav tako v tej povezavi.

X. Javnost dela raziskovalnih organizacij (člen 42)

Državni zbor je v 25. alinei zahteval definiranje »infrastrukture
za prenos znanja«. Predlagatelj je ocenil, da je to vsebina, ki
sodi v podzakonske akte.

V okviru tega poglavja, ki je urejeno v 42. členu, je v prvem
odstavku dodano le, da glede omejitev v zvezi z javnostjo
veljajo tudi omejitve po zakonu o gospodarskih družbah.
Vključitev tega dodatka je izrecno zahteval Državni zbor v 9.
alinei stališč.

Državni zbor je v 27. alinei zahteval, naj zakon v evidencah
vključi tudi vsebinski del o raziskovalni dejavnosti. Predlagatelj je ob soočanju s številnimi predlogi, naj določbe o evidencah v celoti črta iz predloga zakona ter ob proučitvi ustavnih
določb ter zakonodaje o varstvu osebnih podatkov ugotovil,
da je z zakonom treba urediti le zbiranje osebnih podatkov.
Evidence bodo vsebovale seveda tudi številne druge podatke
(tudi o vsebini raziskovalne dejavnosti), vendar pa bo to
določeno s podzakonskimi predpisi.

XI. Evidence In registri na področju znanosti In tehnologije
(členi 43 do 46)
V okviru tega poglavja je sprememba glede dodatnega registra posameznikov, ki opravljajo infrastrukturno podporo
raziskovalni dejavnosti. Zakon tako uvaja pravne predloge
tega registra in zbiranje podatkov. Dopolnitev je vnešena v
skladu s predlogom Državnega zbora. Ker pa je predlagatelj
ocenil, da posebni registri za opravljanje raziskovalne dejavnosti fizičnih oseb niso več potrebni, predlagamo z amandmajem črtanje tudi tega registra.

4. Realizacija dodatnega sklepa Državnega zbora

Predlagatelj pa je vsebino evidenc in registrov zmanjšal, tako
da je v zakonu določena le tista vsebina evidenc in registrov,
ki se nanaša na osebne podatke, kar izrecno zahteva tudi
zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Predlagatelj
zato ni mogel upoštevati številnih pripomb, naj črtamo celotni

V skladu z dodatnim sklepom Državnega zbora, naj predlagatelj do druge obravnave predloži »shemo ustvarjanja oziroma
pretvorbe in delovanja novega sistema državne uprave, agencij in organov na področju znanosti In tehnologije«, je predlagatelj oblikoval poseben organigram organizacije in razmerij
med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti ter med institucijami na področju znanosti in tehnologije, tako tistimi, ki
odločajo o sredstvih kot o izvajalcih.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Obrazložitev:
Posebna opredelitev raziskovalcev posameznikov v skladu z
novo pravno ureditvijo ni več potrebna, prav tako pa ni v
skladu z ustavno določbo o svobodi znanstvenega ustvarjanja. Vsaka fizična oseba, ki želi opravljati raziskovalno dejavnost kot samostojno dejavnost, lahko to opravlja ne da bi zato
morala biti posebej vpisana v poseben register. Prav tako to ni
potrebno zaradi obveznega pokojninskega in invalidskega

1. Amandma k 4., 6. In 7. členu
V drugem odstavku 4. člena se črta besedilo »(v nadaljnjem
besedilu: raziskovalci posamezniki)«.
Črtata se 6. in 7. člen.
poročevalec, št. 16
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zavarovanja, saj druga alinea 11. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92) določa,
fl
a se obvezno zavarujejo tudi osebe, ki z osebnim delom
opravljajo samostojno dejavnost. Vpis v register je za potrebe
obveznega zavarovanja potreben le, če je tak register predpisan. Ker zakon o organizaciji in financiranju na področju
znanosti in tehnologije ne bo več predvidel novega registra, je
■orej obvezno zavarovanje možno za vsako fizično osebo, ki
raziskovalno dejavnost opravlja kot samostojno dejavnost.
Vzpostavljanje posebnega registra zato ni več smiselno niti
Potrebno. Ministrstvo bo vodilo samo posebno evidenco raziskovalcev, vendar le za potrebe financiranja iz državnega
Proračuna.

- finančno stanje po poslovnem obračunu za zadnje leto
- premoženjsko stanje glede premičnin in nepremičnin ter
finančnih obveznosti
»
O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči minister po predhodnem mnenju Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije.
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje
v javnem interesu, se preverja vsakih pet let.
Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila status
društva, ki deluje v javnem interesu.

Amandma k 43., 44. in 45. členu ter amandma za nov 55. a
4len
V 43. členu se črtata prva in druga alinea.

Podrobnejše pogoje o merilih in postopku za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, določijo predpisi
ministrstva.«

V 44. členu se črta prvi odstavek.

Obrazložitev:

V 45. členu se črta beseda »register« v vseh sklonih v celotnem besedilu člena.
t
Doda se nov 55. a člen, ki se glasi:

Opredelitev statusa društev, ki delujejo v javnem interesu, je
potrebna zaradi razločevanja društev, ki delujejo zaradi
zasebnih oziroma zgolj članskih namenov napram društev, ki
delujejo v javnem interesu. Posebno opredelitev društev, ki
delujejo v javnem interesu v posebnem zakonu zahteva 38.
člen zakona o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95).

"(Raziskovalci posamezniki) •
Ministrstvo vpiše raziskovalce, ki so vpisani v register raziskovalcev zasebnikov pri ministrstvu v evidenco raziskovalcev, če
tako zahtevajo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Vpis se opravi le za potrebe financiranja iz državnega proračuna.

5. Besedilo poglavja »XII. Nagrade in priznanja za raziskovalno delo« se nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi:
»XII. Nagrade za raziskovalno delo

Obrazložitev:

47. člen
(državne nagrade)

Obrazložitev je enaka kot pri amandmajih k 4., 6. in 7. členu.

Besedilo 9. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:

Za spodbujanje odličnosti in kakovosti znanstveno raziskovalne in razvojno inovacijske dejavnosti Republika Slovenija
podeljuje nagrade za:

Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive, ki jih določijo predpisi ministrstva primerljivo z nazivi na področju visokega šolstva.

1. vrhunske dosežke na področju znanosti in tehnologije
2. življenjsko delo raziskovalca, ki je s svojim delom bistveno
prispeval k razvoju znanosti in k tehnološkem razvoju

Obrazložitev:

V vsaki kategoriji se lahko podelijo letno največ tri nagrade.

3. Amandma k 9. členu

Konkretno navajanje posameznih nazivov v zakonu ni smotrno, saj to ni zakonska materija, ampak bo urejeno v podzakonskih atih.

48. člen
(postopek podelitve nagrad)
Nagrade iz prejšnjega člena tega zakona podeljuje odbor za
nagrade na področju znanosti in tehnologije (v nadaljnjem
besedilu: odbor), ki opravi tudi izbor prejemnikov nagrad.
Odbor imenuje vlada na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

4. Amandma za novo poglavje Xiil. a Društva na področju
znanosti
Doda se nov 46. a člen, ki se glasi:
»Društva na področju znanosti, ki delujejo v javnem interesu
(v nadaljnjem besedilu: društva), katerih namen ustanovitve in
delovanje presega uresničevanje interesov njihovih članov in
delujejo na področju znanosti in tehnologije, lahko predlagajo ministru, da jim podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu.

Načela, kriteriji in postopki za izbor nagrajencev iz prejšnjega
člena tega zakona so določeni s pravilnikom, ki ga sprejme
odbor.
K pravilniku iz prejšnjega odstavka mora dati soglasje vlada,
veljati pa začne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Predlogu za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu, je treba predložiti:
- zapisnik najvišjega organa društva o vložitvi predloga za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
- temeljni akt društva

Obrazložitev:
Zaradi večjega pomena podelitve državnih nagrad na
področju znanosti in tehnologije se z novim besedilom predlaga zmanjšanje števila vrst nagad. Postopek podelitve
nagrad pa je urejen primerljivo s postopkom podeljevanja
državnih nagrad na drugih področjih (npr. šolstvo, kultura
ipd.).

- odločbo, o registraciji društva
- utemeljitev, za kaj predlagatelj meni, da je njegovo delovanje v javnem interesu
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Predlog zakona o

PREKRŠKIH

(ZP)

- EPA 1146 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O PREKRŠKIH,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje,
- Suzana STRES, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
staliSC in sklepov 35. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 24/10-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o prekrških druga obravnava.

Prvi del

(2) Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo
materialnopravne določbe tega zakona ali-predpis, ki določa
prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.

MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
Prvo poglavje

Predpisovanje prekrškov

TEMELJNE DOLOČBE

3. člen

Vsebina zakona

(1) Prekrški se lahko določijo:

1. člen

1. z zakonom;
2. z uredbo Vlade Republike Slovenije;
3. z odlokom občine.

Ta zakon določa pravila za predpisovanje prekrškov in sankcij
zanje, določa splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za
izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, ureja postopek za
prekrške in določa organizacijo sodišč za prekrške (sodišč).

(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se smejo določiti
prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe.

Zakonitost pri določanju prekrškov in predpisovanju sankcij
za prekrške
2. člen

(3) Z odlokom občine, sprejetim na področju samostojnega
opravljanja lokalnih zadev javnega pomena, se smejo določiti
prekrški za kršitve določb odloka in predpisati zanje globa.

(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če
dejanje ni bilo z zakonom ali s kakšnim drugim predpisom
določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako
dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.

(4) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne
določbe) veljajo za prekrške, določene z zakonom ali uredbo
Vlade Republike Slovenije. Za prekrške, določene z odlokom
občine, pa le, če ta zakon posebej določa.
17

poročevalec, št. 16

Sankcije za prekrške

Vlade Republike Slovenije določene znake prekrška, je pa
majhnega pomena, njegove posledice pa so neznatne ali pa
jih sploh ni.

4. člen
Sankcije za prekrške so: kazni, opomin, varstveni ukrepi in
vzgojni ukrepi.

Silobran, skrajna sila
B. člen

Predpisovanje in izrekanje kazni za prekrške

(1) Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu ali v skrajni
sili.

5. člen
(1) Za prekršek se smejo predpisati naslednje kazni:
1. denarna kazen;
2. kazen zapora:
3. kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja:
4. prepoved vdžnje motornega vozila;
5. odstranitev tujca iz države;

(2) Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da
storilec od sebe ali koga drugega odvrne istočasen protipraven napad.
(3) Dejanje je storjeno v skrajni sili, če ga je storilec storil, da
bi od sebe ali drugega odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni
sam zakrivil, in ki je drugače ni bilo mogoče odvrniti, pri tem
pa prizadejano zlo ni večje od zla, ki je grozilo.

(2) Denarna kazen in kazen zapora se smeta predpisati samo
kot glavni kazni.

(4) Pravna oseba se ne kaznuje, če je bil prekršek storjen zato,
da bi od sebe odvrnila nezakrivljeno nevarnost za škodo, ki ne
izhaja iz dovoljenih ravnanj drugih oseb ali državnih organov,
pri tem pa škoda, ki je bila povzročena s prekrškom, ni večja
od škode, ki je grozila.

(3) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom za hujše
kršitve, ki ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih
utegnejo nastati druge hude posledice. Kazen zapora se predpiše alternativno z denarno kaznijo.

(5) Če je storilec prekoračil meje silobrana oziroma skrajne
sile, se sme kaznovati mileje; če je to storil v posebno olajševalnih okoliščinah, se sme kaznovati mileje ali pa se sploh ne
kaznuje.

(4) Za prekrške pravne osebe in njene odgovorne osebe ter za
samostojnega podjetnika posameznika in fizično osebo, ki
samostojno opravlja dejavnost kot poklic, se ne sme predpisati zapora.
(5) Kazenske točke v cestnem prometu se smejo predpisati z
zakonom za hujše kršitve cestnoprometnih predpisov. Kazenske točke se predpišejo kot stranska kazen ob denarni kazni
ali kazni zapora.

Odgovornost za prekršek
9. člen

(6) Prepoved vožnje motornega vozila in odstranitev tujca iz
države se smeta izreči samo kot stranski kazni ob glavni
kazni.

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je prišteven in je storil
prekršek iz malomarnosti ali z naklepom. Predpis o prekršku
lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek
storil z naklepom.

(7) Storilcu prekrška se sme poleg glavne kazni izreči ena ali
več stranskih kazni.

(2) Za prekršek ni odgovoren, kdor je dejanje storil pod
vplivom sile ali grožnje.

Veljavnost predpisov o prekrških

Prištevnost

6. člen
4
(1) Predpisi o prekrških iz 1. in 2. točke prvega odstavka 3.
člena tega zakona veljajo na območju Republike Slovenije;
predpisi o prekrških iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega
zakona pa na območju občine, ki jih je izdala.

10. člen
(1) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi prekrška ni mogel
razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti
svojega ravnanja zaradi trajne ali začasne duševne bolezni,
začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali zaradi kake
druge trajne in hude duševne motenosti (neprištevnost).

(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike
Slovenije, se uporabijo proti vsakomur, kdor stori prekršek na
ozemlju Republike Slovenije. Predpisi o prekrških, ki veljajo
na območju posamezne občine, se uporabijo proti vsakomur,
kdor stori prekršek na ozemlju te občine.

(2) Storilec prekrška, čigar zmožnost razumeti pomen svojega
dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje je bila
bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz prejšnjega
odstavka, se sme kaznovati mileje (bistveno zmanjšana prištevnost).

(3) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike
Slovenije, se uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekršek na ladji, ki je vpisana v luki na območju Republike Slovenije, ali na letalu, ki ima matično letališče v Republiki Sloveniji, medtem ko se mudita zunaj njenega območja.

(3) Za prekršek je odgovoren tisti stbrilec prekrška, ki si je z
uporabo alkohola, mamil ali kako drugače sam povzročil
stanje, zaradi katerega ni mogel razumeti pomena svojega
dejanja ali imeti v oblasti svojega ravnanja, če je bila pred tem
glede prekrška podana njegova malomarnost, oziroma če je
bil podan njegov naklep v primerih, ko je v predpisu o prekršku določeno, da se storilec kaznuje samo, če je prekršek
storil z naklepom.

Drugo poglavje
PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ
Prekršek

Malomarnost In naklep

7. člen

11. člen

(1) Prekršek je z zakonom, uredbo Vlade Republike Slovenije
ali odlokom občine (3. člen) določena kršitev javnega reda, za
katero je predpisana sankcija za prekršek (4. člen).

(1) Prekršek je storjen iz malomarnosti, če se je storilec
zavedal, da zaradi njegove storitve ali opustitve lahko nastane
prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo
lahko preprečil ali da ne bo nastala; ali če se ni zavedal, da
lahko nastane prepovedana posledica, pa bi se po okolišči-

(2) Ni prekršek tisto dejanje, ki ima sicer z zakonom ali uredbo
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"ah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel
zavedati.

Temel) odgovornosti pravne osebe, njene odgovorne
osebe, samostojnega podjetnika posameznika in fizične
osebe, ki samosto|no opravlja dejavnost kot poklic

(2) Prekršek je storjen z naklepom, če se je storilec zavedal
svojega dejanja in ga hotel storiti; ali če se je zavedal, da
lahko zaradi njegove storitve ali opustitve nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da posledica nastane.

17. člen
(1) Pravna oseba, njena odgovorna oseba, samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost kot poklic, so lahko odgovorni za prekršek, če je v
predpisu o prekršku tako tloločeno.

Dejanska zmota

(2) Republika Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti kot
pravne osebe ne morejo biti odgovorne za prekršek. Zakon
lahko predpiše, da odgovarja za prekršek odgovorna oseba v
državnem organu, organizaciji ali v lokalni samoupravni skupnosti.

12. člen
1

( ) Za prekršek ni odgovoren, kdor je bil ob storitvi prekrška v
dejanski zmoti.
(2) Dejanska zmota je podana, če se storilec ob storitvi prekroka ni zavedal kakšnega njegovega s predpisom določenega
znaka ali je zmotno mislil, da so podane okoliščine, v katerih
bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile zares podane.

Odgovornost pri spremembi statusa pravne osebe
18. člen
(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek ne
glede na to, ali je bil storjen pred uvedbo stečajnega postopka
ali med njim, vendar se ji ne izreče kazen, temveč le odvzem
premoženjske koristi ali varstveni ukrep odvzema predmetov.

Pravna zmota
13. člen

(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim postopkom o prekršku prenehala obstajati, se jo lahko spozna za
odgovorno, kazen in druge sankcije pa se izrečejo pravni
osebi, ki je njen pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali
nadzorni organi pred prenehanjem pravne osebe vedeli za
storjeni prekršek.

Neznanje predpisa, ki določa prekršek, ne izključuje odgovornosti storilca. Ce storilec iz upravičenih razlogov ni vedel, da
je tako dejanje prepovedano, se sme kaznovati mileje, ali pa
se sploh ne kaznuje.
Poskus

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik odgovorne pravne
osebe, njeni vodstveni ali nadzorstveni organi pa niso vedeli
za storjeni prekršek, se izreče le odvzem premoženjske koristi
ali varstveni ukrep odvzema predmetov

14. člen
(1) Odgovornost za poskus prekrška je podana samo, če
predpis, s katerim je določen prekršek, izrecno določa, da je
poskus kazniv.

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomočno
končanem postopku o prekršku, se izrečena sankcija izvrši v
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena.

(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za
prekršek, lahko pa tudi mileje.

Odgovornost pravne osebe
Pomoč in napeljevanje

19. člen
Pravna oseba je odgovorna za prekršek, če izhaja iz dejanja
njenih vodstvenih ali nadzorstvenih organov ali je do njega
prišlo z opustitvijo dolžnega nadzorstva teh organov ali z
dejanjem koga drugega, ki je bil pooblaščen ravnati v imenu
pravne osebe.

15. člen
(1) Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori
prekršek, se kaznuje, kot da bi ga sam storil.
(2) Kot pomoč pri storitvi prekrška se šteje zlasti: če da kdo
storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori prekršek, če mu da
na razpolago sredstva ali odstrani ovire za izvršitev prekrška,
kakor tudi, če vnaprej obljubi, da bo prikril prekršek storilca,
sredstva, s katerimi bo prekršek storjen, sledove prekrška ali
predmete, pridobljene s prekrškom.

Odgovornost odgovorne osebe
20. člen
(1) Odgovorna oseba je tista, kateri je v pravni osebi zaupan
določen krog poslov pri opravljanju dejavnosti pravne osebe,
kakor tudi tista, kateri je zaupano določeno delo v državnem
organu, organizaciji ali lokalni samoupravni skupnosti.

(3) Napeljevaiec in pomagač odgovarjata v mejah svojega
naklepa.

(2) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, če je bil
storjen z njenim ravnanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.
(3) Odgovornost odgovorne osebe ne preneha zaradi tega,
ker ji je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, v državnem organu ali organizaciji ali lokalni samoupravni skupnosti
ali ker je pravna oseba prenehala obstajati.

(4) Glede na naravo prekrška ter način in okoliščine napeljevanja ali pomoči in glede na stopnjo odgovornosti napeljevalca ali pomagača se smeta napeljevaiec in pomagač kaznovati mileje, ali pa se sploh ne kaznujeta.
(5) Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih
okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se napeljevaiec in pomagač ne kaznujeta.

(4) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ni podana, če
je ravnala po odredbi druge odgovorne osebe oziroma vodstvenega ali nadzornega organa.

Izključitev kaznivosti
16. člen

Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika in
fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic

Kdor je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za
krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, se ne
kaznuje za prekršek.

21. člen
(1) Samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki
samostojno opravlja dejavnost kot poklic, kot storilca prekr19
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(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, določene z zakonom
ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, so prihodek države,
razen denarnih kazni, plačanih na podlagi sklepa o prekršku,
izdanega s strani z zakonom pooblaščenega občinskega
redarja, ki so prihodek občine.

ška odgovarjata po splošnih načelih odgovornosti za prekršek.
(2) Samostojni podjetnik posameznik je odgovoren tudi za
prekrške oseb, ki jih zaposluje, če so bili storjeni na podlagi
njegovega ravnanja ali z opustitvijo njegovega dolžnega nadzorstva.
.

(7) Globe, plačane za prekrške, določene z odlokom občine,
so prihodek občine.

Način storitve prekrška

Rok plačila denarne kazni

22. člen

26. člen

(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo.

(1) Če se izreče denarna kazen, se v odločbi o prekršku določi
tudi rok, v katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme biti krajši
od petnajstih dni in ne daljši kot tri mesece, računano od
dneva, ko je odločba o prekršku postala pravnomočna.

(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil
dejanje, ki bi ga moral storiti.
Čas storitve prekrška

(2) Sodišče, ki je izdalo odločbo o prekršku na prvi stopnji,
lahko v upravičenih primerih dovoli, da se denarna kazen
plača v obrokih. Z odločbo določi tudi način odplačevanja in
rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot šest mesecev.

23. člen
Prekršek je storjen takrat, ko je storilec delal ali bi moral
delati, ne glede na to, kdaj je nastala posledica.

Prisilna Izterjava In sprememba denarne kazni

Kraj storitve prekrška

27. člen

24. člen

(1) Če kaznovani posameznik ne plača denarne kazni v določenem roku, se ta izterja prisilno.

Prekršek je storjen tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi
moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je nastala posledica.

25. člen

(2) Če denarne kazni, izrečene za prekrške, določene z zakonom ali uredbo Vlade Republike Slovenije, ni mogoče prisilno
izterjati, se neizterjana denarna kazen oziroma njen neplačani
del spremeni v zapor. O spremembi neizterjane denarne kazni
oziroma njenega dela v zapor se izda posebna odločba.
Denarna kazen se ne sme spremeniti v zapor odgovorni osebi,
samostojnemu podjetniku posamezniku in fizični osebi, ki
samostojno opravlja dejavnost kot poklic.

(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.

(3) Če kaznovana pravna oseba ne plača denarne kazni v
določenem roku, se kazen izterja prisilno.

Tretje poglavje
KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN
Denarna kazen

(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko
predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 1.000 do 150.000 SIT;
2. za pravno osebo od 100.000 do 100,000.000 SIT;
3. za samostojnega podjetnika posameznika in za fizično
osebo, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, od 25.000
do 1,000.000 SIT;
4. za odgovorno osebo pravne osebe in za odgovorno osebo v
državnem organu, v državni organizaciji ali v lokalni samoupravni skupnosti od 10.000 do 500.000 SIT.
(3) Denarna kazen za prekršek, določen z zakonom ali uredbo
Vlade Republike Slovenije, ki se izreče s sklepom o prekršku
(240. člen), se sme predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 100.000 SIT, za pravne
osebe v določenem znesku do 300.000 SIT, za samostojnega
podjetnika posameznika in za fizično osebo, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, pa v določenem znesku do
200.000 SIT.
(4) Globa za prekršek, določen z odlokom občine, ki se izreče
s sklepom o prekršku, se sme predpisati za posameznika in za
odgovorno osebo v določenem znesku do 20.000 SIT, za
pravne osebe, za samostojnega podjetnika posameznika in za
fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, pa
v določenem znesku do 40.000 SIT.
(5) Z zakonom se sme predpisati za prekrške s področja
varstva naravnih bogastev oziroma varstva človekovega okolja, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s
področja varstva pri delu, s področja davkov, financ, carin in
gospodarstva za posamezne prekrške, katerih narava je
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti,
trikrat višjo denarno kazen od tiste, ki je predvidena v drugem
odstavku tega člena.
poročevalec, št. 16

Način spremembe denarne kazni v zapor
28. člen
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih
začetih 10.000 SIT za en dan zapora, vendar pa zapor ne sme
biti daljši od 30 dni.
(2) Če je za prekršek predpisan poleg denarne kazni alternativno tudi zapor, tedaj zapor, v katerega se spremeni denarna
kazen, ne sme presegati največje mere zapora, ki je predpisan
za ta prekršek.
(3) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu njen
neplačani del, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov
tega člena, sorazmerno spremeni v zapor.
(4) Prestajanje zapora, v katerega je bila spremenjena
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestanemu
zaporu.
Kazen zapora
29. člen
(1) Kazen zapora ne more biti krajša kot en dan in ne daljša
kot trideset dni.
(2) Kazen zapora se izreka na cele dneve.
(3) Kazen zapora se ne sme izreči nosečnici po treh mesecih
nosečnosti in ne materi, dokler otrok ni star eno leto; če je bil
otrok mrtvorojen, ali je umrl po porodu, pa dokler ne preteče
šest mesecev od poroda.
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kršek, nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnio ogrožanja
ali kršitve javnega reda, okoliščine, v katerih je bil prekršek
storjen, prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere,
njegovo obnašanje po storjenem prekršku, zlasti ali je poravnal škodo.

30. člen
C) Kazenske točke v cestnem prometu se lahko predpišejo v
razponu od ene do sedmih točk.

(3) Pri odmeri denarne kazni se upošteva tudi storilčevo
premoženjsko stanje, pri čemer se upošteva višino njegovega
osebnega dohodka, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti.

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo storilcu
Prekrška
zoper varnost cestnega prometa, ki ima veljavno
v
°zniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, oziroma ki
je vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

(4) Kazni, izrečene za prej storjeni prekršek, ni mogoče šteti
za obteževalno okoliščino, če sta od dneva, ko je postala
odločba o prekršku pravnomočna, do storitve novega prekrška pretekli več kot dve leti.

(3) če storilec prekrška v času dveh let doseže ali preseže
osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče
'zreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse
kategorije motornih vozil.

(5) Pri odmeri denarne kazni pravni osebi se upošteva stopnjo
odgovornosti pravne osebe in njeno gospodarsko moč.
4
(6) Kazen zapora izreče sodišče za prekršek, s katerim so bile
povzročene hujše posledice, ali za prekršek, ki kaže na večjo
stopnjo storilčeve odgovornosti.

(4) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo
odločbe, s katero je bilo prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja izrečeno.
(5) Storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, sme na novo pridobiti vozniško
dovoljenje ob pogojih, ki jih predpiše minister za notranje
zadeve.

Omilitev In odpustitev kazni
34. člen

Prepoved vožnje motornega vozila

(1) Če se pri odmeri kazni ugotovi, da obstajajo posebne
olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek omiljene kazni,
kakor tudi v drugih primerih, ko se sme storilec kaznovati
mileje (8., 10., 13., 14. in 15. člen), se sme predpisana kazen
omiliti tako, da se kazen izreče pod najmanjšo mero, ki je
predpisana za ta prekršek, vendar ne pod najmanjšo mero,
določeno v tem zakonu.

31. člen
(]) Storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa, s katerim je prišlo do ogrožanja ali prometne nesreče ali za katerega se lahko izrečejo kazenske točke v cestnem prometu,
sme sodišče izreči kazen prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije.

(2) V izjemnih okoliščinah, ki kažejo na to, da izrek kazni
očitno ne bi bil upravičen, se sme storilcu kazen odpustiti.

(2) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo, ki se
premika z močjo lastnega motorja, v kopnem, vodnem in
zračnem prometu.

Stek prekrškov
35. člen

(3) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka; ta
ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od enega leta,
računajoč od vpisa v dovoljenje za upravljanje z motornim
vozilom. Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se ne všteva v
čas trajanja te kazni.

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več
prekrškov, o katerih še ni izdana odločba, postopek pa teče
pred istim sodiščem, se določi najprej kazen za vsak posamezni prekršek, nato pa se izrečejo kot enotna kazen vse tako
določene kazni.

(4) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena osebi,
ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, obsega ta
kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Če so kazni, določene za prekrške, storjene v steku, iste
vrste, se izreče enotna kazen, ki je enaka njihovemu seštevku,
vendar pa enotna kazen zapora ne sme biti daljša kot šestdeset dni, enotna denarna kazen ne sme presegati dvakratne
največje mere te vrste kazni (23. člen), število kazenskih točk v
cestnem prometu pa ne sme presegati štirinajstih točk.

Odstranitev tujca iz države
32. člen

) Opomin

(1) Odstranitev tujca iz države sme sodišče izreči storilcu
prekrška, ki predstavlja hujše kršitve pravnega reda Republike Slovenije.

36. člen

(2) Sodišče sme izreči tujcu kazen odstranitve z ozemlja
Republike Slovenije v trajanju od šest mesecev do petih let.

(1) Opomin se sme izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega.

(3) Trajanje kazni iz drugega odstavka tega člena se šteje od
dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku, čas, ko je bila
storilcu vzeta prostost, se ne všteje v čas trajanja te kazni.

(2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila
izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku
izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil
povzročeno škodo.

Sploina pravila za odmero kazni

Četrto poglavje

33. člen

VARSTVENI UKREPI

(1) Storilcu prekrška se odmeri kazen v mejah, ki so določene
s predpisom za ta prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost ali naklep.

Vrste varstvenih ukrepov
37. člen

(2) Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali
naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za pre-

(1) Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči
tile varstveni ukrepi:
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1.
2.
3.
4.

odvzem predmetov;
začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;
prepoved opravljanja poklica;
odvzem vozniškega dovoljenja;

premoženje velike vrednosti, če bi še naprej opravljal tšK
poklic ali dejavnost.
(2) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ne sme trajati mani
kot tri mesece in ne več kot eno leto, njegovo trajanje pa S0
šteje od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku.

(2) Pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku se
smeta poleg varstvenega ukrepa odvzema predmetov izreči
še varstvena ukrepa:
1. objava odločbe o prekršku;
2. prepoved opravljanja določene dejavnosti.

(3) Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se ne všteje v trajanje
tega varstvenega ukrepa.
Odvzem vozniškega dovoljenja

Izrekanje varstvenih ukrepov

42. člen

38. člen

(1) Storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa sme
sodišče odvzeti vozniško dovoljenje za določene vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne sme izdati novo
dovoljenje za čas od treh mesecev do enega leta. Če storilec
vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne sme izdati.

(1) Varstveni ukrepi, ki so predpisani s tem zakonom, se lahko
izrečejo za vsak prekršek, če so podani s tem zakonom
določeni pogoji.
(2) Storilcu prekrška se sme izreči eden ali več varstvenih
ukrepov, če so zanje podani s tem zakonom določeni pogoji.

(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva
nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za
javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno upravljanje z motornimi vozili.

Odvzem predmetov
39. člen

(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo
odločbe o prekršku. Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se
ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek,
ali pa so nastali s prekrškom, se smejo odvzeti, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec
prekrška.

(4) Po preteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru najmanjše in največje mere tega ukrepa, sme storilec na novo
pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi če niso
storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba, ki je
storila prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja, varnost blagovnega
prometa ali razlogi javne morale, kot tudi v drugih primerih, ki
jih določa zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati
odškodnino od storilca.

(5) Če izreče sodišče storilcu prekrška varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja za motorna vozila v cestnem
prometu, mu ne more hkrati izreči prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk v cestnem
prometu.

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obvezen
odvzem predmetov, tudi če niso storilčeva last, če to terjajo
splošna varnost ali razlogi javne morale.

Objava odločbe

(4) Sodišče, ki izda odločbo o prekršku, odloči z njo, v skladu
s predpisi, ki določajo prekrške, ali naj se odvzeti predmeti
uničijo, ali naj se izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji ali pa prodajo.

43. člen
(1) Varstveni ukrep objave odločbe o prekršku se izreče
pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku v
primeru, ko bi bilo koristno, da javnost zve za odločbo, zlasti
pa, če bi objava odločbe pripomogla k temu, da se odvrne
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali, da se zavaruje
varnost prometa ali kakšna korist gospodarstva.

Začasen odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem
40. člen

(2) Sodišče oceni glede na pomen prekrška in potrebo, da
javnost zve za odločbo, ali naj se odločba objavi v tisku, radiu
ali televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega obveščanja
hkrati in ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali v
izvlečku; pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba
odločbo objaviti.

(1) Motorno kolo ali kolo z motorjem, s katerim je bil storjen
prekršek zoper varnost cestnega prometa, se sme začasno
odvzeti, če je storilčeva last.
(
(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti tudi,
če ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali dopuščal
storilcu njegovo uporabo.
(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve predpisov
o varnosti cestnega prometa ali iz njegovih prejšnjih kršitev
teh predpisov sklepati, da je za storilca ali druge udeležence v
prometu nevarno, če storilec uporablja to vozilo.

Prepoved opravljanja določene dejavnosti
44. člen
(1) Varstveni ukrep prepovedi opravljanja določene dejavnosti
je v tem, da se pravni osebi ali samostojnemu podjetniku
posamezniku prepove proizvajati določene proizvode ali
poslovati v določenih obratih, ali da se ji prepove ukvarjati se
z določenimi posli prometa blaga ali storitev ali z drugimi
posli.

(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en
mesec in največ šest mesecev.
t
Prepoved opravljanja poklica
41. člen

(2) Varstveni ukrep se lahko izreče pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če bi bilo njuno nadaljnje
ukvarjanje z določeno dejavnostjo nevarno za življenje ali
zdravje ljudi ali za okolje, ali škodljivo za gospodarsko ali
finančno poslovanje drugih pravnih oseb ali samostojnih
podjetnikov posameznikov ali za gospodarstvo, ali če je bila

(1) Sodišče sme storilcu prekrška prepovedati opravljanje
določenega poklica, določene samostojne dejavnosti ali
kakšne dolžnosti, če je storilec zlorabil poklic, dejavnost ali
dolžnost za storitev prekrška in če sodišče utemeljeno sklepa,
da bi bilo nevarno za življenje ali zdravje ljudi, za okolje ali za
poročevalec, št. 16
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pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v zadnjih
dveh letih že kaznovan za enak ali podoben prekršek.

Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike
49. člen

(3) Varstveni ukrep iz prvega odstavka tega člena lahko traja
najmanj tri mesece in največ dve leti in se šteje od dneva
pravnomočnosti odločbe.
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM

Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili, z
varstvom in pomočjo mladoletnim storilcem prekrškov, in z
razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova
vzgoja in pravilen razvoj; namen kazni za mladoletnike pa tudi
močneje vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi
ponavljali prekrškov, kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi
delali prekrškov.

45. člen

Vrste vzgojnih ukrepov

(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, pridobljene
s prekrškom ali zaradi njega.

50. člen

Peto poglavje

(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednji vzgojni ukrepi:
1. ukor;
2. navodila in prepovedi;
3. nadzorstvo.

(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odločbo o
prekršku, s katero je bil obdolženec spoznan za odgovornega
oziroma je bil postopek ustavljen, ker je v zakonu določeno,
da se storilec ne kaznuje za storjeni prekršek, oziroma mu je
bil izrečen vzgojni ukrep.

(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od ukrepov iz prejšnjega odstavka.

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denarja,
dragocenosti in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s prekrškom. Ce to ni mogoče, se storilcu naloži,
da mora plačati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi. Sodišče za prekrške sme v upravičenih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok
plačila ne sme biti daljši od enega leta.

Izbira vzgojnega ukrepa
51. člen
Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladoletnikovo
starost, njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti, njegova nagnjenja, nagibe, iz katerih je storil prekršek, dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel, težo prekrška,
ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali denarna kazen in
vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da se izreče tisti ukrep,
s katerim bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa.

(4) Če je z zakonom, s katerim je določen prekršek, to predpisano, se lahko namesto premoženjske koristi odvzame razlika
v ceni.
(5) Glede odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 96.
člena, 97. in 98. člen kazenskega zakonika Republike Slovenije.

v

Ukor
52. člen

Šesto poglavje

(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno izreči
drugega vzgojnega ukrep, zlasti pa, če je storil prekršek
zaradi nepremišljenosti ali lahkomiselnosti.

VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE
Uporaba posebnih določb za mladoletnike

(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost njegovega ravnanja in se ga opozori, da v bodoče ne sme delati
prekrškov.

46. člen
V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se uporabljajo določbe tega poglavja, druge določbe tega zakona pa le,
če v tem poglavju ni drugače določeno.

Navodila In prepovedi

(

Izključitev kaznivosti otrok

53. člen

47. člen

(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali prepovedi, če je treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje.

Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let (otrok), se ne smejo uporabljati sankcije za prekrške.

(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila in
prepovedi:
1. osebno se opravičiti oškodovancu;
2. poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik z delom
ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s prekrškom;
3. redno obiskovati šolo;
4. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti;
5. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
6. prepoved vožnje motornega vozila.

Izrekanje sankcij mladoletnikom
48. člen
(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14
let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo
izreči le vzgojni ukrepi.
(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16
let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo
izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči
denarna kazen, ob tej kazni pa kot stranske kazni tudi: prepoved vožnje motornega vozila, kazenske točke v cestnem prometu ali odstranitev tujca iz države.

(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče praviloma upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje.
(4) Navodila in prepovedi smejo trajati najdlje šest mesecev.
(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševanjem
spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen
vzgojnih ukrepov.

(3) Mladoletnemu storilcu prekrška se smeta izreči samo
varstveni ukrep odvzema predmetov ali varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in kolesa z motorjem.
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(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega člena
določi sodišče obseg, obliko in način povrnitve škode, pri tem
pa osebno delo mladoletnika ne sme preseči dvajset ur v
obdobju dveh mesecev in mora biti razporejeno tako, da ni
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.

(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene denarne kazni,
se mu ta ne spremeni v zapor.

(7) V okviru navodila iz 4. točke drugega odstavka tega člena
sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do največ
štiridesetih ur v obdobju treh mesecev in sicer tako, da ni
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.

57. člen

Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za prekrške, ki so jih storili kot mladoletniki

(1) Vzgojni ukrep, razen nadzorstva staršev, posvojiteljev,
rejnika ali skrbnika se lahko izreče tudi polnoletnemu za
prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik, če bi bilo to glede na
naravo prekrška, glede na njegove osebne lastnosti in druge
okoliščine smotrno.

(8) Navodila iz 2. in 4 točke drugega odstavka tega člena
pripravijo in njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni centri za
socialno delo, pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik za
prekrške.

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi denarna
kazen in stranske kazni.

(9) Izvrševanje prepovedi iz 6. točke drugega odstavka tega
člena nadzorujejo organi za notranje zadeve.

(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se
postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči
vzgojnega ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za izrek kazni iz
prejšnjega odstavka.

(10) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena se
ne sme prizadeti mladoletnikovo osebno dostojanstvo.
(11) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne spolnjuje, jih
lahko sodišče nadomesti z izrekom vzgojnega ukrepa nadzorstva. Sodišče opozori na to mladoletnika, ko izreče navodila
ali prepovedi.
(

Izrek sankcije za prekrške v steku
58. člen

Nadzorstvo

(1) Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi
sodiše enotno vse prekrške in izreče samo en vzgojni ukrep
ali eno denarno kazen.

54. člen
(1) Če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzorstvo
in je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo in
pravilen razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo staršev, posvojiteljev, rejnika ali skrbnika, ali centra za socialno delo.

(2) Tako se ravna tudi, če se po izrečenem, vendar še neizvršenom vzgojnem ukrepu oziroma po izrečeni, vendar še neplačani denarni kazni ugotovi, da je mladoletnik pred ali po
izreku vzgojnega ukrepa oziroma denarne kazni storil še kak
drug prekršek.

(2) Nadzorstvo staršev se izreče, če so starši, posvojitelji,
rejnik ali skrbnik zanemarili ali opustili nadzorstvo nad mladoletnikom, pa imajo možnost izvrševati tako nadzorstvo.

Sedmo poglavje
ZASTARANJE

(3) Če starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik nimajo take možnosti, se mladoletniku izreče nadzorstvo centra za socialno delo.

59. člen

(4) Nadzorstvo po določbi drugega ali tretjega odstavka tega
člena sme trajati najdlje eno leto; po šestih mesecih izvrševanja tega ukrepa pa lahko sodišče po uradni dolžnosti ali na
predlog pooblaščenega centra za socialno delo ustavi njegovo izvrševanje, če ugotovi, da je namen takega ukrepa
dosežen.

(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če preteče eno leto od
dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Postopek o prekršku, določenem z zakonom ali uredbo
Vlade Republike Slovenije, zoper pravno in odgovorno osebo
ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek
storjen.

(5) Med izvrševanjem tega ukrepa ostane mladoletnik pri
svojih Itarših, posvojiteljih, rejniku ali skrbniku.

(3) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o
prekršku ne sme začeti ali nadaljevati.

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov

(4) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za
postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem
pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o
prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat
toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka
o prekršku.

55. člen
Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero so bila
izrečena navodila ali prepovedi ali ukrep nadzorstva, več
kakor šest mesecev, pa se ukrep ni začel izvrševati, odloči
sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši.
Denarna kazen

(5) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teče
zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek.

56. člen

Daljši rok za zastaranje

(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče
denarna kazen tedaj, če je v času storitve prekrška glede na
svojo duševno razvitost mogel razumeti pomen svojega ravnanja in imeti v oblasti svoje ravnanje, če so podani drugi
pogoji za odgovornost za prekršek po določbah tega zakona,
in če je po svpjih premoženjskih razmerah zmožen denarno
kazen plačati.

60. člen
Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za posamezne prekrške tudi daljši rok za zastaranje postopka o
prekršku, kakor je predpisan s tem zakonom, vendar ne daljši
od treh let.

(2) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči denarno
kazen le zaradi hujših posledic prekrška ali večje stopnje
odgovornosti za prekršek, če ne bi bilo upravičeno uporabiti
vzgojni ukrep.

61. člen

poročevalec, št. 16

Zastaranje izvršitve sankcije

(1) Izrečena kazen in druge sankcije za prekršek se ne smejo
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izvršiti, če preteče eno leto od dneva, ko sta odločba o
prekršku ali sklep o prekršku postala pravnomočna.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazni ali druge
sankcije ne morejo izvrševati.

italijanske ali madžarske narodne skupnosti, vodi sodišče
postopek o prekršku tudi v italijanskem in madžarskem
jeziku, če obdolženec, priče in drugi udeleženci v postopku
uporabljajo italijanski oziroma madžarski jezik.

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje sodišča ali organa, pristojnega za izvršitev, ki meri na izvršitev kazni ali druge
sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova,
vendar pa se kazni in druge sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku dveh let od dneva, ko je odločba o prekršku
postala pravnomočna.

(3) Obdolženec, priče in drugi udeleženci v postopku imajo
pri posameznih dejanjih v postopku in na ustni obravnavi
pravico uporabljati svoj jezik. Če postopek ali ustna obravnava ne teče v nji/iovem jeziku, je treba zagotoviti ustno
prevajanje tistega, kar sami ali drugi govorijo, kot tudi za
prevajanje listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.

Drugi del
POSTOPEK O PREKRŠKIH, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI
Z UREDBO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

(4) O pravici do prevajanja je treba osebe iz tretjega odstavka
tega člena poučiti; te se lahko prevajanju odpovedo, če znajo
jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da
so bile o tej pravici poučene in kaj so izjavile.

Osmo poglavje

(5) Prevaja tolmač, ki ga določi sodišče.

TEMELJNE DOLOČBE

69. člen
(1) Vloge se podajajo sodišču v slovenskem jeziku.
62. člen

(2) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko pripadniki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma madžarskem
jeziku, če je pri sodišču jezik te narodne skupnosti v uradni
rabi.

Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo o
prekršku ali s pravnomočnim sklepom o prekršku.
63. člen

(3) Tujec, ki mu je vzeta prostost, ima pravico podajati sodišču
vloge za prekrške v svojem jeziku.

(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe. Enako skrbno
mora preiskati okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.

70. člen
(1) Vabila, odločbe in druga pisanja pošilja sodišče v slovenskem jeziku.

(2) Sodišče mora poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost
obdolženca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo
pravicam, ki jim gredo v postopku.

(2) Če je pri sodišču v uradni rabi tudi jezik italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, vroča sodišče v tem jeziku
pisanja osebam, kivso pripadniki te narodne skupnosti in so v
postopku uporabljali ta jezik.

64. člen
(1) Preden se izda odločba o prekršku, mora biti obdolženec
zaslišan o tistem, česar je obdolžen. razen če se odločba o
prekršku izda po skrajšanem postopku.

(3) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vroči tudi prevod pisanj iz
prvega odstavka tega člena v jeziku, ki ga uporablja v
postopku, če se po četrtem odstavku 68. člena tega zakona ni
odpovedala pravici do prevajanja.

(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in
izostanka ne opraviči, lahko sodišče izda odločbo o prekršku
tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni
potrebno za pravilno odločitev.

(4) Kadar višje sodišče odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v
katerih je bil voden postopek na prvi stopnji v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v
italijanski oziroma madžarski jezik.

65. člen

71. člen

(1) Zoper pravno osebo in odgovorno osebo se vodi praviloma
enoten postopek.

V postopku o prekršku se sme obdolženec pridržati, preden
se izda odločba o prekršku, vendar samo takrat, če tako
določa ta zakon (116. do 118. člen).

(2) Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir ni mogoče voditi
postopka zoper odgovorno osebo, se vodi postopek le zoper
pravno osebo.

72. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku, izdano na prvi stopnji, je
dovoljena pritožba na višje sodišče za prekrške.

(3) Če je pravna oseba prenehala obstajati, se vodi postopek
le zoper odgovorno osebo.

(2) Zoper odločbo višjega sodišča za prekrške ni pritožbe.

66. člen
Sodišče pri presoji dokazov ni vezano na nobena posebna
formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno.

73. člen

67. člen

(1) Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo
sodišču v postopku o prekršku dajati potrebno pomoč.

Sodišče si mora prizadevati, da izvede postopek brez zavlačevanja in da onemogoči sleherno zlorabo pravic, ki gredo
udeležencem v postopku.

(2) Če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja
sodišča, ki vodi postopek o prekršku, lahko ta zaupa njegovo
izvršitev drugemu sodišču.

68. člen

74. člen
Zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se ne vodi
postopek o prekršku in se jim tudi ne izrekajo sankcije za
prekrške.

(1) Postopek o prekršku teče v slovenskem jeziku.
(2) Če je pri sodišču v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik
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75. člen

storjen, se določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem
prebivališču.

(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od poprejšnje
rešitve kakšnega pravnega vprašanja, ki je v pristojnosti kakšnega drugega organa, ga lahko sodišče za prekrške reši
samo, lahko pa tudi odloži izdajo odločbe, če o takem vprašanju že teče postopek pred drugim organom. Odločitev o
takšnem pravnem vprašanju v postopku o prekršku ima učinek samo za zadevo, o kateri se je odločalo v tem postopku.

78. člen
Če sta po 76. in 77. členu tega zakona pristojni za postopek 0
prekršku dve ali več sodišč, vodi postopek tisto sodišče, ki ga
je prvo začelo.
79. člen

(2) Sodišče za prekrške ne more odločati o predhodnem
vprašanju glede obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva, obstoja kaznivega dejanja ali glede kakšnega drugega pravnega vprašanja, če zakon tako določa.

Sodišče, ki je pristojno za storilca, je pristojno tudi za udeležence. Zoper vse se praviloma vodi enoten postopek. Če je to
smotrno, sme pristojno sodišče ločiti postopek zoper posamezne udeležence.

(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče za prekrške
vezano na pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bil obdolženec spoznan za krivega kaznivega dejanja.

80. člen
Sodišče, ki je pristojno za storilca prekrška, določenega z
zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, lahko izjemoma odstopi zadevo sodišču, na katerega območju storilec
stalno ali začasno prebiva, če se bo tako lažje izvedel postopek.

Deveto poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA
Krajevna pristojnost

81. člen

76. člen

(1) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojno kakšno
drugo sodišče, mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu
sodišču.

(1) Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju je
bil prekršek storjen.
(2) Za postopek o prekršku zoper domačo pravno osebo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima domača
pravna oseba svoj sedež.

(2) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena po prejšnjem odstavku, meni, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je
zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, sproži postopek,
da se odloči o sporu o pristojnosti.

(3) Za postopek o prekršku zoper tujo pravno osebo, ki ima
podružnico v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega je podružnica tuje pravne
osebe; če tuja pravna oseba nima podružnice v Republiki
Sloveniji, je za postopek o prekršku pristojno sodišče, na
območju katerega je bil prekršek storjen.

Spor o pristojnosti
82. člen
(1) V sporu o pristojnosti med sodišči za prekrške prve stopnje odloči višje sodišče za prekrške.

(4) Če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na domačem
letalu, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju
katerega je domače pristanišče oziroma domače letališče, v
katerem se je končalo potovanje storilca. Če je storilec član
posadke, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju
katerega je matično pristanišče ladje oziroma matično letališče letala.

(2) Zoper odločbo, s katero je odločeno o sporu o pristojnosti,
ni pritožbe.
(3) Dokler se ne odloči o sporu o pristojnosti, mora vsako
sodišče opravljati tista dejanja v postopku o prekršku, ki bi jih
bilo nevarno odlašati.

(5) Če je bil prekršek storjen s tiskom, je pristojno sodišče, na
katerega območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj ni znan ali je
bil spis natisnjen v tujini, je pristojno sodišče, na katerega
območju se tiskani spis razširja.

Izločitev
83. člen

(6) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno tudi
sodišče kraja, v katerem ima pisec stalno prebivališče, ali
sodišče kraja, v katerem se je pripetil dogodek, na katerega se
spis nanaša.

Kdor opravlja kakšno uradno dolžnost v postopku o prekršku,
se izloči:
1. če je s prekrškom oškodovan;
2. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima
zagovornikoma, predlagateljem, oškodovancem, njihovim
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi,
ali živi z njim v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ali je z
njim v krvnem sorodstvu v ravni črti do kateregakoli kolena, v
stranski črti do četrtega kolena, ali v svaštvu od drugega
kolena;
3. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima
zagovornikoma, predlagateljem ali oškodovancem v razmerju
skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali
rejenca;
4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno dejanje v zvezi
z odkrivanjem prekrška ali sodeloval v postopku kot predlagatelj, zastopnik pravne osebe, zagovornik, zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec oškodovanca oziroma predlagatelja, ali če
je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec:
5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe na prvi
stopnji;
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti.

(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava
objavljena po radiu ali televiziji.
(8) Za prekršek, ki ga je storila vojaška oseba ali vojaški
obveznik, ki služi vojaški rok, je ob pogojih iz četrtega
odstavka 118. člena tega zakona pristojno sodišče, na katerega območju je poveljstvo matične vojaške enote storilca.
(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je v
primerih iz 116. do 118. člena tega zakona za postopek pristojno tudi sodišče, po katerega odredbi ali na katerega
območju je bil storilec prijet ali pridržan oziroma h kateremu
je bil priveden.
77. člen
Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekršek,
določen z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije
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84. člen

tvi ali drugem splošnem aktu pravne osebe, upravičen zastopati.

(1) Sodnik in druge uradne osebe morajo zahtevati svojo
izločitev, kakor hitro zvedo, da je podan kakšen razlog za
izločitev.
t
(2) Izločitev lahko zahteva tudi obdolženec ali zastopnik
obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka do izdaje
odločbe o prekršku. Tisti, čigar izločitev se zahteva, sme do
odločbe o izločitvi opravljati samo tista dejanja, ki se ne smejo
odlagati.

(2) Zastopnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, ki vodi
njeno podružnico v Republiki Sloveniji, če ni za njenega
zastopnika določen kdo drug, oziroma tisti, ki je upravljal
prevozno sredstvo, s katerim je bil storjen prekršek.
(3) Če pravno osebo'ali podružnico tuje pravne osebe zastopa
kolektivno več oseb, potem te izmed sebe določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodnika ne storijo, ali v danem roku
o tem pisno ne obvestijo sodnika, ga izmed njih določi sodnik.

(3) O izločitvi sodnika sodišča prve stopnje in o izločitvi druge
uradne osebe sodišča prve stopnje odloča predstojnik
sodišča prve stopnje. O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve
stopnje, predstojnika sodišča prve stopnje in o izločitvi sodnika višjega sodišča in druge uradne osebe višjega sodišča
odloča predsednik višjega sodišča.

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo pravno osebo,
lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Pooblastilo
mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodniku.
(5) Če pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen določiti
zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča, koga
je določila za zastopnika, ga določi sodišče.

(4) O izločitvi predsednika višjega sodišča odloča predsednik
Vrhovnega sodišča RS.

88. člen

(5) Preden se izda odločba o izločitvi, je treba dobiti izjavo
tistega, ki naj se izloči.

(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdor je v isti stvari
povabljen za pričo. V tem primeru pozove sodišče pravno
osebo, da njen pristojni organ določi drugega zastopnika in v
določenem roku o tem pisno obvesti sodnika.

(6) Zoper odločbo, s katero se izločitvi ugodi, ni dovoljena
pritožba; odločba, s katero se izločitev zavrne, pa se sme
izpodbijati samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku.

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe tudi ne more biti odgovorna oseba, zoper katero se vodi postopek za isti prekršek in
ki navaja, da je ravnala po nalogu druge odgovorne osebe ali
organa upravljanja.

Obdolženec in njegova obramba
85. člen
(1) Obdolženec je tisti, zoper katerega je začet postopek.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
sodišče sporočiti to obdolženi pravni osebi oziroma podružnici tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da doloti drugega zastopnika.
V
(4) Sodišče mora vselej opozoriti obdolženo pravno osebo
oziroma podružnico tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji,
da je njen zastopnik hkrati odgovorna oseba, zoper katero se
vodi v isti zadevi postopek za prekršek.

(2) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga dokaze
in daje druge predloge, da vloži pritožbo in uporablja druga
pravna sredstva.
(3) Obdolženec ima pravico vzeti si med postopkom zagovornika. Za zagovornika si lahko vzame nekoga, ki ima po zakonu
pravico dajati pravno pomoč. Zagovornik mora predložiti
sodišču, pred katerim teče postopek, pooblastilo.

89. člen

(4) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje
(razen v primeru iz 117. člena tega zakona). Takoj mora biti
tudi poučen, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do
takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo
zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje.

Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba
imata vsaka svojega zagovornika, lahko pa imata tudi skupnega zagovornika, če to dovoljujejo koristi obrambe vsakega
izmed njiju.
Oškodovanec in njegovo zastopanje
90. člen

(5) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega
člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje
odločbe na izpovedbo tistega, ki mu je bila vzeta prostost.

(1) Oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali ogrožena.

(6) Zagovornik je upravičen ukreniti v korist obdolženca vse,
kar sme ukreniti sam obdolženec.

(2) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja premoženjskopravni zahtevek, da predlaga dokaze in daje druge predloge,
ter da izvršuje druge pravice, ki jih določa ta zakon.

Zastopnik pravne osebe

(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.

(3) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, je njegov zakoniti
zastopnik upravičen dajati vse izjave in opravljati vsa dejanja,
ki jih je po tem zakonu upravičen dajati oziroma opravljati
oškodovanec. Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let. je
upravičen dajati izjave in opravljati dejanja v postopku.

(3) Vsaka pravna oseba v postopku mora imeti svojega zastopnika.

(4) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik smeta
svoje pravice izvrševati tudi po pooblaščencu.

(4) Sodnik mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika
pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.

Pregledovanje spisov

86. člen
(1) Pravno osebo zastopa v postopku njen zastopnik, ki je
upravičen za vsa dejanja, za katera je upravičen obdolženec.

91. člen

87. člen

(1) Predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoniti
zastopnik, zastopnik obdolžene pravne osebe, zagovornik,
oškodovanec, njegov pooblaščenec in njegov zakoniti

(1) Zastopnik pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu, po aktu
pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o ustanovi27
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zastopnik imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si
ogledati dokazne predmete. Pregled in prepis posameznih
spisov o postopku o prekršku se sme dovoliti tudi komurkoli
drugemu, ki ima do tega opravičen interes.

95. člen
(1) Preden se zapisnik podpiše, ima zaslišani pravico prebrati
zapisnik ali zahtevati, da se mu prebere, ter dati pripombe,
katerih vsebina se vpiše na koncu zapisnika. Zapisnik se
prebere vselej, če ni bilo-zapisnikarja.

(2) Če je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in prepisovanje spisov sodnik, ki vodi postopek, ko pa je postopek
končan, dovoli to predstojnik oziroma predsednik sodišča, ki
je vodilo postopek oziroma delavec sodišča, ki ga on določi.

(2) Če ima zapisnik več listov, jih je treba zaznamovati s
tekočimi številkami. Vsak list mora potrditi s svojim podpisom
tisti, ki je opravil dejanje, podpisati pa ga mora tudi zaslišani.

(3) Pregled in prepis posameznih spisov se sme odreči, če je
bila javnost izključena z ustne obravnave. Zoper tak sklep je
dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve.

(3) Če zaslišani noče podpisati zapisnika ali se odstrani,
preden je zapisnik končan, vpiše oseba, ki opravlja dejanje, to
v zapisnik z navedbo razloga za odklonitev podpisa oziroma
odstranitve.

(4) Oškodovancu se sme odreči pregled in prepisovanje spisov in ogled predmetov, preden je bil zaslišan kot priča.
Vloge in zapisniki

(4) Če se dejanje ne more opraviti zdržema, se sestavi poseben zapisnik za vsak posebni del dejanja.

92. člen

96. člen

(1) Predlogi, pravna sredstva ter druge izjave in sporočila se
vlagajo pisno ali dajejo ustno na zapisnik.

(1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme ničesar dodati,
prečrtati ali spremeniti. Kar je bilo prečrtano še med sestavljanjem zapisnika, mora ostati razločno, kar je popravljeno ali
prečrtano, mora potrditi s svojim podpisom tisti, ki opravlja
uradno dejanje. Dopolnitve že končanega zapisnika je treba
posebej podpisati in potrditi.

(2) Vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti razumljive in
obsegati vse, kar je treba, da jih je mogoče obravnavati.
(3) Če sodnik ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
zahteva od vložnika, naj jo dopolni oziroma popravi; če vložnik tega v danem roku ne stori, sodnik vlogo zavrže.

(2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico dati na zapisnik
ugovor proti njegovi vsebini. '

(4) Če vloge, ki se po tem zakonu vročajo obdolžencu, njegovemu zagovorniku in predlagatelju (prvi odstavek 111. člena,
sedmi odstavek 168. člena in četrti odstavek 190. člena), niso
sodišču izročene v zadostnem številu, to zahteva od vložnika,
nal v določenem roku izroči dovolj izvodov. Če se vložnik ne
rama po tej zahtevi, preskrbi sodišče potrebne izvode na
vložnikove stroške.

97. člen
(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi stopnji
se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločitev.

(5) V zahtevi za popravek oziroma dopolnitev vloge opozori
sodišče vložnika na posledice, če tega ne bi storil v danem
roku.

(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od katerih je eden
lahko hkrati tudi zapisnikar. Ločena mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v sam
zapisnik.

93. člen
(1) O vsakem dejanju, ki se opravi med postopkom o prekršku,
se sestavi zapisnik sproti, ko se dejanje opravlja.

(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, ko odloča o izrednem pravnem sredstvu.

(2) Zapisnik piše zapisnikar; izjemoma ga lahko piše tudi tisti,
ki dejanje opravlja, če ni mogoče dobiti zapisnikarja.

izdajanje in naznanitev odločbe

(3) Zapisnik, ki ga piše zapisnikar, se napravi tako, da tisti, ki
dejanje opravlja, glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše
v zapisnik.

98. člen
V postopku za prekrške se izdajajo odločitve praviloma v
obliki odločb, če ta zakon ne določa, da se posamezne odločitve izdajajo v obliki odredb.

(4) Zaslišancu se dovoli, da narekuje odgovore v zapisnik
sam. Ta pravica se mu lahko odreče, če jo zlorablja.
94. člen

99. člen

(1) V zapisnik se vpiše; ime sodišča, pred katerim se opravlja
dejanja, kraj, dan in ura, dejanje, ki se opravlja, osebna imena
navzočih z navedbo, v kakšni lastnosti so navzoči, in zadeva, v
kateri se dejanje opravlja.

(1) Odločitve se naznanjajo obdolžencu ustno, če je navzoč.
(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku
ali v spisu. Zaznamek o ustni naznanitvi odločbe o prekršku
obsega sestavne dele iz 174. člena tega zakona.

g!) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna vsebina zaslišanja,
e je treba, se v zapisnik dobesedno zapiše vprašanje, ki je
bilo postavljeno, in odgovor nanj. Če se zaslišuje po tolmaču,
je treba zapisati, v katerem jeziku je bilo zaslišanje in kdo je bil
tolmač.

(3) Pri ustni naznanitvi odločitve je treba obdolženca opozoriti, da sme zahtevati njen prepis, in ga poučiti o pravici do
pritožbe. Če obdolženec pri ustni naznanitvi zahteva, se mu
izda prepis naznanjene odločitve. V tem primeru se rok za
pritožbo šteje od dneva, ko mu je bil prepis vročen.

(3) Zapisnik podpišeta tisti, ki je opravil dejanje, in zapisnikar.

(4) Nenavzočim se naznanjajo odločitve z vročitvijo potrjenega prepisa. Tudi v tem primeru se rok za pritožbo šteje od
dneva vročitve.

(4) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše tudi obdolženec; če se zaslišuje po tolmaču, pa tudi tolmač.

100. člen

(5) Zapisnik o zaslišanju priče oziroma izvedenca podpiše tudi
priča oziroma izvedenec; če se zaslišuje po tolmaču, pa tudi
tolmač.
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(1) Višje sodišče izdaja odločbe po posvetovanju in glasova28

nju članov senata. Odločba je sprejeta, če je zanjo glasovala
večina članov senata.

105. člen
(1) Roki se računajo na ure, dneve, mesece in leta.

(2) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih vprašanjih,
nato pa o glavni stvari Pri odločanju o glavni stvari se najprej
glasuje, ali je obdolženec storil prekršek in ali je zanj odgovoren; nato pa se glasuje o kazni, drugih sankcijah za prekršek,
o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku in o
drugih vprašanjih, o katerih je treba odločiti.

(2) Ura ali dan, ko je bila opravljena vročitev ali naznanitev
oziroma ko se je pripetil dogodek, od katerega je treba računati rok, se ne šteje v rok, temveč se za začetek roka vzame
prva naslednja ura oziroma prvi naslednji dan. Za en dan se
šteje štirindvajset ur! meseci in leta pa se računajo po koledarju.

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in
glasuje zadnji. Njegova dolžnost je poskrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolnoma pretresejo.

(3) Roki, ki so določeni po mesecih oziroma letih, se iztečejo s
pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se po
svoji številki ujema z dnem, ko je začel rok teči Če tega dneva
v zadnjem mesecu ni, se izteče rok zadnji dan v tem mesecu.

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno
od njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se na ta način ne doseže
večina, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za
obdolženca najneugodnejši, prištejejo glasovom, ki so od teh
manj neugodni, dokler se ne doseže potrebna večina.

(4) Če je zadnji dan roka državni praznik ali nedelja ali kakšen
drug dan. ko se pri sodišču ne dela, se izteče rok s pretekom
prvega prihodnjega delavnika.
106. člen

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki
jih postavi predsednik senata; vendar pa član senata, ki je
glasoval za ustavitev postopka in ostal v manjšini, ni dolžan
glasovati o kazni Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z
glasom, ki je za obdolženca najugodnejši.

(1) Obdolžencu, ki iz opravičenega razloga zamudi rok za
pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo o prekršku ali zahtevo za obnovo postopka o prekršku, se lahko dovoli vrnitev v
prejšnje stanje, če v osmih dneh po prenehanju vzroka, zaradi
katerega je zamudil rok. vloži predlog za vrnitev v prejšnje
stanje in obenem z njim odda tudi pritožbo oziroma ugovor,
ali zahtevo za obnovo postopka o prekršku.

101. člen
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno.

(2) Po tridesetih dneh od dneva zamude se ne more več
predlagati vrnitev v prejšnje stanje.

(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo
biti le člani senata in zapisnikar.

(3) Za odločanje o vrnitvi v prejšnje stanje je pristojno sodišče,
ki je izdalo odločbo, ki se s pritožbo oziroma ugovorom
izpodbija oziroma zoper katero je vložena zahteva za obnovo
postopka.

Vročanje pisanj
102. člen
Odločitve, vabila in druga pisanja se vročajo v skladu z določbami 117. do 127. člena zakona o kazenskem postopku.

(4) Zoper odločbo, s katero se dovoli vrnitev v prejšnje stanje,
ni pritožbe.
•
(5) Če se obdolženec pritoži zoper odločbo, s katero mu ni
bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje, mora sodišče, ki je
izdalo odločbo, to pritožbo skupaj s pritožbo oziroma ugovorom zoper odločbo o prekršku oziroma z zahtevo za obnovo
postopka o prekršku ter z vsemi spisi poslati višjemu sodišču.

Vabilo
103. člen
(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi
praviloma pisno. V vabilu je treba navesti ime sodišča, ki vabi;
čas, kdaj naj povabljeni pride; zadevo, zaradi katere se vabi;
kot kaj se vabi in opozorilo, da bo priveden prisilno, če se
vabilu ne bo odzval.

107. člen

(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno; to se
zaznamuje v spisu

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se izroči sodišču, kateremu se odda pritožba oziroma ugovor, ali zahteva za obnovo
postopka.

Roki

108. člen

104. člen

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne zadrži izvršitve odločbe
o prekršku, vendar pa lahko sodišče, ki odloča o predlogu,
glede na okoliščine odredi, da se z izvršitvijo odločbe o
prekršku počaka do odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje.

(1) Roki, ki so določeni v tem zakonu, se ne smejo podaljšati,
razen če to zakon izrecno dovoljuje.
(2) Če je izjava vezana na rok, je pravočasna, če se da tistemu,
ki jo je upravičen sprejeti, še pred potekom roka.

Deseto poglavje

(3) Izjava se lahko pošlje tudi priporočeno po pošti ali brzojavno. V teh primerih velja dan oddaje na pošto za dan
izročitve tistemu, ki jo je upravičen sprejeti.

ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA
Prijava prekrška

(4) Obdolženec, ki mu je vzeta prostost, lahko poda izjavo, ki
je vezana na rok, tudi na zapisnik pri pristojnem sodniku ali jo
izroči upravi zaporov. Dan in ura, ko se sestavi tak zapisnik
oziroma se taka izjava izroči upravi zaporov, velja za dan
izročitve organu, ki je pristojen, da jo sprejme.

109. člen
(1) Vsakdo lahko prijavi prekršek.
(2) Prijava se poda pristojnemu predlagatelju (prvi do tretji
odstavek 110. člena) pisno ali ustno na zapisnik.

(5) Če je vloga, ki je vezana na rok, zaradi nevednosti ali
očitne pomote vložnika izročena ali poslana nepristojnemu
sodišču pred potekom roka, k pristojnemu sodišču pa prispe
po preteku roka, se šteje, da je pravočasna.

(3) Prijava mora navajati podatke iz tretjega odstavka 113.
člena tega zakona.
29
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Predlagatelj postopka o prekršku

Kaznovalni predlog

110. člen

113. člen

(1) Postopek o prekršku zoper posameznika, samostojnega
podjetnika posameznika in fizično osebo, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, se začne s kaznovalnim predlogom pristojnega organa ali organizacije (predlagatelj
postopka) oziroma na kaznovalni predlog oškodovanca kot
predlagatelja.

(1) Kaznovalni predlog mora biti pisen. Oškodovanec lahko
vloži predlog tudi ustno na zapisnik. Predlog za začetek
postopka se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba za
sodišče za prekrške in za osebe, zoper katere je sprožen
postopek o prekršku. Le-temu se vroči predlog hkrati z
vabilom ali hkrati z odločbo, izdano po 168. členu tega zakona.

(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so
državni tožilec, državni pravobranilec, upravni organi, organi
za notranje zadeve, inšpektorji in drugi organi ter organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in so pristojni za neposredno
izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, s katerimi
so določeni prekrški. Če pristojni upravni organ ne vloži
kaznovalnega predloga, ga lahko vloži organ, ki nadzoruje
njegovo delo.

(2) Kaznovalni predlog mora navajati podatke o istovetnosti
obdolženca (ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva,
poklic in zaposlitev, stanovanje), firmo oziroma ime in sedež
pravne osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi krog
poslov, ki jih opravlja, dejanski stan prekrška, čas in kraj
storitve prekrška, predpis o prekršku, podatke o morebitni
premoženjski koristi in dokaze. Navajati mora tudi podatke o
predlagatelju postopka in vsebovati podpis predlagatelja postopka.

(3) Postopek o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo se
začne s kaznovalnim predlogom državnega tožilca oziroma
na kaznovalni predlog oškodovanca kot predlagatelja.

(3) če predlaga postopek o prekršku oškodovanec, mora
kaznovalni predlog navajati ime in priimek obdolženca, njegovo stanovanje, dejanski stan prekrška ter čas in kraj storitve
prekrška.

(4) Če sodnik med postopkom zve za prekršek, za katerega ni
bil vložen kaznovalni predlog, sporoči to pristojnemu predlagatelju postopka.

(4) Kaznovalni predlog zoper pravno osebo mora, poleg sestavin, predpisanih v tem zakonu, vsebovati tudi firmo oziroma
ime, s katerim pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v
pravnem prometu ter njen sedež in podatke o odgovorni
osebi.

Odločitve predlagatelja o prijavi prekrška
111. člen

Postopek s kaznovalnim predlogom

(1) Predlagatelj postopka mora v tridesetih dneh po prejemu
prijave vložiti pri pristojnemu sodišču kaznovalni predlog ali
pa obvestiti oškodovanca in prijavitelja, če to zahtevata ob
sami prijavi prekrška, da tega ne bo storil in navesti razloge za
to.

114. člen
(1) Ko sodišče prejme kaznovalni predlog, oceni, ali so podani
pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog nepopoln ali
nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v
osmih dneh dopolni oziroma popravi. Če predlagatelj
postopka tega v roku ne stori, sodišče z odločbo zavrže
kaznovalni predlog. Sodišče zavrže kaznovalni predlog tudi,
če ugotovi, da je bil vložen prepozno (prvi odstavek 111. člena
in prvi in drugi odstavek 112. člena).

(2) Predlagatelj postopka lahko odloči, da ne bo vložil kaznovalnega predloga:
1. če iz same prijave o prekršku izhaja, da dejanje ni prekršek;
2. če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo pregon;
3. če okoliščine primera kažejo, da postopek ne bi bil smotrn,
zlasti, če pravna oseba nima premoženja, ali je to tako
majhno, da ne bi zadoščalo niti za pokritje stroškov postopka.

(2) Če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek
postopka, izvede postopek o prekršku po uradni dolžnosti.
(3) Če sodišče ob kaznovalnem predlogu spozna, da ni pogojev za začetek postopka, zavrne predlog z obrazloženo
odločbo, oškodovanca pa napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

(3) Pred svojo odločitvijo lahko predlagatelj postopka zahteva, da prijavitelj svojo prijavo dopolni, zbere dodatna obvestila ali dokaze.
(4) Obvestilo oškodovancu mora vsebovati tudi pouk, da
lahko v osmih dneh po prejemu obvestila sam vloži kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču in podatke iz tretjega
odstavka 113. člena tega zakona.

(4) Pogojev za začetek postopka ni;
1. če dejanje ni prekršek;
2. če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za prekršek;
3. če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mogoč;
4. če je predlog za začetek postopka vložil nepristojni organ
oziroma oseba;
5. če je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po zakonu
ni mogoče začeti postopka o prekršku.

(5) Glede vloge državnega tožilca v postopku o prekršku se
smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 44.
člena, 45. do 51. člena v zvezi z 429. členom zakona o
kazenskem postopku.

Združitev in izločitev postopka
Oškodovanec kot predlagatelj

115. člen

112. člen

(1) Če |e obdolženec z enim dejaniem ali z več dejanji storil
več prekrškov, o katerih še ni bila izdana odločba, za vse
prekrške pa je pristojno isto sodišče, se izvede praviloma
enoten postopek in izda ena sama odločba o prekršku. Enoten postopek se izvede praviloma tudi zoper pravno osebo in
odgovorno osebo, zoper obdolženca, napeljevalca in pomagača, razen če so podani zakonski razlogi, da se postopek
vodi samo zoper enega izmed njih.

(1) Oškodovanec ima pravico, da v roku osmih dni po prejemu
obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena sam vloži kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču.
(2) Če oškodovanec ni prejel obvestila (prvi odstavek 111.
člena), sme po izteku roka iz prvega odstavka prejšnjega
člena sam v roku osmih dni vložiti kaznovalni predlog pri
pristojnem sodišču.
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(2) Sodišče lahko do izdaje odločbe o prekršku iz tehtnih
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razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek za
posamezne prekrške ali zoper posamezne obdolžence, napeIjevalce ali pomagače izloči iz enotnega postopka in dokonča
posebej.

objektu ali njegovem okolišu ali na območju vojaškega tabora
ali na območju, kjer potekajo vojaške vaje, v vojaškem kopenskem vozilu, v vojaški ladji ali v vojaškem zračnem plovilu,
pooblaščene osebe obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo in vojaške policije.

(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče posebno
odločbo. Zoper odločbo, s katero je odrejena združitev
postopka ali izločitev postopka, ni pritožbe.

119. član
Sodnik oziroma pooblaščena uradna oseba, ki je odredila
pridržanje, obvesti o pridržanju družino pridržanega, razen če
ta temu nasprotuje, ali če glede na trajanje pridržanja, oddaljenosti stalnega prebivališča ali glede na druge podobne
okoliščine tega ni mogoče storiti. O pridržanju se obvesti na
zahtevo pridržanega njegovega delodajalca oziroma predstavništvo tuje države, pa tudi pristojni center za socialno
delo, če je treba kaj ukreniti za varstvo ali preskrbo otrok in
drugih družinskih članov, za katere skrbi pridržani.

Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za
uspešno izvedbo postopka o prekršku
116. člen
(1) Če je podan utemeljen sum. da je določena oseba storila
prekršek, sme sodnik do izdaje odločbe o prekršku, odrediti
njeno pridržanje:
1. če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če nima
stalnega prebivališča, upravičen pa je sum, da bo zbežala;
2. če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognila
odgovornosti za hujši prekršek;
3. če je bila zalotena pri hujšem prekršku, za katerega se
lahko izreče kazen zapora, pridržanje pa je potrebno, da se ji
prepreči nadaljevanje prekrškov.

120. člen
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana
odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se
pridržanje, ki je trajalo dvanajst ur ali manj všteje v kazen
zapora v dejanskem trajanju, v denarno kazen pa v višini 5.000
SIT. Pridržanje, ki je trajalo več kot dvanajst ur pa šteje za en
dan zapora oziroma za 10.000 SIT denarne kazni.

(2) Pridržanje osebe je treba zaznamovati v spisu in zapisati
dan in uro, ko je bilo odrejeno, da se pridrži. Ta zaznamek
podpiše sodnik, pridržana oseba pa potrdi s svojim podpisom, da ji je bila odredba o pridržanju naznanjena.

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu,
se všteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekršek, če
v kazenskem postopku ni bil spoznan za krivega in je bil za
isto dejanje kaznovan v postopku o prekršku.

(3) Pridržanje sme trajati največ štiriindvajset ur od tiste ure,
ko je bil oseba pridržana. V tem času jo je treba zaslišati in
izdati odločbo o prekršku ali pa jo izpustiti.

121. člen
(1) Če se začne postopek o prekršku zoper obdolženca, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa bi rad
pred koncem postopka zapustil Republiko Slovenijo, ali če
začasno prebiva v tujini, kakor tudi, ko se je bati, da bi se
lahko z begom izognil odgovornosti za prekršek, sme sodnik
na njegov predlog odločiti, da položi osebno ali kdo drug zanj
varščino.

117. člen
(1) Sodnik sme odrediti, da se tisti, ki ga v alkoholiziranosti
zalotijo pri prekršku, pridrži, dokler se ne iztrezni, če je
nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Ta ukrep ne sme
trajati več kot dvanajst ur od tiste ure. ko je bil pridržan.

(2) Če je potrebno, zahteva sodnik od obdolženca, naj določi
svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko alkoholizirano
osebo pridrži tudi pooblaščena uradna oseba organa za
notranje zadeve.

(3) Varščine ni mogoče določiti, preden obdolženec ni zaslišan.

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in
uro, ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše uradna oseba,
ki je odredila pridržanje.

(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi
glede na težo prekrška, višino povzročene škode, osebne in
družinske razmere obdolženca ter glede na premoženjske
razmere tistega, ki jo daje. Varščina se lahko položi v gotovini,
vrednostnih papirjih, dragocenostih ali v drugih premičnih
stvareh večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti ali hraniti.

118. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tistega, ki so ga
zalotile pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče ugotoviti
storilčeve istovetnosti, ali če ta nima stalnega prebivališča, ali
če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil
odgovornosti za hujši prekršek, ali če so okoliščine, ki opravičujejo bojazen, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali da
ga bo ponovil. Storilca prekrška je treba v takem primeru
privesti brez odlašanja k pristojnemu sodniku.

(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se položena varščina
vrne.
(6) Če obdolženec pobegne, sodišče odloči, da gre varščina v
proračun Republike Slovenije.
(7) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravnomočnosti
odločbe o prekršku ne plačalzrečene denarne kazni, ali ne
poravna povzročene škode ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo denarna kazen, ugotovljena škoda,
pridobljena premoženjska korist in stroški postopka, presežek pa se vrne.

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten pri
prekršku izven uradnih ur pristojnega sodišča in če so okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme pooblaščena
uradna oseba organa za notranje zadeve pridržati; pridržanje
traja, dokler ni mogoče storilca privesti k pristojnemu sodniku
za prekrške, vendar pa najdalj dvanajst ur.

(8) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravnomočnosti
odločbe o prekršku nastopi prestajanje kazni zapora, ne
poravna pa povzročene škode, premoženjske koristi ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo ugotovljena
škoda, pridobljena premoženjska korist in stroški postopka,
morebitni presežek varščine pa se vrne. Če kaznovani ne
nastopi prestajanja kazni zapora, gre morebitni presežek
varščine v proračun Republike Slovenije.

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in
uro, ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše uradna oseba,
ki je odredila pridržanje, pridržani pa potrdi s svojim podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju naznanjena.
(4) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve, imajo v
primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba v vojaškem

(9) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik posebno
odločbo.
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Zaslišanje obdolženca

125. člen

122. člen

(1) Obdolženec se sme soočiti s pričo ali z drugim obdolžencem, če se njune izpovedbe ne ujemajo v pomembnih dejstvih.

(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdolžencu se
pove, česa je obdolžen, nato pa se vpraša, kaj lahko navede v
svoj zagovor; pri tem se mu pove: da se ni dolžan zagovarjati
in tudi ne odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, pa ni
dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati
odgovornosti za prekršek. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli,
da uporablja svoje zapiske.

(2) Soočenci se vsak zase zaslišijo o vsaki okoliščini, v kateri
se njihove izpovedbe ne ujemajo in njihov odgovor vpiše v
zapisnik.
126. člen

(2) Će se obdolženec noče zagovarjati ali noče odgovarjati na
posamezna vprašanja, ga je treba poučiti, da si utegne s tem
otežiti zbiranje dokazov za svojo obrambo.

Obdolženčeva izpovedba se vpiše v zapisnik v obliki pripovedovanja; vprašanja in odgovori nanje se vpišejo v zapisnik
samo, če je to potrebno.

(3) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba najprej vprašati
za osebne podatke: ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj
rojstva, poklic, zaposlitev, stanovanje, zakonsko stanje in
število otrok, državljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženjske
razmere, ali je že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje ali za
prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postopku, ali je
zoper njega uveden postopek še za kakšen drugi prekršek in
če je mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poučiti, da mora takoj sporočiti vsako spremembo naslova ali nameravano spremembo prebivališča, ter
ga opozoriti na posledice, če ne bo tako ravnal.

127. člen
(1) Obdolženec se zasliši po tolmaču, če ne zna jezika, ki se
uporablja v postopku.
(2) Če je obdolženec gluh, se mu postavijo vprašanja pisno, če
je nem, pa se zahteva od njega, da odgovori pisno. Če se
zaslišanje ne more opraviti na ta način, se pokliče za tolmača
nekdo, ki se zna sporazumevati z obdolžencem.
128. člen

(4) Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor pisno, če spozna da glede na pomen prekrška in podatke,
ki so navedeni v predlogu, ni potrebno neposredno ustno
zaslišanje, pri čemer je treba obdolženca poučiti o njegovih
pravicah in dolžnostih iz prvega in tretjega odstavka tega
člena.

(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v postopku o prekršku se zagotovi z vabilom. Vabilo pošlje sodišče, ki vodi
postopek o prekršku.
(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdolžen in
ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme podati
svoj zagovor pisno. Obdolženca, ki je povabljen, da pride
osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba,
če se ne bo odzval vabilu. Če za pravilno odločitev ni nujno,
da bi bil obdolženec zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da
bo odločba o prekršku izdana brez njegovega zaslišanja, če
se vabilu ne bo odzval.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka obdolženec lahko
odkloni pisni zagovor in zahteva ustno zaslišanje.
(6) Če obdolženec v določenem roku ne pošlje pisnega zagovora se šteje, da zahteva ustno zaslišanje.
123. člen

129. člen

(1) Pri zaslišanju je treba obdolžencu omogočiti, da se v
neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh okoliščinah, ki ga
obremenjujejo, in da navede vsa dejstva, ki so v korist njegovi
obrambi.

(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne zglasi na vabilo in
svojega izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče vročiti
v.redu vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu obdolženec
izmika, njegova navzočnost pa je potrebna za pravilno odločitev, se odredi privedba. Privedbo je mogoče odrediti samo v
primeru, kadar je bilo v vabilu rečeno, da se mora obdolženec
osebno zglasiti.

(2) Ko obdolženec konča svojo izpovedbo, se mu postavijo
vprašanja, če je treba, da se izpolnijo vrzeli ali odpravijo
nasprotja in nejasnosti v njegovem pripovedovanju.

(2) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba navesti ime in
priimek obdolženca, ki naj se privede, zadevo, v kateri se
odreja privedba in razlog, zaradi katerega je odrejena privedba. Odredba mora imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki
je privedbo odredil. Izvršitev odredbe se prepusti organom za
notranje zadeve.

(3) Zaslišanje se mora opraviti tako, da se v polni meri spoštuje obdolženčeva osebnost.
(4) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila ali grožnja, da
bi se dosegla kakšna njegova izjava ali priznanje, niti ni
dovoljeno pri njem uporabiti zdravniškega posega ali mu dati
takšna sredstva, s katerimi bi se vplivalo na njegovo voljo pri
izpovedovanju: na takšno obdolženčevo izpovedbo ni
mogoče opreti odločbe o prekršku.

(3) Privedba obdolženca se sme odrediti tudi brez poprejšnjega vabila, če obdolženec ne more dokazati istovetnosti, ali
če nima stalnega prebivališča.
130. člen

124. člen

Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na zaslišanje
obdolženca (122. do 129. člen). Pred njegovim zaslišanjem je
treba preveriti ali je pooblaščen, da zastopa obdolženo
pravno osebo.

(1) Obdolžencu je treba postavljati vprašanja jasno, razločno
in določno, tako da jih lahko popolnoma razume. Vprašanja
zlasti ne smejo izhajati s stališča, kot da je kakšno še neugotovljeno dejstvo, že ugotovljeno. Prav tako se mu tudi ne
smejo postavljati vprašanja, v katerih je obsežno navodilo,
kako je treba nanje odgovoriti. Obdolženca se ne sme preslepiti, da bi se dosegla njegova izjava ali priznanje.

Zaslišanje prič
131. člen

(2) Če se poznejše obdolženčeve izpovedbe razlikujejo od
prejšnjih, zlasti če obdolženec prekliče svoje priznanje, se
zahteva od njega, naj pove razloge, zakaj različno izpoveduje
oziroma zakaj preklicuje priznanje.
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(1) Priče se zaslišijo, če je to potrebno za ugotovitev dejanskih
okoliščin.
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(2) Kdor je poklican za pričo, mora na vabilo priti k pričevanju
in pričati; kdor zaradi onemoglosti, bolezni ali nezmožnosti
ne more priti, se zasliši, kjer je.

(2) Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti
resnico in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti,
da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje. Pričo je treba tudi
opozoriti, da ni dolžna odgovarjati na vprašanja iz 136. člena
tega zakona in to opozorilo vpisati v zapisnik.

132. člen
Pričo zasliši sodišče, pri katerem se vodi postopek o prekršku, razen če priča ne živi na njegovem območju; v tem
primeru opravi zaslišanje sodišče za prekrške, na katerega
območju priča prebiva.

(3) Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime očeta,
poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do
obdolženca in oškodovanca. Opozoriti jo je treba, da mora
sodišču za prekrške sporočiti spremembo naslova ali prebivališča.

133. člen

(4) Pri zaslišanju mladoletne osebe, zlasti če je bila s prekrškom oškodovana, jo je treba ravnati obzirno, da zaslišanje ne
bi škodljivo vplivalo na njeno duševno stanje. Če je potrebno,
se zaslišanje mladoletne osebe opravi s pomočjo pedagoga
ali kakšnega drugega strokovnjaka.

Kot priča ne sme biti zaslišan;
1. kdor bi s svojo izpovedjo prekršil dolžnost varovanja
uradne, državne ali vojaške tajnosti, dokler ga pristojni organ
ne odveže te dolžnosti;
2. obdolženčev zagovornik o tistem, kar mu je obdolženec
zaupal kot svojemu zagovorniku, razen če obdolženec to sam
zahteva.

138. člen
(1) Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove vse,
kar ve o zadevi; nato pa se ji postavijo vprašanja, da se njene
izpovedbe preizkusijo, dopolnijo in razjasnijo. Pri zaslišanju
prič ni dovoljeno slepiti in tudi ne postavljati takšnih vprašanj,
v katerih je že obseženo navodilo, kako naj odgovori.

134. član
(1) Dolžnosti pričevanja so oproščeni:
1. obdolženčev zakonec in oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti;
2. obdolženčevi sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski
vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do
vštetega drugega kolena;
3. obdolženčev posvojenec in posvojitelj;
4. zdravnik in oseba, ki opravlja drug poklic ali dejavnost, o
tistem, kar je zvedel pri opravljanju poklica oziroma dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je
zvedel pri opravljanju takega poklica ali take dejavnosti;
5. verski spovednik o tistem, česar se mu je obdolženec
spovedal.

(2) Ni dovoljeno, da bi se pri priči uporabili zdravniški posegi
ali da bi se ji dala takšna sredstva, s katerimi bi se vplivalo na
njeno voljo pri izpovedovanju.
(3) Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o čemer priča.
(4) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo
glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki okoliščini, o
kateri se njihove izpovedbe ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in
njihovi odgovori vpišejo v zapisnik. Hkrati se smeta soočiti
samo dve priči.
v

(2) Sodnik je dolžan poučiti osebe, omenjene v prejšnjem
odstavku, preden jih zasliši, ali takoj, ko izve za njihovo
razmerje do obdolženca, da jim ni treba pričati. Pouk in
odgovor se vpišeta v zapisnik.

(5) Oškodovanca, ki se zaslišuje kot priča, je treba vprašati, ali
želi premoženjskopravni zahtevek uveljaviti v postopku o prekršku.

(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno
razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna
pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to zahteva
sam obdolženec.

139. člen
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, ali če je
gluha ali nema, se zasliši tako, kot je predpisano v 127. členu
tega zakona.

(4) Kdor ima razlog, da odreče pričanje proti enemu od
obdolžencev, je oproščen pričanja tudi proti drugim obdolžencem, če se njegova izpovedba po naravi stvari ne da
omejiti samo nanje.

140. člen
(1) Navzočnost priče pri zaslišanju v postopku o prekršku se
zagotovi z vabilom. Vabilo pošlje sodišče, ki vodi postopek o
prekršku.

135. člen
Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ne bi smel biti zaslišan kot
priča (133. člen) ali kdo, ki ni bil dolžan pričati (134. člen), pa o
tem ni bil poučen niti se ni izrecno odpovedal tej pravici, ali pa
pouk in odpoved pričevanju nista zapisana v zapisnik, ali če je
bil zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti pomena pravice, da ni dolžan pričati, ali če je bila izpovedba priče izsiljena s silo, grožnjo ali kakšnim drugim podobnim prepovedanim sredstvom (drugi odstavek 136. člena), ne sme sodišče na
tako izpovedbo opreti svoje odločbe.

(2) V vabilu je treba povedati, da se mora priča zglasiti in da
bo odrejena privedba, če se neopravičeno ne bo zglasila na
vabilo.

136. člen

(1) Če se pravilno povabljena priča ne zglasi na vabilo in
svojega izostanka ne opraviči, njena navzočnost pa je
potrebna za ugotovitev dejanskega stanja, se odredi privedba.
Privedbo je mogoče odrediti samo v primeru, kadar je bilo v
vabilu rečeno, da se mora priča osebno zglasiti.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata
tudi, kadar se oškodovanec vabi kot priča. To je treba posebej
povedati v vabilu.
141. člen

Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vprašanja, če je
verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika (1. do 3. točka prvega odstavka 134. člena) v hudo
sramoto, znatno materialno škodo, v kazenski pregon ali
postopek o prekršku.

(2) Privedba oškodovanca se sme odrediti samo, kadar je
povabljen obenem kot priča.

137. člen

(3) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba povedati ime
priče, ki naj se privede, zadeva v kateri se odreja privedba in
razlog, zaradi katerega je bila odrejena privedba. Odredba
mora imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je privedbo

(1) Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti drugih
prič. Priča mora dajati odgovore ustno.
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odredil. Izvršitev odredbe se prepusti organom za notranje
zadeve.

147. člen

Ogled

(1) Izvedenec pregleda predmete v navzočnosti sodnika i"
zapisnikarja, razen če je za pregled potrebna dolgotrajna
preiskava, ali če se preiskava opravi v_ zavodu oziroma p"
državnem organu ali če je to iz moralnih ozirov neprimerno.

142. člen

(2) Če je za izvedenstvo potrebna analiza kakšne snovi, se da
izvedencu, če je to mogoče, na razpolago le del takšne snovi,
potrebna količina ostanka pa spravi za primer poznejših
analiz.

(1) Će si je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega dejstva potrebno kaj osebno ogledati, se opravi ogled.
(2) Sodišče, ki je odredilo ogled, določi, kdo naj se povabi k
ogledu.

148. člen
(1) Izvid in mnenje izvedenca se takoj vpišeta v zapisnik
Izvedencu se lahko dovoli, da da svoj pisen izvid in mnenje
oziroma pisno mnenje pozneje v roku, ki mu ga določi sodišče.

Izvedenci
143. člen
(1) Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega
dejstva potrebno dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima
potrebno strokovno znanje, se odredi, naj to opravijo izvedenci.

(2) V zapisniku o izvedenskem delu ali v pisnem izvidu in
mnenju je treba navesti, kdo je to delo opravil ter njegov
poklic, strokovno izobrazbo in specialnost.

(2) Če je bilo izvedensko delo že opravljeno v kakšnem
postopku pred začetkom postopka o prekršku, sodišče presodi, ali je treba izvedensko delo dopolniti ali ponoviti.

(3) Po končanem izvedenskem delu, pri katerem nista bila
navzoča, je treba obdolženca in oškodovanca obvestiti, da je
bilo delo opravljeno in da lahko pregledata zapisnik oziroma
pisni izvid in mnenje.

144. člen

149. člen

(1) Kdor je povabljen kot izvedenec, se je dolžan odzvati
vabilu in podati svoj izvid in mnenje.

(1) Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo, ali če je njihov izvid nejasen, nepopoln ali pa sam s
seboj ali z raziskanimi okoliščinami v nasprotju, pa se te
pomanjkljivosti ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedencev, se ponovi dokazovanje z istimi ali drugimi izvedenci.

(2) Če se pravilno povabljeni izvedenec ne zglasi na vabilo in
svojega izostanka ne opraviči, se odredi privedba.
(3) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba navesti ime in
priimek izvedenca, ki naj se privede, zadevo, v kateri se odreja
privedba in razlog, zaradi katerega je odrejena privedba.
Odredba mora imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je
privedbo odredil. Izvršitev odredbe se prepusti organom za
notranje zadeve.

(2) Če so v mnenju izvedencev nasprotja ali pomanjkljivosti,
ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti danega mnenja,
pa se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim
zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih izvedencev.

145. člen

150. član

(1) Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor ne sme biti zaslišan
kot priča (133. člen) ali kdor je oproščen dolžnosti pričevanja
(134. člen), kot tudi tisti, proti kateremu je bil storjen prekršek;
če pa je bil postavljen, se odločba o prekršku ne more opirati
na njegov izvid in mnenje.

(1) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokovni
zavod, ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega organa, se tako delo, zlasti če je bolj zamotano, zaupa
praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma
organ določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo
opravijo.

(2) Razlog za izločitev izvedenca je podan tudi glede oseb, ki
so skupaj z obdolžencem ali oškodovancem v delovnem razmerju pri istem organu, zavodu, isti gospodarski družbi ali
drugi organizaciji ali pri samostojnem podjetniku posamezniku, kot tudi glede oseb, ki so v delovnem razmerju pri
oškodovancu ali obdolžencu.

(2) Če je izvedenstvo zaupano strokovnemu zavodu oziroma
državnemu organu, ga organ, ki vodi postopek, opozori: da
pri dajanju izvida in mnenja ne more sodelovati oseba iz 145.
člena tega zakona in tudi ne nekdo, proti kateremu je podan
kakšen razlog za izločitev od izvedenstva, ki je določen v tem
zakonu; in na posledice, če bi dal kriv izvid oziroma mnenje.

(3) Za izvedenca se praviloma ne vzame, kdor je bil zaslišan
kot priča.

(3) Strokovnemu zavodu oziroma državnemu organu se da na
razpolago gradivo, ki je potrebno za izvedensko delo; če je
potrebno, se ravna po tretjem odstavku 146. člena tega zakona.

146. člen
(1) Pred začetkom dokazovanja po izvedencu je treba izvedencu naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno
navede vse, kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje
nepristransko in v skladu s pravili znanosti ali strokovnega
znanja. Posebej ga je treba opozoriti, da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje

151. člen
Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali
začasne duševne bolezni, začasnih duševnih motenj, duševne
zaostalosti ali zaradi kake druge trajne ali hude duševne
motenosti prištevnost izključena ali zmanjšana, se odredi
psihiatrični pregled obdolženca.

(2) Sodnik vodi dokazovanje, pokaže izvedencu predmete, ki
naj jih pregleda, mu postavlja vprašanje in zahteva po potrebi
pojasnila glede njegovega izvida in mnenja.

152. člen
Kadar je potreben izvedenski pregled poslovnih knjig, mora
sodišče izvedencem nakazati, v kateri smeri in v kolikšnem
obsegu naj pregledajo poslovne knjige ter katera dejstva in
okoliščine naj ugotovijo.

(3) Izvedencu se smejo dajati pojasnila, sme se mu pa tudi
dovoliti pregled spisov. Izvedenec lahko predlaga, naj se
izvedejo dokazi ali preskrbijo predmeti in podatki, ki so
pomembni za izvid in mnenje.
poročevalec, št. 16
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153. člen

160. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvedenca, veljajo
tudi za tolmača.

(1)0 vsaki preiskavi se napravi zapisnik; v njem je treba poleg
drugih podatkov zapisati odredbo na podlagi katere je bila
preiskava opravljena in popisati vse zasežene predmete.

Hitna in osebna preiskava

(2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem je bila preiskava, in
pa navzoča občana. Če katera teh oseb noče podpisati zapisnika, se to zaznamuje v zapisniku.

154. člen

(3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava, se da overjen prepis
zapisnika.

(1) Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali osebna preiskava se sme opraviti samo pri hujših prekrških, če je verjetno, da se bodo v prostorih, na stvareh ali pri posameznih
osebah našli predmeti ali odkrili sledovi, ki bi bili lahko
pomembni za postopek, ali če se pričakuje, da bo mogoče
obdolženca pri preiskavi stanovanja in drugih prostorov prijeti.

Zaseg stvari
161. člen
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 39. in 40.
člena tega zakona vzamejo oziroma začasno vzamejo, se
smejo zaseči še pred izdajo odločbe o prekršku.

(2) Ni dovoljena preiskava prostorov, ki pripadajo osebam, ki
uživajo imuniteto po mednarodnem pravu.

(2) Zaseg odredi s svojo odredbo sodnik, ki vodi postopek o
prekršku. Tistemu, ki se mu stvari zasežejo, je treba izročiti
overjen prepis odredbe.

155. člen
(1) Preiskavo odredi s pisno odredbo sodnik, ki vodi postopek
o prekršku. Če je potrebno, se izvršitev odredbe o preiskavi
zaupa organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskemu
organu. Osebno preiskavo lahko opravi samo oseba istega
spola.

(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo
uradne osebe inšpekcijskih organov In pooblaščene uradne
osebe organov za notranje zadeve, da smejo zaseči predmete
iz prvega in drugega odstavka 39. člena tega zakona, kadar
uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene predmete takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o
prekršku, sodišče pa je dolžno zasežene predmete takoj sprejeti, če ni v predpisu o prekršku drugače določeno. Če predmeti niso v kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj
naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, dokler
sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, ne izda
odredbe o tem.

(2) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo mora pred preiskavo izročiti tistemu,
pri katerem naj se preiskava opravi, ali ki naj se preišče, pisno
odredbo.
156. člen
(1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, pri katerem
' naj se opravi, da prostovoljno izroči osebo ali predmete, ki se
iščejo. Ce je to zaman, se opravi preiskava.

(4) Zaseg motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki se sme
po prvem in drugem odstavku 38. člena tega zakona začasno
odvzeti, lahko odredi tudi pooblaščena uradna oseba organa
za notranje zadeve. Zaseg mora organ za notranje zadeve
naznaniti sodišču, ki vodi postopek o prekršku, obenem pa
poskrbeti za hrambo vozila.

(2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo, ali če se preiskuje v
javnih prostorih, se lahko preiskava začne takoj in brez
poprejšnje zahteve, naj se izroči oseba ali predmet.
157. člen

(5) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo
z natančnim popisom zaseženih predmetov.

(1) Stanovanje se preiskuje praviloma podnevi. Če se med
preiskavo znoči, ni treba z njo prenehati.

(6) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s
prevelikimi stroški, odredi sodišče, ki je pristojno za postopek
o prekršku, da se taka stvar proda.

(2) Pri preiskavi stanovanja morata biti navzoča dva polnoletna občana kot priči.

(7) Sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko na
ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, zasežene predmete vrne glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki
so mu bili zaseženi, razen če je odvzem predmetov obvezen.

158. člen
(1) Imetnik stanovanja ali drugih prostorov se povabi, naj bo
navzoč pri preiskavi. Če ga ni tam, se povabi k preiskavi
odrasel domačin ali sosed. Preiskava se sme opraviti samo v
navzočnosti dveh prič.

Prekinitev postopka
162. člen

(2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov se odpro s silo, če jih
lastnik ali njegov pooblaščenec ne odpre na ukaz uradne
osebe, ali če ga ni tam.
(3) Če se opravi preiskava v prostorih državnih organov,
gospodarskih družb ali drugih pravnih oseb ali v prostorih
samostojnega podjetnika posameznika, se povabi njihov
predstojnik ali predstavnik pravne osebe ali samostojni
podjetnik posameznik, naj bo pri preiskavi navzoč.

(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, z odločbo prekine
postopek:
1. če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če je obdolženec
na begu, ali če je sicer nedosegljiv državnim organom, ali če
je v tujini za nedoločen čas;
2. če je obdolženec duševno zbolel ali je pri njem nastala
duševna motnja.

(4) Če se opravi preiskava v vojaškem objektu, se povabi
pristojni vojaški poveljnik, naj bo pri preiskavi navzoč.

(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi dokazi o prekršku
in o odgovornosti obdolženca, do katerih je mogoče priti.

159. člen

(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prenehajo razlogi, ki
so povzročili prekinitev.

Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in so bili uporabljeni
za prekršek ali pridobljeni s prekrškom ali so nastali s prekrškom, se zasežejo.

(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se obvesti oškodovanec.
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Ustna obravnava

če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi takega
predloga ter priloženih podatkov in drugih dokazov spozna,
da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi brez zaslišanja
obdolženca izda odločbo o prekršku.

163. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno obravnavo, če je to potrebno za boljšo razjasnitev stvari.

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana
denarna kazen ali denarna kazen in kazenske točke v cestnem
prometu, če spodnja meja denarne kazni, predpisane za prekršek, ne presega zgornje meje denarne kazni, ki se lahko
izreče v skrajšanem postopku.

(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov zagovornik, priče in po potrebi tudi izvedenec. Če je obdolžena
pravna oseba, se na ustno obravnavo povabi njen zastopnik.
(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju
postopka in oškodovancu.

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če sodnik ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen in glede na osebne
lastnosti obdolženca, izreči denarno kazen.

164. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek, lahko odloči, da bo ustna obravnava v odsotnosti obdolženca, ki je bil v redu povabljen, če je
bil prej zaslišan, sodnik pa spozna, da njegova navzočnost ni
nujna za pravilno ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi pogoji
je lahko ustna obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega zastopnika obdolžene pravne osebe.

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme za vsak posamezni prekršek izreči posamezniku denarna
kazen do 100.000 SIT, pravni osebi denarna kazen do
1,000.000 SIT, samostojnemu podjetniku posamezniku in
fizični osebi, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic,>
denarna kazen do 500.000 SIT, odgovorni osebi pa denarna
kazen do 100.000 SIT.

(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne pride v redu
povabljeni zagovornik obdolženca.
165. člen

(5) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
smejo izreči tudi stranski kazni kazenske točke v cestnem
prometu v višini do štirih točk ali prepoved vožnje motornih'
vozil do treh mesecev in varstveni ukrep odvzema predmetov,
če njihova vrednost ne presega 100.000 SIT.

(1) Ustna obravnava je javna.
(2) Na ustni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne osebe.
(3) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko od začetka pa
do konca ustne obravnave po uradni dolžnosti ali na predlog
obdolženca, vselej pa po njegovem zaslišanju, odloči, da se
izključi javnost celotne ali dela ustne obravnave, če je to
potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale,
varstva osebnega ali družinskega življenja obdolženca ali
oškodovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju
sodnika javnost škodovala interesom pravičnosti.

(6) Proti odločbi o prekršku, izdani po prvem odstavku tega
člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v drugem
odstavku 189. člena tega zakona in predlagatelj postopka, v
osmih dneh od dneva vročitve, ugovor v korist obdolženca.
Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v škodo obdolženca.
(7) Za ugovor se glede njegove vsebine uporablja določba
192. člena tega zakona, glede števila izvodov pa določba
četrtega odstavka 190. člena tega zakona.

(4) Izključitev javnosti ne velja za obdolženca, njegovega
zakonitega zastopnika in zagovornika, zastopnika pravne
osebe, predlagatelja postopka, oškodovanca, njegovega
zakonitega zastopnika in njunega pooblaščenca.

(8) Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodnik, ki vodi postopek, razveljavi odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek.

(5) O izključitvi javnosti odloči sodnik s sklepom, ki mora biti
obrazložen in javno razglašen.

(9) Če je bila odločba o prekršku izdana v skrajšanem
postopku (prvi odstavek tega člena) razveljavljena le na ugovor v obdolženčevo korist, nova odločba o prekršku ne sme
biti v škodo obdolžencu glede pravne presoje prekrška in
sankcije za prekršek.

(6) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati samo v
pritožbi zoper odločbo o prekršku.
166. člen

Kazni za kršitev postopka

Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne vsebine predmeta postopka. Nato se začne zaslišanje obdolženca: če sta
obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba, se zasliši najprej zastopnik pravne osebe, nato pa odgovorna oseba, nato
se izvaja dokazni postopek z zaslišanjem prič, izvedencev in z
izvedbo drugih dokazov.

169. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z
denarno kaznijo do 50.000 SIT.

167. člen

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača
denarne kazni, lahko sodnik, ki vodi postopek, odredi, da se
kazen prisilno izterja.

(1) Obdolženec in njegov zagovornik, zastopnik in zagovornik
obdolžene pravne osebe, predlagatelj postopka ter oškodovanec imajo pravico med obravnavo predlagati dokaze in dajati
predloge, z dovoljenjem sodnika, ki vodi postopek, pa lahko
postavljajo tudi vprašanja osebam, ki se zaslišujejo.

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene
izvršitve.
170. člen

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno obdolžencu oziroma zastopniku obdolžene pravne osebe.

(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000
SIT.

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku
166. člen

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(1) Če temelji kaznovalni predlog na neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali na uradnih podatkih in
poročevalec, št. 16

(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali
ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz
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prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa
se kaznovati z denarno kaznijo.

(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka
umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje odločbe
o prekršku.

Enajsto poglavje

(3) O umiku kaznovalnega predloga mora sodišče v osmih
dneh obvestiti oškodovanca in ga poučiti, da lahko sam v
osmih dneh od sprejema sporočila nadaljuje postopek.

ODLOČBA O PREKRŠKU
Izdaja odločbe o prekršku

176. člen
(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo odločbe o prekršku (161. člen), se vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku
ali tistemu, ki so mu bili zaseženi, če se postopek ustavi
oziroma če ni razlogov, da se vzamejo.

171. člen
(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konća z izdajo
odločbe o prekršku.
(2) Odločba o prekršku se sme nanašati samo na osebo, ki je
obdolžena, in samo na dejanje, ki je predmet kaznovalnega
predloga.

(2) Predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo vzeti, se
vzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi ali
ko se storilcu prekrška izreče opomin, če to zahtevajo razlogi
splošne varnosti ali razlogi morale.

(3) Sodišče ni vezano na predlog predlagatelja postopka
glede pravne presoje dejanja.

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči
sodišče pred katerim je tekel postopek, v izreku odločbe. Če v
odločbi taka odločitev manjka, sodišče izda o tem posebno
odločbo.

172. člen
(1) Odločba o prekršku temelji na dokazih in dejstvih, ki so
bila ugotovljena v postopku.

(4) Posebno odločbo o odvzemu predmetov iz prejšnjega
odstavka izda sodišče, pred katerim je tekel postopek, če o
tem dotlej ni bilo odločeno.

(2) Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in v
zvezi z drugimi dokazi, na podlagi takšne presoje pa ugotoviti,
katero dejstvo se šteje za dokazano ali nedokazano.
173. člen

(5) Overjen prepis odločbe iz tretjega odstavka tega člena se
vroči tudi lastniku predmetov, če je ta znan.

(1) Z odločbo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija za
prekršek.

(6) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ima lastnik
predmetov pravico pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov ni zakonite podlage.

(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v odločbi o
prekršku navede, glede katerih prekrškov se postopek ustavi,
za katere pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu
izreče sankcija za prekršek.

177. član
(1) Z odločbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za
odgovornega, se izceče:
1. za kateri prekršek se obdolženec kaznuje, dejanski stan
prekrška in predpis o prekršku;
2. kazen, ki se izreče obdolžencu;
3. kazni za posamezne prekrške ter enotna kazen, če gre za
stek prekrškov;
4. odločitev o opominu;
5. odločitev o varstvenih ukrepih in o odvzemu premoženjske
koristi;
6. odločitev o vzgojnem ukrepu;
7. odločitev o vštetju pridržanja oziroma pripora;
8. odločitev o vštetju že začetega izvrševanja varstvenega
ukrepa, ki traja določen čas;
9. odločitev o stroških postopka;
10. odločitev o premoženjskopravnem zahtevku.

174. člen
(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo je
izdalo, ime in priimek sodnika, ki je izdal odločbo o prekršku,
ime in priimek obdolženca in zagovornika, firmo oziroma ime
in sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je predmet
postopka.
(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati obdolženčeve
osebne podatke, za obdolženo pravno osebo pa firmo oziroma ime in sedež obdolžene pravne osebe in izrek, da je
obdolženec odgovoren za prekršek ter podatke iz 177. člena
oziroma izrek, da se postopek zoper obdolženca ustavi ter
podatke iz 175. člena tega zakona z opisom dejanja.

(2) V odločbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba
plačati denarno kazen; navede se tudi opozorilo, da se bo
prisilno izterjala oziroma v primeru neizterljivosti spremenila
v zapor ter se navede tudi način, kako se bo denarna kazen
spremenila v zapor.

175. člen

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v odločbi o
prekršku tudi določiti, kako je treba ravnati z vzetimi predmeti. Če odvzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so
bili zaseženi po 161. členu tega zakona, je treba v odločbi o
prekršku odrediti, naj se ti predmeti vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili odvzeti.

(1) Odločba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda:
1. če dejanje ni prekršek;
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno
kaznovan ali je bil postopek zanj ustavljen, razen če je bil
ustavljen, ker je kaznovalni predlog podal neupravičeni predlagatelj (prvi, drugi in tretji odstavek 110. člena);
3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih mednarodnega prava;
4. če je pregon zastaran;
5. če ni dokazano, da je obdolženec storil prekršek;
6. če obdolženec med postopkom umre;
7. če je v zakonu določeno, da se storilec ne kaznuje za
prekršek;
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo
odgovornost za prekršek;
9. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek o
prekršku.

178. član
V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko navesti,
katera dejstva in iz katerih razlogov se štejejo za dokazana ali
nedokazana in kateri razlogi so bili odločilni pri uporabi
pravnih predpisov, zlasti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in odgovornost obdolženca oziroma na čem temelji
odločitev o ustavitvi postopka, okoliščine, ki so bile upoštevane pri odmeri sankcij za prekrške, kot tudi podlage za
odločitev o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o odvzemu premoženjske koristi.
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179. člen

pisom ministra za pravosodje, glede na trajanje in zamotano^
postopka ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo mo"
plačati.

(1) Pisna odločba o prekršku, ki se vroči obdolžencu in
drugim osebam, ki imajo pravico pritožbe, mora obsegati
pouk o pravici pritožbe ter rok in način vložitve.

(4) Stroški iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena se"
postopku o prekršku izplačujejo vnaprej iz sredstev sodišč
ki vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od
tistega, ki jih je po 184. členu tega zakona dolžan plačati.

(2) Pisna odločba o prekršku mora imeti tudi številko, datum,
podpis in uradni pečat sodišča, ki jo je izdalo.
180. člen

(5) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski
jezik, ki nastanejo z uporabo določb tega zakona o pravici
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do
uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po
določbah tega zakona dolžni povrniti stroške postopka 0
prekršku.

(1) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v
odločbi lahko popravi vsak čas po uradni dolžnosti ali na
predlog udeležencev postopka sodišče, ki je odločbo izdalo.
(2) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila odločba
udeležencem že poslana, je treba sporočiti udeležencem.

(6) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, če ne
razume ali ne govori jezika, v katerem teče postopek o prs*
kršku.

Premoženjskopravni zahtevek
181. člen

184. člen

(1) Odškodovanec lahko v postopku o prekršku uveljavlja
premoženjskopravni zahtevek glede vrnitve stvari, povrnitve
škode ali razveljavitve pravnega posla.

(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena sankcij*
za prekršek.

(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka se
vloži pri sodišču, ki vodi postopek, poda pa se lahko najdlje
do izdaje odločbe o prekršku na prvi stopnji.

(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu j«
bila izrečena sankcija, ne trpi stroškov za tiste prekrške, glede
katerih je bil postopek ustavljen, če se dajo ti stroški izločiti il
skupnih stroškov.

(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti
zahtevek in navesti dokaze. Zahtevek ne more presegati zneska, do katerega je za obravnavo in razsojanje premoženjskopravnih zahtevkov pristojen sodnik posameznik v pravdnem
postopku.

(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več obdolžencem,
se določi, kolikšen del stroškov plača vsak izmed njih, če tega
ni mogoče določiti, plačajo vsi obdolženci nerazdelno plačilo
stroškov postopka. Plačilo povprečnine se določi za vsakega
obdolženca posebej.

182. člen
(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloča sodišče, ki vodi
postopek o prekršku.

(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo proračun.
(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti obdolženca, ki mu je bila izrečena sankcija, povrnitve stroškov
postopka iz drugega odstavka 183. člena, če bi bilo zaradi
plačila stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje tistih, ki jih je dolžan preživljati.

(2) Če se postopek konča z odločbo, s katero se obdolženec
spozna za odgovornega za prekršek, lahko sodišče z odločbo
o prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje pristojnosti v celoti,
lahko pa mu ugodi samo deloma in s presežkom napoti
oškodovanca na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi,
če zneska škode ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z njegovim
ugotavljanjem preveč zavlekel postopek o prekršku. Oškodovanec se vedno napoti na pravdo, če se postopek o prekršku
ustavi.

(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača stroške
postopka.
185. člen
(1) V odločbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in
kolikšni so.

(3) Če se sodišče, ki vodi postopek o prekršku, izreče za
nepristojno, napoti oškodovanca, naj svoj zahtevek uveljavlja
pred pristojnim sodiščem.
Stroški postopka

(2) Če za zagotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda
pozneje o stroških postopka posebna odločba.

183. člen

186. člen

(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki, ki nastanejo v tem
postopku od njegovega začetka do konca in izdatki, nastali v
zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov pred sprožitvijo postopka.

(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, zastopnik obdolžene pravne osebe, priča,
izvedenec in tolmač plačajo ne glede na izid postopka o
prekršku stroške svoje privedbe, preložitev dejanja v
postopku o prekršku in druge stroške, ki so jih povzročili po
svoji krivdi, kot tudi ustrezen znesek povprečnine.

(2) Stroški postopka so:
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in
osebne preiskave;
2. izdatki za privedbo obdolženca;
3. vozni in potni stroški uradnih oseb;
4. izdatki za zdravljenje in stroški poroda pridržane osebe;
5. vozni stroški obdolženca in zastopnika obdolžene pravne
osebe;
6. povprečnina;
7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika;
6. potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega
zastopnika in pooblaščenca.

(2) O stroških iz prvega odstavka tega člena se odloči s
posebno odločbo.
187. člen
(1) O plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču, odloča
dokončno to sodišče v skladu z določbami 183. do 186. člena
tega zakona.
(2) Povprečnina se ne določi, če je bilo z odločbo višjega
sodišča odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist.

(3) Povprečnina se določi v mejah zneskov, določenih s predporočevalec, št. 16
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188. člen

prej. Ko se sklicuje na nova dejstva, mora navesti dokaze, s
katerimi naj bi se ta dejstva dokazala; ko se sklicuje na nove
dokaze pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi
dokazati.

Minister za pravosodje, izda natančnejše predpise o stroških
Postopka o prekršku.
Dvanajsto poglavje

193. člen

PRITOŽBA ZOPER ODLOČBO O PREKRŠKU SODIŠČA ZA
PREKRŠKE PRVE STOPNJE

Odločba o prekršku se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa,
ki določa prekršek;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske
koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

189. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje
sodišče.
(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec
oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z
obdolžencem v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, krvni
sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra ali rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo njen zastopnik oziroma njen zagovornik.

194. člen
(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana:
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti
izločena (83. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila izločena
(84. člen);
2. če je predlog za uvedbo postopka o prekršku podal nekdo,
ki ne more biti predlagatelj (prvi, drugi in tretji odstavek 110.
člena);
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred
izdajo odločbe o prekršku, razen v primerih iz drugega
odstavka 64. in prvega do četrtega odstavka 168. člena tega
zakona;
4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji
zahtevi na ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj v
postopku o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega
jezika in za pravice, da v svojem jeziku spremlja potek ustne
obravnave oziroma postopka (68. člen);
5. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost ustne
obravnave (165. člen);
6. če sodišče ni popolnoma rešilo predmeta kaznovalnega
predloga;
v
7. če je bil zahtevek, podan v kaznovalnem predlogu prekoračen;
8. če se odločba o prekršku opira na dokaz, ki je bil pridobljen
s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega
zakona ne more opirati;
9. če je bila z novo odločbo o prekršku, izdano po razveljavitvi
prejšnje odločbe, prekršena določba osmega odstavka 168.
člena in osmega odstavka 202. člena tega zakona;
10. če je izrek odločbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali
razlogom odločbe; ali če odločba sploh nima razlogov, ali če
v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti
razlogi popolnoma nejasni ali v precejšnji meri s posebej v
nasprotju; ali če je'o odločilnih dejstvih precejšnje nasprotje
med tem, kar se navaja v razlogih odločbe o vsebini listin ali
zapisnikov o izpovedbah v postopku in med samimi temi
listinami oziroma oziroma zapisniki.

(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Predlagatelj se lahko pritoži tako v škodo, kot v korist obdolženca.
(4) Če je izrečen varstveni ukrep odvzema predmetov, ki niso
last obdolženca, se sme lastnik predmetov pritožiti glede
izreka o odvzemu predmetov.
(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, krvni sorodnik v ravni
vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra
in rejnik obdolženca lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega posebnega dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. Rok
za pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis
odločbe vročen obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku.
(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so bili kaznovani po
169. in 170. členu tega zakona.
190. člen
(1) Pritožba se poda v osmih dneh po vročitvi odločbe.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila ustno naznanjena, začne teči z dnem naznanitve, razen če je udeleženec
zahteval, da se mu pošlje prepis odločbe.
(3) Pritožba se vloži pisno ali se poda ustno na zapisnik pri
sodišču, ki je izdalo odločbo o prekršku.
(4) Pisna pritožba se vloži v zadostnem številu izvodov za
sodišče, ki vodi postopek, za predlagatelja, obdolženca in
zagovornika, da se jim vroči. .
191. člen

(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana
tudi, če sodišče med postopkom ali ob izdaji odločbe ni
uporabilo ali je nepravilno uporabilo kakšno drugo določbo
tega zakona pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost
odločbe.

(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici do
pritožbe takoj, če je bila odločba o prekršku razglašena v
njuni navzočnosti, ali po prejemu odločbe o prekršku do
konca pritožbenega roka; vloženo pritožbo pa lahko umakneta do izdaje odločbe višjega sodišča.

195. člen

(2) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče preklicati.

(1) Kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki
določa prekršek, je podana, če je kršitev podana glede vprašanja:
1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca sprožen
postopek, prekršek;
2. ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za
prekršek;
3. ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku, zlasti pa ali je pregon za prekršek zastaral in ali je o
zadevi že pravnomočno odločeno;
4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet predloga za uvedbo
postopka, uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti;
5. ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu premoženj-

192. člen
(1) Pritožba mora obsegati navedbo odločbe, proti kateri je
podana in pritožnikov podpis; predlagateljeva pritožba pa še
predlog, naj se odločba razveljavi ali predlog, kako naj se
spremeni.
(2) Pritožbe ni treba posebej utemeljevati, temveč zadostuje,
da pritožnik pove, zakaj ni zadovoljen z odločbo.
(3) Pritožnik sme v pritožbi navajati nova dejstva in nove
dokaze, vendar mora povedati razloge, zakaj jih ni navedel že
39
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ske koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu organ, ki
vodi postopek;
6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora.«

sodišče. Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s
spisom brez odlašanja višjemu sodišču.
201. člen

196. člen

O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih
dejstev, se lahko sodnik poročevalec prepriča preko sodišča,
ki je izdalo odločbo o prekršku. Lahko pa si od tega sodišča
preskrbi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku.

(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno
odločilno dejstvo zmotno ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih
dejstev napravljen nepravilen sklep.
(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno
odločilno dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno.

202. člen

197. člen

(1) Višje sodišče zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo, če
tega ni storilo sodišče prve stopnje.

(1) Odločba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve o
kazni tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita
pravica sodišča, ki vodi postopek (5. točka 195. člena), vendar
to sodišče ni pravilno odmerilo kazni glede na okoliščine, ki
vplivajo na to, ali naj bo kazen večja ali manjša.

(2) Višje sodišče lahko odločbo o prekršku potrdi, razveljavi
ali spremeni.

(2) Odločitev o kazni se sme izpodbijati tudi zaradi tega, ker je
sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe o omilitvi
ali odpustitvi kazni, o opominu ali o nekaznovanju storilca, ali
ker teh določb ni uporabilo, čeprav so bili za to podani
zakoniti pogoji.

(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi
odločbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso podani
razlogi zaradi katerih se odločba izpodbija in tudi ne takšne
bistvene kršitve postopka oziroma materialnopravnih določb
tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, na katere je
treba paziti po uradni dolžnosti (prvi odstavek 198. člena).

(3) Odločitev o varstvenem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, če sicer ne gre za kršitev
materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa
prekršek (2. točka 193. člena), pač pa je sodišče prve stopnje
nepravilno izdalo to odločitev ali ni izreklo varstvenega
ukrepa oziroma odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili
za to podani zakoniti pogoji.

(4) Višje sodišče ugodi pritožbi in razveljavi odločbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo razveljavi po uradni dolžnosti
ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi, da je podana
bistvena kršitev določb postopka o prekršku, razen primera iz
petega in sedmega odstavka tega člena ali če spozna, da bi
moralo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja sodišče prve stopnje postopek dopolniti ali izvesti nov
postopek ter znova odločiti o isti zadevi.

(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskopravnem
zahtevku se sme izpodbijati, če je sodišče za prekrške prve
stopnje o teh vprašanjih odločilo v nasprotju z določbami
tega zakona.
198. člen

(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku
iz 8. točke prvega odstavka 194. člena tega zakona, se
odločba o prekršku sodišča prve stopnje ne sme razveljaviti,
če bi bila razveljavitev iz tega razloga samo v škodo obdolženca.

(1) Višje sodišče preizkusi odločbo o prekršku v tistem delu, v
katerem se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni
dolžnosti preizkusiti:
1. ali je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz
1. do 3. in 7. do 10. točke prvega odstavka 194. člena tega
zakona;
2. ali je bila na škodo obdolženca prekršena materialna
določba zakona ali predpis, ki določa prekršek (195. člen).

(6) Višje sodišče razveljavi odločbo o prekršku sodišča prve
stopnje tudi če odločba o prekršku sodišča prve stopnje ni
bila izpodbijana zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve
dejanskega stanja, če nastane pri odločanju o pritožbi precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev, ki so bila ugotovljena v odločbi o prekršku, zaradi česar misli, da je bilo
dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno v obdolženčevo škodo.

(2) Če pritožba, ki je podana v korist obdolženca, ni posebej
utemeljena (drugi odstavek 192. člena), se višje sodišče omeji
na preizkus kršitev iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka in na
preizkus odločitve o sankcijah in odvzemu premoženjske
"koristi.

(7) Višje sodišče ugodi pritožbi in spremeni odločbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni dolžnosti,
če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v odločbi o prekršku
sodišča prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba na
ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi predpisov
izdati drugačno odločbo, glede na stanje stvari pa tudi v
primeru kršitve iz 2., 7. in 9. točke prvega odstavka 194. člena
tega zakona. Višje sodišče spremeni odločbo o prekršku
sodišča prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri odmeri
sankcij za prekrške oziroma odvzemu premoženjske koristi
drugače presojati upoštevane okoliščine.

199. člen
Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 194. člena tega
zakona se sme pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na
kršitev ni mogel opozoriti med postopkom o prekršku, ali če
je nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo.

(8) Višje sodišče lahko spremeni odločbo sodišča prve stopnje tudi takrat, kadar spozna, da je sodišče prve stopnje
zmotno presodilo listine ali druge dokaze, ki jih ni samo
izvedlo in je nanje oprlo odločbo

200. člen
(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče prve
stopnje,

(9) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da so
razlogi, zaradi katerih je izdalo odločbo v korist obdolženca, v
korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali
se ni pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi
se bil pritožil tudi ta.

(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima
pravice do pritožbe ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če
je bila pritožba umaknjena ali pa po umiku pritožbe ponovno
vložena ali če pritožba po zakonu ni dovoljena.

(10) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se
odločba o prekršku ne sme spremeniti v škodo obdolženca
glede pravne presoje dejanja in sankcije za prekršek.

(3) Proti odločbi, s katero je bila prepozna ali nedovoljena
pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do pritožbe na višje
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postopka ali uporabe predpisa, ki je za kaznovanega milejši,
če bi bili navedeni in znani v prejšnjem postopku.

203. člen
(1) Višje sodišče sme razveljaviti odločbo sodišča prve stopnje samo deloma glede posameznega prekrška ali posameznega obdolženca, če ugotovi, da so podani razlogi za razveljavitev iz četrtega in šestega odstavka 202. člena tega zakona in
se dajo posamezni deli odločbe izločiti brez škode za pravilno
odločitev.

(2) Obnovo postopka je mogoče zahtevati v enem letu od
vročitve pravnomočne odločbe o prekršku.
(3) Obnovo postopka lahko zahteva kaznovani oziroma njegov zagovornik. Po siprti osebe, ki je kaznovana za prekršek,
lahko vložijo zahtevo za obnovo postopka osebe iz drugega
odstavka 189. člena tega zakona.

(2) Višje sodišče sme razveljaviti odločbo o prekršku sodišča
prve stopnje samo v odločitvi o varstvenem ukrepu odvzema
predmetov, ki niso last storilca prekrška, če je vložena pritožba lastnika predmetov (četrti odstavek 189. člena).

(4) Če je pravna oseba, ki je kaznovana za prekršek, prenehala
obstajati, lahko vloži zahtevo za obnovo postopka pravna
oseba, ki je njen pravni naslednik.

204. člen

(5) Obnova postopka se sme zahtevati, čeprav je pravnomočna odločba o prekršku že izvršena, in ne glede na zastaranje.

Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja ali zaradi kršitve materialnopravnih določb tega zakona
ali predpisa, ki določa prekršek, podana v korist obdolženca,
obsega tudi pritožbo zaradi odločitve o sankcijah in o odvzemu premoženjske koristi.

(6) V primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se
dokaže s pravnomočno sodbo, da so bile omenjene osebe
spoznane za krive tistih kaznivih dejanj. Če se postopek zoper
te osebe ne more izvesti, ker so umrle, ali ker je podana
okoliščina, ki izključuje kazenski pregon, se smejo dejstva iz
1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena dokazovati
tudi z drugimi dokazi.

205. člen
(1) Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa procesna dejanja in
pretresti vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo višje
sodišče v svoji odločbi.

209. člen

(2) Pri izreku nove odločbe je sodišče prve stopnje vezano na
prepoved, ki je predpisana v desetem odstavku 202. člena
tega zakona.

(1) Zahteva za obnovo postopka ne odloži izvršitve odločbe,
glede katere se obnova zahteva; vendar pa lahko sodišče prve
stopnje, ki je pristojno za odločanje o zahtevi, odloži izvršitev,
dokler se ne odloči o obnovi postopka, če je mnenja, da bo
zahtevi za obnovo postopka ugodeno.

206. člen
(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se primerno uporabljajo določbe 174., 175. in 177. člena tega zakona, drugi
odstavek 179. člena in določbe 180. člena tega zakona.

(2) Če se obnova postopka dovoli, odloži sodišče, ki odloča o
obnovi postopka, izvršitev odločbe, za katero je dovolil obnovo.
v

(2) V obrazložitvi odločbe oceni višje sodišče navedbe pritožbe in navede kršitve materialnopravnih določb tega
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, ki jih je upoštevalo po
uradni dolžnosti.

(3) Če sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o
zahtevi za obnovo postopka spozna, da so razlogi, zaradi
katerih je v korist kaznovanega dovolilo obnovo postopka, v
korist kakšnega drugega storilca, pomagača ali napeljevalca,
za katerega ni bila vložena zahteva za obnovo postopka,
ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi bila taka zahteva
vložena.

(3) Če višje sodišče razveljavi odločbo o prekršku sodišča
prve stopnje zaradi bistvenih kršitev določb postopka o prekrških, je treba v obrazložitvi navesti, katere določbe so bile
kršene in v čem je kršitev.

(4) V obnovljenem postopku odločba o prekršku ne more biti
spremenjena v škodo kaznovane osebe.

(4) Če se odločba o prekršku sodišča prve stopnje razveljavi
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je
treba navesti, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja.

210. člen
(1) V zahtevi za obnovo postopka je treba navesti, iz katerega
zakonitega razloga se zahteva obnova in s katerimi dokazi so
podprta dejstva, na katera se zahteva opira. Če v zahtevi ni teh
podatkov, zahteva sodišče prve stopnje od vložnika zahteve,
naj jo v določenem roku dopolni.

207. člen
V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati
tudi pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu.

(2) Sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za obnovo postopka,
če ugotovi na podlagi same zahteve in spisov prejšnjega
postopka, da jo je dala neupravičena oseba; ali da ni zakonitih
pogojev za obnovo postopka; ali da so bila dejstva in dokazi,
na katere se zahteva opira, navedeni že v kakšni prejšnji
zahtevi za obnovo postopka, ki je bila pravnomočno zavrnjena; ali da dejstva in dokazi očitno niso takšni, da bi se
mogla na podlagi njih dovoliti obnova postopka. Zahtevo za
obnovo postopka zavrže tudi. če vložnik zahteve za obnovo
postopka ni ravnal po zahtevi iz prvega odstavka tega člena.

Trinajsto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA ZOPER PRAVNOMOČNE
SODNE ODLOČBE O PREKRŠKU
Obnova postopka
208. člen
(1) Postopek za prekršek, ki je končan s pravnomočno
odločbo, se sme obnoviti v korist obdolženca:
1. če se dokaže, da temelji odločba o prekršku na ponarejeni
listini ali na krivi izpovedbi priče, izvedenca ali tolmača;
2. če se dokaže, da je do odločbe o prekršku prišlo zaradi
kaznivega dejanja sodnika ali druge uradne osebe, ki je odločala ali sodelovala v postopku;
3. če se ugotovi, da je bil obdolženec za isto dejanje že
kaznovan v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku;
4. če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki bi
pripeljali sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi do ustavitve

(3) Če sodišče prve stopnje ne zavrže zahteve za obnovo
postopka, razišče dejstva in preskrbi dokaze, na katere se
sklicuje zahteva. Na podlagi uspeha opravljenih dopolnitev
ugodi zahtevi in dovoli obnovo postopka ali pa zahtevo za
obnovo postopka zavrne.
211. člen
(1) Za novi postopek, ki teče po dovolitvi obnove postopka,
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veljajo iste določbe, kakor na prvi stopnji. Če se novi postopek ustavi, razveljavi sodišče prve stopnje tudi prejšnjo
odločbo o prekršku.

219. člen
(1) Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti kaznovani
posameznik, njegov zagovornik in državni tožilec Republike
Slovenije.

(2) Če se novi postopek ne ustavi, izreče sodišče prve stopnje
v novi odločbi o prekršku, da se prejšnja odločba deloma ali v
celoti spremeni, ali pa da ostane v veljavi.

(2) Državni tožilec Republike Slovenije sme vložiti zahtevo
tako v škodo kot v korist kaznovanega posameznika ali kaznovane pravne osebe.

212. član
Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo postopka in zoper
odločbo izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba.

(3) Kaznovani posameznik in njegov zagovornik smeta vložiti
zahtevo za varstvo zakonitosti v roku petnajstih dni od dneva,
ko je kaznovani posameznik prejel odločbo organa druge
stopnje.

Izredna omilitev kazni

220. člen

213. član

O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče
Republike Slovenije v senatu treh sodnikov na nejavni seji.

Omilitev pravnomočno izrečene kazni je dovoljena, če se po
pravnomočnosti odločbe o prekršku pokažejo okoliščine, ki
jih ni bilo, ko se je odločba izrekala, ali so bile, pa se zanje ni
vedelo, ki pa bi očitno pripeljale do milejše kazni.

221. član
V postopku za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo
določbe 420. do 426. člena zakona o kazenskem postopku.

214. člen
(1) Izredno omilitev kazni smejo zahtevati kaznovani in njegov
zagovornik kakor tudi osebe, ki imajo pravico pritožbe zoper
odločbo o prekršku v obdolženčevo korist (drugi odstavek
189. člena).

štirinaiato poglavje
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM
222. član

(2) Zahteva za izredno omilitev kazni ne zadrži izvršitve kazni;
sodišče prve stopnje pa lahko odloči, da vložena zahteva
zadrži izvršitev kazni do odločitve višjega sodišča.

Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti osebam, ki so storile prekršek kot mladoletniki, pa ob začetku
postopka o prekršku še niso stare devetnajst let. Druge
določbe tega zakona se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z
določbami tega poglavja.

215. član
(1) Zahteva za izredno omilitev kazni se poda pri sodišču prve
stopnje, ki je izdalo odločbo o prekršku.

223. član

(2) Sodišče prve stopnje zavrže zahtevo, če jo poda nekdo, ki
nima te pravice.

Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku in drugi
organi in zavodi, od katerih se zahtevajo poročila in predlogi,
so dolžni hitro ukrepati, da bi se postopek čimprej dokončal.

(3) Sodišče za prekrške prve stopnje razišče, ali so podani
razlogi za omilitev, nato pa pošlje spis s svojim obrazloženim
mnenjem višjemu sodišču v odločitev.

224. član
Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega mladoletnik stalno ali
začasno prebiva.

(4) Višje sodišče zavrne zahtevo, če spozna, da niso izpolnjeni
zakonski pogoji za izredno omilitev kazni. Če zahtevi ugodi z
odločbo spremeni odločbo o prekršku glede izreka o kazni.

225. člen
Zahteva za varatvo zakonitosti

Če je kdo storil en prekršek kot mladoleten, drugega pa kot
polnoleten, se opravi enoten postopek po določbah, ki veljajo
za polnoletne.

216. član
Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti zoper
odločbo, izdano na drugi stopnji, če je izrečena za prekršek
kazen zapora.

226. člen
(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s polnoletnimi storilci, se postopek proti njemu izloči.

217. član

(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s postopkom
zoper polnoletne storilce in opraviti po splošnih določbah
tega zakona samo, če je združitev postopka nujna za vsestransko razjasnitev stvari.

Zoper pravnomočno odločbo, izdano na drugi stopnji, se sme
vložiti zahteva za varstvo zakonitosti v naslednjih primerih:
1. zaradi kršitve materialne določbe tega zakona ali predpisa,
ki določa prekršek;
2. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku iz 1., 2.,
4. in 7. do 9. točke prvega odstavka 194. člena tega zakona;
3. zaradi drugih bistvenih kršitev določb postopka o prekršku,
če so te kršitve vplivale na zakonitost odločbe.

(3) Če se opravi enoten postopek proti mladoletniku in polnoletnim storilcem, se glede mladoletnika vselej uporabijo
določbe tega poglavja.
/
227. član

218. člen

O začetku postopka o prekršku proti mladoletniku obvesti
sodišče starše, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika mladoletnika ter pooblaščeni center za socialno delo, razen v primeru, ko je kazen za prekršek predpisana v določenem
znesku.

Državni tožilec Republike Slovenije sme ne glede na določbi
216. in 217. člena tega zakona vložiti zahtevo za varstvo
zakonitosti zoper vsako pravnomočno odločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek.
poročevalec, št. 16
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228. člen

šek, če glede na naravo prekrška in okoliščine, v katerih je bil
prekršek storjen, spozna, da postopek proti njemu ne bi bil
smotrn.

(1) Mladoletnika vabi sodišče po starših oziroma zakonitem
zastopniku, razen če to ni mogoče, ker je treba hitro ravnati,
ali zaradi drugih okoliščin.

(2) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku,
lahko ustavi postopek, če med postopkom spozna, da ne bi bil
smotrno izreči mladoletniku niti kazni niti vzgojnega ukrepa.
V ta namen lahko zahteva poročila od mladoletnikovih staršev
oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov.

(2) Mladoletniku se ne smejo vročiti pisanja na ta način, da bi
se pritrdila na oglasno desko sodišča.
(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mladoletniku vselej
vročiti v overjenem prepisu.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se kaznovalni
predlog z odločbo zavrne. Odločba o zavrnitvi kaznovalnega
predloga in odločba o ustavitvi postopka iz prejšnjega
odstavka se dostavi tudi pooblaščenemu centru za socialno
delo in mladoletnikovim staršem oziroma skrbniku, da storijo
potrebne ukrepe v skladu z njihovimi pravicami in dolžnostmi.

229. člen
(1) Kadar se odloča v postopku o prekršku proti mladoletniku
na ustni obravnavi, se javnost vselej izključi.
(2) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku,
sme dovoliti, da so na ustni obravnavi navzoče osebe, ki se
ukvarjajo z varstvom in vzgojo mladoletnika ter znanstveni
delavci.

236. člen
(1) Če sodišče izreče mladoletniku vzgojni ukrep, navede v
odločbi o prekršku samo, kateri ukrep mu izreče, ne izreče pa.
da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede katerega je bil
uveden postopek. V obrazložitvi odločbe opiše dejanje in
navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeni vzgojni ukrep.

(3) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku,
sme odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo posameznih
dokazov odstrani z ustne obravnave.

(2) Odločba, s katero se izreče mladoletniku denarna kazen,
mora biti izdana v obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni v
177. členu tega zakona.

230. člen
(1) V postopku proti mladoletniku se odločba o prekršku ne
more izdati brez njegovega zaslišanja.

237. člen

(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik navzoč,
zlasti pa pri njegovem zaslišanju, mora sodišče, ki vodi postopek, ravnati obzirno in upoštevati mladoletnikovo duševno
razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi postopek
škodljivo vplival na njegov razvoj.

(1) Mladoletnik ne plača stroškov postopka o prekršku in se
mu ne more v postopku o prekršku naložiti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka, razen če mu je bila izrečena
denarna kazen.
(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se mu
lahko naloži plačilo stroškov postopka o prekršku in izpolnitev premoženjsko pravnega zahtevka, tudi če se mu izreče le
vzgojni ukrep.
i

231. člen
Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o okoliščinah, ki so potrebne za presojo mladoletnikove duševne razvitosti, ter za spoznanje njegove osebnosti in razmer, v katerih
živi.

238. člen
Zoper odločbo, s katero je mladoletniku izrečen vzgojni ukrep
ali denarna kazen, se lahko osebe, ki imajo pravico do pritožbe zoper odločbo o prekršku, pritožijo v mladoletnikovo
korist tudi proti njegovi volji.

232. člen
(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba poleg
dejstev, ki se nanašajo na prekršek, zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove duševne razvitosti, preučiti okolje in razmere, v katerih
mladoletnik živi ter druge okoliščine, ki se tičejo njegove
osebnosti.

239. člen
(1) Brez dovoljenja sodišča, ki vodi postopek o prekršku, se
ne sme objaviti poteka postopka o prekršku proti mladoletniku in tudi ne odločba, ki je bila v njem izdana.

(2) Da se ugotove te okoliščine, je treba zaslišati mladoletnikove starše, njegove skrbnike in druge, ki lahko dajo o njih
potrebne podatke. O teh okoliščinah se zahteva po potrebi
poročilo pooblaščenega centra za socialno delo.

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti
del odločbe, ki ga je sodišče, ki vodi postopek o prekršku,
dovolilo objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme
objaviti mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz
katerih bi se dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre.

233. člen
V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo pooblaščen
center za socialno delo in starši, posvojitelj, rejnik in skrbnik
mladoletnika poleg pravic, ki so jim izrecno dane v tem
poglavju, tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka,
dajati med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in
dokaze, ki so pomembni za pravilno odločitev.

Petnajsto poglavje
IZREK DENARNE KAZNI
S SKLEPOM O PREKRŠKU

234. člen

240. člen

Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi
prekrška še ni bil star štirinajst let, se postopek ustavi in o tem
obvesti pooblaščen center za socialno delo.

(1) Če gre za prekrške, določene z zakonom ali uredbo Vlade
Republike Slovenije, za katere je predpisana denarna kazen v
določenem znesku (tretji odstavek 25. člena), izrečejo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki
izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem
zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, ali občinski
redarji, če so za to pooblaščeni z zakonom, denarno kazen s
sklepom o prekršku.

235. člen
(1) Sodišče lahko odloči, da ne bo začelo postopka proti
mladoletniku, čeprav so dokazi, da je mladoletnik storil prekr43
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(2) S sklepom o prekršku iz prejšnjega odstavka se naloži
plačilo predpisane denarne kazni in odvzamejo predmeti iz
prvega odstavka 39. člena tega zakona, če njihova vrednost
ne presega 100.000 SIT.

ženjske koristi navedeno, kateri vrednostni predmet oziroma
kolikšen denarni znesek se odvzame.

(3) Sklep o prekršku obsega ime in priimek storilca, kraj in čas
storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, denarno
kazen, odvzem predmetov in potrdilo o plačani denarni kazni
ali pravni pouk.

POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN
DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO BILE NEUPRAVIČENO
KAZNOVANE, ALI JIM JE BIL NEUPRAVIČENO IZREČEN
VARSTVENI ALI VZGOJNI UKREP, ALI JIM JE BILA
NEUTEMELJENO VZETA PROSTOST

Sedemnajsto poglavje

(4) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme izdati
sklepa o prekršku.

244. član

(5) Storilcu prekrška, za katerega je predpisana samo denarna
kazen v določenem znesku, ki mu sklepa o prekršku ni
mogoče takoj vročiti, se namesto tega sklepa pusti obvestilo o
prekršku, ki obsega kraj in čas storitve prekrška, pravno *
opredelitev prekrška, denarno kazen in pouk o roku in načinu
plačila denarne kazni. Storilcu prekrška, ki v tem roku
denarne kazni ne plača, pošlje organ, ki je izdal obvestilo o
prekršku, sklep o prekršku.

(1) Kdor je bil v postopku o prekršku kaznovan z zaporom, ali
mu je bila denarna kazen spremenjena v zapor (27. člen), ali
mu je bil izrečen varstveni ali vzgojni ukrep, ima pravico do
povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neupravičenega kaznovanja ali izrečenega ukrepa, če je bila pravnomočna odločba
o prekršku spremenjena ali razveljavljena in postopek zoper
njega pravnomočno ustavljen zato, ker je bilo ugotovljeno, da
dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili podani razlogi, ki
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. Pravico do
povrnitve škode ima tudi tisti, zoper katerega je bila odločba o
prekršku izvršena pred pravnomočnostjo.

(6) Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali
v roku osmih dni po vročitvi sklepa o prekršku ali izdaji
obvestila, plača le eno polovico denarne kazni, določene v
sklepu oziroma obvestilu.

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima
tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače povzročil svoje kaznovanje oziroma izrek kakšnega drugega ukrepa,
razen če je bil v to prisiljen.

(7) Ugovor se poda ustno ali pisno priporočeno po pošti
organu, ki je izdal sklep o prekršku.

(3) Pri kaznovanju za prekršek v steku se pravica do povrnitve
škode lahko nanaša na posamezne prekrške, glede katerih so
izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.

(8) Ko organ prejme ugovor in če ugotovi, da je utemeljen
lahko sklep o prekršku odpravi in o tem obvesti prizadetega.
Če organ sklepa o prekršku ne odpravi, pošlje ugovor skupaj
s kaznovalnim predlogom in s sklepom o prekršku sodišču.

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dneva,
ko je postala odločba o ustavitvi postopka pravnomočna.

(9) Če se denarna kazen ne plača takoj na kraju prekrška, ali
če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa
ni vložil ugovora, se pošlje sklep o prekršku v izvršitev
organu, pristojnemu po zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij.

(5) Zahteva za povrnitev škode se vloži pri ministrstvu za
pravosodje.
>l
245. član

(10) Če denarne kazni ni mogoče prisilno izterjati, predlaga
organ, ki je izdal sklep o prekršku, sodišču, da z odločbo
spremeni neizterjano denarno kazen v zapor.

(1) Če ministrstvo za pravosodje s svojo odločbo zahtevo za
povrnitev škode v celoti zavrne ali pa če v treh mesecih ne
izda odločbe o njej, lahko oškodovanec uveljavlja svoj zahtevek s tožbo pri pristojnem sodišču. Če je bilo zahtevi ugodeno
samo deloma, lahko vloži tožbo glede ostanka.

Šestnajsto poglavje
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI

(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne teče
zastaranje iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

241. član

(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo.

(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se
ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti.

246. član

(2) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, mora med postopkom zbirati dokaze in raziskovati okoliščine, ki so pomembne
za ugotovitev premoženjske koristi.

(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do povrnitve premoženjske škode. Če je oškodovanec že vložil zahtevek, lahko dediči nadaljujejo postopek le v mejah njegovega
prejšnjega oškodninskega zahtevka.

(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek,
naj se mu vrnejo stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom,
oziroma znesek, ki ustreza njegovi vrednosti, se ugotavlja
premoženjska korist samo v tistem delu, ki ni zajet s premoženjskopravnim zahtevkom. #

(2) Oškodovančevi dediči po njegovi smrti nadaljujejo postopek za povrnitev škode oziroma začno postopek, če je oškodovanec umrl, preden je iztekel zastaralni rok, pa se zahtevku
ni odpovedal.

242. član

247. član

Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko izjemoma odmeri
znesek premoženjske koristi po prostem preudarku, če bi bilo
njeno ugotavljanje povezano z nesorazmernimi težavami ali
če bi se zaradi tega postopek preveč zavlekel.

(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega sprožen ali
začetek postopek o prekršku ali je bil ta postopek pravnomočno ustavljen;
2. kdor je prestajal kazen zapora, če je bila v zvezi s postopkom o izrednem pravnem sredstvu izrečena krajša kazen
zapora, kot jo je že prestal, ali mu je bila izrečena denarna
kazen ali mu je bil namesto kazni izrečen opomin;
3. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela sodišča
kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost.

243. član
(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku.
(2) V odločbi o prekršku mora biti v izreku o odvzemu premoporočevalec, št. 16
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(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svojim nedovoljenim ravnanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost.

(2) Odločba postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati s pritožbo.

(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega
odstavka tega člena se primerno uporabljajo določbe tega
Poglavja.

252. člen
(1) Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen
ali odločeno o stroških postopka ali prisojena odškodnina, se
izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni,
stroškov postopka oziroma odškodnine.

248. člen
(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neupravičeno
kaznovanje ali kakšen drug ukrep iz prvega odstavka 244.
člena tega zakona ali neutemeljen odvzem prostosti neke
osebe prikazan v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem
prizadeto njeno dobro ime, objavi sodišče, ki je odločalo o
prekršku, na njeno zahtevo v časniku ali drugem sredstvu
javnega obveščanja sporočilo o odločbi, iz katere izhaja neupravičenost prejšnje odločbe oziroma ukrepa. Če primer ni bil
prikazan v sredstvu javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te
osebe tako sporočilo njenemu delodajalcu. Po smrti te osebe
imajo to pravico njen zakonec, otroci, starši, bratje in sestre
ter oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti.

(2) Če se je obdolženec pritožil zoper odlobčo o prekršku, se
šteje ta rok od dneva, ko je bila kaznovanemu naznanjena
odločba višjega sodišča.
253. člen
(1) Če obdolženi ne more dokazati identitete ali nima stalnega
prebivališča ali če bi se z odhodoma zaradi prebivanja v tujini
lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek, lahko sodišče,
ki je odločbo o prekršku izdalo na prvi stopnji, obenem
odloči, da se obdolženec pridrži, da se mu določi kraj bivanja
ali da se izterja denarna kazen, ne glede na pritožbo, če
spozna, da bi kaznovani lahko onemogočil izvršitev. Tako
lahko odloči sodišče tudi, če je obdolženec storil prekršek, za
katerega je bil kaznovan z zaporom, pa je podan utemeljen
sum, da bo prekršek ponovil.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, če ni bila
zahtevana povrnitev škode.
(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba
podati v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o ustavitvi postopka pri sodišču, ki je vodilo postopek o prekršku na
prvi stopnji. Pri odločanj^ o zahtevi se primerno uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 244. člena tega zakona.

(2) Če sodišče izreče kazen zapora, sme odrediti, da se obdolženec pridrži oziroma, da ostane v pridržanju, če so podani
razlogi iz prejšnjega odstavka. Pridržanje sme trajati do pravnomočnosti odločbe vendar največ petnajst dni.

249. člen

(3) Če sodišče izreče odstranitev tujca iz države kot stransko
kazen, se tujcu lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega
člena določi kraj, kjer mora prebivati do pravnomočnosti
odločbe, vendar najdlje za čas petnajstih dni.

(1) Osebi, ki ji je zaradi neupravičenega kaznovanja ali neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku prenehalo delovno razmerje ali lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna delovna oziroma
zavarovalna doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga je zaradi
neopravičenega kaznovanja ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila.

(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
pošlje sodišče prve stopnje pritožbo višjemu sodišču v štiriindvajsetih urah; to s&dišče mora izdati odločbo v štiriindvajsetih urah po tem, ko je dobilo spis.

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina
delovne oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ
dobo, priznano po prejšnjem odstavku.

(5) Če sodišče za prekrške izreče denarno kazen, lahko ob
pogojih iz prvega odstavka tega člena in če obdolženec te
kazni takoj ne plača, določi, da se takoj izterja, v primeru
neizterljivosti pa spremeni v zapor.

(3) Če pristojni organ ne upošteva dobe, priznane po prvem
odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahteva, da pristojno sodišče ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan.
Tožba se vloži zoper organ, ki ne priznava priznane dobe in
zoper Republiko Slovenijo.

254. člen
'. '
i'1
Za izvrševanje kazni, varstvenih ukrepov, vzgojnih ukrepov in
ukrepa odvzema premoženjske koristi se uporabljajo določbe
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

(4) Organu, pri katerem se uveljavlja pravica iz drugega
odstavka tega člena, se izplača iz sredstev proračuna Republike Slovenije prispevek za čas. za katerega je bila po prvem
odstavku tega člena doba priznana.

255. člen
(1) Kaznovani, ki je prestal polovico oziroma tretjino kazni
zapora, se lahko pogojno odpusti s prestajanja kazni, če je iz
narave prekrška in iz njegovega obnašanja v zaporu mogoče
utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil prekrška.

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega člena,
se v celoti všteva v pokojninsko dobo.
250. člen

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je bila
kaznovanemu izrečena kazen zapora do petnajstih dni.

Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za zahtevek za povrnitev neupravičeno izrečene ali neupravičeno
izterjane denarne kazni, odvzema premoženjske koristi in
izkupička od prodanih predmetov.

(3) O pogojnem odpustu odloča upravnik zapora.
Četrti del
Devetnajsto poglavje
POSEBNE DOLOČBE O PREKRŠKIH, DOLOČENIH
Z ODLOKOM OBČINE

Tretji del
Osemnajsto poglavje

256. člen

IZVRŠITEV ODLOČBE

(1) Za prekrške, določene z odlokom občine, se uporabljajo
določbe tega poglavja in naslednje materialne določbe tega
zakona:
- določbe prvega poglavja (temeljne določbe), razen 4. in 5.
člena;

251. člen
(1) Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko
postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir.
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- določbe drugega poglavja (prekršek in odgovornost zanj),
razen drugega odstavka 7. člena, 8. do 11. člena, 14. člena, 15.
člena ter prvega in drugega odstavek 18. člena;
- določbe tretjega poglavja (kazni za prekrške in opomin),
razen drugega odstavk a 26. člena, 28. do 34. člena in 36.
člena;
- določbe sedmega poglavja (zastaranje), razen 60. člena.

(3) Komisija za prekrške lahko sklep o prekršku potrdi ali
razveljavi in postopek ustavi.
(4) Komisija za prekrške sklep o prekršku potrdi, če ugotovi,
da niso podani razlogi, zaradi katerih se sklep o prekršku
izpodbija.
(5) Komisija za prekrške sklep o prekršku razveljavi in postopek ustavi, če ugotovi, da je pritožba utemeljena.

257. člen
(1) Za prekršek je odgovoren vsak, ki ravna v nasprotju z
odlokom občine in s tem stori kršitev, ki je v odloku opredeljena kot prekršek in za katero je določena globa.

263. člen
Komisija za prekrške odloči o pritožbi z odločbo, ki mora
vsebovati uvod z bistvenimi formalnimi sestavinami, izrek,
kratko obrazložitev in rok v katerem je treba plačati globo

(2) Mladoletnik, ki v času storitve prekrška, določenega z
odlokom občine, še ni dopolnil 18 let, ne more biti odgovoren
za prekršek.

264. člen

258. člen

(1) Odločba komisije za prekrške, s katero se sklep o prekršku
potrdi, postane izvršljiva, ko poteče rok, določen za plačilo
globe, pa globa v tem roku ni plačana. Rok za plačilo globe se
šteje od dneva, ko je bila odločba komisije za prekrške kaznovanemu naznanjena oziroma vročena.

(1) Za prekrške, določene z odlokom občine, izrekajo globo s
sklepom o prekršku pooblaščeni občinski redarji, ki morajo
imeti končan najmanj štiriletni program srednjega izobraževanja.

(2) Izvršljiv sklep o prekršku (drugi odstavek 259. člena) oziroma izvršljiva odločba komisije za prekrške iz prejšnjega
odstavka se pošljeta v izvršitev za davčno izvršbo pristojnemu
organu upravne enote, ki je krajevno pristojna po prebivališču
oziroma po sedežu storilca prekrška*

(2) Sklep o prekršku obsega ime in priimek storilca oziroma
firmo pravne osebe, kraj in čas storitve prekrška, navedbo
kršitve in pravno opredelitev prekrška, višino izrečene globe
in pravni pouk ter podpis in žig izdajatelja sklepa.
i,
(3) Sklep o prekršku se storilcu prekrška vroči na kraju storitve prekrška, če to ni mogoče pa se mu pošlje po pošti ali
vroči po občinskem kurirju.

265. člen
(1) Glede stroškov postopka in višine povprečnine se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka, 1„ 3., 5. in 6.
točke drugega odstavka, tretjega odstavka in četrtega
odstavka 183. člena, prvega odstavka 184. člena in prvega
odstavka 185. člena tega zakona.

259. člen
(1) Storilec prekrška lahko globo plača takoj, ko mu je sklep o
prekršku vročen, ali v roku 8 dni po vročitvi sklepa o prekršku.

(2) Stroški postopka o prekršku, plačani na podlagi odločbe
komisije za prekrške, so prihodek občine.

(2) Če storilec prekrška globe ne plača takoj na kraju prekrška, ali če je ne plača v določenem roku, pa se na sklep o
prekršku ne pritoži, postane sklep o prekršku pravnomočen in
izvršljiv.

(3) Stroški postopka o prekršku, ki je bil ustavljen, bremenijo
proračun občine.

260. člen

266. člen

(1) Storilec prekrška se lahko zoper sklep o prekršku pritoži v
roku osmih dni po njegovi vročitvi na občinsko upravo.

Občina sprejme podrobnejše predpise o poslovanju komisije
iz drugega odstavka 260. člena.

(2) O pritožbi zoper sklep o prekršku odloča komisija za
prekrške občine, na katere območju je bil prekršek stor|en (v
nadaljnjem besedilu: komisija za prekrške). Komisijo za prekrške sestavljajo trije člani in odloča z večino glasov. Predsednik komisije mora biti diplomirani pravnik, ostala člana komisije za prekrške pa morata imeti končan najmanj štiriletni
program srednjega izobraževanja. Predsednik in člani komisije imajo namestnike. Komisijo imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed drugih občanov.

Peti del
Dvajseto poglavje
EVIDENCA SODNIH ODLOČB O PREKRŠKIH, IZBRIS IZ EVIDENCE IN POGOJI ZA DAJANJE PODATKOV IZ EVIDENCE
SODNIH ODLOČB O PREKRŠKIH
267. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco pravnomočnih
sodnih odločb o prekrških.

261. člen

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega:

Pritožnik mora v pritožbi navesti zoper kateri sklep o prekršku
se pritožuje in iz katerih razlogov izpodbija sklep o prekršku.
Pritožba mora biti lastnoročno podpisana.

1. podatke o storilcu prekrška.
- firmo in sedež pravne osebe in samostojnega podjetnika
posameznika;
- osebno ime ter EMŠO posameznika, odgovorne osebe
pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic;
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika,
odgovorne osebe pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic;
- rojstni datum in kraj rojstva posameznika, odgovorne
osebe pravne osebe in fizične osebe, ki samostojno opravlja
dejavnost kot poklic;
2. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
3. podatke o prekršku;

262. člen
(1) Prepozno pritožbo ali pritožbo, ki je ni vložil storilec
prekrška, komisija za prekrške (drugi odstavek 260. člena)
zavrže.
(2) Komisija za prekrške lahko za razjasnitev zadeve opravi
razgovor s storilcem prekrška, s pooblaščenim občinskim
redarjem, ki je izdal sklep o prekršku, in z drugimi osebami, ki
bi o zadevi lahko kaj povedale, če meni, da je to potrebno za
odločitev o pritožbi.
poročevalec, št. 16
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

podatke o izrečenih kaznih;
podatke o izrečenih varstvenih ukrepih;
podatke o izrečenih vzgojnih ukrepih;
podatke o izrečenem opominu;
podatke o izvršenih sankcijah;
podatke o spremembi denarne kazni v zapor.

postopku proti odločbam, izdanim na prvi stopnji, sodišča za
prekrške.
272. člen

(3) Način vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister za pravosodje.

V Republiki Sloveniji so:
- sodišča za prekrške prve stopnje, ki imajo položaj okrajnih
sodišč;«
- višje sodišče za prekrške«

268. člen

273. člen

(1) Odločba o prekršku se izbriše iz evidence pravnomočnih
sodnih odločb o prekrških ko poteče rok, določen s tem
zakonom, če storilec prekrška v tem roku ne stori novega
prekrška.

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za
sodišča za prekrške določbe prvega dela zakona o sodiščih in
določbe zakona o sodniški službi.

j

274. člen

(2) Odločba o prekršku, s katero je bil izrečen opomin ali ukor,
se izbriše iz evidence pravnomočnih sodnih odločb o prekrških po preteku enega leta od pravnomočnosti odločbe o
prekršku.

(1) Pri sodiščih za prekrške prve stopnje se oblikujejo personalni sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih,
ocene sodniške službe in druga opravila, ki se nanašajo na
kadrovske zadeve sodnikov sodišča za prekrške prve stopnje,
če zakon tako določa.

(3) Odločba o prekršku se izbriše iz evidence pravnomočnih
sodnih odločb o prekrških po preteku dveh let od izvršitve
kazni ali vzgojnih ukrepov, izrečenih s to odločbo.

(2) Personalni sveti sodišča za prekrške prve stopnje so
sestavljeni iz predstojnika sodišča prve stopnje in dveh članov, ki jih izvolijo sodniki sodišča za prekrške prve stopnje
izmed sebe.
. i
275. člen
i
Imenovanje in razrešitev predstojnika sodišča za prekrške
prve stopnje predlaga predsednik višjega sodišča Imenuje ga
minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega
sveta.

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe o
prekršku, s katero so bile kazenske točke izrečene. Če je bilo
storilcu prekrška na podlagi zbranih kazenskih točk v cestnem prometu izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, se kazenske točke, na podlagi katerih je bilo
prenehanje veljavnosti izrečeno, izbrišejo iz evidence ob pravnomočnosti odločbe, s katero je bilo izrečeno prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Če je bil storilcu prekrška
izrečen varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, se
do izreka tega ukrepa izrečene kazenske točke v cestnem
prometu izbrišejo iz evidence ob pravnomočnosti odločbe, s
katero je bil izrečen varstveni ukrep.

Pomočniki sodnikov
>

(5) Odločba o prekršku se ne more izbrisati iz evidence
pravnomočnih sodnih odločb o prekršku dokler trajajo varstveni ukrepi.

276. člen

(1) Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število
pomočnikov sodnikov, ki sprejemajo na zapisnik vloge ter
izjave strank in pod vodstvom in po naročilu sodnika v posameznih zadevah zaslišujejo stranke, priče in izvedence ter
opravljajo druga deia po nalogu sodnika.

(6) Glede postopka za izbris odločbe o prekrških iz evidence
pravnomočnih sodnih odločb o prekrških se smiselno uporabljajo določbe 508. in 509. člena zakona o kazenskem
postopku.

(2) Pomočnik sodnika iz prejšnjega odstavka je lahko, kdor
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja v
državnem organu, ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik in kot diplomirani pravnik opravljen strokovni
izpit za delavce v upravi ali strokovni izpit za sodnike za
prekrške.

269. člen
(1) Podatki iz evidence pravnomočnih sodnih odločb o prekrških se dajejo le za neizbrisane odločbe, izdane v postopku o
prekršku, sodišču, državnemu tožilstvu, organom za notranje
zadeve in drugim predlagateljem postopka o prekršku in
organom pristojnim za izvrševanje sankcij za prekrške.

(3) Pomočnike sodnikov imenuje predsednik oziroma predstojnik sodišča izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na
pravnem področju.

(2) Podatki iz evidence pravnomočnih sodnih odločb o prekrških se smejo dati na obrazloženo zahtevo državnim organom, pravnim osebam in zasebnim delodajalcem, le če imajo
upravičen, na zakonu utemeljen interes.

277. člen
Finančna sredstva za delo sodišča za prekrške prve stopnje se
zagotavljajo v okviru predračuna tega sodišča.

270. člen

Pristojnost

Ministrstvo za pravosodje je dolžno vozniku na njegovo pisno
zahtevo pisno sporočiti število kazenskih točk v cestnem
prometu, ki jih je kot voznik dosegel v zadnjih dveh letih.

278. člen

Šesti del
PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA PREKRŠKE

Sodišča za prekrške prve stopnje so pristojna:
1. za odločanje o prekrških na prvi stopnji;
2. za odločanje o zahtevah za obnovo postopka o prekršku;
3. za opravljanje zadev pravne pomoči;
4. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa ta zakon.

Splošne določbe

279. člen

271. člen

Predsednik višjega sodišča odredi nujne zadeve, v katerih
sodišča opravljajo naroke in odločajo tudi v času od 15. julija
do 15. avgusta (83. člen zakona o sodiščih).

Enaindvajseto poglavje

(1) O prekrških odločajo na prvi stopnji in v pritožbenem
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1. Sodišče za prekrške v Celju s sedežem v Celju - za
območje sodnega okrožja Celje razen sodnih okrajev Velenje
in Mozirje;«
2. Sodišče za prekrške v Kopru s sedežem v Kopru - za
območje sodnega okrožja Koper;«
3. Sodišče za prekrške v Kranju s sedežem v Kranju - za
območje sodnega okrožja Kranj;«
4. Sodišče za prekrške v Krškem s sedežem v Krškem - za
območje sodnega okrožja Krško;«
5. Sodišče za prekrške v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
območje sodnega okrožja Ljubljana;«
6. Sodišče za prekrške v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnega okrožja Maribor;
7. Sodišče za prekrške v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okrožja Murska Sobota;«
8. Sodišče za prekrške v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici
- za območje sodnega okrožja Nova Gorica;«
9. Sodišče za prekrške v Novem mestu s sedežem v Novem
mestu - za območje sodnega okrožja Novo mesto;«
10. Sodišče za prekrške na Ptuju s sedežem na Ptuju - za
območje sodnega okrožja Ptuj;«
11. Sodišče za prekrške v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Gradcu - za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec;«
12. Sodišče za prekrške v Velenju s sedežem v Velenju - za
območje sodnih okrajev Velenje in Mozirje.

280. člen
Na sodišču za prekrške prve stopnje vodi postopek in odloča
sodnik posameznik.
281. člen
Predstojnik sodišča za prekrške prve stopnje:
1. odloča o izločitvi sodnikov sodišč za prekrške prve stopnje
in o izločitvi drugih uradnih oseb;«
2. opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon«
282. člen
Višje sodišče za prekrške je pristojno:
1. za odločanje o pritožbah proti odločbam izdanih po tem
zakonu na prvi stopnji;«
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med sodišči za prekrške
prve stopnje;«
3. za odločanje o zahtevah za izredno omilitev kazni;«
4. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.«
283. člen
(1) Višje sodišče za prekrške odloča v zadevah iz 1. do 3. točke
prejšnjega člena tega zakona v senatu, ki ga sestavlja en
sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.

(2) Za območje sodnega okrožja po prejšnjem odstavku se
šteje območje, določeno v 115. členu zakona o sodiščih.
288. člen
(1) Sodišča za prekrške prve stopnje odločajo na sedežu
sodišča in na zunanjih oddelkih.

(2) V zadevah iz 4. točke prejšnjega člena odloča sodnik
posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.
284. člen

(2) Na zunanjih oddelkih odločajo:

Predsednik višjega sodišča za prekrškie je pristojen:
1. za odločanje o izločitvi predstojnikov sodišč za prekrške
prve stopnje ter sodnikov višjega sodišča;«
2. za podajanje predlogov za imenovanje in razrešitev predstojnikov sodišč za prekrške prve stopnje;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon «

1. Sodišče za prekrške v Celju:
- na oddelku v Laškem v zadevah z območja sodnega okraja
Laško,
- na oddelku v Slovenjskih Konjicah v zadevah z območja
sodnega okraja Slovenske Konjice;
- na oddelku v Šentjurju pri Celju v zadevah z območja
sodnega okraja Šentjur pri Celju;
- na oddelku v Šmarju pri Jelšah v zadevah z območja
sodnega okraja Šmarje pri Jelšah;
- na oddelku v Žalcu v zadevah z območja sodnega okraja
Žalec.

285. člen
(1) Višje sodišče za prekrške na seji vseh sodnikov sprejema
načelna stališča, ki so pomembna za enotno uporabo tega
zakona in predpisov, ki določajo prekrške, ter za enotno
sodno prakso.

2. Sodišče za prekrške v Kopru:«
- na oddelku v Ilirski Bistrici v zadevah z območja sodnega
okraja Ilirska Bistrica;
- na oddelku v Izoli v zadevah z območja sodnega okraja
Izola;
- na oddelku v Piranu v zadevah z območja sodnega okraja
Piran;
- na oddelku v Postojni v zadevah z območja sodnega okraja
Postojna;
- na oddelku v Sežani v zadevah z območja sodnega okraja
Sežana.

(2) Sejo skliče in vodi predsednik višjega sodišča za prekrške.
(3) Za veljavno odločanje je potrebna navzočnost najmanj
dveh tretjin sodnikov višjega sodišča za prekrške.
(4) Odloča se z večino glasov vseh sodnikov višjega sodišča
za prekrške.
(5) Načelna stališča so obvezna za sodnike višjega sodišča za
prekrške in se lahko spremenijo samo na novi seji sodnikov.

3. Sodišče za prekrške v Kranju:«

286. člen

- na oddelku na Jesenicah v zadevah z območja sodnega
okraja Jesenice;
- na oddelku v Radovljici v zadevah z območja sodnega
okraja Radovljica- na oddelku v Škofji Loki v zadevah z območja sodnega
okraja Škofja Loka;
- na oddelku v Tržiču v zadevah z območja sodnega okraja
Tržič.

(1) Višje sodišče za prekrške opozori sodišča za prekrške prve
stopnje na pomanjkljivosti, ki jih je opazilo pri odločanju o
pravnih sredstvih.
(2) Če se kažejo take pomanjkljivosti pri sodiščih za prekrške
prve stopnje, ki so večjega pomena sme višje sodišče za
prekrške opozoriti na take pomanjkljivosti vsa ali samo nekatera sodišča za prekrške.

4. Sodišče za prekrške v Krškem:

Organlzaci|a

- na oddelku v Brežicah v zadevah z območja sodnega okraja
Brežice;
- na oddelku v Sevnici v zadevah z območja sodnega okraja
Sevnica.

287. člen
(1) V Republiki Sloveniji so naslednja sodišča za prekrške
prve stopnje:
poročevalec, št. 16
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5. Sodišče za prekrške v Ljubljani:
(3) Za območje sodnega okraja po prejšnjem odstavku in prvi
točki prvega odstavka 287. člena tega zakona se šteje
območje, določeno v 114. členu zakona o sodiščih.

- na oddelku v Cerknici v zadevah z območja sodnega okraja
Cerknica;
- na oddelku v Domžalah v zadevah z območja sodnega
okraja Domžale;
- na oddelku v Grosupljem v zadevah z območja sodnega
okraja Grosuplje;
- na oddelku v Hrastniku v zadevah z območja sodnega
okraja Hrastnik;
- na oddelku v Kamniku v zadevah z območja sodnega okraja
Kamnik;
- na oddelku v Kočevju v zadevah z območja sodnega okraja
Kočevje;
- na oddelku v Litiji v zadevah z območja sodnega okraja
Litija;
- na oddelku v Logatcu v zadevah z območja sodnega okraja
Logatec;
- na oddelku v Ribnici v zadevah z območja sodnega okraja
Ribnica;
- na oddelku v Trbovljah v zadevah z območja sodnega
okraja Trbovlje;
- na oddelku na Vrhniki v zadevah z območja sodnega okraja
Vrhnika;
- na oddelku v Zagorju ob Savi v zadevah z območja sodnega
okraja Zagorje.

289. člen
V Republiki Sloveniji je višje sodišče za prekrške s sedežem v
Ljubljani.
Sedmi del
Dvaindvajseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
290. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona vsi gospodarski prestopki,
določeni v veljavnih predpisih oziroma v predpisih, ki se
uporabljajo v Republiki Sloveniji, postanejo prekrški in se
obravnavajo kot prekrški po tem zakonu.
291. člen
(1) Zadeve gospodarskih prestopkov na okrožnih sodiščih, v
katerih do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana sodba ali
sklep sodišča prve stopnje, se odstopijo v nadaljnjo obravnavo pristojnemu sodišču za prekrške.

6. Sodišče za prekrške v Mariboru:
- na oddelku v Lenart u v zadevah z območja sodnega okraja
Lenart;
- na oddelku v Slovenski Bistrici v zadevah z območja sodnega okraja Slovenska Bistrica;

(2) Vložen obtožni predlog za gospodarski prestopek se šteje
za predlog za uvedbo postopka o prekršku po 110. členu tega
zakona.

7. Sodišče za prekrške v Murski Soboti:

(3) Vsa opravljena dejanja in odločitve v postopku za gospodarski prestopek na okrožnem sodišču se smiselno upoštevajo kot dejanja in odločitve v postopku o prekršku.

- na oddelku v Gornji Radgoni v zadevah z območja sodnega
okraja Gornja Radgona;
- na oddelku v Lendavi v zadevah z območja sodnega okraja
Lendava;
- na oddelku v Ljutomeru v zadevah z območja sodnega
okraja Ljutomer.

292. člen
(1) Zadeve gospodarskih prestopkov, v katerih je bila do
- uveljavitve tega zakona izdana sodba ali sklep sodišča prve
stopnje, se glede pritožbe, izrednih pravnih sredstev in glede
izvrševanja izrečenih sankcij obravnavajo po določbah
zakona o gospodarskih prestopkih, zakona o smiselni uporabi nekaterih določb kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku za gospodarske prestopke in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno; ter pred sodišči, ki so po
zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) in zakonu
o smiselni uporabi nekaterih določb kazenskega zakonika
Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku za
gospodarske prestopke pristojna za odločanje o navedenih
zadevah.

8. Sodišče za prekrške v Novi Gorici:
- na oddelku v Ajdovščini v zadevah z območja sodnega
okraja Ajdovščina;
- na oddelku v Idriji v zadevah z območja sodnega okraja
Idrija;
- na oddelku v Tolminu v zadevah z območja sodnega okraja
Tolmin.
9. Sodišče za prekrške v Novem mestu:
- na oddelku v Črnomlju v zadevah z območja sodnih okrajev
Črnomelj in Metlika;
- na oddelku v Trebnjem v zadevah z območja sodnega
okraja Trebnje.

(2) Če pristojno višje sodišče ugodi pritožbi zoper odločbo
okrožnega sodišča o gospodarskem prestopku, pa je samo ne
spremeni, ali če ugotovi, da jo je potrebno razveljaviti po
uradni dolžnosti, razveljavi odločbo sodišča prve stopnje v
celoti in zadevo odstopi v obravnavo pristojnemu sodišču za
prekrške.

10. Sodišče za prekrške na Ptuju:
- na oddelku v Ormožu v zadevah z območja sodnega okraja
Ormož.

(3) Če senat (šesti odstavek 25. člena zakona o kazenskem
postopku) pristojnega okrožnega sodišča dovoli obnovo
pravnomočno končanega postopka o gospodarskem prestopku se zadeva odstopi v ponovno obravnavo pristojnemu
sodišču za prekrške.

11. Sodišča za prekrške v Slovenj Gradcu:
- na oddelku v Dravogradu v zadevah z območja sodnega
okraja Dravograd;
- na oddelku v Radljah ob Dravi v zadevah z območja sodnega okraja Radlje ob Dravi;
- na oddelku na Ravnah na Koroškem v zadevah z območja
sodnega okraja Ravne na Koroškem.

(4) Če Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da je
zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena, pa samo ne spremeni pravnomočne odločbe o gospodarskem prestopku, oziroma če nastane pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti
precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev, ki so bila
ugotovljena v odločbi, zoper katero je zahteva vložena,
sodišče odločbo v celoti razveljavi in zadevo odstopi v obravnavo pristojnemu sodišču za prekrške.

12. Sodišče za prekrške v Velenju:
- na oddelku v Mozirju v zadevah z območja sodnega okraja
Mozirje.
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ustreza dosedanji dolžini opravljanja funkcije sodnika za prekrške na sodišču za prekrške, na katerem nadaljuje delo, ob
smiselni uporabi določb zakona o sodniški službi glede
napredovanja sodnika.

Zadeve, ki so bile v skladu z prvim odstavkom 291. člena in
drugim, tretjim in četrtim odstavkom 292. člena tega zakona
odstopljene v nadaljnjo obravnavo in odločitev sodišču za
prekrške, se obravnavajo in končajo kot zadeve o prekrških
po določbah tega zakona.

(3) Prosta sodniška mesta sodnikov za prekrške, ki po prvem
odstavku tega člena nadaljujejo mandat, se razpišejo pet
mesecev pred iztekom njihovega mandata.

294. člen

(4) Za sodnike za prekrške iz prvega odstavka tega člena se,
razen v primeru kandidature v trajno sodniško funkcijo, uporabljajo določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na
razrešitev sodnika za prekrške.

(1) Za zadeve iz 290. člena in 293. člena se glede zastaranja
pregona in izvršitve kazni ali varstvenih ukrepov uporabljajo
določbe zakona o gospodarskih prestopkih.
(2) V postopku o prekršku po 290. členu in 293. členu tega
zakona se pravni osebi in odgovorni osebi pravne osebe
izreče denarna kazen v okviru razpona denarne kazni, predpisane z zakonom ali uredbo, ki določa gospodarski prestopek.
Če najmanjša ali največja mera denarne kazni, predpisane s
posebnim zakonom ali uredbo, ne dosega ali presega razpon
denarne kazni, ki se lahko predpiše za pravno osebo ali za
odgovorno osebo pravne osebe po tem zakonu, ali če je
denarna kazen predpisana v sorazmerju z višino storjene
škode, neizpolnjene obveznosti ali vrednosti blaga ali druge
stvari, ki je predmet prekrška, se pravni osebi ali odgovorni
osebi pravne osebe izreče denarna kazen v okviru razpona,
določenega s tem zakonom (drugi in četrti odstavek 25.
člena).

299. člen
(1) Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za prekrške
in v Republiškem senatu za prekrške imajo pravico pred
iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za sodniško
mesto, ki ga zasedajo, za izvolitev v trajno sodniško funkcijo.
Kandidaturo prijavijo ministrstvu za pravosodje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik za
prekrške odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo
sodniško mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo za
pravosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature sodnika, ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah zakona o sodniški službi zahtevajo za prijavo na prosto
sodniško mesto.

295. člen

(3) Sodniku za prekrške iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji mandat z dnem, ko državni zbor izvoli sodnika
na podlagi razpisnega postopka iz prejšnjega odstavka. Sodnik za prekrške iz prvega odstavka tega člena, ki ni izvoljen v
trajno sodniško funkcijo, ima pravice, ki so jih dosedanji
predpisi določali za sodnike za prekrške, ki niso bili ponovno
izvoljeni.

(1) Sodišča za prekrške ustanovljena s tem zakonom začnejo
z delom z dnem uveljavitve tega zakona.
(2) S tem dnem prenehajo z delom vsi organi, ki vodijo
postopek o prekrških na podlagi 258. člena zakona 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) in 2. člena zakona o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
št. 82/94).

300. člen
(1) Sodniki za prekrške, ki ne kandidirajo za izvolitev sodnika
s trajnim mandatom in dopolnijo 35 let (moški) oziroma 30 let
(ženske) pokojninske dobe, lahko do 31. decembra 1995 uveljavijo pravico do pokojnine s polno pokojninsko dobo, ne
glede na pogoje, ki so bili določeni za pridobitev pokojnine po
splošnih predpisih.

296. člen
(1) Sodišča za prekrške prve stopnje z dnem uveljavitve tega
zakona prevzamejo:
- vse zadeve o prekrških, za katere so krajevno pristojna po
tem zakonu od dosedanjih sodnikov za prekrške, carinarnic,
Republiškega deviznega inšpektorata in Komisije za prekrške
v zračni plovbi;
- vse zadeve, ki so se do uveljavitve tega zakona obravnavale
kot gospodarski prestopki, pa v njih na prvi stopnji še ni bilo
odločeno, od okrožnih sodišč.

(2) Pokojnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko med pokojnino po
splošnih predpisih in predpisih po tem zakonu se zagotavljajo
iz državnega proračuna.
301. člen
Sodniki sodišč za prekrške prve stopnje, ki so pred izvolitvijo
za sodnika po določbah tega zakona najmanj petnajst let
opravljali funkcijo sodnika za prekrške, pridobijo hkrati z
izvolitvijo pravico do naziva svetnika sodišča za prekrške prve
stopnje in uvrstitve v ustrezni plačilni razred.

(2) Višje sodišče za prekrške z dnem uveljavitve tega zakona
prevzame vse zadeve Republiškega senata za prekrške.
297. člen
(1) Prve volitve članov personalnih svetov sodišč za prekrške
se razpišejo z dnem, ko pričnejo z delom sodišča za prekrške.

302. člen
Strokovni, administrativno tehnični in drugi delavci, zaposleni
v državnih organih z imenom sodnik za prekrške in v Republiškem senatu za prekrške nadaljujejo z delom na sodiščih za
prekrške.

(2) Volitve se izvedejo po določbi 35. člena zakona o sodiščih.
(3) Do konstituiranja personalnih svetov po prvem odstavku
tega člena opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki
sodišč na zboru sodnikov.

303. člen

298. člen

Arhive nekdanjih sodnikov za prekrške prevzamejo sodišča za
prekrške prve stopnje, arhive Republiškega senata za prekrške pa višje sodišče za prekrške.

(1) Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za prekrške
in v Republiškem senatu za prekrške dokončajo svoj mandat
na sodiščih za prekrške.

304. člen
Poslovni prostori in oprema, ki so ob dnevu uveljavitve tega
zakona v uporabi sodnikov za prekrške postanejo last Republike Slovenije.

(2) Sodnika za prekrške, ki nadaljuje z delom na sodišču za
prekrške, uvrsti sodni svet za čas do izvolitve v trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata v plačilni razred, ki
poročevalec, št. 16
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305. člen

člena zakona 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).

Minister za pravosodje izda podrobnejša navodila v zvezi s
sklenitvijo in prenosom pisarniško - tehničnega in materialno - finančnega poslovanja ter o načinu prevzema zadev in
arhivov.

311. člen
Izvrševanje kazni zapora, ki je bila izrečena pred uveljavitvijo
tega zakona, preneha, ko preteče najdaljši čas trajanja te'
kazni, določen v tem jjakonu (32. člen in drugi odstavek 35
člena).

306. član
Do izdaje sodnega reda se za poslovanje sodišč za prekrške
uporabljajo določbe pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/86 in 22/
86).

312. člen
Izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center za
mladoletnike, ki je bil izrečen mladoletniku pred uveljavitvijo
tega zakona, se ustavi.

307. člen
(1) Postopki o prekrških pred organi, ki vodijo postopek o
prekršku, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso bili
pravnomočno končani, se nadaljujejo kot postopki o prekrških pred sodišči za prekrške.

313. člen
Kazenske določbe odlokov Vlade Republike Slovenije je
potrebno v enem letu po uveljavitvi tega zakona uskladiti s
tem zakonom.

(2) Vsa opravljena dejanja in odločitve v postopku o prekršku,
ki še ni bil pravnomočno končan, se smiselno upoštevajo kot
dejanja in odločitve v postopku o prekršku po tem zakonu.
(3) Će je bila do uveljavitve tega zakona izdana pravnomočna
odločba, proti kateri je po določbah prej veljavnega zakona
dovoljena zahteva za sodno varstvo, pa ta odločba še ni bila
vročena osebam, ki imajo pravico do tega izrednega pravnega
sredstva, ali če teče rok za to izredno pravno sredstvo, ali pa
je bilo vloženo, pa o njem še ni bilo odločeno, se uporabijo
glede pravice do zahteve za sodno varstvo in glede postopka
določbe prej veljavnega zakona o prekrških.

314. člen
Evidenco iz prvega odstavka 267. člena tega zakona vzpostavi
ministrstvo za pravosodje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
315. člen

308. člen

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- 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), razen določb o
razrešitvi sodnika za prekrške (četrti odstavek 298. člena tega
zakona), določb o pravicah sodnikov za prekrške, ki niso bili
ponovno izvoljeni (tretji odstavek 299. člena tega zakona),
določb v zvezi z zahtevo za sodno varstvo (tretji odstavek 307.
člena in 308. člen tega zakona) in določb o izvrševanju kazenskih sankcij in ukrepa odvzema premoženjske koristi (310.
člen tega zakona);«
- zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev
(Uradni list RS, št. 82/94) v delu, ki se nanaša na sodnike za
prekrške;«
- 14. člen zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-1,
58/93 in 65/93);«
- 27. člen zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS,
št. 1/91-1 in 63/95);«
- 89. člen zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/
91-1, 71/93 in 63/95);«
- 40. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95);«
- zakon o smiselni uporabi nekaterih določb kazenskega
zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem
postopku za gospodarske prestopke (Uradni list RS, št. 13/
95), kolikor ni s tem zakonom drugače določeno (prvi odstavek 292. člena in prvi odstavek 294. člena tega zakona).

Ne glede na rok iz tretjega odstavka 219. člena tega zakona
sme kaznovani posameznik in njegov zagovornik zoper
odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji pred uveljavitvijo
tega zakona, vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v roku dveh
let po uveljavitvi tega zakona.
309. člen
(1) Do uskladitve predpisov o prekrških, ki niso v skladu s tem
zakonom, se glede izrekanja kazni uporabljajo določbe tega
zakona, če so v predpisih določene kazni v nasprotju s tem
zakonom.
(2) Do uskladitve predpisov o prekrških z določbami tega
zakona, se za prekrške, za katere je predpisana denarna
kazen v določenem znesku, namesto izterjave denarne kazni
takoj na kraju prekrška izda sklep o prekršku po določbah
tega zakona (240. in 258. člen).
(3) Postopki o prekrških, določenih z odloki občin, ki so začeli
pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo pred sodišči za
prekrške in po postopku o prekrških, določenih z zakonom ali
z uredbo Vlade Republike Slovenije (drugi del tega zakona).
(4) V postopku o prekršku iz prejšnjega odstavka se storilcu
prekrška izreče denarna kazen v okviru razpona denarne
kazni oziroma v višini določenega zneska denarne kazni,
predpisanega z odlokom občine, ki določa prekršek. Če največja mera denarne kazni, predpisane z odlokom občine,
presega najvišjo globo, ki se lahko predpiše za prekrške z
odlokom občine po tem zakonu, se storilcu prekrška izreče
denarna kazen v višini najvišje globe (četrti odstavek 25. člena
tega zakona).

(2) 2 dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
prenehata uporabljati;
- zakon o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/77,
14/85, 74/87, 57/89 in 3/90), kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno (prvi odstavek 292. člena in prvi odstavek 294. člena
tega zakona);
- 299. člen zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86,
24/88, 80/89 in 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93).

310. člen
Do uveljavitve novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(254. člen) se za izvrševanje kazni, varstvenih ukrepov, vzgojnih ukrepov in ukrepa odvzema premoženjske koristi smiselno uporabljajo določbe petega, šestega in sedmega
odstavka 37. člena, 255. člena, 256. člena, 257. člena in 257. b

316. člen
Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Po oceni predlagatelja bo v sferi izvirnih pristojnosti občin
lahko šlo le za manj nevarna dejanja lokalnega značaja, pri
čemer se prekrški ne bodo smeli podvajati s prekrški, opredeljenimi z zakoni ali uredbami Vlade. Glede na to je predlagatelj predvidel posebne materialne in procesne določbe za te
prekrške. Po predlogu zakona bi se za te prekrške lahko
predpisovala le globa v določenem znesku (tretji odstavek 3.
člena). Globa bi za posameznika in odgovorno osebo lahko
znašala do 20.000 SIT, za pravno osebo, samostojnega
podjetnika in za fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, pa do 40.000 SIT (četrti odstavek 25. člena).
Določbe o prekrških, določenih z odlokom občine, bi veljale
le na območju občine, ki bi odlok izdala, uporabile pa bi se
zoper vsakogar, ki bi storil prekršek na območju te občine
(prvi in drugi odstavek 6. člena). Postopek o prekršku pa bi
zastaral v enem letu, po storitvi prekrška, ne glede na to, ali bi
se vodil zoper posameznika ali zoper pravno osebo (59. člen).

Državni zbor Republike Slovenije je na 35. seji dne 24.10.1995
opravil prvo obravnavo predloga zakona o prekrških.
Državni zbor je sklenil, da je predlog zakona o prekrških
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo, v katero naj se predloži hkrati s predlogom zakona
o varnosti cestnega prometa. Državni zbor je predlagatelja
zadolžil, naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva stališča Državnega zbora ter mnenji Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora in Državnega
sveta Republike. Poleg tega naj predlagatelj prouči in
ustrezno upošteva konkretne pripombe k posameznim členom, posredovane s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Republiškega senata za prekrške, Društva sodnikov za
prekrške Slovenije in drugih udeležencev na javni predstavitvi
mnenj k predlogu zakona o prekrških.
Predlagatelj je v skladu z navedenimi sklepi in stališči pripravil predlog zakona o prekrških za drugo obravnavo.

Pravilnik ministra sicer velja na območju celotne države,
vendar predstavlja po mnenju predlagatelja premajhno stopnjo abstrakcije in zajema preozka in preveč specifična
področja, poleg tega pa deluje na širšem področju, ki je že
urejeno z zakonom oziroma z uredbo vlade, zato ne sodi v
krog predpisov, s katerimi bi se lahko predpisovali prekrški.

Ker gre za zadeve v izključni pristojnosti občin po mnenju
predlagatelja državni aparat ne bi smel posegati v odkrivanje,
pregon in odločanje o prekrških, določenih z odlokom
občine. Predlagatelj zato vodenje postopka o prekršku v
celoti prepušča občinskim institucijam. V ta namen je oblikoval nov četrti del zakona (členi 256 do 266), ki ga je poimenoval "posebne določbe o prekrških, določenih z odlokom
občine". V navedenih določbah zakona opredeljuje smiselno
uporabo nekaterih materialnih določb zakona o prekršku tudi
za te prekrške, dodaja pa nekatere posebne materialne
določbe, kot naprimer objektivno odgovornost storilca prekrška in izključitev odgovornosti mladoletnika. Postopek o prekrških, določenih z odloki občin, je poenostavljen vendar po
mnenju predlagatelja zadosti določbam Ustave RS. Na prvi
stopnji vodi postopek pooblaščeni občinski redar, ki izreče
globo s sklepom o prekršku. Storilec prekrška lahko plača
izrečeno globo v roku osmih dni po vročitvi sklepa, v istem
roku pa se ima možnost tudi pritožiti na občinsko upravo. V
okviru občinske uprave odloča v pritožbenem postopku komisija za prekrške, sestavljena iz treh članov, ki ji predseduje
diplomirani pravnik. Komisijo imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali izmed drugih občanov. Navedena komisija lahko o pritožbi odloči na podlagi pisnega
gradiva, če meni, da je to potrebno za pravilno odločitev, pa
lahko opravi razgovor s storilcem prekrška, z občinskim
redarjem, ki je izdal sklep o prekršku, ali s katero drugo
osebo. Će se povabljeni na razgovor neopravičeno ne odzove,
komisija kljub temu odloči o zadevi. Komisija za prekrške
lahko sklep o prekršku potrdi ali pa ga razveljavi in postopek
ustavi. Če storilec prekrška globe, izrečene s pravnomočnim
sklepom o prekršku ali z odločbo komisije, ki je njegovo
pritožbo zavrnila, ne plača v določenem roku, se ta prisilno
izterja. Prisilno izterjavo opravi pristojna upravna enota. Plačane in izterjane globe so prihodek občine, enako tudi stroški
postopka o prekršku. V primeru, da je postopek ustavljen pa
bremenijo stroški postopka občinski proračun. Delovanje
služb, ki bodo vodile postopek o prekršku, bo financirano iz
občinskega proračuna, deloma pa se bo pokrivalo iz plačanih
povprečnin, katerih mejne zneske bo določil minister za pravosodje.
Navedene osnovne določbe postopka o prekršku, določenem
z odlokom občine, bodo morale spoštovati vse občine. Poleg
njih in v njihovih mejah pa bodo občine lahko sprejemale
podrobnejše predpise o poslovanju komisije za prekrške.

b. Poseg države pri predpisovanju in sankcioniranju prekrškov pa po mnenju predlagatelja ni primeren na področjih, ki
so v izvirni pristojnosti občin. Po 21. členu zakona o lokalni
samoupravi ima občina pristojnost določati prekrške in
denarne kazni zanje na področju samostojnega opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena, torej na področjih za katera
je občina Izvirno pristojna. Predlog zakona o prekrških, pripravljen za drugo obravnavo v Državnem zboru, ne predlaga
več črtanja navedene določbo zakona o lokalni samoupravi,
ampak jo v posebnem delu zakona ustrezno razdela.

Poleg nalog na področju Izvirne pristojnosti pa občine v
skladu s 24. členom zakona o lokalni samoupravi opravljajo
tudi naloge iz državne pristojnosti - prenošene pristojnosti
občin. V tem primeru predlog zakona o prekrških ne predvideva, da bi lahko področni zakon prenesel na občino pristojnost predpisovati prekrške na določenem področju iz državne
pristojnosti. Dopušča pa možnost, da zakon pooblasti občinskega redarja za izdajo sklepa o prekršku v primeru, ko je za
prekršek, določen z zakonom, predpisana denarna kazen v
določenem znesku (prvi odstavek 240. člena). Tudi v tem

I. Stališča Državnega zbora Republike Slovenije:
1. Predlagatelju je bilo naloženo, naj ponudi rešitve, ki bodo
upoštevale celovito ureditev predpisovanja in določanja prekrškov ter odločanja o vseh prekrških, pri čemer naj se
ponovno preučijo posledice variantnih rešitev v 3. členu
zakona. Posebej naj se prouči ali se lahko prekrški določajo
tudi z uredbo Vlade in kako bi se v primeru odločitve, da se
prekrški določajo le z zakonom, v praksi uresničevale določbe
zakona o lokalni samoupravi, po katerih lahko prekrške določajo tudi občinski (mestni) sveti.
Predlagatelj je temeljito preučil navedena odprta vprašanja in
se odločil za nekoliko spremenjen variantni predlog 3. člena
besedila predloga zakona za prvo obravnavo, to je, da se
prekrški lahko določijo z zakonom, uredbo Vlade Republike
Slovenije in z odlokom občine, ne pa tudi s pravilnikom
ministra.
Vendar pa predlagatelj prekrškov, ki jih lahko določa občina,
ni preprosto izenačil z ostalimi prekrški ampak je sistem
predpisovanja In obravnavanja prekrškov razdelil v dva dela,
prvega, ki se nanaša na prekrške, predpisane z zakonom in
uredbo vlade, in drugega, ki ureja problematiko prekrškov na
področju izvirnih pristojnosti občin.
a. Stopnja, do katere država posega s prisilnimi sredstvi, mora
biti po mnenju predlagatelja postavljena primerno visoko,
upoštevaje bolj ali manj nevarno vsebino inkriminiranih
dejanj. Zato lahko le zakon in uredba vlade, izvedena iz
zakona, ki veljata na območju cele države, opredelita neko
ravnanje kot prekršek in zanj določita sankcijo, ki lahko
zaradi vrste ali višine poseže v človekove pravice. Pri čemer
morajo o izreku takih sankcij odločati sodišča po postopku, ki
vsebuje ustrezne procesne garancije za obdolženca.
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Mrneru bo plačana ali izterjana denarna kazen prihodek
°otine (šesti odstavek 25. člena). Vendar pa bo v primeru, če
bnarne kazni ne bo plačal, imel storilec prekrška možnost
"govora na sklep o prekršku: Če občinska uprava svojega
sklepa po preučitvi ugovora ne bo odpravila, bo morala
'Mevo poslati v odločanje pristojnemu sodišču za prekrške.

prekrške je bilo potrebno dopolniti tudi prvi odstavek 296.
člena (prehod zadev) ter prvi in drugi odstavek 315. člena
(razveljavitev zakona o smiselni uporabi nekaterih določb
kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku za
gospodarske prestopke in prenehanje uporabe zakona o
gospodarskih prestopkih).

opisan način je ureditev vprašanja predpisovanja, določain sankcioniranja prekrškov po mnenju predlagatelja
^ena na celovit način.

Predlagatelj je ponovno proučil tudi splošne določbe o zastaranju postopka o prekršku'in za težje zadeve, ki bodo v skladu
z novim sistemom kaznivih ravnanj, v bodoči področni zakonodaji opredeljeni kot prekrški, predvidel možnost daljših
zastaralnih rokov, tako da je v VII. poglavju sledil stališču
zakonodajalca in upošteval variantne predloge k posameznim
členom.

Zgoraj obrazloženi odločitvi glede pristojnosti predpisovanja
Prekrškov je sledila tudi modifikacija prvega in drugega
Mstavka 6. člena, 7. člena, 25. člena (prej 23. člen) in 313.
Mena ter izbira variantnih predlogov k 75. in 78. členu (sedaj
'7. in 80. člen) pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo. Poleg tega je predlagatelj iz besedila izpustil 290. a
"8n, predlagan v prvi obravnavi, in v prehodnih določbah v
309. členu dodal tri nove odstavke. V novem drugem odstavku
Predlagatelj ureja prehodno obdobje uporabe kazenskih
določb s katerimi je predpisana denarna kazen v določenem
tnesku, v že obstoječih predpisih, dokler ne bodo le ti usklajeni z novim zakonom o prekrških. Če so denarne kazni v
določenem znesku predpisane z zakonom ali uredbo Vlade
bodo pooblaščene uradne osebe po uveljavitvi novega
zakona o prekrških postopale po določbah 240. člena tega
Zakona. Če pa so denarne kazni v določenem znesku predpisane v odloku občine, bodo pooblaščeni občinski redarji
Postopali po 258 členu tega zakona. V novem tretjem in
četrtem odstavku 309. člena predlagatelj ureja postopanje z
zadevami o prekrških, sproženih zaradi kršitev določb občinskih odlokov pred uveljavitvijo novega zakona o prekrških.
Navedeni postopki se bodo nadaljevali in dokončali pred
sodišči za prekrške, višina denarne kazni, ki jo bodo sodišča
za prekrške lahko izrekla v tovrstnih zadevah pa bo omejena z
najvišjim zneskom globe.

3. Predlagatelj je ponovno preučil posamezne določbe procesnega značaja ter jih iz pravnosistemskega vidika soočil
oziroma uskladil z ustreznimi določbami zakono o kazenskem
postopku. Tako je v 134. členu predloga zakona predlagatelj v
prvi točki prvega odstavka besedno zvezo »v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti« nadomestil z besedami -v zunajzakonski skupnosti«; 135. člen je predlagatelj uskladil z določbo
237. člena ZKP (pri tem je četrti odstavek 123. člena dopolnil
tako, da je izrecno prepovedal uporabo zdravniškega posega
ali katerihkoli sredstev, ki bi vplivali na voljo obdolženca pri
Izpovedovanju; potega tega je v drugem odstavku 138. člena
dodal prepoved nedovoljenih zdravniških posegov pri priči;
tem določbam je nato prilagodil tudi sam 135. člen predloga
zakona).
Na nekatere neskladnosti med predlaganimi določbami
postopka o prekršku in zakona o kazenskem postopku je
opozorilo tudi Vrhovno sodišče RS. Predlagatelj je navedena
opozorila upošteval tako, da je 131. člen uskladil z določbo
128. člena ZKP; prvi odstavek 162. člena z določbo prvega
odstavka 179. člena ZKP in 165. člen z določbo 295. člena
ZKP.

2. Predlagatelj je v predlog zakona vključil določbe, ki urejajo
prehod gospodarskih prestopkov, kot ene od vej kaznovalnega prava, med prekrške. Navedene določbe so kot novi 290.
do 294. člen vnešene v dvaindvajseto poglavje, med prehodne
in končne določbe. Ob uveljavitvi zakona naj bi na podlagi
290. člena vsi gospodarski prestopki, določeni v različnih
predpisih (predpisi Republike Slovenije in predpisi, ki se v
Republiki Sloveniji uporabljajo) spremenili v prekrške. V
naslednjih členih je nadalje razdelano obravnavanje zadev o
gospodarskih prestopkih, ki se že nahajajo na sodiščih. Po
zakonu o sodiščih so to okrožna sodišča. Kot mejnik obravnavanja zadev po zakonu o gospodarskih prestopkih oziroma po
novem zakonu o prekrških postavlja predlagatelj odločbo
sodišča prve stopnje. Če ta še ni bila izdana, se zadeva
odstopi v nadaljnje obravnavanje sodišču za prekrške prve
stopnje po zakonu o prekrških (prvi in drugi odstavek 291.
člena), s tem, da sodišču za prekrške ne bo potrebno ponovno
izvajati tistih dejanj v postopku, ki jih je že izvedlo okrožno
sodišče v postopku o gospodarskem prestopku (tretji odstavek 291. člena).

Poleg navedenih določb ]e predlagatelj ob ponovni proučitvi
postopkovnih določb spremenil oziroma dopolnil še sledeče
člene predloga zakona o prekrških:
v 100. členu je v prvem odstavku kot nepotrebno izpustil
besedo -ustnem«;
- v drugem odstavku 111. člena je kot nepotrebno črtal tretjo
točko; dejanje majhnega pomena namreč ni prekršek (drugi
odstavek 7. člena), zato sodi ta razlog v prvo točko drugega
odstavka istega člena;
- dopolnil je četrti odstavek 111. člena z dopolnilnim besedilom »in podatke Iz tretjega odstavka 113. člena«;
- prvi odstavek 114. člena je dopolnil tako, da ne bo dvoma,
da se prepozno vloženi kaznovalni predlog zavrže;
- v prvem odstavku 116. člena je besedo »obdolženec« nadomestil z ustreznejšim izrazom -oseba«;
- v drugem odstavku 120. člena ie »ustavitev kazenskega
postopka« kot razlog za vštevanje pripora v kazen zapora
nadomestil s širšo opredelitvijo »če obdolženec v kazenskem
postopku ni bil spoznan za krivega«;
- v zvezi z opozorilom zaslišanemu obdolžencu je predlagatelj prvi odstavek 122. člena uskladil s 5. členom ZKP;
- 165. člen je razširil In jasneje definiral izključitev javnosti z
ustne obravnave;
- določbo o stroških postopka (183. člen) je dopolnil v smislu
istovrstne določbe v ZKP;
- prvi odstavek 191. člena je dopolnil z besedo »takoj«, ki je
pomotoma izpadla iz besedila za prvo obravnavo.

Zadeve gospodarskih prestopkov, v katerih je bilo že odločeno na prvi stopnji, se bodo v skladu s prvim odstavkom 292.
člena, obravnavale naprej po zakonu o gospodarskih prestopkih, pred sodišči splošne pristojnosti.
V primeru, da bo višje sodišče splošne pristojnosti v zvezi z
reševanjem pritožbenih zadev (drugi odstavek 292. člena),
Vrhovno sodišče RS pa v zvezi z reševanjem zahtev za varstvo
zakonitosti (četrti odstavek 292. člena) ali izvenobravnavni
senat okrožnega sodišča v zvezi s predlogom za obnovo
postopka (tretji odstavek 292. člena), razveljavilo odločbo
sodišča prve stopnje oziroma odločbo sodišča prve In druge
stopnje ali dovolilo obnovo postopka, bo moralo zadevo
odstopiti v nadaljnjo obravnavo pristojnemu sodišču za prekrške. To sodišče bo zadevo obravnavalo po zakonu o prekrških
(293. člen), s tem, da se bodo za zastaranje pregona in
izvršitve kazni uporabljale določbe zakona o gospodarskih
prestopkih (prvi odstavek 294. člena).

4. V skladu s stališčem Državnega zbora je predlagatelj dodelal in podrobno opredelil določbe, ki se nanašajo na odgovornost pravnih oseb, odgovornih oseb in samostojnih podjetnikov za prekrške. Odgovornost navedenih je oblikovana in
vsebovana v členih 17 do 21 in je terminološko in vsebinsko
usklajena z določbami ostalih zakonov s področja kaznoval'nega prava (kazenski zakonik, zakon o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja).
Predlagatelj je pri vsebinskem oblikovanju določb o odgovornosti pravne osebe upošteval tudi transformacijo gospodar-

V zvezi s predvidenim prehodom gospodarskih prestopkov v
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skih prestopkov v prekrške in poskušal doseči optimalno
stopnjo »subjektivizacije« odgovornosti za kazniva ravnanja s
predznakom prekrška oziroma bivšega gospodarskega prestopka. V 19. členu je tako določeno, da je pravna oseba
odgovorna za tisti prekršek, ki izhaja iz delovanja njenih
vodstvenih ali nadzornih organov oziroma je do prekrška
prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzorstva teh organov.
Seveda pa je pravna oseba (enako velja za odgovorno osebo
in samostojnega podjetnika) za prekršek lahko odgovorna le,
če je v predpisu o prekršku tako določeno.

motornega vozila pa lahko izreka sodišče, če so izpolnjen*
pogoji iz 31. člena. Po mnenju predlagatelja se torej navedei*
stranski kazni ne izključujeta.
Hkrati s to spremembo, je predlagatelj v petem odstavku 5
člena določil pogoje za predpisovanje kazenskih točk v cestnem prometu: v prvem odstavku 31. člena pa pogoje f'
izrekanje stranske kazni prepovedi vožnje motornega vozili
(ogrožanje, prometna nesreča ali če so za prekršek predpi'
sane kazenske točke). V prvem odstavku 32. člena je predi*
gatelj določil tudi pogoje za izrek stranske kazni odstranita
tujca iz države (hujša kršitev pravnega reda Republike Slovenije), ki jih predlog zakona ob prvi obravnavi ni vseboval, po
mnenju predlagatelja pa so nujno potrebni. S to spremembo
je predlagatelj upošteval tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

Odgovorna oseba je za prekršek odgovorna pod enakimi
pogoji, kot dosedaj, tj. če je bil prekršek storjen z njenim
ravnanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.
Odgovornost samostojnega podjetnika je oblikovana v samostojnem, 21. členu. Samostojni podjetnik je lahko odgovoren
za prekršek po dveh temeljih: kot oseba, ki je sama storila
prekršek in ki zanj odgovarja po splošnih določbah zakona,
oziroma (v primeru, ko zaposluje druge osebe) za prekrške
drugih oseb, če so bili ti storjeni na podlagi njegovega ravnanja (naloga, sklepa, vplivanja ipd.) ali z opustitvijo njegovega
dolžnega nadzorstva.

7. Predlagatelj je sledil stališču Državnega zbora in institut
kazenskih točk za kršitve cestnoprometnih predpisov v celoti
dodelal v predlogu zakona o prekrških. Pri tem je jasno
določil tudi posledico seštevka določenega števila kazenskih
točk. Tako je v 3. točki prvega odstavka 5. člena dopolnil naziv
stranske kazni, ki se sedaj glasi: »kazenske točke v cestnem
prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja". V
petem odstavku je predlagatelj določil kriterije za predpisovanje kazenskih točk. Predpiše se jih lahko le z zakonom zs
hujše kršitve cestnoprometnih predpisov ob denarni kazni aH
kazni zapora. Natančneje je ta stranska kazen opredeljena v
30. členu, ki v prvem odstavku določa, da se kazenske točke v
cestnem prometu predpišejo v razponu od 1 do 7 točk. Predpisane so lahko obligatorno ali fakultativno, vendar vedno v
razponu. Sodišče izreče to stransko kazen storilcu prekrška
zoper varnost cestnega prometa, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje izdano v Republiki Sloveniji oziroma tistemu, ki mu
je vozniško dovoljenje začasno odvzeto. Sodišče mora izreči
kazenske točke za tiste prekrške, za katere so te obligatorno
predpisane v zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma jih
lahko izreče za tiste prekrške za katere so kazenske točke
predpisane fakultativno. Če storilec prekrška v času dveh let
doseže ali preseže 18 kazenskih točk, mu sodišče z isto
odločbo, s katero mu je izreklo kazenske točke, ki so dopolnile (oziroma presegle) število 18 točk, izreče prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Prenehanje veljavnosti
dovoljenja se izreče za vse kategorije motornih vozil v cestnem prometu. Pogoje za ponovno pridobitve vozniškega
dovoljenja bo določil minister za notranje zadeve.

V okviru dodelave določb o odgovornosti pravne osebe je
dopolnjena odgovornost pri spremembi statusa pravne osebe
(18. člen). Določba prvega odstavka 18. člena je vsebinsko
nespremenjeno besedilo dosedanjega tretjega odstavka 17.
člena. Drugi in tretji odstavek 18. člena opredeljujeta situacijo, ko je pravna oseba prenehala obstajati pred pravnomočno končanim postopkom o prekršku in določata, da je
lahko odgovorna za prekršek tudi v teh primerih; odločilno za
izrek kazni in drugih sankcij pravnemu nasledniku pa je
dejstvo, da so vodstveni ali nadzorni organi pravnega naslednika vedeli za storjeni prekršek. Četrti odstavek obravnava
položaj, ko je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomočno končanem postopku o prekršku. V tem primeru se za
izvršitev sankcije uporabi anologija z določbami drugega in
tretjega odstavka 18. člena.
Zaradi zgoraj navedenih sprememb je predlagatelj v šesti
točki prvega odstavka 175. člena črtal besedilo »če obdolžena
pravna oseba preneha« in spremenil četrti odstavek 197.
člena.
5. Predlagatelju je bilo naloženo, naj prouči možnost vključitve institutov odpustitve kazni, pogojnega izreka kazni in
odpovedi pravice do pritožbe v zakon o prekrških. Ker je že
predlog zakona, pripravljen za prvo obravnavo v državnem
zboru, predvidel možnost odpovedi pravici do pritožbe (191.
člen) je predlagatelj pretehtal potrebo in možnost uporabe
ostalih dveh institutov v zakonu. Odločil se je, da v zakon
vključi institut odpustitve kazni, ki ga je oblikoval skladno s
pogoji, pod katerimi se sme kazen odpustiti v kazenskem
postopku pred rednimi sodišči (34. člen). Glede na blažje
sankcioniranje prekrškov v razmerju do sankcioniranja kaznivih dejanj in glede na številne druge možnosti, ki jih zakon o
prekrških predpisuje ob izrečenih sankcijah, njihovi uporabi
in izrekanju (upoštevano je načelo smotrnosti, pod določenimi pogoji se storilec ne kaznuje, velika večina izrečenih
kazni je denarnih, zaporna kazen je izjema) predlagatelj meni,
da je kakršnakoli oblika pogojnega kaznovanja prekrškov
nesmotrna in nepotrebna.

Glede na predlagano izpeljavo kazenskih točk je predlagatelj
ustrezno dopolnil tudi 42. člen. V petem odstavku tega člena
je tako določil, da kumulacija izreka varstvenega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja in prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi zbranih kazenskih točk (stranska
kazen) ni mogoča. Prednost pri izreku ima varstveni ukrep.
Da bi bila izpeljava nove stranske kazni mogoča tudi v praksi,
pa je moral predlagatelj ustrezno dopolniti še določbe o
evidenci pravnomočnih odločb o prekršku. Zaradi boljše preglednosti je določbe o evidenci uvrstil v nov peti del zakona
(dvajseto poglavje, 267. do 270. člen). V 267. členu so opredeljeni podatki, ki jih bo evidenca obsegala. 268. člen govori o
izbrisu iz evidence. V tem členu je posebna pozornost posvečena izbrisu kazenskih točk. 269. člen opredeljuje dajanje
podatkov iz evidence. 270. člen pa zavezuje Ministrstvo za
pravosodje, da vozniku, na njegovo zahtevo, pisno sporoči
število kazenskih točk v cestnem prometu, ki jih je dosegel v
zadnjih dveh letih.

6. Predlagatelj je ponovno proučil določbe o stranskih kaznih
in njihovem načinu izrekanja ob glavni kazni in ugotovil, da je
potrebno sprerheniti in dopolniti določbo 5. člena. V navedenem členu je sedaj jasno definirano, katere so glavne in
katere so stranske kazni ter dopuščena kumulacija stranskih
kazni, tudi tistih (kazenske točke v cestnem prometu in prepoved vožnje motornega vozila), ki se izrekata storilcem prekrškov zoper varnost cestnega prometa. Za tako odločitev predlagatelja govori dejstvo, da sam izrek določenega števila
kazenskih točk še ne pomeni nikakršne posledice za storilca
prekrška. Prepoved vožnje motornega vozila pa je tudi sankcija. katere posledice so občutne le omejen čas. Potega tega
se kazenske točke predpišejo za točno določene prekrške v
skladu s kriteriji iz petega odstavka 5. člena, prepoved vožnje
poročevalec, št. 16

S spremembo v 30. členu je usklajeno tudi število kazenskih
točk v cestnem prometu, ki se lahko izrečejo za prekrške v
steku (drugi odstavek 35. člena) in število kazenskih točk, ki
se lahko izrečejo v skrajšanem postopku (peti odstavek 168.
člena).
Po navedeni ureditvi lahko izrekajo kazenske točke v cestnem
prometu le sodišča, zato je bilo potrebno črtati možnost
izrekanja kazenskih točk s sklepom o prekršku (drugi odstavek 240 člena).
54

®- Upoštevajoč stališče Državnega zbora je predlagatelj opumožnost spremembe denarne kazni v kazenske točke v
28. in 240. členu predloga zakona o prekrških.

17. Z novo določbo 308. člena je predlagatelj izpolnil napotilo
Državnega zbora in omogočil vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti posamezniku in njegovemu odvetniku še dve leti
po uveljavitvi tega zakona. Taka rešitev predstavlja tudi uskladitev s podobno določbo v ZKP.

V drugem odstavku 31. člena je predlagatelj v skladu z
1*potilom Državnega zbora opredelil izraz »motorno vozilo«,
kije po tej definiciji vsako prometno sredstvo, ki se premika z
m
oijo lastnega motorja v kopnem, vodnem in zračnem prometu.

18. Predlagatelj je ponovno preučil določbo o podržavljanju
poslovnih prostorov in opreme sodnikov za prekrške. Pri tem
je upošteval drugačno rešitev, ki jo je predvidel zakon o
upravi. Kljub temu predlagatelj vztraja pri svoji osnovni rešitvi
in meni, da določbe 304. člena ni potrebno spreminjati. Pri
rešitvi, ki jo je predvidel se je zgledoval po določbah zakona o
sodiščih. Glede na to, da gre v obeh primerih za prostore v
katerih delujejo, oziroma bodo delovali, organi sodne veje
oblasti, je po mnenju predlagatelja do navedene problematike
potrebno zavzeti enako stališče.

'O- Predlagatelju je bilo naročeno naj ponovno prouči ustreznost spremembe denarne kazni v zapor, upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz ratificiranih mednarodnih pogodb. Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah izrecno prepoveduje le transformacijo dolžniškega razmerja, nastalega s
Pogodbo, v dolžniški zapor. Pri spremembi izrečene denarne
kazni v zapor pa gre za popolnoma drugačno situacijo. Storilcu prekrška se namreč izreče sankcija. Splošni namen
izrekanja sankcij pa je predvsem specialno preventiven. Tu
torej ne more iti za pogodbeno razmerje, pa čeprav je obdolženec, ki ne plača denarne kazni, le to dolžan plačati državi. V
Prid rešitvi, kot jo ohranjamo v predlogu zakona, govori tudi
dejstvo, da se v praksi realizira le majhen odstotek zapora, v
katerega se spremenijo neizterjane denarne kazni. Večina
storilcev prekrška pred izvršitvijo zapora (ko vidijo, da gre
zares) namreč denarno kazen brez težav plača. Predlagatelj
tudi ocenjuje, da z možnostjo spremembe denarne kazni v
zapor niso dodatno stigmatizirani revnejši sloji, ki denarne
kazni ne morejo plačati, tudi če bi jo hoteli. Premoženjsko
stanje storilca prekrška je namreč ena od okoliščin, ki jo mora
sodišče upoštevati že pri odmeri denarne kazni.

19. V skladu s stališčem Državnega zbora je predlagatelj
sodiščem za prekrške prve stopnje dodal Sodišče za prekrške
v Velenju (12. točka prvega odstavka 287. člena) in določil, da
posluje na sedežu sodišča in na zunanjem oddelku v Mozirju
(12. točka drugega odstavka 288. člena).
20. Pri ustreznih členih predloga zakona je predlagatelj izraz
»organ socialnega varstva« nadomestil z izrazom -center za
socialno delo«.

II. Mnenji Sekretariata za zakonodajo In pravne zadeve
Državnega zbora Republike Slovenije In Komisije za politični sistem Državnega sveta Republike Slovenl/e

11. Predlagatelj je ponovno proučil določbo o izrekanju vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za prekrške, ki so jih storili
kot mladoletniki in se odločil, da v prvem odstavku 57. člena
name sto celotnega ukrepa nadzorstva izvzame le nadzorstvo
staršev, posvojitelja, rejnika in skrbnika.

Nekatera stališča Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve in stališča Komisije za politični sistem so enaka stališčem Državnega zbora, zato jih predlagatelj ponovno ne navaja.
>
Kljub izrecnemu napotilu Državnega zbora predlagatelju, naj
upošteva mnenji Sekretariata in Komisije pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo, predlagatelj ugotavlja, da navedenega napotila nt mogoče v celoti izvršiti. Nekatera stališča
so namreč v nasprotju s stališči Državnega zbora (stališče
Sekretariata glede pooblastil pooblaščenim uradnim osebam
ministrstva za obrambo po 118. členu in stališče Komisije
glede zastaralnih rokov po 59. in 60. členu). V navedenih
primerih je predlagatelj upošteval stališče Državnega zbora.

12. V 77. in 80. členu je predlagatelj v skladu s stališčem
Državnega zbora upošteval variantna predloga zakona iz prve
obravnave in s tem hkrati uskladil navedeni določbi z usmeritvijo glede pristojnosti za predpisovanje prekrškov iz 3. člena
zakona.
13. Skladno s stališčem Državnega zbora je predlagatelj glede
pristojnosti pooblaščenih oseb varnostnega organa ministrstva za obrambo in vojaške policije upošteval variantni predlog četnega odstavka 116. člena predloga zakona iz prve
obravnave (sedaj 118. člen) in s tem izenačil položaj vojaške
osebe in vojaškega obveznika. Poleg tega je iz besedila
odstavka, kot nepotrebno izpustil besedilo »ali vojaški obveznik, ki služi vojaški rok«, saj splošni izraz »vojaška oseba«
zajema tudi obveznika na služenju vojaškega roka. Hkrati je
predlagatelj besedilo »z zakonom določenega varnostnega
organa« nadomestil z besedilom »obveščevalno varnostne
službe« in s tem določbe predloga zakona o prekrških uskladil z zakonom o obrambi.

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval sledeča stališča in predloge Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve in Komisije za politični sistem:
- dopolnil je drugi odstavek 30. čleha tako, da je sedaj
nedvoumno, da se kazenske točke izrečejo le storilcu prekrška zoper varnost cestnega prometa;
- dopolnil je prvi odstavek 73. člena z dikcijo, da so dolžni
dajati sodišču potrebno pomoč tudi nosilci javnih pooblastil;
- dopolnil in preoblikoval je 287. in 288. (len in natančneje
določil krajevno pristojnost sodišč za prekrške prve stopnje in
njihovih zunanjih oddelkov, ki se razteza na območje sodnega
okrožja oziroma sodnega okraja, ki sta definirana v zakonu o
sodiščih;
- v prvi in sedmi alineji prvega odstavka in v prvi alineji
drugega odstavka 315. člena je opredelil, kateri vsebinski
sklopi zakonov ostajajo začasno še v veljavi oziroma se
začasno še uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter navedel
člene predloga zakona o prekrških, ki določajo uporabo teh
določb.

14. Zaradi spremenjenega koncepta pristojnost določanja
prekrškov in kazni zanje predlagatelj nI mogel v celoti upoštevati stališča Državnega zbora glede upoštevanja variantnih
predlogov k 238. členu (sedaj 240. člen) predloga zakona za
prvo obravnavo pri pripravi besedila za drugo obravnavo. Kot
je navedeno že v obrazložitvi pod točko 1. je predlagatelj prvi
in drugi odstavek 240. člena ustrezno uskladil z ostalimi
določbami predloga zakona za drugo obravnavo.
15. Predlagatelju je bilo naloženo naj zahtevo za varstvo
zakonitosti omeji le na primere, ko je bila izrečena kazen
zapora. Skladno s tem je predlagatelj ustrezno spremenil 216.
člen.

Glede uskladitve 133. člena z ustrezno določbo ZKP predlagatelj ni mogel slediti napotilom Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve. Po ponovni proučitvi zakona o obrambi (28.
člen) in predpisov na področju notranjih zadev predlagatelj
ugotavlja, da poleg uradne in vojaške predvidevata tudi tretjo
kategorijo tajnosti, to je državno tajnost. Glede na to predlagatelj vztraja pri enakem besedilu 133. člena, kot je bilo
predlagano za prvo obravnavo;

16. S stališčem Državnega zbora, naj bo pravica vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti dana tudi odgovorni osebi, se
predlagatelj ni mogel strinjati, saj je v nasprotju s stališčem,
naj se zahteva za varstvo zakonitosti omeji le na primere, ko je
bil izrečen zapor. Po četrtem odstavku 5. člena se namreč za
odgovorno osebo pravne osebe ne more predpisati zapora.
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III. Pripombe In predlogi Vrhovnoga sodišča Republiko Slovenije, Republiškega senata za prekrške, Druttva sodnikov
za prekrške Slovenije In drugih
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo proučil in upošteval tudi sledeče pripombe in predloge:
- v četrtem odstavku S. člena, prvem odstavku 17. člena,
prvem odstavku 21. člena, drugem, tretjem in četrtem
odstavku 25. člena, drugem odstavku 27. člena, prvem
odstavku 110. člena in četrtem odstavku 168. člena je subjektom odgovornosti za prekrške dodal fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic (odvetnik, zdravnik v
samostojni praksi, samostojni kulturni delavec, ...);
- v 20. členu je razširil opredelitev odgovorne osebe tudi na
tiste, ki jim je poverjen določen krog poslov pri kateri drugi
dejavnosti (ne le gospodarski) pravne osebe, pa tudi v državnem organu ali v lokalni skupnosti;
- dopolnil je drugi odstavek 37. člena tako, da se sme varstvena ukrepa objave odločbe o prekršku in prepovedi opravljanja določene dejavnosti izreči tudi samostojnemu podjetniku posamezniku; skladno s tem členom je dopolnil tudi prvi
odstavek 43. člena ter prvi in drugi odstavek 44. člena;
- spremenil je četrti odstavek 84. člena, tako da bo o izločitvi
predsednika višjega sodišča za prekrške odločal predsednik

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V zvezi s to spi* OBl
membo je bilo potrebno črtati 3. točko 282. člena;
- v drugem odstavku 91. člena je določbo o pravici obdo> Sto
ženca do pregledovanja spisov uskladil z ustrezno določb »tvi
ZKP;
*ač
- v drugem odstavku 168. člena je izrecno določil, da * Za<
lahko odločba o prekršku po skrajšanem postopku izda W Pre
primeru, če spodnja meja denarne kazni, predpisane za preti' Pre
šek, ne presega zgornje meje denarne kazni, ki se lahti dei
izreče v skrajšanem postopku;
Ti*
- rok za popravo kaznovalnega predloga je zmanjšal na 8 d" d«i
(prvi odstavek 144. člena);
- v drugem odstavku 176. člena je dopolnil določbo gle&
odvzema predmetov v primery ustavitve postopka in jo s tel»
uskladil z ustrezno določbo v ZKP;
- četrti odstavek 177. člena je zaradi boljše razumljivost
prenesel v 176. člen kot tretji odstavek.
- v 2. točki 217. člena (razlogi za zahtevo za varstvo zakonite
sti) je predlagatelj dodal bistveno kršitev postopka po 4. točti
prvega odstavka 194. člena, ki je pomotoma izpadla;
V besedilu predloga zakona za drugo obravnavo je predlag*
tel j opravil še nekatere redakcijske spremembe in ustrezno
preštevilčil člene.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

K 25. členu
V tretji točki drugega odstavka se številka »1.000.000« nadomesti s številko »25.000.000«.

K 5. členu

OBRAZLOŽITEV

V 5. točki prvega odstavka in v šestem odstavku se beseda
»odstranitev« nadomesti z besedo »izgon«.

Predlagatelj meni, da je potrebno odpraviti pretirano razlikovanje med pravnimi osebami ter podjetniki posamezniki in
fizičnimi osebami, ki samostojno opravljajo dejavnost kot
poklic, glede splošnega maksimuma denarne kazni, ki se
lahko izreče za prekršek, saj je naprimer obseg poslovanja pcj
samostojnem podjetniku posamezniku lahko celo večji kot pri
pravni osebi. S predlaganim amandmajem se razlika zmanjšuje skladno z razmerjem med splošnim minimumom
denarne kazni, ki je predviden za pravno osebo in splošnim
minimumom denarne kazni, ki je predviden za podjetnika
posameznika in za fizično osebo v samostojnem poklicu.

OBRAZLOŽITEV
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s kazenskim zakonikom RS. Amandma je povezan z amandmajem k 32. členu.
K 14. členu
Za členom se doda nov, 14. a člen, ki se glasi:
»Sostorilstvo

K 31. členu

14. a člen

V tretjem odstavku se na koncu prvega stavka črta pika in
doda besedilo, ki se glasi: »oziroma v evidenco organa, pristojnega za izdajo dovoljenja.«.

Če dvoje ali več oseb skupno stori prekršek tako, da sodelujejo pri izvršitvi ali tako, da s kakšnim drugačnim dejanjem
odločilno prispevajo k njegovi izvršitvi, se vsaka izmed njih
kaznuje s kaznijo, predpisano za ta prekršek.«.

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV

Prepoved vožnje motornega vozila je mogoče izreči tudi storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa, ki nima dovoljenja za upravljanje z motornim vozilom. V takem primeru bo
potrebno šteti čas trajanja prepovedi od vpisa v ustrezno
evidenco.

Iz zakona, pripravljenega za prvo obravnavo, je izpadla
določba o sostorilstvu. Sostorilstvo je osnovna oblika udeležbe pri storitvi prekrška in mora biti kot taka vključena v
zakonsko besedilo, pred ostalima, subsidiarnima oblikama pomočjo in napeljevanjem. Sostorilstvo je definirano v skladu
s kazenskopravno teorijo in skladno z ustrezno določbo
kazenskega zakonika.

K 32. členu

K 15. členu

V naslovu člena, v prvem in v drugem odstavku se beseda
»odstranitev« v različnih sklonih nadomesti z besedo »izgon«
v ustreznih sklonih.

Peti odstavek se črta.

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV

Sprememba naziva stranske kazni je potrebna zaradi uskladitve z nazivom stranske kazni v kazenskem zakoniku Republike Slovenije.

Napeljevanje in pomoč sta instituta, v celoti pogojena z obstojem temeljnega prekrška, sta subsidiarne narave in samostojno, če do izvršitve prekrška ne pride, ne moreta obstajati.
Glede na to, da se pri napeljevanju ali pomoči v posebno
olajševalnih okoliščinah lahko uporabi določba četrtega
odstavka 15. člena in upoštevaje prej povedano, je potrebno
peti odstavek v celoti črtati.
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K 37. členu
V drugi točki prvega odstavka se beseda »in« nadomesti z
vejico, za besedo »motorjem« pa se doda besedilo, ki se glasi:
»in kolesa s pomožnim motorjem«.
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K 48. členu

ji ^Ofiicu prekrška lahko sodišče poleg kazni izreče tudi varjeni ukrep. Med ukrepi, ki jih lahko izreče sodišče, je tudi
ji 'a'asni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem.
,i ^tasni odvzem se izreče za vozilo, s katerim je bil storjen
^fikršek zoper varnost cestnega prometa. Predlog zakona o
jj'skrških navedeni vozili ne opredeljuje. Njun opis pa najemo v področnem zakonu o varnosti v cestnem prometu.
10 Ju<Ji predlog novega zakona o varnosti cestnega prometa ju
"sfinira in sicer:
11
A " motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih s stransko
Pfikolico ali brez nje, in motorno vozilo na treh kolesih, če
"jegova masa ne presega 400 kg;
~ kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi,
katerega delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm in
(l "a ravni cesti ne more razviti večje hitrosti kot 50 km/h.

I. V drugem odstavku se beseda »odstranitev« nadomesti z
besedo »izgon«.
OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba pomeni uskladitev s spremembo 5. in
32. člena ter 37. in 40. člena.
II. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Mladoletnemu storilcu prekrška se sme poleg vzgojnega
ukrepa ali denarne kazni izreči samo varstveni ukrep odvzema
predmetov, varstveni ukrep začasnega odvzema motornega
kolesa ali kolesa z motorjem ali varstveni ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja.«.
OBRAZLOŽITEV

Ukrep se sme izreči, če se ugotovi, da je za storilca prekrška
i. farnega ali za druge udeležence v prometu nevarno, če storij 'ec uporablja to vozilo. Nevarnost voznika uporabljati določno vozilo, pa se presoja glede na naravo kršitve predpisa,
*aradi katere je bil sprožen postopek o prekršku in glede na
Prejšnje kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa s
strani tega voznika. Namen tega ukrepa je torej začasna
^ločitev vozila (in s tem ponavadi tudi voznika) iz prometa in
is precej učinkovit.

Predlog zakona o varnosti cestnega prometa predvideva, da
lahko pridobijo vozniško dovoljenje H kategorije (kolesa z
motorjem) že mladoletniki, ki dopolnijo 14 let starosti, F
kategorije (traktorji in traktorski priklopniki) in G kategorije
(motokultivatorji) mladoletniki, ki dopolnijo 15 let starosti, in
A kategorije (motorna kolesa do 125 ccm in največ 12 KW)
mladoletniki, ki dopolnijo 16 let starosti. Glede na to je po
mnenju predlagatelja potrebno dopustiti možnost izreka varstvenega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja tudi mladoletnemu storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa.
Naveden varstveni ukrep bo sodišče izreklo ob pogojih iz 42.
člena predloga zakona o prekrških.

Glede na to, bi bilo po mnenju predlagatelja potrebno navedenima voziloma dodati še kolo s pomožnim motorjem. Po
definiciji
v predlogu področnega zakona je to enosledno
v
ozilo s pomožnim motorjem, katerega konstrukcijske značilnosti v cestnem prometu na ravni cesti ne omogočajo hitrosti,
večje od 25 km/h in katerega delovna prostornina motorja ne
Presega 50 ccm. Predlagatelj namreč ugotavlja, da hitrost, ki
io razvije navedeno vozilo, nikakor ni zanemarljiva, poleg tega
Pa ga v veliki meri uporabljajo mlajši predvsem mladoletni
Udeleženci v prometu. Po predlogu zakona o prekrških se
mladoletnim storilcem prekrška lahko izreče varstveni ukrep
začasnega odvzema motornega kolesa ali kolesa z motorjem
(tretji odstavek 48. člena), ne more pa se mu začasno odvzeti
kolesa s pomožnim motorjem. Glede na to predlagatelj z
amandmajem razširja možnost začasne izločitve iz prometa
tudi za to vozilo.

K 50. členu
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
v
*(2) Ukor in nadzorstvo se izrekata kot samostojna ukrepa,
navodila in prepovedi pa kot samostojni ukrep ali kot stranski
ukrep ob izreku nadzorstva.«.
OBRAZLOŽITEV
Dosedanje besedilo drugega odstavka 50. člena je izrecno
določalo, da se lahko mladoletnemu storilcu prekrška izreče
le eden izmed vzgojnih ukrepov, naštetih v prvem odstavku
navedenega člena. Verjetno pa ni nobenega razloga, da se
navodila in prepovedi, glede na njihovo naravo in vsebino ne
bi izrekala ne le kot samostojni ukrep, ampak tudi kot ukrep
ob istočasno izrečenem ukrepu nadzorstva, kadar je to
potrebno in smotrno (starši npr. izvajajo nadzorstvo nad mladoletnikom, ta pa se mora istočasno opravičiti oškodovancu,
povrniti škodo, redno obiskovati šolo ipd ).

K 40. členu
V naslovu člena se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo
'motorjem« pa se doda besedilo, ki se glasi: »in kolesa s
Pomožnim motorjem«.
V prvem odstavku se za besedo »motorjem« doda besedilo, ki
se glasi: »ali kolo s pomožnim motorjem«.
OBRAZLOŽITEV

K 53. členu

Glede predlagane spremembe se predlagatelj sklicuje na
obrazložitev amandmaja k 37. členu.

V devetem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če
organi za notranje zadeve ugotovijo, da mladoletnik prepovedi ne izpolnjuje, o tem obvestijo sodišče.«

K 45. členu

OBRAZLOŽITEV

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Predlagani amandma natančneje določa obveznost organov
za notranje zadeve pri nadzoru izvrševanja prepovedi vožnje
motornega vozila, izrečenega mladoletniku kot vzgojni ukrep.

»(2) Korist iz prejšnega odstavka se odvzame z odločbo o
prekršku, s katero je bil ob pogojih, določenih v tem zakonu,
ugotovljen prekršek.«.
OBRAZLOŽITEV

K 56. členu

V določbi drugega odstavka 45. člena se nepotrebno zapleta
situacija glede vsebine odločbe o prekršku, s katero se odzame premoženjska korist. Za odvzem te koristi je bistvena le
ugotovitev, da izvira iz prekrška, zato je popolnoma dovolj, da
je to ob pogojih, predpisanih v ostalih kazenskih določilih,
tudi vsebina te določbe. TakSna rešitev je skladna z ureditvijo
v kazenskem zakoniku.

I. V prvem odstavku se besedilo »če je v času storitve prekrška
glede na svojo duševno razvitost mogel razumeti pomen
svojega ravnanja in imeti v oblasti svoje ravnanje« nadomesti
z besedilom, ki se glasi: »če se da pri njem v času storitve
prekrška ugotoviti njegovi starosti primerno stopnjo duševne
razvitosti in zrelosti«.
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OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV

Će nekdo ni sposoben razumeti pomena svojega dejanja in ne
more imeti v oblasti svojega ravnanja, to ne pomeni le tega, da
mu ne more biti izrečena denarna kazen (in kot je sedaj
opredeljeno kot prvi pogoj za izrek denarne kazni starejšemu
mladoletniku) ampak pomeni, da sploh ni subjektivnega elementa odgovornosti za prekršek. V tem primeru se storilca za
prekršek ne more spoznati za odgovornega, niti kaznovati, ne
glede na vrsto kazni, ki se mu lahko izreče. V dosedanjem
duhu - nameri določbe prvega odstavka 56. člena je zato
potrebno besedilo ustrezno preoblikovati in prvi pogoj za
izrek denarne kazni starejšemu mladoletniku povezati s primerno stopnjo duševnega razvoja in zrelosti mladoletnika.

Sprememba je povezana z uvedbo sostorilstva kot oblik'
udeležbe v zakonu o prekrških.
K 118. članu
V prvem odstavku se črta beseda »hujši«.
OBRAZLOŽITEV
Predlagatelj meni, da obstoječa dikcija prvega odstavka tuje*
neutemeljeno postavlja v boljši položaj kot ostale storilci
prekrška, saj je njegova privedba mogoča le, če bi se *
odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek. Drugače pa je privedba zalotenega
storilca prekrška mogoča (če ni mogoče ugotoviti njegove
istovetnosti, če nima stalnega prebivališča ali če so okoliš
čine, ki opravičujejo bojazen, da bo nadaljeval s prekrškom ali
da ga bo ponovil) za vsak in ne la za hujši prekršek. S
predlaganim amandmajem predlagatelj izenačuje položaj storilcev prekrška glede privedbe brez odredbe sodnika.

II. V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, sodišče
namesto nje izreče enega izmed vzgojnih ukrepov iz prvega
odstavka 50. člena tega zakona.«.
OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba pomeni uskladitev s tretjim odstavkom 88. člena kazenskega zakonika RS.

K 161. členu

K 110. članu

V četrtem odstavku se besedilo »in kolesa za motorjem«
nadomesti z besedilom, ki se glasi:«, kolesa z motorjem in
kolesa s pomožnim motorjem«.

I. V prvem odstavku se črta besedilo: »posameznika, samostojnega podjetnika posameznika in fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic,«.

OBRAZLOŽITEV

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Sprememba je povezana s spremembo v 37. in 40. členu.

»(3) Če spodnja meja denarne kazni, predpisana za prekršek
pravne osebe presega 2.000.000 SIT, je predlagatelj postopka
o prekršku zoper pravno osebo in njeno odgovorno osebo,
državni tožilec «

K 163. členu
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV

»(2) Če je za prekršek potrebno izreči kazen zapora, mora
sodnik o prekršku odločiti na podlagi opravljene ustne obravnave.«.

Predpisi na različnih področjih določajo številne lažje prekrške pravnih oseb, ki bi jih v izogib prevelikemu pripadu zadev
na državna tožilstva, kazalo prenesti tudi v pristojnost drugih
predlagateljev postopka o prekršku. V skladu z navedenim so
predlagane ustrezna spremembe v prvem in tretjem odstavku
110. člena, s tem da je določen državni tožilec kot edini
predlagatelj postopka (poleg oškodovanca kot predlagatelja)
zoper pravno in njeno odgovorno osebo le v primeru, če je za
prekršek pravne osebe predpisan posebni minimum denarne
kazni, ki presega 2.000.000 SIT.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
OBRAZLOŽITEV
Prvi odstavek 163. člena daje sodniku popolno diskrecijsko
pravico glede določanja ustne obravnave, edinega pravega
elementa neposrednega in kontradiktornoga postopka v
postopku o prekršku. Glede na to, da imajo sankcije za
nekatere prekrške, kjer je mogoče izreči kazen zapora, lahko
za posledico tudi poseg v ustavno in mednarodnopravno
varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, obstoječa ureditev ni v skladu z določbami Ustave Republike Slovenije in Evropske konvencije o človekovih pravicah v delih, ki
se nanašajo na načela in garancije v kazenskih postopkih.
Dejstvo, ali gre za kazenski postopek ali ne, se ne presoja po
naslovu in formalni umestitvi predpisa, ampak po njegovi
vsebini in posledicah, ki jih ima za prizadetega.

II. Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so
državni tožilec, državni pravobranilec, organi za notranje
zadeve, inšpektorati in drugi upravni organi ter samoupravne
skupnosti, podjetja in posamezniki, ki po zakonu izvajajo
javna pooblastila, in so pristojni za neposredno izvrševanje ali
nadzor nad izvrševanjem predpisov, s katerimi so določeni
prekrški.«
OBRAZLOŽITEV

Zato je v zakon potrebno vključiti določbo, ki vsakokrat, ko je
lahko poseženo v posameznikove pravice in temeljne svoboščine, temu omogoča neposredno in kontradiktorno obravnavanje pred sodiščem.

Ustava RS v 121. členu določa, da lahko z zakonom dobijo
javna pooblastila za opravljanje nekaterih funkcij državne
uprave tudi lokalne in druge samoupravne skupnosti, podjetja
in druge organizacije ter posamezniki. Predlagana sprememba drugega odstavka 110. člena predstavlja uskladitev z
navedeno ustavno določbo.

K 209. členu

K 115. členu

V tretjem odstavku se za besedo »storilca,« vstavi beseda
»sostorilca,«.

V prvem odstavku se za besedo »obdolženca,« vstavi beseda
»sostorilca,«.

OBRAZLOŽITEV

V drugem odstavku se za besedo »obdolžence,« vstavi
beseda »sostorilce,«.
poročevalec, št. 16
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Sprememba je povezana z uvedbo sostorilstva kot oblike
udeležbe v zakonu o prekrških.
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K

2*0. členu
liW ' Pfvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

sodiščih sodniki v smislu zakona o sodniški službi, navedena
določba napotuje na uporabo teh dveh zakonov tudi zanje.
Glede na to, da so sodišča za prekrške na prvi stopnji drugače
organizirana kot sodišča splošne pristojnosti, pa so v zakonu
o prekrških potrebne tudi določbe, ki nekatere zadeve v zvezi
s temi sodišči in sodniki urejajo drugače, kot temeljna zakona
s tega področja. Da bi bil zgoraj navedeni smisel določbe 271.
člena popolnoma nedvoumno izkazan je po mnenju predlagatelja potrebna predlagana sprememba tega člena.

"C) Če gre za prekrške, določene z zakonom ali uredbo Vlade
Republike Slovenije, za katere je predpisana denarna kazen v
določenem znesku (tretji odstavek 25. člena), izrečejo pooblaščene uradne osebe upravnih organov ter pooblaščene
0s
ebe samoupravnih skupnosti, podjetij in posamezniki, ki po
*akonu izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševa"lem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški,
tanarno kazen s sklepom o prekršku.«.

II. Doda se nov, 273. a člen, ki se glasi:
»273. a člen

obrazložitev
Sprememba prvega odstavka je predlagana z namenom
"skladitve s 121. členom Ustave RS.

(1) Zunanji oddelek sodišča za prekrške prve stopnje vodi
vodja zunanjega oddelka.

"> četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(2) Vodjo zunanjega oddelka imenuje in razreši personalni
svet sodišča za prekrške prve stopnje na predlog predstojnika
tega sodišča, izmed sodnikov na tem zunanjem oddelku «.

"Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, ki ga je storil
Mladoletnik, se namesto sklepa o prekršku vselej poda kaznovalni predlog sodišču za prekrške.«

OBRAZLOŽITEV

obrazložitev
^ spremembo četrtega odstavka predlagatelj natančno
določa, da je potrebno za prekrške mladoletnika vselej izpeIjati postopek o prekršku na sodišču za prekrške.

Zakon o sodiščih nima določb o zunanjih oddelkih. Zato je po
mnenju predlagatelja potrebno v predlogu zakona o prekrških
določiti kdo vodi delo zunanjega oddelka ter kdo in po katerem postopku vodjo imenuje. Pri predlagani rešitvi se je
predlagatelj zgledoval po 69. členu zakona o sodiščih.

K 253. členu

K 274. členu

v

tretjem odstavku se beseda »odstranitev« nadomesti z
besedo »izgon«.

Doda se nov, 274. a člen, ki se
»274. a člen

OBRAZLOŽITEV

(1) Za sodnike, ki opravljajo sodniško službo na sodiščih za
prekrške prve stopnje ikdela oceno sodniške službe personalni svet tega sodišča, razen za predstojnika in namestnika
predstojnika sodišča za prekrške prve stopnje.

Sprememba je povezana s spremembo naziva stranske kazni
(5. in 32. člen).
K 255. členu

(2) Za predstojnika in namestnika predstojnika sodišča za
prekrške prve stopnje izdela oceno sodniške službe personalni svet višjega sodišča za prekrške.«.

člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Kaznovani, ki je prestal polovico kazni zapora sme biti
odpuščen s prestajanja kazni, če je iz narave prekrška in iz
njegovega obnašanja v zaporu mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil prekrška.

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o prekrških v 273. členu določa, da veljajo za
sodišča za prekrške določbe zakona o sodniški službi, kolikor
ni s tem zakonom drugače določeno. Sodišča za prekrške
prve stopnje bodo imela položaj okrajnih sodišč, na njih pa
bodo opravljali sodniško službo okrajni sodniki. Pri sodiščih
splošne pristojnosti odločajo na prvi stopnji okrajni in okrožni
sodniki na okrajnih in okrožnih sodiščih, tej razdelitvi pa so
prilagojene tudi določbe zakona o sodniški službi. Konkretno
o pristojnosti za izdelavo ocene sodniške službe govori 35.
člen zakona o sodniški službi. V strukturi sodišč za prekrške
ni okrožnih sodišč, zato je potrebno v predlogu zakona o
prekrških urediti nekatere situacije v zvezi z opravljanjem
sodniške službe, ki jih zakon o sodniški službi ne ureja.
Konkretno je v tem členu urejena pristojnost za izdelavo
ocene sodniške službe okrajnih sodnikov. Glede pristojnosti
za izdelavo ocene o sodniški službi za sodnike, ki opravljajo
sodniško službo na višjem sodišču za prekrške, in posebej za
predsednika in podpredsednika tega sodišča pa bo veljal 35.
člen o zakona o sodniški službi.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je bila
kaznovanemu izrečena kazen zapora do petnajstih dni, in tudi
ne, če gre za spremembo denarne kazni v zapor.
(3) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, določa zakon.«.
OBRAZLOŽITEV
Z amandmajem se prvi odstavek spreminja tako, da je predviden pogojni odpust le po prestani eni polovici kazni zapora,
glede na to, da je najvišja zagrožena kazen 30 dni in bi odpust
po prestani eni tretjini kazni povsem izničil namen kaznovanja. Drugi odstavek je dopolnjen, ker sprememba denarne
kazni v zapor ne pomeni izreka kazni zapora, temveč gre v
bistvu za ukrep, ki naj prisili kaznovanega k plačilu denarne
kazni. Tretji odstavek je spremenjen zato, ker že sicer zakon
glede izvršitve sankcij napotuje na uporabo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
K 273. členu
I. Za besedo »sodiščih« se beseda »in« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »za sodnike pa«.

K 276. členu
I. Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV

»(4) Število pomočnikov sodnikov določi za posamezno
sodišče za prekrške minister za pravosodje v aktu o določitvi
števila delavcev sodišča (59. člen zakona o sodiščih) po predhodnem mnenju sodnega sveta.«.

Določba 273. člena je napotilne narave. Glede na to, da bodo
po tem zakonu sodišča za prekrške specializirana sodišča v
smislu zakona o sodiščih in sodniki, ki bodo odločali na teh
59
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OBRAZLOŽITEV

K 299. členu

Predlog zakona o oprekrških predvideva posebno kategorijo
strokovnih delavcev (pomočniki sodnikov), ki je zakon o
sodiščih ne pozna, zato je potrebno izrecno predvideti tudi
pristojnost za določitev njihovega števila na posameznih sodiščih.

Doda se nov, 299. a člen, ki se glasi:

II. Doda se nov, 276. a člen, ki se glasi:

(1) Za sodnike iz tretjega odstavka 298. člena in prvega
odstavka 299. člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano
prosto sodniško mesto zahteva sodni svet izdelavo ocen«
sodniškega dela.

»299. a člen

»276. a člen

(2) Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena sodniškega dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdela višje
sodišče za prekrške, za sodnike višjega sodišča pa to sodišče
na seji vseh sodnikov. Strokovna ocena se izdela po kriterijih
za izdelavo ocene sodniške službe (29. člen zakona o sodniški
službi).

(1) Sodišča za prekrške prve stopnje imajo službe za informatiko.
(2) Službo za informatiko vodi predstojnik sodišča ali sodnik,
ki ga on določi.«.
OBRAZLOŽITEV

(3) Višje sodišče mora predložiti sodnemu svetu oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve.«.

70. člen zakona o sodiščih določa, da imajo okrožna in višja
sodišča službo za informatiko, vrhovno sodišče pa center za
informatiko. Zaradi specifične organiziranosti sodišč za prekrške prve stopnje je potrebno v tem zakonu izrecno opredeliti, da imajo službo za informatiko tudi sodišča za prekrške
prve stopnje, ki imaio položaj okrajnega sodišča, in kdo jo
vodi.

OBRAZLOŽITEV
Določba je prehodne narave in dopolnjuje prehod v trajno
sodniško funkcijo oziroma natančneje določa postopek v
primeru kandidature v trajno sodniško funkcijo. Zgleduje se
po podobni prehodni določbi zakona o sodniški službi (104.
člen).

III. Doda se nov 276. b člen, ki se glasi:

K 300. členu
»276. b člen

V prvem odstavku se številka »1995« nadomesti s številko
»1996«.

(1) Stranka lahko, kadar meni, da sodišče za prekrške prve
stopnje neutemeljeno dolgo rešuje zadevo, naslovi na predstojnika tega sodišča pritožbo zaradi zavlačevanja postopka
(nadzorstvena pritožba).

OBRAZLOŽITEV
Določbo je potrebno uskladiti z novim datumom uveljavitve
zakona.

(2) Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predstojnik od sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo
glede na navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.«.

K 301. členu
Doda se nov, 301. a člen, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV
Nadzorstveno pritožbo celovito ureja 72. člen zakona o sodiščih in določa, da jo je potrebno nasloviti na predsednika
sodišča. Zaradi posebne organiziranosti sodišč za prekrške
prve stopnje, ki jih vodi predstojnik vsodišča, je potrebno
posebej urediti naslovnika za nadzorstvene pritožbe zoper
delo teh sodišč.

»301. a člen
(1) Predsednik višjega sodišča za prekrške, predstojniki
sodišč za prekrške prve stopnje in vodje zunanjih oddelkov
sodišč prve stopnje morajo biti imenovani po določbah tega
zakona najkasneje do 1. januarja 1997.

K 285. členu

(2) Za predsednika višjega sodišča za prekrške, za predstojnika sodišča za prekrške prve stopnje in za vodjo zunanjega
oddelka je lahko imenovan le sodnik, ki je izvoljen v trajno
sodniško funkcijo.

Člen se črta.
OBRAZLOŽITEV

(3) Do imenovanja po prvem odstavku tega člena:
- opravlja funkcijo predsednika višjega sodišča za prekrške
predsednik Republiškega senata za prekrške, izvoljen po
dosedanjih predpisih;
- opravljajo funkcijo predstojnikov sodišč za prekrške prve
stopnje predstojniki sodnikov za prekrške v Celju, v Kopru, v
Kranju, v Krškem, v Ljubljani, v Mariboru, v Murski Soboti, v
Novi Gorici, v Novem mestu, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in v
Velenju, določeni po dosedanjih predpisih;
- opravljajo funkcijo vodij zunanjih oddelkov sodišč za prekrške prve stopnje predstojniki preostalih sodnikov za prekrške,
določeni po dosedanjih predpisih.«.

Po 109. členu zakona o sodiščih skrbi za enotno sodno
prakso v Republiki Sloveniji Vrhovno sodišče RS. Ker je
določba 285. člena v nasprotju z navedeno določbo jo je
potrebno črtati.
K 290. členu
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe tega zakona se postopek o prekršku
iz prejšnjega odstavka zoper pravno in odgovorno osebo
vselej začne s kaznovalnim predlogom državnega tožilca oziroma na kaznovalni predlog oškodovanca kot predlagatelja.«.

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV

Predlagana določba ureja prehodno obdobje vodenja sodišč
za prekrške prve stopnje in določa rok, do katerega morajo
biti imenovani predsednik, predstojniki in vodje zunanjih oddelkov.

Dopolnitev je potrebna zaradi predlagane spremembe v
prvem in tretjem odstavku 110. člena.
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K 30s. členu

medtem že izdan in ga bo potrebno uskladiti s tem zakonom.
V drugem odstavku pa je bilo potrebno posebej urediti
finančno poslovanje sodišč za prekrške s proračunskimi sredstvi, saj člene 347 do 349 sodnega reda, ki bo po ustrezni
uskladitvi sicer veljal tudi za sodišča za prekrške (80. člen
zakona o sodiščih v zvezi z 273. členom predloga zakona o
prekrških) v prehodnem obdobju ni mogoče uporabljati za
finančno poslovanje teh sodišč, v pravilniku o notranjem
poslovanju organov za postopek o prekršku pa navedena
materija ni urejena.

Na koncu besedila člena se doda besedilo, ki se glasi: »(296.
"i 303. člen)«
OBRAZLOŽITEV
Sprememba je potrebna zaradi jasnejše opredelitve vsebine
navodil ministrstva.
K 306. členu

K 310. členu

Beseda »izdaje« se nadomesti z besedo »spremembe«, za
zaklepajem pa se doda besedilo, ki se glasi: »razen določb v
zvezi s finančnim poslovanjem sodišč za prekrške s proračunskimi sredstvi«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do uveljavitve novega zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij se prepoved vožnje motornega vozila, izrečena mladoletniku na podlagi 6. točke drugega odstavka 53. člena,
izvrši z vpisom v vozniško dovoljenje.«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do spremembe sodnega reda se finančno poslovanje s
proračunskimi sredstvi za delo sodišč za prekrške opravlja na
sledeč način:
~ za finančno-računovodsko poslovanje s sredstvi za delo
sodišč za prekrške iz proračuna veljajo splošni predpisi;
~ poslovanje s sredstvi za delo sodišča za prekrške prve
stopnje opravlja računovodstvo tega sodišča, poslovanje s
sredstvi za delo višjega sodišča za prekrške pa računovodstvo
tega sodišča;
- sodišče za prekrške posluje na podlagi žiro računa;
- za zunanji oddelek odpre sodišče za prekrške račun izločenih sredstev (akreditivni račun) za pokrivanje njegovih sprotnih materialnih potreb;
- predstojnik sodišča za prekrške lahko pooblasti vodjo
zunanjega oddelka za pomožnega odredbodajalca za poslovanje z blagajno.«.

OBRAZLOŽITEV
Glede na to, da so navodila in prepovedi nov vzgojni ukrep,
katerega izvršitev v veljavnem zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij še ni predvidena, je potrebno za prehodno obdobje do
uveljavitve novega ZIKS urediti njegovo izvršitev.
K 316. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati 1. julija 1996.«
OBRAZLOŽITEV
Sprememba je potrebna zaradi lažjega pričetka dela novih
sodišč oziroma zaključka dela organov za postopek o prekršku predvsem z vidka materialnega poslovanja, pa tudi zaradi
lažje statistične obdelave podatkov, prenosa zadev idr.

OBRAZLOŽITEV
Sprememba v prvem odstavku je potrebna, ker je bil sodni red
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SOCIALNEM

VARSTVU

(ZSV)
- EPA 1297 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 38. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 13/3-1996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Bojana CVAHTE, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Jože VALENČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava.

3. član
V 98. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:

1. člen
V zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92
'n 42/94 - odi. US) se napovedni stavek prvega odstavka 55.
(lena spremeni tako, da se glasi:

»- institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen
stroškov storitev v zavodih za odrasla, kadar je upravičenec
delno ali v celoti oproščen plačila;«

"Socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg
Predstavnikov ustanovitelja in delavcev zavoda, sestavljajo

4. član
V 99. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar |e upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila;«

2. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:

5. član
Drugi odstavek 130. člena se črta.

"Ustanovitelj socialno varstvenega zavoda mora zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti, določene z zakonom In aktom o ustanovitvi, po merilih, ki
Jih določi ministar, pristojan za socialno varstvo.«

6. člen
Ta zakon začne veljati 1.1. 1996.

OBRAZLOŽITEV
1. V skladu s četrto točko stališč je dodan nov prvi člen, s
V skladu s sklepi in stališči, ki jih je sprejel Državni zbor na 38.
katerim se spreminja dosedanji način oblikovanja sveta v
seji, dne 13/3-1996 ob prvi obravnavi predloga zakona o
socialno varstvenih zavodih tako, da imajo pravico do izvolispremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, je
tve v svet vsi delavci zavoda in ne le tisti, ki opravljajo dejavPredlagatelj pripravil zakonski predlog za drugo obravnavo.
nost za katero je zavod ustanovljen. Taka rešitev temel/i na
Besedilo zakonskega predloga za drugo obravnavo upošteva
odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.U-l- 1M/
stališča Državnega zbora in se od besedila zakonskega pred92 z dne 7. julija 1994, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 45/1/
loga v prvi obravnavi razlikuje v naslednjem:
1994.
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2. V skladu s tretjo točko stališč je izpuščen četrti člen, ki naj
bi drugače uredil nekatera vprašanja podeljevanja koncesij za
dejavnost javne službe, in bo to vprašanje kompleksneje
rešeno v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta
2000 oziroma v naslednji fazi sprememb in dopolnitev zakona,
na podlagi temeljite analize celotnega zakona.

Zajamčena plača je določena kot osnova za izpeljavo t^'
drugih primerljivih pravic, zlasti na področju zavarovanja i*
primer brezposelnosti, zdravstvenega varstva itd., zato ne I"
bilo modro, če bi sistem spreminjali le na enem segmentu '
na področju socialnega varstva. Poleg tega potekajo aktivnosti za ponovno opredelitev kategorije najnižje plače, ki I"
lahko predstavljala boljšo podlago za določanje pravic tudi C
obravnavanem področju in bi jo bilo mogoče vključiti v naći■
tovane spremembe zakona o socialnem varstvu ob konci
letošnjega leta. Do takrat naj bi še naprej ostala kot osnova z>
izračun socialno varstvenih dajatev zajamčena in ne po*
prečna plača.

V skladu z naročili Državnega zbora iz prve in druge točke
stališč pa je predlagatelj proučil tudi obe pobudi, ki se nanašata na drugačno določanje osnov in pravic do denarnih
pomoči v socialnem varstvu, in pripravil naslednji pojasnili:
1. K pobudi, naj se prouči možnost, da se kot osnova za
izračun socialno varstvenih dajatev upošteva povprečna
plača v Republiki Sloveniji namesto zajamčene

2. K pobudi, naj se prouči možnost za spremembo kriterijei
26. člena zakona o socialnem varstvu tako, da ne bi bile
prizadete družine, ki bodo po 1. maju 1996, zaradi spremeni
zakona o družinskih prejemkih, prejemale nižje otroške
dodatke.

Veljavni kriteriji za odločanje o pravici do denarnih dajatev na
področju socialnega varstva in za določanje njihove višine
temeljijo na ocenah stroškov za minimalni paket življenjskih
potrebščin, ki posameznim kategorijam upravičencev omogočajo osnovno preživljanje. Pri izračunu nominalnih zneskov je
bila uporabljena kombinacija različnih poznanih metodologij
za ugotavljanje in spremljanje življenjskih stroškov. Tako ugotovljeni zneski bi bili lahko preračunani v katerikoli odnos
(npr. od poprečne plače, minimalne, zajamčene itd), vendar je
prevladalo stališče, ki ga je sprejel tudi Državni zbor ob
sprejemu zakona, po katerem je smotrno denarne dajatve
socialnega varstva vezati na kategorijo zajamčene plače.

Pod pogoji, ki jih določa zakon o družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št.65/93, 71/94 in 73/95) t- 35. členu za t. !■
univerzalni otroški dodatek, bi teoretično lahko prišlo p"
nekaterih upravičencih tudi do znižanja že prinane višine
otroškega dodatka, vendar je uvedba novega sistema otroškega dodatka z zadnjo spremembo zakona odložena na '
maj 1999 (57. člen citiranega zakona), zato predlaganega
varovalnega mehanizma ni potrebno vključevati v tokratne
spremembe zakona o socialnem varstvu.

Obrazložitev:

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
- k 6. členu

Besedilo 6. člena zakonskega predloga za prvo obravnavo je
bilo aktualno le skupaj s predlogom za sprejem zakona po
skrajšanem postopku. Glede na to, da se zakon sprejema po
rednem postopku, je potreben amandma, s katerim se določa
veljavnost zakona v roku, ki je določen za ostale zakone.

6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«

poročevalec, št. 16
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Predlog zakona o

VARSTVU

PODZEMNIH

JAM

(ZVPJ)

- EPA 1454 - prva obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 191. seji dne 4. aprila 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PODZEMNIH JAM,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Mladen BERGINC, driavni podsekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.

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

človeku prehodni del je praviloma daljši ali globlji od 10 m.
Podatki o takih jamah se zbirajo v Katastru jam, ki se vodi v
dveh identičnih izvodih pri Inštitutu za raziskovanj krasa
Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Postojni in pri
Jamarski zvezi Slovenije. Dokumentacijo, ki se uporablja za
identifikacijo starih jam in pri ugotavljanju, da gre za novo
jamo, hrani Jamarska zveza Slovenije, ki tudi strokovno
obdela podatke o odkritih in raziskanih jamah, ki jih dostavljajo jamarska društva. Kataster je med najpopolnejšimi na
svetu, trenutno pa je v njem registriranih 6662 objektov.
V
Sloveniji je tako v povprečju ena jama na
3 km2, največja
2
gostota pa ponekod presega 50 jam na km . V kataster tekoče
prihajajo novi podatki za že znane jame, vsako leto pa je tudi
za nekaj sto novih. Po grobi oceni je v Sloveniji vsaj še nekaj
tisoč neraziskanih in neregistriranih jam.

1. OCENA STANJA
1.1 Dejansko stanje
V Sloveniji gradijo apnenci, v katerih je največ kraških pojavov, 35% ozemlja, še nadaljnjih 8% pa zavzemajo dolomiti, v
katerih ti pojavi tudi niso redki. Ne samo po deležu kraškega
ozemlja, ampak tudi po pečatu, ki so ga kraški pojavi dali
celim pokrajinam in načinu življenja, izhaja, da je Slovenija v
precejšnji meri kraška dežela.
V svetovnem merilu je postala Slovenija znana najprej po
svojem Krasu, pokrajini v zaledju Tržaškega zaliva, ki je dala
ime vsem podobnim pokrajinam po svetu. Svetovna kraška
terminologija je poleg krasa (karst) prevzela še nekaj drugih
ljudskih izrazov (dolina, polje). Slovenske podzemne jame (v
nadaljevanju: jame) so bile tudi med prvimi urćjene za turistični obisk, tako jama Vilenica, kot prva jama v Evropi leta
1633, Postojnska jama pa leta 1819.

Jame so zaradi geomorfoloških, geoloških, hidroloških,
zooloških in botaničnih posebnosti zelo pomembni objekti
naravne dediščine. Izjemno pomembne so jame tudi kqt bipotopi, v katerih uspeva ozko specializirana jamska favna, prilagojena specifičnim jamskim razmeram. Samo iz porečja Ljubljanice je opisanih okoli 60 jamskih taksonov, tipskih nahajališč, ki imajo izreden znanstveni pomen. V slovenskih jamah
živijo mnoge endemične vrste, ki imajo areal razširjenosti le v
Sloveniji, pogosto samo v porečju ene reke ali pa celo samo v
enem jamskem sistemu. V slovenskih jamah je klasično nahajališče močerila (Proteus anguinus), ki je dinarski endemit in
je svetovna favnistična posebnost.

Z odkritjem jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus
hochenvvarti), ki ga je leta 1831 v Postojnski jami našel jamski
vodnik, se je začela nova znanstvena disciplina - biospeleologija. Odkritje je v znanstvenem svetu povzročilo zanimanje
za raziskovanje jamskih živali in številni svetovno priznani
znanstveniki so v tistem času raziskovali v Postojnski in drugih slovenskih jamah.

1.2. Pravno stanje

Med značilne in pogoste kraške pojave se uvrščajo tudi jame
in brezna.

Na ozemlju Slovenije je že 1.1922 veljal Zakon o varstvu redkih
ali za Slovenijo tipičnih in za znanstvo pomembnih živali in
rastlin in o varstvu špilj na področju Pokrajinske uprave za
Slovenijo (Službene novine Kraljevine SHS, št. 238, priloga
XXXII, 25.10.1922), ki je med drugim deloma urejal tudi

V skladu z mednarodno definicijo podzemne jame so le-te
opredeljene za potrebe vodenja Katastra jam pri Jamarski
zvezi Slovenije kot naravne votline, razpoke in brezna, katerih
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stale jame, ki se nahajajo nad 800 m nadmorske višine, v voliti
večini niso onesnažene. Splošno razširjena praksa je odmett"
vanje vseh vrst odpadkov v jame. V jamah prevladujejo gospodinjski odpadki, mrhovina, odpadna kolesa, mopedi in avtomobili. Razen vnašanja jami tujih snovi skozi vhodno brezno
se negativni učinki onesnaženja jam ponavadi močno stop-5
njujejo s precejanjem odpadnih snovi v kraško podzemlje in
tem povezanim onesnaženjem kraške podtalnice.

področje varstva jam. V povojnem obdobju je bilo varstvo jam
urejano z različnimi zakoni: splošnim zakonom o varstvu
kulturnih spomenikov in naravnih redkosti (Ur. I. FLRJ, št.
576/81-46), zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji (Ur. I. LRS,
št. 23/48), zakonom o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22/59), zakonom o varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7/70) in s sedaj še veljavnim
zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS št. 1/
81, 42/86, in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92). Na podlagi teh
zakonov so bile zavarovane samo nekatere posebej vredne
jame, niso pa ti zakoni sistemsko urejevali varstva jam.

1.3.2. Uničevanje jam, ki je povezano z rudarskimi d«",
gradnjo Infrastrukturnih, gospodarskih ali stanovanjskih
objektov ali neustrezno izrabo zemljišča nad jamo.
Pri gradnjah so bile do sedaj uničene številne jame, venda'
tudi tu ni urejenih zbirnih podatkov. Načrtovana izgradnja
novih avtocest, med katerimi jih kar nekaj prečka kraška
terene, bo uničila ali degradirala precej jam. K onesnaževanju
prispeva v veliki meri tudi industrija na teh območjih.

Zakon o naravni in kulturni dediščini določa v 2. členu kot
naravno dediščino tiste površinske in podzemske kraške
pojave, ki imajo za Slovenijo ali njeno ožje območje kulturno,
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost. Varstvo
naravne dediščine v zakonu ni konkretizirano z ustreznimi
varstvenimi režimi ter ostaja v pretežni meri na načelnem deklaratornem nivoju. Večjo možnost zaščite daje pravni
institut razglasitve za naravno znamenitost na podlagi 15.
člena zakona, ko pristojni organi razglasijo tiste dele naravne
dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost za naravne znamenitosti.

Pomemben faktor uničevanja jam je tudi onesnaževanje voda,
ki se stekajo v kraško podzemlje. Poleg negativnih estetskih
vplivov na podzemlje so veliko pomembnejši negativni vplivi
na jamsko živalstvo. Medtem ko lahko nabiranje podzemskih
živali ogrozi posamezno vrsto, jo lahko onesnažene voda
direktno uničijo. Uničijo lahko tudi celotno jamsko populacijo. Pomemben je tudi posreden vpliv, saj zaradi obilice
organskih snovi v onesnaženi vodi, ki ponikuje v jame, površinske živali uspevajo tudi v vhodnih delih jam in izrinjajo
prave jamske živali vse globlje v kraško notranjost.

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave iz
evidence naravne dediščine po enotnih merilih izbira najpomembnejšo dediščino, ki jo izdaja v obliki Inventarja. V prvem
Inventarju najpomembnejše naravne dediščine v Sloveniji, ki
je izšel leta 1976, je bilo med 367 lokalitetami 84 jam (23%).
Nova izdaja Inventarja najpomembnejše naravne dediščine
Slovenije (1. del 1988, 2. del 1991) je prinesla precej bolj
dodelane kriterije vrednotenja. V prvem delu (severovzhodna
Slovenija) je bilo obdelanih 180 objektov naravne dediščine,
med katerimi je bilo 23 jam (13%), v drugem (osrednja Slovenija) pa 74 med 280 (26%). Tretji del Inventarja, ki je v izdelavi,
in bo obravnaval zahodno Slovenijo, ima v delovnem seznamu 276 objektov, med njimi 81 jam (29%).

1.3.3. Neustrezni posegi v jamo oziroma neustrezna izraba
jame.
Človekovo delovanje v jamah se lahko v grobem razdeli v
naslednje oblike: neorganiziran obisk, organizirano jamarsko
raziskovanje in obiskovanje jam ter organizirano turistično
obiskovanje jam.
V Sloveniji skorajda ni več lahko dostopne vodoravne jame, ki
jo neorganizirani obiskovalci še niso oplenili, razbili in odnesli kapniško okrasje.

Občine so na podlagi 15. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini v akte o razglasitvah kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti vključevale tudi jame. Med
najpomembnejšimi jamami, ki so tako zavarovane, so jame
Postojnskega jamskega sistema, škocjanske jame in druge.

V Sloveniji je bilo novembra 1995 registriranih 6662 jam,
vendar jih je z obiski jamarjev obremenjeno sorazmerno
majhno število, zato pa te zelo močno. Praviloma so najbolj
obiskovane jame, ki po nečem izstopajo od drugih (ledenice,
lepo zasigane jame, najdaljše, najgloblje jame, vodne jame,
biospeleološko pomembne jame...) in so zato večinoma tudi
naravovarstveno pomembne.

Jame so, na podlagi zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/
93 in 1/96), kot negrajeni deli in sestavine ekosistemov podzemnega sveta, naravno javno dobro v javni lasti, na katerem
sta dostopnost in gibanje pod enakimi pogoji omogočena
vsem. Omenjeni zakon tudi določa, da je naravno javno dobro
lahko v lasti občine ali države, ne more pa biti v lasti fizičnih
oseb.

Tudi jamarska dejavnost pušča sledove v jamah. Že pri raziskovanju se pojavijo težave, kako raziskovati jame in jih obenem čim manj prizadeti. Ker pomeni vsak obisk jame določen
poseg vanjo, se težave pri obiskovanju že raziskanih jam
zaostrijo. S širjenjem jamarskih vrst in predvsem z usmeritvijo
v športno jamarstvo prihaja med jamarje vse več ljudi, ki do
narave nimajo pravega odnosa.

Na nekaterih jamah so vzpostavljene pravice upravljanja oziroma rabe jam v korist podjetij oziroma raznih društev.
Z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. I. RS, št.
57/93), ki zaradi redkosti, sprememb v okolju, naravnega
zmanjšanja njihovih populacij ali zaradi vpliva človeka določa
načine ravnanja do osebkov živalskih vrst, ki so ogrožene, so
zavarovane tudi vse živalske vrste, ki stalno žive v jamah in
podzemnih vodah.

Najbolj obiskovane jame so polne odpadnega karbidnega
apna in tudi drugih odpadkov. Zelo pogosto se jamarji podpisujejo na stene in tudi na kapnike. Le redke jame imajo
označen prehod preko zasiganih površin, tako da so v številnih jamah nepopravljivo zablateni najlepši deli. Ropanje kapnikov in kristalov je reden pojav. Tudi nestrokovna arheološka
in paleontološka izkopavanja so pogosta, vendar le redko
ustrezno dokumentirana.

1.3. Načini ogrožanja jam
Jame so zaradi občutljivosti jamskih tvorb (kapniškega
okrasja, kristalov), specifičnih meteoroloških, hidroloških in
klimatskih pogojev, ki vladajo v njih in zaradi skromnih energetskih tokov, preko katerih komunicirajo z okolico, zelo
ranljive. Jame ogroža človekovo delovanje predvsem na tri
načine:

V zadnjem času vse več posameznikov, pa tudi jamarskih
društev za plačilo vodi turiste, ki niso jamarji po jamah. Ta
dejavnost je dobila neustrezen naziv alternativen jamski turizem. Jame so vse bolj obremenjene, podatkov o obremenjenosti pa ni. Ljudje, ki vodijo po jamah, večinoma nimajo
nobenih formalnih kvalifikacij za vodenje in nimajo niti
osnovne varstvene izobrazbe.

1.3.1. Onesnaževanje jam z različnimi odpadki
Čeprav ni sistematično zbranih podatkov o onesnaženosti
jam za celotno Slovenijo, se po podatkih za nekatere občine
ocenjuje, da je v nižinskih kraških območjih, kjer se nahaja
preko 70% vseh jam, onesnaženih med 15 in 20% jam. Preoporočevalec, št. 16

Jame, ki so odprte za javnost in po katerih upravljalci jam
vodijo turiste, niso bile urejene na podlagi verificiranih minimalnih strokovnih standardov, ki bi zagotavljali varnost obi66

skovalcev jam in ohranitev naravnih lastnosti jame. Ker se z
urejanjem jam za turistični obisk v Sloveniji lahko ukvarja
Praktično kdorkoli, tudi na čisto amaterski osnovi, je tudi
Število takšnih jam zelo nejasno. Zadnja leta se številka vrti
med 10 in 20, zadnje čase pa je vedno več pobud za turistično
ureditev številnih novih jam. Ker je bila marsikatera jama
urejena za turistični obisk nestrokovno, brez projekta, na
amaterski osnovi, so pogoste tudi nepopravljive degradacije.

Pri pripravi zakona so bila poleg temeljnih načel varstva
okolja upoštevana še naslednja načela:
- načelo ohranitve jam v njihovem naravnem stanju;
- načelo prednostnega varstva jam pred njihovo uporabo;
- načelo rabe jam na način sonaravnega gospodarjenja;
- načelo delovanja jamarskih društev v javnem interesu.

Poseben problem so jame, ki so bile urejene za turistični
obisk, nato pa so jih upravljalci, ponavadi zaradi nerentabilnosti. zapustili. Problematika takšnih jam je dvojna: jama je
bila bolj ali manj prizadeta z izdelavo jamske infrastrukture, ki
nima opravičila brez obiska, po drugi strani pa ista infrastruktura omogoča nekontroliran obisk. Vhodi v take jame praviloma niso zaprti in nadzorovani, jama |e opremljena s turističnimi potmi, ki omogočajo vsakomur, ki prinese s seboj baterijsko svetilko, da gre v jamo. Zaradi tega je obiskov neprimerno
več, saj bi jih v primeru, da ne bi bile urejene za turistični
obisk, lahko obiskovali samo jamarji.

4. POGLAVITNE REŠITVE
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Zmago Jelinčič je vložil predlog zakona o podzemnih jamah v zakonodajni
postopek v začetku leta 1994. Državni zbor je ta predlog
zakona obravnaval na 23. seji dne 14.9.1994 in sprejel ob prvi
obravnavi predloga zakona sklep, da se predlog zakona o
podzemnih jamah ne sprejme. Istočasno je Državni zbor tudi
sprejel sklep, s katerim je predlagal predlagatelju zakona,
poslancu Zmagu Jelinčiču, da skupaj z Vlado Republike Slovenije pripravi, ob upoštevanju do obravnave vloženih stališč,
mnenj in usmeritev, nov predlog zakona o podzemnih jamah.

Po podatkih, povzetih iz Katastra jam, je trenutno štiriintrideset jam opremljenih z objekti jamske infrastrukture. Razpon
opremljenosti je zelo različen, tako da je na eni strani Postojnska jama z jamsko železnico, na drugi strani pa npr. Vipavska
jama, ki ima od objektov jamske infrastrukture samo vrata na
vhodu v jamo.

Pri pripravi predloga zakona so bila upoštevana stališča in
mnenja Odbora za infrastrukturo in okolje ter Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora povsod tam,
kjer je bilo to po mnenju obeh sopredlagateljev mogoče. V
prikazu poglavitnih rešitev je poudarek na utemeljitvi, zakaj
nekaterih stališč in mnenj ni bilo mogoče upoštevati. Mnenja
drugih oseb oziroma organov k predlogu zakona niso posebej
komentirana, ker so vsa vsebinsko že zajeta v mnenjih obeh
omenjenih organov Državnega zbora.

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Jame, kot eden najpomembnejših in najlepših sestavnih delov
pozemnega kraškega sveta, so zaradi svoje ranljivostji zelo
izpostavljene škodljivim vplivom ogrožanja, ki jih posredno ali
neposredno povzroča človek s svojim ravnanjem. V zadnjem
času se človekovo škodljivo delovanje v jamah, ki ga veljavna
zakonodaja ne more preprečiti, močno povečuje. V Sloveniji
namreč ni zakonskega predpisa, ki bi sistemsko skrbel za
jame S sprejemom predlaganega zakona bo država vzpostavila pravne temelje za ohranitev, varstvo in dovol|eno uporabo
jam.

Pri opredelitvi zakonske materije predlagatelja nista mogla
slediti stališču, da je potrebno v zakon vključiti rešitve, ki bi
urejale odkrivanje, raziskovanje, upravljanje in varovanje
celotnega kraškega sveta. Predlagatelja ocenjujeta, da niso
izkazani dovolj utemeljeni razlogi, ki bi utemeljevali potrebo
po zakonski ureditvi teh vsebin v tem zakonu. Namen predlaganega zakona je urediti varstvo jam, kot svojevrstnega ekosistema in naravne vrednote. Razširitev varstva na celoten kraški svet, ki obsega poleg jam še druge naravne vrednote, pa
presega domet predlaganega zakona. Zaradi dejstva, da predstavlja kraški svet po svoji zastopanosti v Sloveniji več kot
polovico ozemlja države, da je geografsko zelo različno zastopan, v visokogorju, sredogorju in v nižinah, v obalnem in
priobalnem svetu, kjer so položaji z vidika obremenjevanja
okolja, ki zahtevajo ureditev, sila različni, bi zahtevala ureditev varstva tako velikega območja drugačne mehanizme kot
jih uporablja predlagani zakon. Predlagano ureditev bodo
deloma zagotovili na podlagi zakona o varstvu okolja izdani
podzakonski predpisi, ki bodo predpisali mejne vrednosti
emisij snovi v tla. vodo in zrak, mejne vrednosti imisij ter
določili še druge potrebne ukrepe za zagotovitev varstva
življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja. Sistemsko pa bo uredil varstvo kraškega sveta in njegovih
naravnih vrednot zakon o varstvu naravnih vrednot, ki je v
pripravi.

Za jame, ki so kot naravno javno dobro v javni lasti, je
potrebno določiti titularja te javne lastnine. Zaradi zagotovitve
pogojev celovitega varstva jam in pogojev za podeljevanje
koncesije za dovoljeno rabo jam je potrebno določiti tudi
lastnika jamske infrastrukture, ki je zaenkrat še v družbeni
oziroma zasebni lasti.
3. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilji zakona so.
- vzpostaviti učinkovit sistem varstva jam v Sloveniji;
- opredeliti jamo kot objekt varstva in določiti varstvene
režime v jamah;
- določiti titularja javne lastnine jam in lastnika jamske infrastrukture;
- določiti vrste jam, predpisati postopek razvrščanja in dovoljeno rabo jam;
- opredeliti dejavnost skrbništva jam kot pogodbeno varstvo
jam;
- določiti možnost podeljevanja koncesije za dovoljeno rabo
jam;
- določiti pogoje za vodenje po jami in urediti vpis v register
jamskih vodnikov;
- določiti javni interes pri omejitvah lastninske pravice v zvezi
z dostopnostjo do jam;
- urediti izdajanje dovoljenj za opravljanje dovoljenih posegov v jamah;
- vzpostaviti Kataster podzemnih jam Slovenije kot obvezno
evidenco in določiti način vpisa;
- določiti obseg javnega interesa pri delovanju jamarskih
društev;
- zagotoviti vodenje in zbiranje podatkov o stanju jam ter o
številu in strukturi obiskovalcev jam;
- zagotoviti inšpekcijski in strokovni nadzor ter kazenske
sankcije za kršitve določb zakona.

V predlogu zakona ni posebej urejen nacionalni program
varstva in sanacije podzemnega kraškega sveta, ker predstavljajo jame zaradi svoje ranljivosti in ogroženosti enega od
ekosistemov, ki bo vgrajen v Nacionalni program varstva
okolja in tam celovito obravnavan. Enako velja tudi za zahtevo
po opredelitvi virov sredstev za zagotavljanje ekološke funkcije kraškega podzemnega sveta, ki bodo sistemsko urejeni v
Nacionalnem programu varstva okolja.
Besedilo predloga zakona je med sopredlagateljema usklajeno, razen pri določitvi pojma »vhodnega zemljišča« ter
ureditvi, ki se na to zemljišče veže. Besedilo členov in
variantnih rešitev je zato povsod tam, kjer gre za omenjeno
neusklajenost med sopredlagateljema, podano v kurzivu ter
natisnjeno z mastnim tiskom. V osnovnem besedilu je zajeta
rešitev, ki jo predlaga poslanec Zmago Jelinčič, v varianti
pa je predlog Vlade. Končna odločitev je prepuščena Državnemu zboru.
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(3) Jamska infrastruktura je grajeno javno dobro. To so"5
grajeni objekti in nepremične naprave v jami.

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ZAKONA
Sprejem zakona o varstvu podzemnih jam v predlaganem
besedilu bo vzpostavil celovito varstvo jam. Eden bistevnih
elementov tega varstva je vzpostavitev informacijskega
sistema o jamah, spremljanje stanja v jamah ter njihova razvrstitev v vrste iz predloga zakona, ki opredeljujejo možno
dovoljeno rabo jam. Zaradi teh in drugih namenov zakona bo
potrebno zagotoviti materialne in kadrovske pogoje za delo
pri vseh subjektih varstva jam po določbah zakona.

(4) Odkrivanje in raziskovanje jam je dejavnost fizičnih Jj
pravnih oseb, ki obsega odkrivanje novih jam ali delov ja|*
pridobivanje podatkov in vzorcev, merjenja vseh vrst, fotog^
firanje, filmanje, audio in video snemanje za dokumenta""
namene in sondiranja vseh vrst.
(5) Ogledovanje jam je voden ali samostojen ogled odprt
jame, pri čemer se uporabljajo naravne poti in prehodi o*
roma jamska infrastruktura, za kar pa ni potrebna pose t""
usposobljenost.

Stroški vzpostavitve katastra zajemajo predvsem povračilo
Jamarski zvezi Slovenije za podatke, ki so jih dosedaj že
strokovno obdelali in oddani v kataster. V ta namen je ocenjena višina potrebnih sredstev 2.500.000 tolarjev. Pri organizaciji, ki bo pooblaščena za vodenje katastra, bo potrebno
zagotoviti osnovne kadrovske in materialne pogoje za vzpostavitev te uradne evidence.

(6) Vodenje po jami je izvajanje organiziranega ogledovan
jam.
(7) Jamarstvo je odkrivanje, raziskovanje in obiskovanje jam'
športno rekreativne namene, pri čemer je potrebna posebf"
usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje.
8. Vhodno zemljišče jame |e zemljišče nad jamo In okoii;
vhoda v |amo od koder je možen neposreden vpliv človek'
vlh dejanj na naravno stanje jame, vendar ne manj kot"
metrov od roba jame.
Varianta:
Predlog Vlade RS: 8. točka se črta.

Stroški tekočega poslovanja katastra bodo po ocenah predvidoma zahtevali 500.000 tolarjev letno.
Višine morebitnih odškodnin zaradi omejitev lastninske pravice v primerih, ko bo prišlč do premoženjske škode, vnaprej
ni mogoče oceniti, vendar ni pričakovati večjih zahtevkov.
Finančne posledice razlastitve jamske infrastrukture v korist
države so odvisne od tega ali bodo ta sredstva ob uveljavitvi
zakona še v družbeni ali že v zasebni lasti.

4. člen

Stroškov sanacije jam zaradi pomanjkanja podatkov ni
mogoče oceniti.

(1) Jame so naravna vrednota in naravno javno dobro in so
lasti države.

Sprejem rešitve, ki vključuje pojem vhodnega zemljišča v
zakon ter predlaganih posledic z vzpostavitvijo državne lastnine na zemljišču okoli vhoda, pomeni določene finančne ter
druge posledice, vandar jih trenutno še ni mogoče oceniti.

(2) Jamska infrastruktura je v lasti države.
(3) Vhodno zeml|išče je sestavni del jame in se šteje *'
naravno javno dobro ter je v lasti države.
Varianta:
Predlog Vlade RS: 3. odstavek se črta.

BESEDILO ČLENOV

5. člen
Odkrivanje in raziskovanje jam, jamarstvo, ogledovanje jart1,
spremljanje stanja in sanacija poškodovanih jam, varovani®
jam in njihova raba morajo potekati tako, da se čim ma"l
prizadenejo jama, jamski inventar in jamski živi svet.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
• Ta zakon ureja varstvo in rabo podzemnih jam, njihovo razvrstitev ter varstvene režime in druga pravila ravnanja, vključno
s sanacijo podzemnih jam, ki so onesnažene ali poškodovane.

II. RAZVRSTITEV JAM IN VARSTVENI REŽIMI

2. člen

6. člen

(1) Podzemna jama po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu:
jama) je na naravni način nastali prostor v kamnini, ki je v
zunanji prostor zaključen z navpično projekcijo roba pokritega dela jame ali brezno z vhodno depresijo od tam, kjer
naklon pobočja preseže 30 stopinj in katerega prehodni del je
daljši ali globji od 10 m, ne glede na to ali je vhod oziroma
izhod (v nadaljnjem besedilu: vhod) naraven ali je plod človekovega dela. Jame so votline, razpoke, brezna in podzemni
rovi in so lahko suhe. stalno ali občasno, deloma ali v celoti,
zalite z vodo.

(1) Jame so zaprte in odprte. Odprte jame so jame s prostim
vstopom in jame z nadzorovanim vstopom.
(2) Minister določi jame v vrste iz prejšnjega odstavka, gleda
na ranljivost in občutljivost naravnega okolja v jami.
(3) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pri
meri omejitve dostopnosti do podatkov o jamah.
(4) V vrste iz prvega odstavka tega člena se lahko razvrstijo
tudi deli jam.

(2) Minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), lahko določi, da se zaradi morfoloških, hidroloških,
favnističnih, arheoloških ali drugih posebnosti šteje za jamo
tudi prostor iz prejšnjega odstavka, ki je krajši od 10 m.

7. člen
(1) Zaprta jama je jama, v kateri je naravno jamsko okolje tako
ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali ogrozil vsak vstop oseb
v jamo.

3. člen
(1) Jamski inventar so vse naravne tvorbe v jami, zlasti sigaste
(kapniške) tvorbe in drugi sedimenti, minerali, kristali, oblike
v blatu in ilovici, reliefne oblike na stenah, stropu in tleh ter
paleontološki in arheološki ostanki oz. kulturne plasti.

(2) Odprta jama s prostim vstopom je jama, v kateri nenadzorovan vstop oseb ne more poškodovati jame.
(3) Odprta jama z nadzorovanim vstopom je jama, v kateri je
naravno jamsko okolje tako ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali ogrozil vsak nenadzorovan vstop oseb v jamo.

(2) Jamski živi svet so vse prostoživeče živali in prostorastoče
rastline, ki v jami stalno ali občasno živijo ali rastejo.
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1. lahko koncesionar v jami gradi, vzdržuje ali uporablja
jamsko infrastrukturo na način in pod pogoji, določenimi v
koncesijskem aktu in v drugih predpisih po tem zakonu;
2. je med odkrivanjem in raziskovanjem jam dovoljeno odkopavati ali prekopavati sedimente ter vrtati v jami, razen v
sigaste tvorbe in puščati v jami opremo, ki se uporablja za
tehnično opremljanje jame ali raziskovanje;
3. lahko minister zaradi znanstvenoraziskovalnega dela, po
predhodnem soglasju mihistra, pristojnega za znanost, dovoli
fizični ali pravni osebi, ki se ukvarja z raziskovalno dejavnostjo, paleontološka izkopavanja, jemanje vzorcev kamnin,
mineralov in fosilov, nabiranje primerkov rastlinskih vrst in
odlov posameznih živalskih osebkov v jami;
4. lahko minister, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturo, dovoli arheološka izkopavanja v jami ter
odvzem vzorcev in iznos arheoloških predmetov;
5. lahko minister dovoli filmsko in video snemanje v |ami in
pogoje za takšno snemanje v jami.

8. člen
0)V jami velja splošni varstveni režim, po katerem je prepovedano:
1
zadrževati se v jami v nasprotju z nameni dovoljenimi s tem
zakonom;
2
onesnaževati stene, strop ali tla jame, zrak v jami ali vode, ki
'®4ejo skozi jamo;
3. vrtati v stene, strop ali tla jame;
J- minirati;
5 povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA);
Povzročati vibracije;
'■ skladiščiti ali odlagati predmete, snovi ali odpadke;
®9 kuriti ali kaditi;
uporabljati svetila z odprtim plamenom, razen acetilenskih
ln
drugih plinskih svetil ter sveč;
10. uporabljati vse vrste vozil in plovil z uporabo motorja;
postavljati kakršnekoli stalne ali začasne objekte, razen za
namene, dovoljene s tem zakonom v predpisanem obsegu;
12. karkoli puščati v jami;
13. filmsko ali video snemati v jami, razen individualnega
jemanja za lastne potrebe s pomočjo svetil, ki ne presegajo

12. člen
(1) Vplivno območje jame obsega zemljišče, ki se nahaja nad
jamo in porečje voda, ki tečejo skozi jamo Določi ga vlada.

14. graditi jamsko infrastrukturo;
15 uničevati, poškodovati ali odstranjevati jamski inventar;
16 odnašati iz jame jamski inventar ali jamski živi svet, ga
spravljati v promet ali izvažati;
17. uničevati, poškodovati, nabirati ali odnašati rastline ali
njihove dele;
18 loviti, ubijati, preparirati, prenašati, zastrupljati, zadrževati
v
ujetništvu ali namerno vznemirjati živali, ki živijo v jamah, ali
se v njih občasno zadržujejo;
19 uničevati, poškodovati, zbirati ali prenašati gnezda, legla
ali razvojne oblike živali, ki stalno ali občasno živijo v jamah;
20. preprečevati živalim gibanje ali rastlinam naravno selitev;
21. odkopavati ali prekopavati sedimente, arheološke ali paleontološke plasti ter odnašati, prenašati ali poškodovati paleontološke ali arheološke predmete;
22. spreminjati, poškodovati, odnašati ali uničevati predmete
kulturne dediščine.

(2) Na območju iz prejšnjega odstavka je prepovedano izvajati
posege in dejavnosti tako, da se poškoduje, uniči ali onesnaži
jama, jamski inventar ali jamski živi svet.
III. RABA, VARSTVO IN SANACIJA JAM
13. člen
(1) Odkrivanje in raziskovanje jam ali delov jam lahko opravljajo na podlagi dovoljenja, za to usposobljene fizične in
pravne osebe, ki morajo ministrstvu, pristojnemu za okolje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po zaključku odkrivanja in
raziskovanja brezplačno prepustititi rezultate raziskav.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora pridobiti tudi
jamarsko društvo oziroma zveza jamarskih društev.

(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka ne veljajo pri reševanju
ljudi iz jame.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda minister, ob
upoštevanju predpisanih varstvenih režimov in občutljivosti
ter obremenjenosti jame.

9. člen

(4) Usposobljenost fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti iz
prvega odstavka tega člena se izkazuje s potrdili, da so
usposabljene za samostojno jamarsko delovanje.

(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
določi poseben varstveni režim za jame, ki so zaradi posebnih
naravnih razmer ter drugih lastnosti posebej občutljive ali
ogrožene.

(5) Pravna oseba je usposobljena za opravljanje dejavnosti 'z
prvega odstavka tega člena, če izkaže, da ima z osebo, ki je
usposobljena za samostojno jamarsko delovanje sklenjeno
pogodbeno razmerje ali da so člani pravne osebe usposobljeni za samostojno jamarsko delovanje.

(2) Varstveni režim iz prejšnjega odstavka lahko določi med
drugim tudi varstveni pas in varstvene ukrepe neposredno ob
vhodu v jamo ter dnevno in letno število dovoljenih obiskov
jame.

(6) Za organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem jam, se
določba prejšnjega odstavka ne uporablja.

10. člen

(7) Pri izdaji dovoljenj iz prvega odstavka tega člena tujcem,
se upošteva dejanska vzajemnost.

(1) V zaprte jame je vstop prepovedan, razen v primeru znanstvenoraziskovalnega dela na podlagi dovoljenja ministra, po
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, ki se
izda fizični ali pravni osebi, ki se ukvarja z raziskovalno
dejavnostjo. V dovoljenju se navedejo tudi dejavnosti in
posegi v jamo, ki jih je dovoljeno izvesti. Znanstvenoraziskovalno delo v jami mora potekati pod strokovnim nadzorom.

(8) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se odvzame po
uradni dolžnosti, če oseba ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev ali v primeru ugotovljenih kršitev varstvenih režimov.
14. člen
(1) Zaprte jame in odprte jame z nadzorovanim vstopom imajo
skrbnika.

(2) V jame s prostim vstopom je dovoljen vstop vsakomur pod
enakimi pogoji.

(2) Skrbništvo jam obsega zlasti:

(3) V jame z nadzorovanim vstopom je vstop dovoljen, če je
nadzorovan, registriran in se izvede v dovoljenem obsegu,
kadar je le ta predpisan.

1. nadzor nad vstopom v jamo;
2. nadzor nad izpolnjevanjem določil pravilnika o obisku
jame;
3. nadzor nad spoštovanjem izpolnjevanja pogojev splošnega
in posebnih varstvenih režimov;
4. skrb za ohranitev jame, jamskega živega sveta in jamskega
inventarja;

11. člen
Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona:
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5. sporočanje predpisanih podatkov pristojnemu organu.

opravljanje dejavnosti urediti, mora načrt ureditve jame za*
štititi tem zahtevam:

(3) Skrbnik opravlja nalogo iz prve točke prejšnjega odstavka
kot javno pooblastilo.

(5) Pogodbo o skrbništvu nad jamo lahko sklene tudi fizična
ali pravna oseba, če je lastnik zemljišča na katerem se nahaja
vhod v jamo in če izkaže, da je usposobljena po 4. ali 5.
odstavku prejšnjega člena. V postopku izbora imajo te osebe
prednostno pravico do sklenitve pogodbe o skrbništvu te
jame.

1. vhod v jamo mora biti urejen tako, da omogoča fi^j
nadzor nad vstopom in izstopom ter hkrati dopušča rastlin* |
in živalim gibanje in naravno selitev;
*
2. če je vhod v jamo umeten, mora tudi preprečevati vpl|V i
zunanjega okolja na jamo,
I
3. v jami morajo biti poti urejene in zavarovane,
4. če je v jami predvidena stalna razsvetljava, mora biti iz* j
dena s sektorsko razmejitvijo.
, ,i M L i
(5) Koncesijska pogodba se lahko sklene, ko koncesio"
izkaže pravni naslov za uporabo zemljišč na vhodu v jam"
na dostopu do jame ter pridobi dovoljenje za obratoval
jame.

(6) Če na podlagi javnega razpisa ni mogoče izbrati skrbnika,
sklene minister pogodbo o skrbništu nad jamo z osebo javnega prava s področja varstva naravnih dobrin.

(6) Koncesionar je dolžan skrbeti za jamsko infrastrukturo,
jo prevzame v upravljanje in rabo na podlagi podeljene kofl"
sije kot dober gospodar.

(4) Minister sklene pogodbo o skrbništvu nad jamo praviloma
z jamarskim društvom, ki deluje v javnem interesu in, ki se
prijavi na javni razpis za pridobitev kandidatov za opravljanje
skrbništva.

(7) Tuja pravna ali fizična oseba oziroma domača pravna
oseba, ki je v večinski lasti tujcev, ne more postati skrbnik
jame.
(8) V pogodbi o skrbništvu nad jamo se podrobneje določijo
obveznosti skrbnika v zvezi z opravljanjem skrbništva, višina
nadomestila za materialne stroške v zvezi z izvajanjem skrbništva, primeri in vzroki za enostransko prekinitev pogodbe
zaradi kršenja določil tega zakona in drugih predpisov ali
zaradi podelitve koncesije za rabo jame.

18. člen

,

(1) Koncesionar mora zagotoviti vodenje po jami v skladu
tem zakonom. Vodenje po jami se izvaja ob spoštovali
predpisanih varstvenih režimov v jamah in skrbi za varno*
obiskovalcev.
(2) Po jami lahko vodijo fizične osebe, ki so usposobljene!
vodenje po jami in vpisane v register jamskih vodnikov

(9) Ministrstvo lahko odda v uporabo skrbniku prostore in
opremo, potrebno za opravljanje skrbništva.
15. člen

(3) Program usposabljanja za vodenje po jami in izvaja"!1
izpita pripravi pooblaščena organizacija, ki jo določi minis«
Uporabljati ga lahko začne po potrditvi ministra.

(1) Skrbniki pobirajo od obiskovalcev jame vstopnino, ki predstavlja nadomestilo za materialne stroške opravljanja skrbništva.

(4) Usposobljenost za vodenje po jami se dokazuje z opravil*1
nim izpitom po končanem usposabljanju pri organizacijah
prejšnjega odstavka.

(2) Višino vstopnine iz prejšnjega odstavka potrdi minister na
predlog skrbnika.

(5) Register jamskih vodnikov vodi ministrstvo in vsebul
naslednje osebne podatke: ime in priimek jamskega vodnik'1
rojstne podatke, prebivališče, podatke o pridobljeni izobrazb

(3) Višina pobrane vstopnine se letno obračuna in odšteje od
zneska nadomestila za materialne stroške opravljanja skrbništva, ki jih zagotavlja država.

(6) Jamskega vodnika se izbriše iz registra jamskih vodnike
na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
(7) Po uradni dolžnosti se jamskega vodnika izbriše iz reQ
stra, če se ugotovi:
1. da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za vpis,
2. da je povzročil čezmerno obremenitev jame ali
3. da je večkrat kršil predpisane varstvene režime.

(4) Osebe z dovoljenjem iz 13. člena tega zakona in člani
jamarskih društev ne plačujejo vstopnine iz prvega odstavka
tega člena.
16. član
(1) Raba jame je dovoljena za opravljanje turistične, kulturne,
znanstvenoraziskovalne in zdravstvene dejavnosti ter za
opravljanje dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo.

(8) Podrobnejšo vsebino in način vodenja registra predpis
minister.

(2) Izvajanje teh dejavnosti mora potekati ob spoštovanju
predpisanih varstvenih režimov in tako, da se ne prizadenejo
in uničijo naravne lastnosti jam.

19. člen

17. člen

(1) V primeru iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona mor'
koncesionar pridobiti dovoljenje za ureditev jame.

(1) Za rabo jame iz prejšnjega člena, podeli vlada proti plačilu
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.

(2) Vloga koncesionarja za pridobitev dovoljenja iz prejšnjeg'
odstavka mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma oznako jame;
2. načrt jame z oceno zatečenega stanja v jami;
3. načrt ureditve jame;
4. oceno vplivov predlagane ureditve in izvajanja dejavno^
za jamo;
5. koncept obratovanja.

(2) Koncesija se podeli po predpisih o varstvu okolja, ki
urejajo podelitev koncesije na naravnih dobrinah. O izboru
koncesionarja odloči vlada po predhodnem mnenju lokalne
skupnosti, na katere območju leži vhod v jamo skozi katerega
se bo dejavnost izvajala.

(3) Z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena, ki ga izd'
ministrstvo, se določijo pogoji za ureditev jame za opravljani'
dejavnosti iz koncesijskega akta, ob upoštevanju načel iz'
člena tega zakona in nujnih preventivnih ukrepov glede varc
vanja jame in njenih obiskovalcev.

(3) Vlada uredi s koncesijskim aktom tudi skrbništvo nad
jamo, ki je predmet koncesije.
(4) Če se v koncesijskem aktu določi, da je potrebno jamo za
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20. člen

sanacije, ter vrste, obsega in rokov sanacije se uporabljajo
določbe zakona o varstvu okolja.

(1) Če opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona zahteva
ureditev jame, ki ima značaj posega v prostor po predpisih o
urejanju prostora, se dovoljenje za poseg v prostor izda pod
Pogojem, da je poseg načrtovan in bo izveden tako, da se bo v
pajmanjši možni meri posegalo v jamo in spremenilo jamo,
jamski inventar in jamski živi svet.

(2) Če sanacija zahteva ureditve, ki imajo značaj posega v
prostor, po predpisih o urejanju prostora, se sanacija izvede v
skladu ž določbami 20. člena tega zakona.
(3) Stroške sanacije jame, za katero je podeljena koncesija
nosi koncesionar, če se ne ugotovi oseba, ki je povzročila
onesnaženost ali poškodbo jame.

(2) Gradnja jamske infrastrukture se šteje za poseg v prostor
državnega pomena, za katerega izda dovoljenje ministrstvo,
Pristojno za prostor.

IV. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda na podlagi strokovnega mnenja ministrstva in vsebuje tudi pogoje za
vzdrževanje in uporabo jamske infrastrukture.

27. člen
(1) Lastniki zemljišč, preko katerih je jama dostopna, so
dolžni osebam, ki odkrivajo in raziskujejo jame, jamarijo in
ogledujejo jame, dopustiti neškodljiv prehod do vhodov v
jamo. Lastniki zemljišč, na katerih se nahajajo vhodi v jamo,
so dolžni dopustiti skrbniku jame potrebno ureditev in zavarovanje vhodov v jamo.

21. člen
(1) V primeru, da se poseg v prostor, ki je v javnem interesu,
ne da izvesti brez uničenja ali velikega poškodovanja odprte
jame, lahko minister izjemoma dovoli poškodovanje ali uničenje jame ob pogoju, da se prvotno stanje jame ustrezno
dokumentira.

(2) Lastnik ali lastniki skupaj lahko določijo območje obveznega prehoda preko zemljišč iz prejšnjega odstavka.

(2) V primeru, da se med posegom v prostor iz prejšnjega
odstavka odkrije jama, je potrebno takoj ustaviti dela, jamo
ustrezno dokumentirati in ovrednotiti. Dela se lahko nadaljujejo samo na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister ob pogoju
iz prejšnjega odstavka.

28. člen
(1) Lastniki zemljišč iz prvega odstavka prejšnjega člena so
upravičeni do primerne odškodnine, če imajo zaradi predpisanih omejitev premoženjsko škodo.

(3) Dokumentiranje in ovrednotenje jame ter morebitno
fizično zavarovanje vhoda v jame iz prvega in drugega
odstavka tega člena zagotovi ministrstvo, na stroške nosilca
posega v prostor.

(2) Lastniki zemljišč na vplivnem območju jame, ki se jim
zaradi omejitev in prepovedi iz tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov bistveno poslabšajo obstoječi
pogoji uporabe ni jih ni mogoče nadomestiti z dejavnostjo v
skladu z določbami drugega odstavka 12. člena tega zakona
in imajo zaradi tega premoženjsko škodo, so upravičeni do
primerne odškodnine.

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena je obvezna sestavina dokumentacije za poseg v prostor.
22. člen

(3) Višina odškodnine se določi sporazumno na podlagi zahtevka oškodovanca. Če sporazum ni mogoč, lahko oškodovanec zahteva, da o odškodnini odloči sodišče.

(1) Jama, urejena za opravljanje dovoljene dejavnosti lahko
začne obratovati šele potem, ko ministrstvo na podlagi vloge
koncesionarja izda dovoljenje za obratovanje jame.

(4) Ne glede na neurejena odškodninska razmerja je lastnik
dolžan dopustiti prehod do jam v primerih in pod pogoji tega
zakona.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, ko so izpolnjeni
vsi predpisani pogoji za ureditev jame in za neškodljiv in
varen obisk jame iz prejšnjega člena, vključno z vodenjem po
jami, ki ga izvajajo jamski vodniki.

V. KATASTER PODZEMNIH JAM SLOVENIJE IN SPREMLJANJE STANJA JAM

23. člen

29. člen

(1) Ogledovanje jam z nadzorovanim vstopom poteka na podlagi pravilnika o obisku jame.

(1) Kataster podzemnih jam Slovenije (v nadaljevanju: kataster) vsebuje evidenco vseh odkritih in razvrščenih jam. Kataster vodi pooblaščena organizacija, ki jo določi minister (v
nadaljevanju: upravljalec katastra).

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka pripravi, na podlagi navodil ministra o sestavi pravilnika, skrbnik jame in potrdi minister. Za vsako spremembo pravilnika je potrebno pridobiti
soglasje ministra.

(2) Kataster je sestavljen iz vpisnega lista jame in dokumentacije.

24. člen

(3) Vpisni list jame vsebuje zlasti podatke o:

Koncesionarji morajo skleniti zavarovalno pogodbo za zavarovanje jamskih vodnikov in obiskovalcev jame za primer
nesreče v jami.

1. katastrski številki jame in imenu oziroma imenih jame. če
jih je več;
2. vrsti jame;
3. tipu jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji;
4. legi jame (Gauss Krugerjeve koordinate, kota vhoda, način
določitve koordinat in kote vhoda, opis dostopa)
5. merskih podatkih o jami: dolžina poligona, dolžina rovov,
horizontalna dolžina rovov, globina jame, globina vhodnih in
notranjih brezen, dolžina in globina sifonov;
6. stanju jame;
7. stanju jamske infrastrukture;
8. opremi, potrebni za obisk jame;
9. avtorju podatkov, na osnovi katerih je bila jama registrirana, imenih prvopristopnikov in datumu odkritja jame.

25. člen
(1) V jami je prepovedano organizirati javne shode in javne
prireditve.
(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka, se v jami
lahko organizira kulturna prireditev, če z njo soglaša minister.
26. člen
(1) V jamah, za katere se ugotovi, da so čezmerno onesnažene
ali poškodovane, se izvede sanacija. Za določitev nosilcev
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(4) Dokumentacija obsega načrte, kartografsko gradivo in
druge podatke o jami, ki se ne vpisujejo v vpisni list jame.

VI. DELOVANJE JAMARSKIH DRUŠTEV V JAVNEM iN#
RESU

(5) Minister predpiše postopek vpisa in načina vodenja katastra iz prvega odstavka tega člena.

35. člen
(1) Jamarska društva opravljajo jamarsko dejavnost v javne"
interesu v delu, v katerem namen ustanovitve in samo delo"*
nje društva presega uresničevanje interesov članov društvi

30. člen
(1) Podatki iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona
so dostopni javnosti.

(2) Jamarsko društvo deluje v javnem interesu:

(2) Upravljalec katastra, na zahtevo posameznikov ali organizacij, dovoli vpogled v vpisne liste katastra in izda zaprošene
izpise, pri čemer plačilo za storitev ne sme presegati materialnega stroška posredovanja podatkov.

1. če aktivno varstveno deluje v jami;
2. če izkazuje svoje delovanje v zapisnikih o odkrivanju'
raziskovanju jam;
3. če organizira izobraževanje o varstvu narave;
4. če organizira usposabljanje za samostojno jamarsko del'
vanje;
5. če je izkazana pretežna poraba sredstev društva za namef
javnega interesa.

(3) Podatki, ki se nahajajo v dokumentaciji jame, niso
dostopni za javnost, razen na podlagi dovoljenja ministra.
(4) Uporabniki katastra so dolžni pri vsaki uporabi podatkov iz
vpisnega lista in dokumentacije upoštevati morebitne avtorske pravice.

36. člen
(1) Minister podeli jamarskemu društvu, ki izpolnjuje pogoj'
iz prejšnjega člena status društva, ki deluje v javnem interesi
z odločbo.

31. člen

(2) Pogodbo med državo in društvom iz prejšnjega odstavka,'
zvezi z nadomestili za stroške opravljanja dejavnosti društvi
ki je v javnem interesu, sklene v imenu države vlada.

(1) Upravljalec katastra vpiše jamo v kataster na podlagi
predpisa o razvrstitvi jam. Vpis se izvede z uporabo strokovno
obdelanih podatkov o jami iz zapisnikov o odkrivanju in
raziskovanju jame.
f
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, pripravlja in izroča letno
upravljalc.u katastra pooblaščena organizacija, ki jo določi
minister, tako obdelane, da ustrezajo obsegu podatkov za
vpis v kataster ter imajo zahtevano kakovost.

(3) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za pridobite*
statusa društva, ki deluje v javnem inetersu, vsakih pet let.
(4) Jamarskemu društvu se ukine status društva, ki deluje'
javnem interesu, z odločbo ministra v primeru, ko ne izpo^
njuje več predpisanih pogojev.

(3) Stroški strokovne obdelave podatkov iz prvega odstavka
tega člena bremenijo državni proračun.

(5) Minister predpiše podrobnejša merila in postopek za p"11
dobitev in prenehanja statusa društva, ki deluje v javne«
interesu.

32. člen
Vsak, ki odkrije jamo ali njen del, je dolžan o tem obvestiti
organizacijo iz drugega odstavka prejšnjega člena ali upravIjalca katastra.

37. člen
(1) Sklep o pridobitvi in ukinitvi statusa društva, ki deluje'
javnem interesu se objavi v Uradnem listu Republike Slov*
nije..

33. člen

(2) Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobi"
status društva, ki deluje v javnem interesu.
(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenj'
evidence iz prejšnjega odstavka.

(1) Spremljanje stanja jam obsega opazovanje in nadzorovanje odkritih jam v Sloveniji, njihovega jamskega živega sveta
in jamskega inventarja, onesnaženosti jam in števila obiskovalcev jam.

VII. NADZOR

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka sporočajo na predpisan
način enkrat letno ministrstvu skrbniki, koncesionarji in
jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu.

38. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvajaj'
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo obveščati inšpekcijo,
pristojno za okolje, o kršitvah določil tega zakona, ki jih
ugotovijo pri spremljanju stanja jam.

(2) Pri izvrševanju nadzora ima pristojni inšpektor in policis'
poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še t'
pravice in dolžnosti:

(4) Način in obliko sporočanja podatkov iz drugega odstavka
tega člena predpiše minister.
34. člen

1. odrediti odstranitev iz jame za osebo, ki se v njej zadržuj1
brez dovoljenega namena ali je zalotena pri kršitvah varstvenih režimov,

(1) Ministrstvo pripravi letno poročilo o stanju jam na podlagi
podatkov iz prejšnjega člena tega zakona in na podlagi podatkov iz katastra.

2. odrediti odstranitev predmetov, snovi in odpadkov iz jam*
ter vzpostavitev prejšnjega stanja na stroške osebe, zaloten'
pri kršitvi režima ali lastnika predmeta, ki se v jami nahaja.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je sestavni del poročila o
stanju okolja.

(3) Pooblaščene uradne osebe in inšpektorji imajo ob vsaketf
času prost vstop v jame, ob upoštevanju predpisanih varstvi
nih režimov.

(3) Sestavni del poročila iz prvega odstavka tega člena je
predlog ukrepov potrebnih za varovanje in sanacijo jam, ki je
sestavni del nacionalnega programa varstva okolja.
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(4) Strokovni nadzor nad skrbniki in koncesionarji izvaja min!'
strstvo.
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39. člen

18. če ne ustavi del, ko pri posegu v prostor odkrije jamo (2.
odst. 21. čl.).
19. če brez dovoljenja začne obratovati z jamo (1. odst. 22
čl.);
20. če poteka ogledovanje jame brez potrjenega pravilnika o
obisku jame (1. odst. 23. čl.);
21. če organizira v jami javne prireditve (1. odst. 25. čl.);
22. če brez dovoljenja-organizira v jami kulturne in druge
prireditve (2. odst. 25. čl.).

(1) Jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu organizirajo prostovoljno nadzorno službo za nadzor nad obiskovanjem jam.
(2) Naloge prostovoljne nadzorne službe so:
~ stalen nadzor nad izvajanjem predpisanih varstvenih režimov v jamah,
- ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz
'ega zakona in obveščanje inšpektorjev,
~ izrekanje denarnih kazni v primerih iz 42. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe in šposameznik, če stori dejanje iz
prvega odstavka.

(3) Prostovoljni nadzornik je lahko vsak polnoletni državljan
Republike Slovenije, ki je fizično zdrav, ima zahtevano strokovno znanje in pooblastilo po tem zakonu, ki ga izdaja
Pooblaščena organizacija iz tretjega odstavka 18. člena tega
zakona.

(3) Poleg denarne kazni se storilcem prekrškov iz 3., 4., 6., 7.
in 8. točke prvega odstavka tega člena izreče tudi varnostni
ukrep obveznega odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni
ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom.
41. člen

(4) Prostovoljni nadzornik ima službeni znak in legitimacijo.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik zemljišča, ki ne dopusti neškodljivega prehoda do jame (1. odst. 27. člena).

(5) Organizacija iz tretjega odstavka tega člena preverja strokovno znanje kandidatov za prostovoljnega nadzornika na
podlagi programa preverjanja strokovnega znanja, ki ga pripravi in predloži ministru v potrditev.
*
(6) Prostovoljni nadzornik ima, v zvezi z opravljanjem nadzorstva po tem zakonu pravico, izterjati denarne kazni od tistih,
ki jih zaloti pri prekršku iz 42. člena tega zakona in tudi
legitimirati vsakogar, ki se nahaja v jami.

42. člen
(1) Pristojni republiški inšpektor, policist in prostovoljni nadzornik takoj na kraju samem izterjajo denarno kazen za prekršek, ki nastane s kršitvijo 1. in 8. točke prvega odstavka 8.
člena tega zakona

(7) Podrobnejše določbe o organizaciji in delu nadzorne
službe ter o službenem znaku in legitimaciji predpiše minister
in se uredijo v temelinem aktu društva.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek
iz prejšnjega odstavka pravna oseba in posameznik, ki storita
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki storita
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen

43. člen

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,

(1) Za čezmerno obremenitev jame se šteje vsako onesnaženje, ki presega naravne lastnosti jame in poškodovanje jame,
ki je storjeno v nasprotju z določili tega zakona.

1. če v jami ravna v nasprotju s splošnim varstvenim režimom
(2. do 7. ali 9 do 22. točka prvega odst. 8. čl.);
2. če v jami ravna v nasprotju s predpisanim posebnim varstvenim režimom (1. odst. 9. čl );
3. če vstopi v zaprto jamo (1. odst. 10. čl.);
4. če brez dovoljenja odkriva in raziskuje v zaprti jami (1. odst.
10. čl.);
5. če gradi, vzdržuje in uporablja jamsko infrastrukturo v
nasprotju s predpisanimi pogoji in določenim načinom (1.
točka 11. čl.);
6. če brez dovoljenja raziskuje v jami, jemlje vzorce in nabira
primerke rastlinskih vrst ali lovi posamezne živalske osebke
(3. točka 11. čl );
7. če brez dovoljenja izkopava v jami, jemlje vzorce in iznaša
predmete iz jame (4. točka 11. čl.);
8. če brez dovoljenja snema v jami (5. točka 11. čl.);
9. če pri snemanju ne upošteva določenih pogojev (5. točka
11. čl.);
10. če v vplivnem območju jame uporablja zemljišče tako, da
ogroža jamo (2. odst. 12. čl.);
11. če brez dovoljenja odkriva in raziskuje (1. odst 13. čl.);
12 če opravlja v jami dejavnost, ki ni dovoljena (1. odst. 16.
čl);
13. če opravlja v jami dovoljeno dejavnost brez koncesije (1.
odst. 17. čl );
14. če v jami vodi obiskovalce oseba, ki ni registrirana za
jamskega vodnika (2. odst. 18 čl );
15. če pri urejanju jame ne upošteva določenih pogojev (1.
odst. 19. čl.);
16. če gradi v jami brez dovoljenja za poseg v prostor (1. odst.
20. čl.);
17. če brez dovoljenja poškoduje ali uniči jamo pri posegu v
prostor, ki je v javnem interesu (1. odst. 21. čl );

(2) Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona postane jamska infrastruktura last države.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last države
zemljišča, ki se nahajajo na območju vhodnega zemljišča.
(3) Minister določi, na predlog strokovne službe območje
vhodnega zemljišča za predlagano jamo.
(4) Pristojni upravni organi izvedejo postopke določitve
odškodnine za zemljišča na območju vhodnega zemljišča z
uporabo predpisov o razlastitvi.
Varianta:
Predlog Vlade RS: drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
45. člen
(1) S pogodbo med ministrstvom in pravno osebo, ki je imela
do uveljavitve tega zakona v svojem premoženju jamsko infrastrukturo kot sredstva v družbeni lastnini se na podlagi strokovne ocene določi višina tistih vloženih sredstev teh oseb v
jamsko infrastrukturo, ki so pomenila trajno povečanje vrednosti in tista, ki so bila višja od pridobljenih koristi iz gospo73
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darjenja oziroma uporabe ter zmanjšana za ugotovljeno
višino sredstev pridobljenih iz sistema javne porabe ali
sistema samoupravnih skupnosti.

52. člen
Obstoječe organizacije, ki želijo odkrivati in raziskovati I3"1'
so dolžne zaprositi za dovoljenje, v treh mesecih od uveli'
tve tega zakona.

(2) V primeru, ko pravna oseba iz prejšnjega odstavka pridobi
koncesijo za rabo jame se sredstva, določena po prejšnjem
odstavku odštejejo od plačila za koncesijo. Ce ta pravna
oseba koncesije ne pridobi, je upravičena do denarnega
nadomestila v višini sredstev, določenih po prejšnjem odstavku.

I
i

53. člen

46. člen

(1) Minister objavi javni razpis za zbiranje vlog, za podelit'
skrbništva nad jamami, v treh mesecih po izdaji predpis*
razvrstitvi jam.

Višina odškodnine za sredstva jamske infrastrukture, ki so
bila do uveljavitve tega zakona v zasebni lastnini, se določi z
uporabo predpisov, ki urejajo razlastitev.

(2) Do podelitve skrbištva opravljajo to dejavnost v zakonsjj
določenem obsegu jamarska društva in druge osebe, ki •
uveljavitvi tega zakona skrbijo za jame v smislu določb te?
zakona.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujeio predpisa1*
pogoje imajo pri podelitvi skrbništva na podlagi javnega
pisa prednostno pravico do prve podelitve skrbništva, raze"
primeru iz 4. odstavka 14. člena tega zakona.

47. člen
(1) Osebe, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona pravico
upravljanja ali rabe jame, pridobljeno z veljavnim aktom,
pravico obdržijo do ureditve teh pravic po tem zakonu, izvajajo pa jo lahko v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi
v aktu o podelitvi pravice.

(4) Za osebe iz drugega odstavka tega člena veljajo določb
15. člena tega zakona.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev prednostno pravico do podelitve koncesije.

k

54. člen
(1) Do določitve pooblaščene organizacije iz 18. člena teg'
zakona opravlja te naloge Jamarska zveza Slovenije.

(3) Ne glede na ureditev pravic iz prvega odstavka tega člena,
oseba, ki jamo rabi ali jo upravlja, to pravico izgubi, če v enem
letu po izdaji izvršilnih predpisov po tem zakonu, ne zaprosi
za izdajo dovoljenja za obratovanje jame.

(2) Organizacija iz prejšnjega odstavka mora predložiti mi'11'
stru, program iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona*
potrditev, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

48. člen

55. člen

Za jame, ki so urejene za opravljanje turistične dejavnosti, se
na dan uveljavitve tega zakona štejejo:

(1) Fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona vodijo obisk?
valce po jamah morajo opraviti usposabljanje za vodenje pjj
jami in opraviti izpit za jamskega vodnika v treh mesecih <*>
potrditve programa iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Vilenica, Škocjanske jame, Ravenska jama, Jama pod Predjamskim gradom, Otoška jama, Pivka in Črna jama, Postojnska jama, Planinska jama, Zelške jame, Križna jama, Županova (Taborska) jama, Železna jama, Snežna jama, Rotovnikova jama, Pekel, Kostanjeviška jama, Divaška jama, Dimnice
in Sveta jama.
,

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so fizične oseb«
ki že deset let vodijo obiskovalce po jamah, usposobljene ž'
vodenje po jamah in so usposabljanja za vodenje po ja«"
oproščene.

49. člen

56. člen

(1) Jama, ki je zavarovana kot naravno bogastvo ali se deloma
ali v celoti nahaja na območju zavarovanem po predpisih, ki
urejajo naravno bogastvo, se varuje tudi po teh predpisih.

(1) Do določitve pooblaščene organizacije iz 29. člena teg'
zakona opravlja te naloge Inštitutu za raziskovanje krasi
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije zna'
nosti in umetnosti.

(2) V primeru kolizije varstvenih režimov po tem zakonu z
režimi, določenimi v primerih iz prejšnjega odstavka, se jama
varuje tudi po določbah tega zakona.

57. člen

(3) Za predpise iz prvega odstavka tega člena se štejejo vsi
pravni akti, s področja varovanja naravne in kulturne dediščine, ki se v celoti ali deloma nanašajo na jame.

Upravljalec katastra vzpostavi kataster v šestih mesecih p"
izdaji izvršilnih predpisov po tem zakonu.

50. člen

Do določitve pooblaščene organizacije iz drugega odstavka
31. člena tega zakona opravlja te naloge Jamarska zvezi
Slovenije.

58. člen

Strokovne naloge varstva jam po tem zakonu opravljajo
Uprava za varstvo narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor in regionalni zavodi za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

59. člen
Obstoječa jamarska društva, ki želijo pridobiti status društva,
ki deluje v javnem interesu, morajo vložiti vlogo za pridobitev
statusa, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

51. člen
(1) Minister izda izvršilne predpise po tem zakonu najkasneje
v enem letu po njegovi uveljavitvi.

60. člen

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, minister razvrsti
jame v vrste iz tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve, na podlagi podatkov iz Katastra jam, ki ga vodita Jamarska zveza Slovenije in Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
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Investitorji posegov v prostor iz 21. člena tega zakona, ki ž*
imajo vložene zahteve za pridobitev dovoljenja za poseg "
prostor, so dožni uskladiti dokumentacijo za poseg v prosto'
z zahtevami iz tega zakona, v treh mesecih od njegove uvelja*
vitve.
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61. člen

katastra, v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.

Ministrstvo pripravi prvo poročilo o stanju jam v enem letu od
uveljavitve tega zakona.

(2)ViSina nadomestila iz prejšnjega odstavka se določi s
pogodbo, ki jo v imenu države sklene vlada.

62. člen

63. člen

1

( ) Jamarska zveza Slovenije mora odstopiti podatke,
Potrebne za vodenje katastra, s katerimi razpolaga ob uveljaV|
tvi teoa zakona, proti primernemu nadomestilu upravljalcu

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

OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNE DOLOČBE
(t ~ S. člen)

vzpostavljajo temeljni pogoji za upravljanje in rabo jam. Samo
lastništvo celotne jame z jamsko infrastrukturo vred omogoča
podeljevanje koncesije na jami za njeno dovoljeno rabo,
kakor tudi zagotavlja njeno učinkovito varstvo.

V tem poglavju se poleg namena zakona, načel varstva podzemnih jam ter opredelitve pojmov, ki jih ta zakona določa,
ureja s podrobno opredelitvijo tudi predmet zakona. To so
Podzemne jame, ki se za potrebe tega zakona definirajo kot
naravno nastali prostor v kamnini, ki mora imeti v zakonu
določene lastnosti, da se obravnava kot podzemna jama (v
nadaljevanju: jama).

Poleg temeljnih načel, ki jih uveljavlja zakon o varstvu okolja
za naravno javno dobro in naravne vrednote, se s tem zakonom vzpostavlja tudi načelo opravljanja vseh aktivnosti v jami
na tak način, da se ohranijo naravne lastnosti jam ter čim
manj prizadenejo jama, jamski inventar in jamski živi svet.

Med pomembnejšimi pojmi, ki jih določa zakon, je jamska
infrastruktura, ki obsega vse grajene objekte in nepremične
naprave, ki se nahajajo v jami. V naravi so to predvsem
zgradbe, poti, mostovi, predori, galerije, varovalne ograje,
vrata, električno omrežje in naprave ter cevovodi. Omenjene
stvari so v jami zgrajene namensko, za potrebe rabe jame.
Pogosto jama brez uporabe jamske infrastrukture obiskovalcem niti ni dostopna.

V tem poglavju je med pojme vključen tudi pojem vhodnega
zemljišča jame, ki zajema tisti del zemljišča nad jamo in okoli
vhoda v jamo, od koder je možen neposreden vpliv človekovih
dejanj na naravno stanje jame, vandar ne manj kot deset
metrov od roba jame. Pri tej rešitvi je podana v predlogu
zakona varianta, da se le ta v zakon ne vključi, ker se sopredlagatelja zakona glede tega nista mogla uskladiti. Vključitev
zahteva sopredlagatelj zakona poslanec Zmago Jelinčič.
Vključitev je varstveno utemeljena s predlagano opredelitvijo
vhodnega zemljišča za naravno javno dobro, ki je v državni
lasti. Posledično bi tako vsaka jama imela okoli vhodov v jamo
pas vhodnega zemljišča v državni lasti, kar bi onemogočalo
škodljive posege v jamo.

Jamarstvo je, po tem zakonu, odkrivanje, raziskovanje in
obiskovanje jam v športno rekreativne namene, pri čemer
morajo biti osebe, ki se s tem ukvarjajo za to posebej usposobljene. Opredelitev jamarstva na naveden način ustreza
dejanskemu stanju ter predpostavlja ljubiteljsko opravljanje
teh aktivnosti, kar pa ne izključuje opravljanja drugih dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev, vendar le
te niso predmet urejanja tega zakona.

II. RAZVRSTITEV JAM IN VARSTVENI REŽIMI
(6. - 12. člen)
Zaradi uresničitve namenov tega zakona se jame, glede na
svojo občutljivost in ranljivost, razvrščajo v odprte in zaprte
jame, pri čemer je poleg naravnih značilnosti, za razvrstitev
jame, predvsem pomembna soodvisnost stanja v jami s spremembami naravnih razmer v jami, ki jih povzroči vstop človeka v jamo. Odprte jame se delijo na jame s prostim vstopom
ter na jame z nadzorovanim vstopom.

Posebne pozornosti je bila deležna tudi opredelitev pojma
odkrivanja in raziskovanja jam za potrebe tega zakona. S tem
se raziskovanje jam loči od raziskovalne dejavnosti, kakor jo
opredeljuje zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91),
ki se tudi lahko opravlja v jamah, pod pogoji tega in omenjenega zakona.

Minister, pristojen za okolje (v nadaljevanju: minister) s predpisom razvrsti jame v vrste iz tega zakona.

Podzemne jame so, na podlagi zakona o varstvu okolja, kot
negrajeni deli in sestavine ekosistemov podzemnega sveta že
opredeljene kot naravno javno dobro, ki je lahko samo v javni
lasti. Zakon določa, da so jame v javni lasti države. S tem sledi
že uveljavljenim rešitvam zakona o varstvu okolja, ki je tako
odločil za naravne vire, kot so voda, mineralne surovine,
prosto živeče divje živali, ribe in druge živali ter rastline.
Predlagana rešitev pa je utemeljena tudi z zahtevo po enakem
varstvu vseh jam na celotnem območju države. Rešitev, ko bi
zakon določil lokalne skupnosti za lastnike jam, bi povzočila
neenako obravnavanje in predvsem neenako varstvo jam, ter
posledično nujno interventno poseganje države v njihovo
varstvo.

Zaradi interesov varstva jam se lahko v predpisu, s katerim se
jama razvrsti, določi tudi omejitev dostopa javnosti do nekaterih podatkov o jami.
Zakon dopušča, da se v vrste iz tega zakona lahko v posebnih
primerih razvrsti tudi dele jam.
V vrsto zaprtih jam se uvrščajo tiste jame, ki so tako občutljive, da jih lahko ogrozi vsak vstop v jamo ter je zaradi tega
vstop vanje prepovedan, razen za znanstvene raziskave, na
podlagi dovoljenja ministra ter pod strokovnim nadzorom.
Pričakovati je, da bo v to kategorijo uvrščeno od pet do deset
jam, kar je pod 2% vseh do sedaj odkritih jam.

Opredelitev jam kot naravne vrednote je posledica njihovih
naravnih značilnosti, ki jih uvrščajo med to pojavno obliko
naravnih dobrin, saj so hkrati dragocen naravni pojav in
občutljiv življenjski prostor rastlinskih in živalskih vrst.

Po strokovnih ocenah se bo med odprte jame s prostim
vstopom uvrstila velika večina jam, preko 90%. To so jame.
kjer so naravne razmere v jami take, da jih vstop v jamo ne
more ogroziti, ne vsebujejo občutljivih sigastih tvorb ter niso
življen\sk\ prostori redkih ali ogroženih živalskih vrst.

Jamska infrastruktura predstavlja glede na jamo pritiklino in
je tisti sestavni del jame, ki je po svojem položaju in značilnostih nujno potreben za zagotavljanje funkcije jame kot naravnega javnega dobra in ene od funkcij naravne vrednote, to je
zagotovitve dostopnosti do jame vsem pod enakimi pogoji.
Zaradi tega je jamska infrastruktura opredeljena v zakonu kot
grajeno javno dobro in je v lasti države. S tako ureditvijo se

V vrsto odprtih jam z nadzorovanim vstopom se uvrščajo tiste
jame, kjer obstaja verjetnost, da bi jih lahko vstop človeka
brez nadzorstva poškodoval, ker vsebujejo občutljive sigaste
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tvorbe ali druge vredne dele jamskega inventarja ali jamskega
živega sveta. Zaradi tega je vstop v te jame sicer dovoljen,
vendar mora biti nadzorovan, registriran in v dovoljenem
obsegu, če je le ta predpisan.

opravljajo ob spoštovanju predpisanih varstvenih režimo
tako, da se ne prizadane ali uniči naravnih lastnosti jam
Medtem, ko je razvrstitev jame v vrste podlaga za ugotoft
kaj jama sploh prenese, se s podelitvijo koncesije vzpo
pravna podlaga za rabo jame v dovoljene namene. Postof*
podelitve koncesije zakon ne ureja avtonomno. V zakoiNodkazilo na uporabo postopka podeljevanja koncesij'
naravnih dobrinah tudi v primeru rabe jam. Pri podolje
koncesij ureja zakon le vlogo tistih lokalnih skupnosti,'!
leži vhod v jamo, skozi katerega se bo dejavnost opravljal>
lokalne skupnosti sodelujejo v postopku s predhodnim f"
njem o izboru koncesionarja, na katerega pa vlada ni vezf>1
Pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe je izkazan p' 1
naslov za uporabo zemljišč na vhodu v jamo in na dohodu
jame ter dovljenje za obratovanje jame.

Zakon določa za vse jame splošen varstveni režim, ki opredeljuj aktivnosti, ki so v jamah prepovedane ter tudi tiste, ki so
pogojno dovoljene, skupaj s pogoji, ki jih morajo osebe, ki
želijo v njih izvajati neko aktivnost, izpolnjevati. Splošni varstveni režim zajema poleg drugega tudi prepoved poseganja v
jame s kakršnimkoli onesnaževanjem na kakršenkoli način.
Prepovedi splošnega varstvenega režima ne veljajo pri reševanju ljudi iz jame.
Zakon ureja tudi možnost določitve posebnega varstvenega
režim za jame, ki ga predpiše vlada. Razlog za določitev
posebnih varstvenih režimov je v posebnih naravnih razmerah, zaradi katerih je jama še posebej občutljiva in ogrožena.
Ta varstveni režim lahko zajema tudi fizično zavarovanje zemljišča na vhodu v jamo.

Zakon določa, da se v koncesijskem aktu uredi tudi skrbnih
nad jamo, na kateri je podeljena koncesija.
Zakon opredeljuje in podrobno ureja tudi vodenje po jam'
določa pogoje pod katerimi se lahko vodenje opravlja. Fiziv
osebe, ki lahko vodijo po jami morajo biti vpisane v regi*
jamskih vodnikov. Za vpis v register morajo predlagatelj W
zati, da je usposobljen za vodenje po jami. Register jarnf
vodnikov vodi ministrstvo, medtem ko opravlja usposablja
in izvaja izpite, za to pooblaščena organizacija. V zakonu I
posebej urejeno, kdaj se jamski vodnik izbriše iz registra■

Na vplivnem območju jame je prepovedano izvajati posege in
dejavnosti tako. da bi se lahko poškodovala, uničila ali onesnažila jama, jamski inventar ali jamski živi svet. Določitev
vplivnega območja za konkretno jamo, ki obsega zemljišče, ki
se nahaja nad jamo in porečje voda, ki tečejo skozi jamo,
prepušča zakon podzakonskemu aktu, ki ga bo sprejela
Vlada, ko bo strokovno ugotovljeno, da je jama zaradi posegov na površju ogrožena.

Koncesionar lahko začne opravljati v jami dovoljeno dej>[
nost šele takrat, ko pridobi dovoljenje za obratovanje jal*l
Minister izda to dovoljenje, ko so izpolnjeni predpisani poQ
za ureditev jame za opravljanje dejavnosti ter ko je zagotf
Ijeno z zakonom predpisano vodenje po jami. Pogoje
ureditev jame določi minister z dovoljenjem.

III. RABA, VARSTVO IN SANACIJA JAM
(13. - 26. člen)
Zakon določa, da lahko odkrivanje in raziskovanje jam opravljajo, na podlagi dovoljenja ministra za to usposobljene
fizične in pravne osebe. Pri podeljevanju dovoljenj bo minister upošteval določene vartvene režime ter stanje jam. Z
odkrivanjem in raziskovanjem jam se sedaj lahko ukvarja
kdorkoli, praktično brez nadzora in ne da bi bil strokovno
usposobljen, kar povzroča veliko škodo v jamah. Predlagana
ureditev bo vzpostavila nadzor nad osebami, ki se s tem
ukvarjajo ter zagotovila večjo strokovnost ter varstvo jam.
Osebe, ki bodo hotele raziskovati v jamah, bodo morale izkazati usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje. Omenjeni pogoj ne bo veljal za osebe, ki so zaposlene v raziskovalnih organizacijah in se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo.

Gradnja jamske infrastrukture je v zakonu opredeljena *'
poseg v prostor državnega pomena ter je za njeno gradil
potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja po predpisih,
urejajo to področje.
V jamah z nadzorovanim vstopom mora ogled jame poteki
na podlagi pravilnika o obisku jame, ki ga pripravi skrbi*
jame na podlagi navodila ministra in potrdi minister.
Ker izvajajo koncesionarji organizirano dejavnost pri kat*
lahko pride do nesreče so dolžni zagotoviti ustrezna zavart
vanja obiskovalcev ter jamskih vodnikov.

Dovoljenje za odkrivanje in raziskovanje jam se tujcem lahko
izda samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.

Zakon loči med opravljanjem kulturnih dejavnosti in organi1
ranjem kulturnih prireditev v jami. Načeloma je v jami p rep
vedano organizirati javne shode in javne prireditve. Izjemo&
je to dovoljeno z pridobitvijo dovoljenja po drugih predpis'
ter na podlagi soglasja ministra.

Zakon uvaja institucijo skrbništva nad zaprtimi jamami in
jamami z nadzorovanim vstopom in jo ureja kot pogodbeno
varstvo jam. Skrbništvo obsega predvsem nadzorne funkcije v
zvezi z varstvom jam, nadzorom nad vstopom v jame in
izvajanjem monitoringa ter se v delu, ki se nanaša na nadzor
nad vstopom v jame opravlja na podlagi javnega pooblastila.

Zakon ureja tudi primere, ko prihaja do kolizije intereso
varstva jame z drugimi javnimi interesi. V primeru izkazane#
javnega interesa lahko minister izjemoma dovoli uničenje S1
poškodovanje odprle jame ob tem, da mora biti stanje jati'
predhodno ustrezno dokumentirano.

Te naloge bodo izvajale usposobljene pravne osebe. Edina
izjema je predvidena za fizično osebo, če je lastnik zemljišča,
kjer se nahaja vhod v jamo. Tuje pravne in fizične osebe ne
morejo opravljati te dejavnosti. Skrbniki bodo opravljali dejavnost skrbništva na podlagi pogodbe o skrbništvu nad jamo,
izbrani pa bodo na podlagi javnega razpisa. S pogodbo bodo
urejena tudi druga medsebojna razmerja v zvezi s skrbništvom

Na ozemlju Slovenije je neodkritih še najmanj toliko jam, W
jih je že vpisanih v kataster. Tako prihaja pri večjih gradben'
delih, kot so gradnje avtocest in podobno do odkritja večjeJ'1
števila jam. Zakon določa v takih primerih dolžnost izvajale
posega v prostor, da gradbena dela takoj ustavi, stani11
ustrezno dokumentira, ter nadaljuje delo na podlagi dovoli
nja ministra.

Skrbniki bodo pobirali od obiskovalcev jame vstopnino, ki
predstavlja nadomestilo za materialne stroške opravljanja
skrbništva. Višino vstopnine bo potrdil minister. Pobrana
vstopnina se bo odštela od nadomestila materialnih stroškov
za skrbništvo, ki jih bo kril državni proračun.

Eden od namenov zakona je tudi sanacija onesnaženih
poškodovanih jam, ki se bo v jamah izvajala v skladu
možnostmi državnega proračuna v primerih, ko je drža
tista, ki mora nositi stroške sanacije v primerih in pod pogOl
predpisov o varstvu okoljka. Zakon izrecno določa, da nOs1
stroške sanacije jame oseba, za katero je ugotovljeno, da I
povzročila onesnaženost ali poškodbo jame oziroma konceh1
onar za tiste jame. kjer je podeljena koncesija in povzročitelj
ni mogoče odkriti.

Zakon opredeljuje dovoljeno rabo jame z določitvijo dejavnosti, ki se lahko v jami opravljajo, te so: turistična, kulturna,
znanstvenoraziskovalna, zdravstvena ter dejavnost izvajanja
javne službe oskrbe s pitno vodo. Te dejavnosti se v jami
poročevalec, št. 16
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OMEJITVE lastninske pravice
w. - 28. člen)

Zakon vzpostavlja dolžnost obveščanja vsakogar, ki jamo
odkrije, da o tem obvesti upravljalca katastra, ki enkrat letno
sporoči strokovni službi podatke o novo odkritih jamah.

Na zemljiščih, prek katerih je jama dostopna po najkrajši
oziroma najprimernejši poti, uveljavlja zakon omejitve lastninske pravice zaradi omogočanja zavarovanja, javne rabe in
uživanja jame kot naravnega javnega dobra in naravne vrednote. Konkretna omejitev lastninske pravice se nanaša na
dolžnost lastnikov zemljišč, da dopustijo osebam, ki se ukvarjajo z odkrivanjem, raziskovanjem, jamarstvom in ogledovanjem jam, neškodljiv prehod preko svojega zemljišča do
vhoda v jamo.

Zakon določa vsebino monitoringa jam in osebe, ki so ga
dolžne izvajati.
Letno poročilo o stanju jqm pripravi ministrstvo in je sestavni
del poročila o stanju okolja. Sestavni del tega poročila je tudi
predlog ukrepov, potrebnih za varovanje in sanacijo jam, ki pa
je sestavni del nacionalnega programa varstva okolja.
DELOVANJE JAMARSKIH DRUŠTEV V JAVNEM INTERESU
(35. - 37. člen)

Zakon
posebej ureja dolžnost lastnika zemljišča, kjer se
n
ahaja vhod v jamo, da je dolžan dopustiti skrbniku jame
Potrebno ureditev in zavarovanje vhoda v jamo. Omenjena
ureditev mora biti izvedena tako, da ne omejuje gospodarjenja z zemljiščem.

Dejavnost, ki jo opravljajo jamarska društva in ki presega
uresničevanje interesov članov društva, se delno izvaja v
javnem interesu. Javni interes se izkazuje v aktivnem varstvenem delovanju članov jamarskih društev v jamah, vključno s
številom odkritih in raziskanih jam, z vzgojo in izobraževanjem o varstvu okolja ter organiziranim usposabljanjem za
samostojno jamarsko delovanje.

Zakon dopušča lastnikom zemljišč, da sami določijo
območje, ki se lahko uporablja pri dostopu do jame.
Omenjene omejitve izhajajo iz uživanja lastnine na tak način,
da je zagotovljena njena ekološka funkcija. Pri tem je izkazan
iavni interes pri odkrivanju in raziskovanju jam ter jamarstvu,
kakor tudi pri opravljanju pogodbenega varstva jam. Vse te
dejavnosti
služijo izvajanju varstva jam, ki je v javnem inter
esu. Za razliko od omenjene ureditve, ki omogoča osebam, ki
opravljajo te dejaynosti, neškodljiv prehod do jame, zakon
izrecno določa, da morajo vsi, ki želijo opravljati v jamah
kakršnokoli dejavnost, predhodno urediti razmerja z lastniki
zemljišč.

Zakon podrobno opredeljuje način in pogoje pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu ter je v tem delu
usklajen z rešitvami zakona o društvih.
NADZOR
(38. - 39. člen)

Zakon določa upravičenost lastnikov zemljišč do odškodnine
v primeru, če imajo zaradi omejitev lastninske pravice premoženjsko škodo.

Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona je zaupan inšpektorjem, pristojnim za varstvo okolja. Poleg inšpekcijskega
nadzora predvideva zakon tudi samostojno ukrepanje inšpektorjev na terenu ter odreditev posebnih ukrepov, ki jih zakon
taksativno navaja.

Zakon posebej ureja tudi pravice lastnikov zemljišč, ki se
nahajajo na vplivnem območju jame, do odškodnine, če se jim
bistveno poslabšajo obstoječi pogoji uporabe zaradi omejitev
iz tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Poleg institucionalnega,nadzora je predvidena možnost organiziranja prostovoljne nadzorne službe, ki je zaupana zainteresirani javnosti, ki jo predstavljajo jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu.

Zakon predvideva možnost sporazumne rešitve odškodninskega zahtevka v primeru nastale škode na podlagi zahtevka
upravičenca. V primeru, da do sporazuma ne pride, pa je
predvideno sodno varstvo upravičenca.

KAZENSKE DOLOČBE
(40. - 43. člen)
Neizvajanje določb zakona je prekršek, ki ga lahko stori
pravna oseba in njena odgovorna oseba, posameznik, v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti ter fizična oseba.

KATASTER PODZEMNIH JAM SLOVENIJE IN SPREMLJANJE STANJA JAM
(29. - 34. člen)

Poleg denarnih kazni je za nekatere kršitve zakona predviden
tudi obvezen ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni
ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali s prekrškom.

Kataster podzemnih jam Slovenije (v nadaljevanju: kataster)
opredeljuje zakon kot evidenco vseh odkritih in razvrščenih
jam v Sloveniji. Del podatkov o jamah, ki so vpisani v katastru,
je javen, del pa je praviloma zaprt za javnost zaradi interesov
varstva jam.

Nekatere kršitve določil zakona se lahko obravnavajo tudi kot
prekrški, za katere je mogoče izterjati kazen za storjeno
dejanje na kraju storitve prekrška.
V to poglavje je uvrščena tudi opredelitev, kaj se šteje za
čezmerno obremenitev jame ter posledice tega dejanja.

Vpis jame v kataster izvede upravljalec katastra - Inštitut za
raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU,
na podlagi predpisa ministra, s katerim se jame razvrstijo v
vrste iz tega zakona.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(44. - 63. člen)
V zakon je vključena variantna rešitev, kise nanaša na uresničitev zakonske rešitve vhodnega zemljišča ter način določitve
območja teh zemljišč skupaj z odškodnino zaradi razlastitve.

Predlagana zakonska ureditev upošteva obstoječe stanje, ko
vodi Jamarska zveza Slovenije svoj interni društveni kataster
ter posreduje podatke v kataster jam, ki ga vodi Inštitut za
raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
Na ozemlju države je torej vzpostavljen kataster jam, ki se vodi
v duplikatu, vendar nikjer nima vzpostavljenega ustreznega
statusa. Zakon vzpostavlja kataster jam kot evidenco in s tem
nalaga organizaciji, ki ga bo vodila, nove obveznosti. Strokovna vloga Jamarske zveze Slovenije je ohranjena tako, da
bo kot pooblaščena organizacija strokovno obdelala podatke
o odkritih jamah iz dokumentacije o odkrivanju in raziskovanju jam, ki ga izvajajo jamarska društva ter jih tako pripravljene dostavljala upravljalcu katastra, za kar bo dobila
ustrezno plačilo.

Jame so v javni lasti od uveljavitve zakona o varstvu okolja, za
jamsko infrastrukturo pa določa zakon, da postane last
države z uveljavitvijo tega zakona.
Glede vloženih sredstev upravljalcev v jamsko infrastrukturo
je v zakon vgrajena rešitev, po kateri se upošteva monopolni
položaj upravljalca jame, ki je zaradi gospodarjenja z naravnim bogastvom pridobival naravno rento, ni pa plačeval prispevkov za uporabo tega naravnega bogastva. Zato se mu
priznajo le tista vložena sredstva v jamsko infrastrukturo, ki so
pomenila trajno povečanje vrednosti in tista, ki so bila višja od
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bei
varstvenih režimov po tem zakonu v vseh opisanih prirt6^ por
Zakon tudi vzpostavlja povezavo med naravnimi bogastvi ali
določbah zakona o varstvu okolja, in naravnimi znaiw\
tostmi po zakonu o naravni in kulturni dediščini takoJ Ur«
določa, da se za predpise, ki urejajo naravno bogastvo, šm ian
vsi pravni akti s področja varovanja naravne in kulturne drt" nei
čine.
ian
za
Zakon določa, da strokovne naloge varstva jam izvafi og
Uprava za varstvo narave v Ministrstvu za okolje in prostot'1
regionalni zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščin
Na
na
Zakon določa enoletni rok za izdajo podzakonskih predpis ne
razen v primeru razvrstitve jam, kjer je določen le trimeseO Pc
rok. Tako kratek rok je sprejemljiv, hkrati pa je tudi nujen, * ns
je to eden temeljnih podzakonskih predpisov s tega podrotf
Ni
Uveljavljen je trimesečni odlog, v katerem morajo tiste orga" le
zacije, ki želijo odkrivati in raziskovati jame, zaprositi» in
dovoljenje za raziskovanje jam.
č<
II
Enak rok je predviden tudi za začetek postopka za pridobil P'
kandidatov za skrbništvo nad jamami. Ker pa jame v vmesni1
obdobju ne smejo biti brez varuhov, je za ta čas s skrbništvo' 0
izenačena dejavnost društev, ki po obstoječih predpisih s* Si
bi/o za jame v smislu določil tega zakona in so le-ti obveP[ k
izvajati to dejavnost do ureditve področja po določilih tw
zakona.
ji

pridobljenih koristi iz gospodarjenja oziroma uporabe ter so
še zmanjšana za ugotovljeno višino sredstev, pridobljenih iz
sistema javne porabe ali sistema samoupravnih interesnih
skupnosti. Zakon določa, da se v primeru pridobitve koncesije
za rabo jame tako ugotovljena višina sredstev odšteje od
plačila za koncesijo. V primeru pa, da ta oseba koncesije ne bi
pridobila, določa zakon, da je upravičena do denarnega nadomestila v tako določeni višini sredstev.
V primeru izkazane zasebne lastnine na sredstvih jamske
infrastrukture, ki postanejo z uveljavitvijo tega zakona last
države, se bo tem osebam določila višina odškodnine z uporabo predpisov o razlastitvi.
V prehodnem obdobju uveljavitve določb tega zakona bodo
osebe, ki lahko izkažejo pravno pravilno pridobljene pravice
upravljanja ali rabe na jami, le-te pravice tudi obdržale do
ureditve teh pravic po tem zakonu. Nadaljnje izvajanje teh
pravic pa mora potekati v obsegu, na način in pod pogoji,
določenimi v aktu, s katerim je bila pravica podeljena. Te
osebe imajo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev prednostno
pravico do podelitve koncesije. Hkrati pa določa zakon, da so
te osebe dolžne v enem letu obstoieče stanje uskladiti z
zahtevami tega zakona in zaprositi za dovoljenje za obratovanje jame. Če tega ne storijo, je predvidena sankcija zaprtja
jame in odvzema vseh pravic.
Zakon upošteva zatečeno stanje na področju rabe jam ter
zato taksativno našteva tiste jame, za katere se šteje, da so
urejene za opravljanje turistične dejavnosti ob času uveljavitve tega zakona.

Zakon določa tudi druge uskladitvene roke za uveljaviW
zakonskih določb, pooblaščene organizacije za opravljanje
zakonu določenih dejanj, kakor tudi prehodni režim za oseb»
ki opravljajo vodniško službo v času uveljavitve tega zakont

Zaradi neusklajene terminologije ter zagotovitve uporabe varstvenih režimov po tem zakonu tudi na območjih, ki so zavarovana kot naravno bogastvo, je v zakonu urejena uporaba

Zakon ureja nadomestilo Jamarski zvezi Slovenije za oddai*
podatke o jamah.

1.2. Predpisi Evropske unije

PRIKAZ UREDITVE VARSTVA PODZEMNIH JAM
V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH

V pravnem sitemu Evropske unije ni predpisov, ki bi enotno*'1
vse države članice urejali varstvo podzemnih jam. S predp '1
Evropske unije so zavarovane le določene vrste živali in ras '
lin, ki živijo v podzemnem svetu. Pravna ureditev problem*
tike varstva jam je torej prepuščena samostojnemu urejanl*
držav članic glede na njihovo specifično naravno danost, in *1
nanaša na določanje obsega varstva, upravljanje, nadzorov«f
nje, vodenje katastra jam ter drugih elementov ureditve v8
stva jam.

1. Mednarodna ureditev
1.1. Mednarodne konvencije
1.1.1. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine

2. Prikaz nekaterih tujih pravnih ureditev

Na mednarodnem področju je bila na XVII. zasedanju Generalne skupščine UNESCO dne 16. 11. 1972 sprejeta Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.

2.1. Avstrija
Avstrija ureja problematiko varstva jam v okviru Koroške?'
deželnega Zakona o varstvu narave v posebnem poglavji
Zakon opredeljuje naravne jame kot podzemne globeli, ki s"
jih oblikovali naravni procesi, in so v celoti ali pretežn"
obdane z na površju ležečimi kamninami in jih je mogoč®
narediti dostopne za človeka. Opredelitev jame torej
odvisna od njene dolžine, biti pa mora človeku dostopni
Pomembno je tudi določilo, da se lahko pojavi na zemeljske!''
površju (kraški pojavi, vhodi v jame) ali naravne znamenitos"e
v notranjosti naravne jame vključijo v varstvo naravnih jam, 6
so le-ti bistvenega pomena za ohranitev naravne jame.

Konvencija ne govori posebej o posameznih pojavnih oblikah
kulturne in naravne dediščine, ampak le na splošno opredeljuje kategorije te dediščine. Konvencija nadalje določa tudi
dolžnosti in pravice držav članic v zvezi z varstvom kulturne in
naravne dediščine ter glede izkoriščanja mednarodne pomoči
in sodelovanja pri uveljavitvi in izvajanju tega varstva. Dolžnosti so predvsem v določitvi in razmejitvi dobrin naravne in
kulturne dediščine, ki so na ozemlju posamezne države članice.
Kot naravno dediščino konvencija opredeljuje naslednje kategorije: • naravni spomeniki, ki jih sestavljajo fizične ali biološke formacije ali skupina teh formacij in imajo z estetskega ali
zanstvenega vidika izredno splošno vrednost;
• geološke in fiziografske formacije in natančno določeni
predeli, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in
so z znanstvenega in konservatorskega vidika izredne
splošne vrednosti;
• znameniti kraji narave ali natančno določeni naravni predeli, ki imajo z vidika znanaosti, konserviranja ali naravnih
lepot izredno splošno vrednost.
poročevalec, št. 16

Za vsak ukrep, ki lahko privede do ogrožanja ali uničenj«
naravne jame, kot tudi za vsako spreminjanje pojavov, ki s<
povezani z naravno jamo (vhodi, kraške tvorbe in podobno
ter za vsako spreminjanje in odstranjevanje vsebine naravnf
jam, je potrebno pridobiti dovoljenje območnega upravneg«1
organa. Dovoljenje za ukrepe se lahko izda le, če cilj ukrepa n
mogoče doseči na drug način, in če javni interes za izvedb"
ukrepa prevladuje nad interesom za ohranitev naravne jam«'e
Ukrepi v zakonu niso taksativno našteti, predvidena pa \ možnost, da vlada z uredbo razglasi določene jame za pose
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N varovane jame, ki jih je potrebno ohraniti zaradi njihovih
znanstvenega ali kulturnega pomena, redkosti
" ekoloških razlogov.

sije na podlagi projekta in poročila o položaju, načrtovanih
spremembah in vplivu predvidenih oblik uporabe na okolje.

8Pomembnosti,

Pomembna je določba o dolžnosti posameznih skupnosti
(občine, posamezne in združene pokrajine ter gorske skupnosti, na katerih se nahajajo jame), da vsako leto do konca
marca predloži programe za pripravo in vodenje različnih
dejavnosti za uporabo jam. Gre za vodene obiske za šole in
turiste, razstave, tiskanje informativnega gradiva, urejanje
dostopnih poti v jamo, čiščenje poti, opremljanje s tablami in
varstvo. Podrobno je določna vsebina programa, v katerem je
med drugim potrebno specificirati značilnosti predvidenih
posegov v jamo, oblike financiranja ter organizacijo tečajev
za usposabljanje jamarskih vodičev. Deželna vlada na podlagi
teh programov sestavi program posegov in dejavnosti za
varstvo in vrednotenje jamarske dediščine in kraških površin,
ter skupnostim dodeli ustrezna proračunska sredstva.

Uredba lahko prepoveduje vsak človekov poseg v naravno
lamo in tudi vstop vanjo, če je to potrebno za dosego varovalka cilja. Izjeme so dovoljene le, če to zagotavlja obstoj
lame, če gre za znanstveno raziskovalno dejavnost ali če gre
'a proučevanje možnosti ali smiselnosti odprtja jame za
°glede.
Nabiranje in odnašanje vsebine jam ter kopanje inkluzij v
naravni jami je dopustno le z dovoljenjem območnega upravna organa, če vsebina nima posebnega znanstvenega
Pomena
in če se nabiranje in kopanje izvajata v znanstvene
n
amene ob prisotnosti splošne koristi.
Naravne jame se lahko odprejo za javnost in uredijo za oglede
je z dovoljenjem deželne vlade, ki presodi, če obstaja javni
interes za odprtje jame v izobraževalne in turistične namene,
ta je zagotovljeno, da odprtje jame ne bo povzročilo trajnega
Skodovanja pojavom naravne jame in če jama izpolnjuje
Pogoje, ki so potrebni za oglede (zračenje, prehodnost).

Pomemben korak k izboljšanju strokovne usposobljenosti
glede varstva jam in kraškega prostora pomeni vključitev 7
strokovnjakov za speleologijo in kraške pojave v Deželno
znanstvenotehnično komisijo za naravno okolje, ki je bila
ustanovljena že leta 1985 z deželnim zakonom št. 12.

Obiskovalce lahko po naravnih jamah vodijo le uradno registrirane osebe, ki morajo opraviti izpit za vodiča po jamah,
Kjer se preverja strokovna usposobljenost s področja kraso8|
ovja, jamoslovja, varstva narave in predpisov s področja
iam, jamske prevozne tehnike, uporabe jamskih prevoznih
sredstev, prostorske orientacije, poznavanja najpomembnejših avstrijskih jam ter prve pomoči.

Deželni kataster jam in kraških površin sestavljata seznam
jam v deželi in seznam glavnih kraških površin. Vsaka jama
mora biti opredeljena z opisom, topografskimi in metrskimi
podatki, speleološkimi posnetki in drugimi potrebnimi
podatki. Dežela sestavi seznam in kartografsko opredeli
glavne kraške površine, ki so večjega hidrogeološkega, krajinskega in naravovarstvenega pomena. Podobno kot pri
jamah se morajo v seznamu za vsako kraško površino nahajati
njen opis, kartografska lokalizacija, označba kraških vodnih
tokov in njegova stopnja ranljivosti, kraške površine z viri
pitne vode ter druge koristne informacije. Z deželnim katastrom jam in kraških površin upravlja Ligurski speleološki
kataster, ki je periferni organ Nacionalnega speleološkega
katastra pri italijanskem speleološkom društvu. Deželni register jamarskh skupin sbstavlja seznam jamarskih skupin, ki
imajo sedež v deželi in delujejo v skladu z zakonskimi cilji.
Seznam mora odobriti deželna vlada v soglasju z mnenjem
komisije.

Poglavje, ki ureja varstvo naravnih jam, posebej ne govori o
upravljanju, financiranju in vodenju katastra jam.
2-2. Italija
'talija na splošno ureja varstvo naravnih vrednot z Zakonom o
varstvu naravnih vrednot z dne 14. oktobra 1939, varstvo jam
In kraških površin pa z različnimi deželnimi zakoni.
One 3. 4. 1990 je bil sprejet Deželni zakon št. 14, ki prinaša
"Predpise za varstvo in vrednotenje speleološke dediščine in
praških površin ter razvoj jamarstva«. Gre za deželni zakon o
jamarstvu v Liguriji, ki po mnenju strokovnjakov s področja
jam predstavlja eno najboljših zakonskih besedil v Italiji, saj
za razliko od drugih deželnih zakonov daje velik poudarek
varstvu in preučevanju kraškega prostora, zato ga podrobneje
predstavljamo.

Opravljanje poklica jamarskega vodnika ureja poseben
deželni zakon.
Pokrajine so pooblaščene za nadzor nad izvajanjem zakona
ter izterjav upravnih denarnih kazni, ki so določene v razponu
med od 50.000 do 5.000.000 lir glede na težo prekrška.

Deželni zakon o jamarstvu v Liguriji opredeljuje jame kot
Podzemne vdolbine, ki so daljše od 5 metrov, ter kraške
Površine, ki so predeli s površinskimi morfologijami in kratkimi pojavi oziroma predeli, ki so fizikalno, hidrogeološko in
funkcionalno povezani s podzemnimi kraškimi pojavi.

2.3. Združene države Amerike
Združene države Amerike urejajo varstvo jam z Zveznim zakonom o zaščiti jamskega bogastva iz leta 1988, nanaša se na
celotno državno ozemlje torej varstvo jam ne urejajo posamezne zvezne držav. Zakon je bil sprejet z namenom zagotoviti, zaščititi in ohraniti pomembne jame na zveznem ozemlju
za trajno uporabo, uživanje, in dobrobit vseh ljudi ter okrepiti
sodelovanje in izmenjavo informacij med državnimi organi in
tistimi, ki uporabljajo jame v znanstvene, izobraževalne in
rekreacijske namene.

Varstvo jam in kraških površin je urejeno tako, da so prepovedane dejavnosti taksativno naštete; jame je prepovedano
rušiti, zamašiti ali poškodovati, prav tako je prepovedano v
jami puščati trde ali tekoče odpadke, spreminjati kraški vodni
režim, kopati ali razslojevati jame, odnašati ali poškodovati
konkrecije, živali ali njihove ostanke, rastline, fosile, paleontološke in paletnološke najdbe, na kraških površinah pa je
prepovedano postavljati odlagališča odpadkov. Ne glede na
prepovedi pa lahko deželna vlada iz razlogov javnega
Pomena, znanstvenih in raziskovalnih razlogov dovoli določene posege, ki morajo biti v skladu z zakonom ter mnenjem
Deželne znanstvenotehnične komisije za okolje (v nadaljevanju: komisija) in Ligurskega arheološkega vrhovnega nadzorništva. Prav tako se je potrebno pri sprejemanju planov in
programov za kraške površine posvetovati s komisjci, da se
zagotovi integriteta prizadetega hidrogeološkega kompleksa
ter prepove posege, ki bi spremenili njihovo hidromorfološko
ureditev, pri tem pa upoštevati urbanistične načrte, lokalizacijo jam ter združljivost načrtov s prostorskimi značilnostmi.

Jama je opredeljena kot naravna votlina, prazen prostor,
ponor ali mreža povezanih prehodov, ki se pojavljajo pod
površjem zemlje ali znotraj stene skalne police, in ki je dovolj
velika, da človek lahko vstopi vanjo ne glede na to. ali je vhod
naraven ali umeten. Jama vključuje vse naravne kotanje,
vrtače in druge oblike razširitve vhoda, ne vključuje pa
umetno ustvarjenih izkopin, kot so rudnik ali predor.
Minister, pristojen za varstvo jam, določa pogoje in izdaja
dovoljenja za zbiranje in prenos jamskega bogastva. Vsako
dovoljenje mora vsebovati informacije o času, obsegu, lokaciji, posebnemu namenu in načinu predvidenega zbiranja,
odtujitve ali s tem povezane dejavnosti. Dovoljenje lahko
minister izda le, če je v skladu z namenom in cilji samega
zakona. Minister lahko dovoljenje razveljavi, če je ugotovljeno, da je nosilec dovoljenja kršil določbe zakona ali ni

Deželna vlada izda dovoljenje za uporabo jam v gospodarske,
turistične in zdravstvene namene v soglasju z mnenjem komi79
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izpolnil zahtevanih pogojev. Zakon uvaja posebno pravico
indijanskih plemen, da izdajajo omenjena dovoljenja, če gre
za jamsko bogastvo na njihovem ozemlju, in če minister nanje
prenese svoja pooblastila. Minister mora za izdajo dovoljenja
za zbiranje, odtujitev jamskega bogastva ali za opravljanje s
tem povezane dejavnosti na indijanskem ozemlju pridobiti
poprejšnje soglasje Indijancev ali indijanskega plemena, ki je
nosilec jurisdikcije nad tem ozemljem.

bogastev, se lahko razglasijo za družbeno koristne, kar vK'l
čuje tudi razlastitvene učinke v zvezi s pravicami in stvar""
jih te dejavnosti prizadanejo.
Doseganje željenih ciljev za ohranitev naravnih, bogasta*
omogočeno z enotnim načrtovanjem urejanja naravnih bo?
stev, ki je po tem zakonu uvedeno kot nov instrument oh[J
tve. Z načrti ureditve naravnih bogastev se določa cHIj
stanje ohranitve naravnih bogastev, meje območja glede
stanje ohranjenosti, označitev režimov varstva, pospeševf
uporabe ukrepov za ohranitev, obnovo in izboljšavo nara'
bogastev in podobno.

Zakon podrobno določa kazensko in civilno odgovornost za
kršenje določil zakona ter ugotavljanje civilne kazenske
odgovornosti. Našteta so dejanja, za katere je predvidena
zaporna kazen do enega leta ali globa, v primeru ponovnih
kršitev pa se lahko izreče poleg globe kazen zapora do treh
let. Pri ugotavljanju civilne kazenske odgovornosti je
podrobno razdelan postopek njenega ugotavljanja, pritožbeni
postopek ter pogoji za nadaljnji postopek na ustreznem
okrožnem sodišču v ZDA.

Razglasitev in upravljanje z naravnimi bogastvi po zaKi
pripada tistim avtonomnim skupnostim, na katerih obrrV
se nahajajo. Zakon pridržuje državi le upravljanje Naroi
parkov, če ta območja predstavljajo enega od glavnih š|
skih naravnih sistemov. Država je pristojna za razglasitev ti
če zaščiteno naravno območje leži hkrati na ozemlju*
avtonomnih skupnosti. Država se v tem primeru za avtonOj
nimi skupnostmi dogovori o upravljanju konkretnega na«
nega območja, tako da država skrbi le za koordiniranje te!
upravljanja.

Minister je dolžan izdelati regulative, ki so potrebni za uresničitev ciljev zakona vključno z opredelitvijo pomembnih jam za
zveznem ozemlju, omejevanjem uporabe pomembnih jam,
izdelavo osnutka seznama pomembnih jam in postopkom
dopolnjevanja seznama jam in njihove zaščite, imenovanjem
ustreznih svetovalnih teles ter drugo.

Naravne površine, ki izpolnjujejo kriterije za razglasitev
naravna bogastva, se razvrstijo v štiri kategorije:

Zanimivo je, da zakon določa splošno prepoved dajanja informacij v javnost o posameznih lokacijah pomembnih jam,
razen če minister meni, da bo to razkritje prispevalo k uresničevanju ciljev zakona, in ne bo povzročilo velike škode, kraje
in uničenja takšne jame. Ne glede na splošno prepoved pa se
lahko odkrijejo podatki o posameznih jamah na podlagi pisne
zahteve zveznih in državnih vladnih agencij ali izobraževalnih
in raziskovalnih zavodov ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.

• Parki: naravna območja, rahlo spremenjena zaradi člove*
vega izkoriščanja ali naselitve, ki imajo zaradi lepote svo
pokrajine, reprezentativnosti svojih ekosistemov ali zaf>
posebnosti svojega rastlinstva, živalstva ali geografskih tvo1
takšno ekološko, estetsko, izobraževalno in znanstveno vr«
nost, da njihovo ohranjanje zasluži posebno pozornost.
• Naravni rezervati: naravna območja, ki predstavljajo ek°!
steme, skupnosti ali biološke elemente in ki zaradi svo
redkosti, občutljivosti, pomembnosti ali edinstvenosti zasi
žijo posebno vrednotenje.
• Naravni spomeniki: naravna območja ali elementi narave^
jih v osnovi sestavljajo tvorbe očitne edinstvenosti, redko1
ali lepote, ki zaslužijo posebno zaščito. Mednje se prišteva
tudi geološke tvorbe, paleontološka ležišča in drugi elenrie'
zemlje, ki so predmet posebnega interesa zaradi edinstve"
, sti ali pomembnosti svojih znanastvenih, kulturnih ali poK"
jinskih značilnosti.
• Zaščitene pokrajine: površine naravnega okolja, ki zar*
svojih estetskih in kulturnih značilnosti zaslužijo poseb1'
zaščito.

Za uresničevanje ciljev tega zakona je bilo z zakonom določena vsota 100.000 USD.
2.4. Španija
Varstvo jam je v Španiji vključeno v sistem varstva naravnih
bogastev, pri čemer jame niso izrecno omenjene.
Na podlagi ustavnega pooblastila je bil z zakonom o ohranitvi
naravnih območij ter divjih rastlinskih in živalskih vrst iz leta
1989 določen poseben režim varstva in zaščite naravnih bogastev pred izkoriščanjem za potrebe gospodarskega in družbenega razvoja. Zakon to varstvo veže le na območja, ki vsebujejo naravne elemente in sisteme posebnega interesa ali
izjemnih naravnih vrednot in so zato razglašena za zaščitena
območja, kot to določa ta zakon. Uporaba naravnih bogastev
je pogojena z njihovimi značilnostmi, nadzor nad uporabo pa
je zaupan pristojnim upravnim organom. Dejavnosti, ki so
usmerjene k ohranitvi, obnavljanju in izboljšavi naravnih
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Jame kot posebna geološka tvorba so po španski zakonod*1
s področja zaščite življenjskega okolja torej zaščitene le, č«
v kolikor izpolnjujejo pogoje za zaščito naravnih območij K1
naravnih bogastev. To pomeni, da teoretično lahko po®
mezna jama ostane nezavarovana, ker ne izpolnjuje pogoj«
V kolikor pa jih izpolnjuje, uživa varstvo kot narodno bogast"
in to ne glede na obliko, velikost in dostopnost.
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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovati:

ic2?adoločila
RePu,Jl'ke
Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila
besedilo:
.- NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI V CESTNEM PROMETU REPUBLIKE SLOVENIJE,

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

]['C| ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 168.
ena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

i uvod

odraža na vseh ^ področjih človekovega življenja, pozitivno
vpliva tudi na kvaliteto življenja, ki se, čeprav sorazmerno
počasi, vendarle dviga.

Civilizacijski napredek, ki se, tako kot v svetu, tudi v Sloveniji
PROMETNE
LETO

NESREČE
število indeks

POSiLEDICE PROMETNIH NESjREČ
lahko poškod.
hudo poškod.
skupaj poškod.
mrtvi
število indeks
' število indeks število indeks število indeks
6.229

100,0

88,2 5.765

92,6

6.192

99,4

83,2 2.546

79,8 5.293

85,0

7.339

77,9 2.429

76,2

4.910

78,8

464

83,0 6.972

74,0 2.514

78,8

4.458

71,6

85,6

504

90,2

79,1

93,0

4.479

71,9

6.363

91,7

558

99,8 8.498

90,2 3.332

104,5 5.166

82,9

1988

6.085

87,7

551

98,6

7.850

83,4 3.123

97,9

4.727

75,9

1989

5.825

83,9

554

99,1

7.405

78,6 3.011

94,4

4.394

70,5

1990

5.180

74,6

517

92,5

6.536

69,4 2.639

82,8 3.897

62,6

1991

5.479

78,9

462

82,6

6.938

73,7 2.660

83,4

4.278

68,7

1992

5.882

84,7

492

88,0

7.394

78,5 2.642

82,8

4.752

76,3

1993

6.290

90,6

493

88,2

7.762

82,4

2.555

80,1

5.207

83,6

1994 , 6.552

94,4

505

90,3

7.882

83,7 2.588

81,2 5.294

85,0

100,0 3.189

100,0

1980

6.941

100,0

559

100,0 9.418

1981

6.480

93,4

565

101,1

8.577

91,1

1982

6.866

98,9

569

101,8

9.155

97,2 2.963

92,9

1983

6.053

87,2

527

94,3

7.839

1984

5.512

79,4

492

88,0

1985

5.445

78,4

1986

5.941

1987

7.445

81

2.812

2.966
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V nasprotju s tem se v Sloveniji že dalj časa srečujemo s
posebnim in težko razumljivim stanjem, ki izrazito negativno
vpliva na kvaliteto življenja naše družbe in vseh njenih pripadnikov, saj narašča število prometnih nesreč in njihovih posledic. Od osamosvojitve, ki pomeni določeno prelomnico tudi
glede varnosti cestnega prometa, je število prometnih nesreč
v Republiki Sloveniji ves čas po malem, vendar opazno naraščalo, prav tako pa tudi število poškodovanih in umrlih v
prometnih nesrečah. Posledice prometnih nesreč, ki dramatično posegajo v življenje posameznika, družine in širše družbene skupnosti, neposredno bremenijo vsakega pripadnika te
skupnosti in družbo v celoti.

Prevladujoče mnenje v strokovnih in političnih krogih ^
Evropske skupnosti je, da je za varnost cestnega profi®®
osnovi odgovorna družba, kar pomeni v institucionali™
smislu predvsem parlament in državni organi.
Udeležence v cestnem prometu obravnavajo kot potencia
žrtve, ne glede na njihovo soodgovornost pri protnejj
nesrečah. Takšno izhodišče je, po izkušnjah prometno n#
varnih držav Evropske skupnosti, ne samo najboljša, afP
edina mogoča usmeritev in pot k boljši prometni varnosti'

NESREČE IN POST.F.DTCF. PO I.F.TTH
BAZNI INDEKS za leta 1980 - 1994

—— PN

mrtvi

HTP

-o- LTP

Vloga in odgovornost državnih institucij za varnost cestnega
prometa obsega predvsem:

It. SPLOŠNA OCENA STANJA

- odnos in ravnanje udeležencev v cestnem prometu,
- načrtovanje prometne strategije in urejanje prometa ter
vpliv na njegov razvoj,
- skrb za cestno omrežje in njegovo opremljenost,
- norme pri konstrukciji in preverjanju vozil,
- organizacijo zdravstva in reševalne službe.

Prometne nesreče so najpogosteje rezultat medsebojneg®
delovanja mnogih dejavnikov, ki so povezani s človekotf'
udeležencem v prometu (sposobnosti, izkušnje in ravnan)«
voznika, kolesarja ali pešca), vozilom (njegovimi varnostnih'1
lastnostmi, vzdrževanjem in starostjo), cestno mrežo (vrst'
cest, vzdrževanjem, signalizacijo) družbenim okoljem (siste*
mom moralnih vrednot in norm, ki veljajo v določeni družM
ter drugimi, kot so: gostota prometa, vremenske razmeri
vidljivost... Niti enega od teh dejavnikov ne moremo obravna;
vati ločeno in neodvisno od drugih. Samo celovite rešitve,"
upoštevajo vse dejavnike, lahko v tako zapletenem sistem^6
kot je prometna varnost, zagotovijo učinkovito delo in boljs
rezultate.

Ostali dejavniki so nedvomno bolj ali manj odvisni od objektivnega, zlasti materialnega stanja družbe. Odnos in ravnanje
udeležencev v cestnem prometu pa sta odvisna predvsem od
družbene klime, ki se kaže tudi v pripravljenosti družbenih
institucij, da storijo nekaj za obče dobro, in se odraža v
kvaliteti prometne vzgoje in izobraževanja, v ustreznih prometnih pravilih in v primernih informacijskih metodah ter v
učinkoviti kontroli in v vsaj tako učinkovitem kazenskem
sistemu.
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1. Vpliv človeškega dejavnika
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STAROSTNA STRUKTURA UMRLIH V PN
7 let (3.06%)
let (3.25%)
let (1.72%)
18 let (4.97%)

nad 64 let
54-64 let (8.41%

let (17.02%)

44-54 let <11.66%
let (17.21%)
34-44 let (15.87%
Na slovenskih cestah umre vsako leto približno 500 oseb, kar
Pomeni približno 250 oseb na leto na milijon prebivalcev. Po
merilih Evropske skupnosti, na območju katere umre v povprečju nekaj manj kot 150 oseb na leto na milijon prebivalcev,
v
prometno najbolj varnih državah skupnosti pa manj kot 100
oseb, sodi Slovenija med države z velikim številom žrtev v
Prometnih nesrečah. Po tem kriteriju prometne varnosti se
uvršča med Portugalsko s 300 mrtvimi in Belgijo, Francijo ter
Španijo s po 200 mrtvimi na leto na milijon prebivalcev.

oseb. Za učenje vožnje v Sloveniji ni dovolj ustreznih poligonov.
Naravnanost k nesorazmerno velikemu tveganju in često
zavestnemu kršenju družbenih norm, ki jo ti posamezniki
prenašajo v promet kot odsev svojega življenjskega stila, se
kaže v brezobzirnem odnosu do drugih prometnih udeležencev in izrazito agresivni ter zelo hitri vožnji s katastrofalnimi
posledicami.
2. Vpliv vozila
V Sloveniji je registriranih več kot 680.000 osebnih vozil, kar
pomeni, da ima avto skoraj vsak tretji Slovenec. Manj kot
polovica jih je starih do pet let, tretjina od 5 do 10 let, približno
petina (preko 130.000) več kot 10 let, 2,5% pa je starejših od
20 let. Slovenci večinorrTa vozijo manjše avtomobile, tako ima
npr. povprečen osebni avtomobil z motorjem s 1.255 ccm moč
43,6 kW oziroma 59 KM in je star 8 let. Poleg osebnih avtomobilov je v državi registriranih še preko 100.000 drugih vozil,
največ - 40% traktorjev in 30% tovornih vozil, ostalo pa so
motorna kolesa, avtobusi in druga vozila. Starost teh vozil je v
povprečju še višja, tako da je manj kot tretjina vseh starih do 5
let, približno tretjina je starih od 5 do 10 let, ostali (večina) pa
nad 10 let.

V sedanjih slovenskih razmerah se pojavlja še poseben družbeni fenomen - nespoštovanje etičnih, moralnih in tudi formalnopravnih norm, ki se vedno bolj pojavlja pri različnih
vrstah prometnih udeležencev obeh spolov, zlasti pa izstopa
Pri kategoriji mlajših voznikov dragih in hitrih motornih vozil.
Vzgoja kandidatov za voznike motornih vozil v avtošolah je
pogosto prepuščena premalo strokovno usposobljenim osebam, še posebno predavanja o cestnoprometnih predpisih.
Premalo uporabljajo sodobne učne pripomočke, pri učenju
vožnje ne spoštujejo določil učnega programa o stopenjskem
napredovanju, kriteriji na izpitih niso enotni. Izobrazbena
struktura zaposlenih v avtošolah je pogosto prenizka, za nadzor nad delom avtošol pa ni dovolj strokovno usposobljenih
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Slovenci pač kupujemo, kar zmoremo, in ne tistih vozil, ki so
bolj varna ter praviloma tudi dražja. Za večino ljudi so tako
najrazličnejši dodatki za večjo varnost še vedno nedosegljivi,
pa tudi država nima pravega posluha, da bi omogočila nakup
varnejših vozil. Pomemben dejavnik prometne varnosti je tudi
dobro vzdrževanje vozil in njihova tehnična brezhibnost.
Za nekatera splošna opravila (npr. menjava pnevmatik) sploh
nimamo predpisov za preverjanje znanja zaposlenih, prav
tako nimamo nadzora nad pravilnostjo izvedenih del ali ugotavljanja odgovornosti za opravljena dela na vozilu. Zahteve
po nadzoru tehničnega stanja vozil, še posebno gospodarskih
vozil, so v Evropski skupnosti mnogo strožje, saj ugotavljajo,
da je okrog 2,5% vseh nesreč nastalo zaradi napak na vozilu!
12% pa zaradi slabega vzdrževanja vozil. Nasploh pa so analize pokazale, da je bilo več kot 50% vseh ugotovljenih nepravilnosti pri starejših vozilih, zato bi bilo potrebno zagotoviti

usklajen statični in mobilni sistem kontrole pogojev za udeležbo vozil v prometu.
Med tehničnimi predpisi o vozilih je Pravilnik o konstrukcijskih lastnostih vozil in njihove opreme zastarel, tako po konceptu kot tudi po vsebini, zato ga je potrebno novelirati.
Stanje homologacijskih predpisov je bistveno boljše, saj jih
sproti prevzemamo v našo tehnično zakonodajo v obliki
odredb o homologiranju posameznih delov in opreme vozilTe odredbe so ažurirane tako, da pri nas sedaj veljajo enake
konstrukcijsko-tehnične zahteve za homologacijo vozil kot v
drugih evropskih državah.
3. Vpliv ceste
V cestnem omrežju v Sloveniji je 206,4 km (1,4%) avtocest,
1.326,3 km (9,0%) magistralnih, 3.396,0 km (23,1%) regionalnih ter 9.786,0 (66,5%) lokalnih cest.

UMRLI V PROMETNIH NESREČH
PO VRSTAH CESTE V LETU 1994

Porazdelitev prometa pa je bila v letu 1994 naslednja: 42% lokalne, 30% - magistralne, 18% regionalne in 10% avtomobilske ceste. Pomembni dejavniki, ki neposredno ali posredno
vplivajo na prometno varnost motornega prometa, so:

materialni, ampak predvsem za kazenski del. Zato je predlagatelj novega Zakona o varnosti cestnega prometa oblikoval
ta del podobno, kot ga poznajo in učinkovito uporabljajo v
Nemčiji že več kot dvajset let. Uveljavitev predlaganega kaznovalnega sistema je eden temeljnih pogojev za izboljšanje
prometne varnosti.

- pomanjkanje smernic za tehnično urejanje prometa (umirjanje prometa, križišča, oprema, signalizacija itd.);
- heterogenost sistema cestnega omrežja, ki dopušča prepletanje tranzitnega in lokalnega prometa ne glede na namen
ceste in prevelika nihanja v hitrostih in masah vozil;
- slaba prepoznavnost hierarhije cestnega omrežja;
- spremenljivost in neustreznost voznih in tehničnih elementov cestnih odsedkov znotraj posameznih kategorij;
- raznolikost in neprimernost tehničnih rešitev;
- dvoumnost in nejasnost prometnih ureditev;
- neustrezna in nezadostna prometna signalizacija in
oprema;
- neustrezna in nezadostna javna razsvetljava;
- škodljiv vpliv težjih vozil.
i

Učinkovito sodstvo, ki deluje usklajeno z organi pregona, je
naslednji dejavnik prometne varnosti. Iz poročila o delu republiškega senata za prekrške je razvidno, da so sodniki za
prekrške prejeli v letu 1994 v reševanje skupno 259.999 zadev,
od tega 201.415 ali dobrih 77% s področja varnosti cestnega
'prometa (delež teh zadev je približno enak kot v prejšnjih
letih). Ob koncu leta 1994 jim je ostalo 171.572 nerešenih
zadev.
Z veliko zanesljivostjo lahko sklepamo, da so med njimi tudi
kršitve, ki povzročajo najhujše prometne nesreče, in večkratni
kršitelji cestnoprometnih predpisov. Takšno stanje pa je tudi
posledica dejstva, da kršitve predpisov o varnosti cestnega
prometa po prioriteti obravnave pri sodnikih za prekrške
nimajo tistega mesta in pomena, ki bi ga glede na posledice
morale imeti.

4. Normativna ureditev
Varnost cestnega prometa je kot izrazito kompleksna in multidisciplinarno naravnana problematika neposredno odvisna
od vrste družbenih dejavnikov. Če odmišlimo spreminjanje
družbenih vrednot, katerega posledice se kažejo v zavestnem
neupoštevanju družbenih norm, velja omeniti predvsem normativno ureditev tega področja, ki je v primerjavi z evropsko
že zastarela in je zato manj učinkovita. To ne velja toliko za
poročevalec, št. 16

V letu 1994 so policisti izrekli 319.272 denarnih kazni, od
katerih je bilo na kraju prekrška plačanih 172.071 ali 53,9%, v
ostalih primerih so bili izdani plačilni nalogi. 102.348 ali 32%
izrečenih denarnih kazni (ki niso bile plačane v mandatnem
84

je bilo poslanih v izterjavo Republiški upravi za javne

Posledica navedenega je razvrednotenje kaznovalnega
sistema in policijskih ukrepov, kar se več kot očitno kaže v
ravnanju vse številčnejših večkratnih kršiteljev predpisov o
varnosti cestnega prometa in tudi v njihovem odnosu do
policistov.

uprava za javne prihodke je od 102.348 neplačaizterjala 30.272 ali 29,6%, 7.703 ali 7,5% iz različnih
ni bilo izterjanih, o usodi 64.373 ali 62,9% pa nismo
informacij.

5. Ocena skupne škode
Nesreče so v Sloveniji velik problem javnega zdravstva, kot
vzrok smrti, poškodb in irivalidnosti. So tudi najpogostejši
vzrok smrti otrok in mladostnikov ter tretji najpogostejši vzrok
smrti prebivalcev Slovenije. Med njimi pa so na prvem mestu
prometne nesreče z motornimi vozili. Približno tretjina povzročiteljev prometnih nesreč je bila pod vplivom alkohola.

|jSloveniji je v povprečju izterjana le dobra četrtina za cestnoP°nietne prekrške izrečenih denarnih kazni, ki so poslane v
flerjavo Republiški upravi za javne prihodke. Mnogi kršitelji
®stnoprometnih predpisov, zlasti povratniki, se tega dobro
V "fidajo in kazni za storjene prekrške skorajda ne plačujejo
8Č.

OTROCI IN MLADOLETNIKI,
UMRU V PROMETNIH NESREČAH
I
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zdravstvenega varstva R Slovenije do leta 2000 izhaja iz
aših zdravstvenih, ekonomskih, socialnih, demografskih,
kulturnih in naravovarstvenih razmer ter globalnih načel, zaje*Jh v deklaraciji Svetovne zdravstvene organizacije ZDRAVJE
ZA VSE do leta 2000. Regionalni odbor Svetovne zdravstvene
organizacije
za Evropo je potrdil evropsko strategijo z upor
abo specifičnih ciljev v tej strategiji. Standardi preskrbljeno®ti s kadri v zdravstveni dejavnosti so najpomembnejši del
"leril za postavitev mreže javne zdravstvene službe v Sloveniji. Do leta 2000 bi morali vsaj za 25% zmanjšati število
Poškodb, invalidnosti in smrti zaradi nesreč.

državah Evropske skupnosti. Zastavljene cilje bomo uresničevali s poudarkom na preventivnem in vzgojnem delu. z izboljšavami cestne mreže, varnejšimi vozili, z ustreznim nadzorom
in izboljšanjem dela na drugih področjih, pomembnih za
varnost prometa, ter vključevanjem v evropske integracijske
procese za zagotovitev varnosti v cestnem prometu.
2. Kvantitativni cilj
Kvantitativni cilj je uresničitev resolucije ZDRAVJE ZA VSE do
leta 2000, ki jo je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija
WHO, upošteva pa jo tudi Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000, in sicer zmanjšanje števila mrtvih,
poškodb in invalidnosti zaradi nesreč za 25% glede na leto
1985.

p

o neuradnih ocenah pomenijo posledice prometnih nesreč
Republiko Slovenijo vsako leto okrog 40 milijard tolarjev
Škode, kar pomeni skoraj 8% predvidenega državnega proračuna za leto 1995.

V Sloveniji to pomeni zmanjšanje števila žrtev v prometnih
nesrečah na največ 350 mrtvih in 5300 poškodovanih.

Po podatkih slovenskega zavarovalnega biroja je ocenjena
škoda zaradi prometnih nesreč od leta 1991 do 1994 narastla
Od 2,1 na 11,5 milijarde SIT. Ocena stroškov prometnih nesreč
v
Sloveniji za leto 1994, po izračunu, ki ga uporabljajo npr. v
2RN (1,200.000 DEM za umrlega v prometni nesreči, 54.000
DEM za hudo poškodovanega ter 4.100 DEM za lahko poškodovanega), je 767,602.300 DEM.

3. Kvalitativni cilji
- izgradnja kolektivne zavesti o varnem obnašanju udeležencev v prometu;
- približanje standardom urgentne medicine, ki veljajo v
Evropski skupnosti;

»I. CILJI

- poenotenje z evropskimi predpisi in standardi glede varnosti cestnega prometa, cestnega omrežja, vozil in varovanja
okolja;

1. Temeljni cilj
Temeljni cilj .je zmanjšanje števila prometnih nesreč, predvsem pa njihovih najtežjih posledic, mrtvih in poškodovanih v
Prometu. Slovenija mora v obdobju do leta 2000 doseči raven
Prometne varnosti, ki bo primerljiva s povprečno varnostjo v

- izboljšanje tehničnih elementov cest in kakovosti voznih
površin, prometne signalizacije in opreme;
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- sprotno sprejemanje in dosledno spoštovanje evropskih
predpisov in standardov glede varnosti novih, rabljenih in
poškodovanih vozil;

- vzpostavitev elektronskih sistemov za opozarjanje voznikov
in vodenje prometa;
- vzpostavitev informacijskega sistema za ugotavljanje stanja
in izboljšanje prometne varnosti;

- uvajanje strožjih zahtev v zvezi z vzdrževanjem in tehnično
brezhibnostjo vozil;

- vzpostavitev učinkovitega sistema obveščanja o stanju prometa in prevoznosti cest;

- znižanje in odprava davkov in carin za varnejša in okolju
prijaznejša vozila;

- vzpostavitev informacijskega sistema za izmenjavo zavarovalnih podatkov med upravnimi organi za notranje zadeve in
zavarovalnicami;

- izobraževanje voznikov v zvezi s pomembnostjo brezhibnosti vozila.
3. Ceste

- obvezno zavarovanje vseh motornih in drugih vozil v prometu ter zavarovanje udeležencev;

- zagotoviti organiziranost gospodarstva, ki bo zmožna
doseči optimalno učinkovitost glede na zastavljene cilje;

- objektivizacija sistema periodične kontrole tehnične brezhibnosti vozil ter uvedba mobilne kontrole;

- sistematično izvajati strateške in operativne raziskave o
značilnostih prometa in prometne varnqsti;

- znižanje povprečne starosti vozil z vzpodbujanjem nakupa
novih, bolj varnih in okolju prijaznejših vozil;

- opredeliti strategiji razvoja cestnega sistema (planiranje,
vzdrževanje) in prometa;

- uvedba sistematičnih periodičnih preiskav cestnega
sistema s stališča prometne varnosti;

- opredeliti strategijo financiranja cestnega gospodarstva;

- zagotovitev skladnega in načrtnega dela na področju prometne varnosti na ravni državnih organov, lokalnih skupnosti
in svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na vseh
ravneh.

- zagotoviti optimalno planiranje z upoštevanjem kriterijev
upravičenosti in ustreznosti (učinkovitost + koristnost) ter
stalno preverjati učinkovitost izvedenih ukrepov;

IV. STRATEGIJA IN INSTRUMENTI

- opredeliti prometno politiko, ki bo zagotavljala optimalno
distribucijo prometa, bolj homogene in predvidljive prometne
tokove, zmanjšala hitrostne razlike ter omogočila strukturi
prometa prilagojeno selektivno uporabo cest;

1. Človeški dejavnik

- upoštevati aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti v
vseh segmentih gospodarjenja s cestami;

- usmeriti delo in ukrepe predvsem na štiri najpomembnejša
področja, pri katerih lahko najhitreje dosežemo najboljše
rezultate:

- pripraviti kratkoročne ukrepe na podlagi dolgoročnih strateških usmeritev;

* hitrost,
* vožnja pod vplivom alkohola,
* uporaba varnostnih pasov, otroških sedežev, čelad za motoriste, mopediste in kolesarje ter
* ukrepi za izboljšanje varnosti najbolj ranljivih skupin (otrok,
starejših, mladih voznikov);
* uvedba sistema točkovanja za voznike motornih vozil;

- povečati raven zagotavljanja prometne varnosti pri planiranju vseh segmentov gospodarjenja s cestami z doslednim
upoštevanjem elementov prometne varnosti;
- izbirati ukrepe za izboljšanje prometne varnosti z upoštevanjem najnovejših dosežkov in spoznanj s področja projektiranja, gradnje in opreme cest, vključno z uporabo enostavnih,
učinkovitih in cenenih ukrepov, če ustrezajo zahtevam za
izboljšanje prometne varnosti;

- zagotoviti ustrezno organiziranost in povezanost državnih
organov ter njihovo povezanost s sveti za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu ter s tem zagotoviti učinkovito delo teh
institucij;

- zasnovati in izvajati okolju prilagojen promet v naseljih in
mestih.

- zagotoviti pogoje za učinkovito delo drugih institucij
civilne družbe, kot so Avtomoto zveza Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov, avto-moto društva in združenja šoferjev in avtomehanikov ter druga društva in združenja
lastnikov in ljubiteljev motornih in drugih vozil, ki so udeleženci v cestnem prometu in lahko prispevajo k večji ozaveščenosti in kulturi v cestnem prometu;

4. Zakonodaja in kaznovalna politika
- vgraditi in uskladiti elemente prometne varnosti v vse predpise;
- pripraviti nove in posodobiti stare predpise, povezane s
prometno varnostjo;

- zagotoviti povezanost dela različnih upravnih organov na
državni ravni z delom na lokalni ravni in delom svetov, društev, medijev in drugih zainteresiranih organizacij;

- stalno preverjati ustreznost predpisov in učinkovitost kaznovalne politike.

- zagotoviti financiranje vzgojnega in preventivnega dela,
medijske propagande, literature, filmov, učbenikov in drugih
gradiv, vrednotenje rezultatov dela in izvajanje temeljnih in
aplikativnih raziskav;

V. UKREPI
Potrebne so raziskave na vseh področjih, ki najpomembneje
vplivajo na varnost cestnega prometa, predvsem o stališčih in
nameravanem vedenju udeležencev v prometu, o učinkovitosti vzgojnega in preventivnega dela, o cestni mreži in posameznih elementih, ki zagotavljajo večjo varnost cest (oprijemljivost in ravnost vozišč, prometne opreme in signalizacije in o
vplivu vozil).

- zagotoviti učinkovitejšo prometno vzgojo v učnem procesu in pri usposabljanju novih voznikov;
- uvesti začasne omejitve za nove in mlade voznike
(posebna dovoljenja).

1. Človeški dejavnik

2. Vozila

a) Prometna vzgoja v sistemu fcobraževanja
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Potrebno je:

3

mora
že doma,
J*1"!, Pametno
nadaljevativzgojo
v VVZ,in vvarnost
osnovniseSoli
terzačeti
na vseh
ravnehv
"Njenega izobraževanja.

- vključevanje vsebin prometne varnosti v programske zasnove medijev (oddaje, članki o posameznih področjih, ki
neposredno ali posredno vplivajo na varnost prometa);

e

L® bna pozornost mora biti namenjena usposabljanju stro^adra na vseh Podr°ćjih, ki vplivajo na varnost pro-

- načrtno izvajanje propagande za prometno varnost, usmerjene na najpogostejše vzroke prometnih nesreč in za zaščito
najbolj ogroženih skupin prometnih udeležencev, v sredstvih
obveščanja (TV, radio, plakati, zloženke in druge oblike);

predšolsko vzgojo je potrebno:
Jj'aditev
vzgojnega programa s spremembami v prometni
K
°nodaji;
priprava priročnika za metodiko predšolske pron
1* e vzgoje; razvoj novih učil za predšolsko prometno
*a^a° ter usposabljanje vzgojiteljic za nove naloge in sveto-

- vključevanje vsebin prometne varnosti na drugih področij
(turizem, šport...), z izdajanjem tematskih zloženk, brošur in
druge literature;
- stalno obveščanje o dogajanjih na cestah, o zastojih, zgostitvah in kolonah; napovedovanje biovremenskih vplivov na
varnost prometa, obveščanje o prireditvah in akcijah, ki lahko
vplivajo na varnost;

Prometno vzgojo v osnovni šoli je potrebna:
JjPrava celovitega programa prometne vzgoje in predlog za
J®S)riranje vsebin v učnih načrtih (oz. učbenikih in delovnih
®2kih za različne predmete) pri sprejemu novega zakona o
j:novni šoli; priprava metodičnih priročnikov za prometno
J°jo na razredni in predmetni stopnji ter za interesne dejavni;
priprava predloga za potujočo prometno šolo, sodelo.®nJ6 pri organizaciji in svetovanju; usposabljanje mentorjev
petne vzgoje; razvoj novih učil za prometno vzgojo; izdaI® strokovne revije;

- spodbujanje prostovoljnega povezovanja za večjo varnost v
prometu;
- družbeno vrednotenje dela na področju prometne varnosti
- priznanja, nagrade;
d) Pomoč žrtvam
* reševalna služba

prometno vzgojo v srednji šoli je potrebna:
stanja pri prometni vzgoji v srednji šoli; priprava
,6l0v°stnega načrta za integracijo prometne vzgoje v naravonih in družboslovnih predmetih; priprava priročnikov in
■nega načrta za prometno vzgojo v srednji šoli v okviru
0v
8znih izbirnih predmetov;

Posodobiti je potrebno reševalno službo, z zagotavljanjem
neodložljive zdravniške prve pomoči in čim bolj izenačiti
delovanje urgentne medicinske dejavnosti za R Slovenijo.

i"lr 2a prometno varnost v višjem in visokem šolstvu je po»bno:

Zagotoviti je potrebno osnovno znanje za prvo pomoč - v
sistemu šolanja voznikov v ter izboljšati predbolnišnično
oskrbo, s zagotovitvijo reševalnih vozil z zdravnikom ter
uvedbo reševalnih helikopterjev.

* prva pomoč poškodovanim v prometnih nesrečah

^'iučevanje
vsebin prometne varnosti v študijske programe
s
®h usmeritev, ki pripravljajo študente za delo, povezano s
Pometom (v cestnem gospodarstvu, urejanju prostora, vzgoji
■ izobraževanju, zdravstvu, pravu in drugih); priprava predla za uvedbo študija za predavatelja prometnih predpisov,
^uktorja kandidatov za voznike in za vodenje avtošol;

* reintegracija poškodovanih in hospitalizacija

,fr9v'Prava

Zagotoviti je potrebno takojšnje obveščanje sorodnikov žrtev
ter poškodovanih v prometnih nesrečah. Zagotoviti je
potrebno možnosti za socialno, poklicno in izobraževalno
reintegracijo ter uskladitev in olajšanje postopkov, ki jih
morajo poškodovani opraviti pri-ustreznih organih po hospitalizaciji.

^ Usposabljanje voznikov

Zagotoviti je potrebno zaščito vsakega poškodovanega v prometu (vsak mora dobiti povrnjeno materialno in nematerialno
škodo, ki jo je utrpel ob nesreči).

v

2a prometno vzgojo v izobraževanju odraslih je potrebna:

programa prometne vzgoje za vključevanje v izobra* anje odraslih (andragoški center) ter priprava gradiv za
"Ornetno vzgojo odraslih.

* drugi zdravstveni ukrepi

predavanjih o prvi pomoči morajo vozniki pridobiti tudi
'Janja o pogojih za varno vožnjo motornih vozil oz. drugih
"epih za preprečevanje nesreč.

Zagotoviti je potrebno ustrezno kvaliteto preventivnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil (standardi, strokovnoinštrukcijski nadzor, razvojno znanstvenoraziskovalno
delo) in mrežo izvajalcev aktivnega zdravstvenega varstva.

r. Kandidati za voznike motornih vozil morajo po dobrem
^vladanju teoretičnih osnov prometa spoznavati nevarne
portietne situacije na poligonih ali pri kabinetnem pouku
™edanji
način, ko se kandidati soočajo z neposrednimi nevar°stmi na cesti, zagotovo ni priporočljiv).

Dopolniti in uskladiti je potrebno kriterije za oceno medicinskih ovir za vožnjo motornih vozil ter razrešiti pravno-etična
vprašanja glede prijavljanja utemeljenih sumov o zmanjšanju
zdravstvene zmožnosti posameznega voznika motornih vozil.

^ V firogramih za učenje kandidatov bi moralo biti več
£}udarka na nevarnostih in pasteh v prometu, predvsem za
J'ajše
voznike, za katere so priporočljive tudi ŠOLE DOBRE
V
°2NJE.

2. Vozila
Zagotoviti je potrebno:

^ Obvezna teoretična priprava kandidatov mora potekati v
f^ošolah, vendar samo s kvalificiranimi in dobro usposobljeni pedagogi.

- kvalitetnejše tehnične preglede;
- pogostejše brezplačne tehnične preglede;
- nadzor, preverjanje znanja in kvalitete opravljenih storitev
na avtomobilskih servisih;
- ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil pri rednih kontrolah prometa;
- dosledno upoštevanje predpisov glede nakupa (uvoza)
novega, rabljenega ali poškodovanega vozila;

Uvesti je potrebno dodatne oblike usposabljanja - treninge
ne vožnje.

9r

Propaganda in obveščanje o prometni varnosti
87

poročevalec, št. 16

- podjetja, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, je treba v čimkrajšem času opremiti z elektronsko vodenimi stezami za tehnične preglede in s tem izločiti
vpliv človeškega dejavnika pri ocenjevanju tehnične brezhibnosti vozila.

- ukrepi na javnih cestah morajo biti usmerjeni v zagota^
nje prometne varnosti najbolj pogostih in tudi najbolj W°
stavljenih udeležencev v prometu ter v umirjanje prometa.
- analiza prometne varnosti v začetku narekuje kuratiV"
kasneje pa tudi preventivno ukrepanje,
- ukrepi so lahko kratkoročni ali dolgoročni ter delni'
celoviti,
- pri načrtovanju ukrepov je zaradi učinkovitosti smol"1
postopno uvajanje tuje filozofije, spoznanj in rešitev ter no<
tehnologije in materialov, s prilagoditvijo našim razmera^'1
- izbira ukrepov mora upoštevati tudi prioriteto (cost-ben«' '
učinkovitosti, uvesti pa bo potrebno tudi preverjanje uspeš""
sti izvedenega ukrepa (cost-effectiveness),
- začasni ukrepi morajo vsebovati elemente dolgorof'
strategij,
- med prioritetne ukrepe sodi odprava »črnih točk«,

3. Ceste - prometna infrastruktura
Posebna pozornost mora biti namenjena varstvu okolja in
prometne infrastrukture (emisije snovi in plinov, odpadki,
masa vozil, ropot in vibracije, deponije odpadnih snovi in
vozil, sanitarno-higienski problemi postajališč, prevozi nevarnih snovi).
Prav tako mora biti pozornost namenjena modernizaciji prometne signalizacije, odpravi črnih točk (sanacija cestnih
odsekov, ki pomenijo potencialno nevarnost) ter gradbenim
posegom za umirjanje prometa.

c) ukrepi na področju prostorskega načrtovanja

Pri pripravi srednjeročnih in kratkoročnih planov investicijskega in rednega vzdrževanja cest je potrebno prometni varnosti dati večji poudarek (potrebne so dolgoroče sistemske
raziskave za ugotavljanje vplivov posameznih ukrepov za trajnejše izboljšanje prometne varnosti; pri tem pa se lahko
upoštevajo tuji izračuni učinkov glede na vložena sredstva
(cost-benefit). Po izračunih Ameriške zvezne uprave za transport bi bilo potrebno posebno pozornost nameniti javni
razsvetljavi oz. ustrezni osvetlitvi, prestavitvi obcestnih drogov, pormetni signalizaciji itd.

- uskladitev prostorske in cestne zakonodaje,
- opredelitev funkcij cestnega sistema ter prometnih površ*11
- uskladitev prostorskega in cestnega planiranja,
- dosledno izvajanje nadzora nad posegi v prostor, v skladb
pristojnostmi ustreznih inšpekcijskih služb,
d) sistem nadzora
- zagotoviti je potrebno izvajanje del po potrjeni tehnik
dokumentaciji,
- vzpostaviti je potrebno učinkovit nadzor, ki bo preprečev*1
nedovoljene posege v območju ceste, ki ogrožajo prometi
varnost,

Potrebno je redno zbiranje podatkov o letni realizaciji planov
investicijskega in rednega vzdrževanja - kot del podatkov o
prometni varnosti na območju Republike Slovenije. S tem bo
mogoče v nekaj letih pripraviti lastno prioriteto ukrepov za
odpravo prometno nevarnih mest.

e) ukrepi na javnih cestah (v naselju in izven naselja)
* v naseljih

Potrebne so redne analize prometne varnosti na odsekih, na
katerih so bili izvršeni posamezni ukrepi investicijskega ali
rednega vzdrževanja, da bodo razvidni tudi učinki ukrepov za
prometno varnost.

- ukrepi na javnih cestah v naseljih se morajo po zasnovi i"
obsegu razlikovati glede na kategorijo in funkcijo javne cest®
ter glede na specifiko razmer (urbanistične, prometne, ekolo*
ške ipd.),
- cilj ukrepov je zagotovitev varnostnega, bivalnega in ekolf
škega standarda,
- ukrepi so naravnani k omejevanju motornega prometa
(tranzit, hitrost, dostopnost, vrsta prometa), k izboljšanju vaf'
nosti »šibkega prometa« (izgradnja ali razširitev površin z«
pešce in kolesarje, osvetlitev prometnih površin ipd.) ter lokal'
nega motornega prometa (optimalna ureditev križišč, priključkov, parkirišč ipd.),
- pri ureditvi prometa je potrebno upoštevati tudi zahtev«
otrok, starejših ljudi in invalidov,

Prometna varnost mora biti upoštevana v vseh elementih
gospodarjenja s cestami. Posodobitev zakonodaje in tehničnih smernic je osnova za uvajanje sodobnejših gradbenih in
tehničnih ukrepov v vseh fazah dela. Pri določanju prioritete
del je potrebno upoštevati: analize stanja prometne varnosti
ter vozišča, ugotovljene in predvidene prometne obremenitve
ter druge dejavnike.
a) politika izgradnje in vzdrževanja cest
- z izgradnjo avtocestnega sistema zmanjšati posledice prometnih nesreč na glavnih, prometno najbolj obremenjenih
smereh,
- doslednejša uveljavitev hierarhičnega načrtovanja in
izgradnje cestnega sistema, z upoštevanjem pretočnosti prometa, dostopnosti ter harmonizacije prometnih in bivalnih
funkcij v bivalnih predelih,
- zagotavljanje proritete izgradnje z upoštevanjem analiz
prometne varnosti, stanja vozišča, ugotovljenih in predvidenih prometnih obremenitev ter drugih dejavnikov,
- izbira optimalnih prometnih in tehničnih cestnih elementov, glede na namen ceste,
- upoštevanje prometne varnosti v vseh segmentih vzdrževanja cest (npr. pri odvodnjavanju, kvaliteti vozišča, zagotavljanju prevoznosti cest v zimskem času itd.), pri čemer mora
veljati načelo cost-benefit,

* izven naselij
- tehnične elemente in opremo na javnih cestah izven naselja
je potrebno prilagoditi kategoriji ceste in prometu,
- pri rednem vzdrževanju in obnavljanju cest je potrebno dati
prednost ukrepom za izboljšanje prometne varnosti,
f) predpisi, smernice in tehnične specifikacije
- pri zasnovi standardov smiselno upoštevati sistem stopnjevanja obveznosti uporabe, ki prevladuje tudi v tujini:
predpisi - obvezna uporaba
smernice - odstopanja le iz utemeljenih razlogov
priporočila in navodila,

- zagotovitev 100% vzdrževanja in obnove prometne signalizacije ter znatno večjih vlaganj v opremo cest (varnostne
ograje, osvetlitve križišč in naselij, semaforizacija, spremenljiva signalizacija, sistemi za kontrolo hitrosti na avtocestah in
hitrih cestah ipd.),

- ob prilagoditvi mednarodnim standardom mora biti po
realnih možnostih upoštevano načelo optimalne prometne
varnosti,
- v skladu z zahtevami prometne varnosti mora sistem kategorizacije cest opredeliti tudi monofunkcionalnost uporabe
cest z vidika tranzita, distribucije in dostopnosti,
- standardi morajo upoštevati sistem kategorizacije cest,
zagotoviti hierarhičnost in prepoznavnost sistema ter enovitost znotraj posamezne kategorije.

- dosledno preprečevati zmanjšanje varnosti zaradi obcestne
vegetacije in drugih nedovoljenih posegov v območju ceste,
b) ukrepi na javnih cestah - splošno
poročevalec, št. 16
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- posodobiti je potrebno sistem registracije motornih in priklopnih vozil ter uvesti obvezno registracijo koles z motorjem;
- vozniško dovoljenje A kategorije je treba razdeliti na podkategorije ter določiti starost, pri kateri se posamezna kategorija pridobi (A do 125 ccm - 16 let, A do 350 ccm - 18 let in A
nad 350 ccm - 20 let); višjo podkategorijo pa bi kandidat
lahko pridobil le na podlagi opravljenega vozniškega izpita;
- sprejeti je potrebno še preostalih 41 ECE pravilnikov oz.
enakovrednih direktiv Evropske skupnosti, ki določajo tehnične pogoje za proizvodnjo motornih in priklopnih vozil ter z
njimi uskladiti nacionalne predpise.

- odkrivanje hujših cestnoprometnih prekrškov, ki so najpogostejši vzrok prometnih nesreč (varnostni pas in čelada,
"'trost, alkohol...),
- nadzor rizičnih skupin udeležencev v prometu (mladi in
v
°zniki začetniki, otroci in starejši),
~ nadzor nevarnih mest - črnih točk in odsekov,
- umirjanje prometa v naseljih,
"" uvajanje sodobnih tehničnih naprav za nadzor prometa,
~ izdelava in izgradnja sistema statične in mobilne kontrole
tehnične brezhibnosti vozil.

VI. PREDLOGI IN PRIORITETA PRI REŠEVANJU
NAJPOMEMBNEJŠIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE
PROMETNE VARNOSTI

S- Institucionalizacija organa
Institucionalizirati je potrebno organ na vladni ravni, ki bo
Ugotavljal koordinacijo dela na področju prometne varnosti
toed državnimi organi in organizacijami. Njegovo delo bi
koralo, glede na izredno slabo prometno varnost in veliko
odprtih vprašanj pri izvajanju ukrepov, voditi minister brez
'istnice.
To uradno telo se sestoji iz profesionalnega jedra in
n
®profesionalnega koordinacijsko-kolegijskega sestava Medresorskega sveta za prometno varnost, sestavljenega iz
Predstavnikov posameznih resorjev ter sveta za preventivno
'n vzgojo v cestnem prometu.

1. Kratkoročni
- Zagotoviti je potrebno sinhronizirano, multidisciplinarno
in multisektorsko delovanje nove inštitucije, ki se bo na državnem nivoju ukvarjala s prometno varpostjo.
/

- Prioritetna je izdelava vseh zakonskih ter podzakonskih
aktov o cestnem prometu ter njihova uskladitev s prostorsko
zakonodajo.
- Nujna je uvedba sistema uporabnih statističnih podatkov o
prometnih nesrečah in usklajevanje definicije ter opisov
nesreč, kar bo olajšalo primerjave med državami in vzpostavitev mednarodne baze podatkov o nesrečah na cestah.

Potrebna je ponovna vzpostavitev dela svetov za preventivo in
zgojo v cestnem prometu na ravni Slovenije in na lokalni ali
regionalni ravni za skladno preventivno in vzgojno delo in
Povezovanje nevladnih organizacij, društev in civilnih pobud.
6 Financiranje prometne varnosti
v

- Zagotoviti je potrebno kontinuiranost in konsistenčnost
izvajanja programa.

Financiranje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti se bo
Ugotavljalo iz:

- Zagotoviti je potrebno strokovno pomoč lokalnim skupnostim, da na cestnih površinah, ki so v njihovi pristojnosti,
začno uveljavljati ukrepe za večjo varnost prometa (ukrepi za
umirjanje hitrosti, rondojj).

~ letnih proračunskih sredstev posameznih ministrstev,
~ dela sredstev, zbranih zaradi kršitev prometnih predpisov
Preko Proračuna RS,
~ dela sredstev, ki bi ga s posebnimi pogodbami ali zakonskimim rešitvami prispevale gospodarske družbe in organizacije ali skladi, ki imajo lahko z učinkovitim zmanjšanjem
števila nesreč in njihovih posledic ugodne finančne učinke,
~ bencinskega tolarja, tehničnih pregledov ter registrskih
tablic po izbiri.

- Zagotoviti je potrebno pogoje za delo svetbv za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, kot povezovalcev in usklajevalcev vzgojnih, propagandnih in preventivnih programov.
- Raziskave o varnosti v cestnem prometu je treba še naprej
izvajati zaradi lažjega ugotavljanja vzrokov nesreč ter glede
na rezultate uvajati osnovne preventivne dejavnosti. Potrebujemo zanesljive in natančne informacije o okolju, kjer se je
zgodila nesreča, podatke o pošodovanih osebah, o izidih in
rehabilitaciji ter invalidnosti poškodovancev.

Glede na veliko družbeno škodo 40 milijard SIT bi morali
vsako leto za propagandno, preventivno in vzgojno delo, za
jzvajanje ukrepov pri nadzoru, za odpravo nevarnih mest in
Izboljšanje signalizacije ter drugih ukrepov na cestni mreži
zagotoviti vsaj 10 odstotkov tega, kar sicer kot družba vsako
leto izgubimo zaradi posledic nesreč.

- Nujna je priprava priročnika o ravnanju v prometu, ki ne bi
le priporočil upoštevanje cestnoprometnih predpisov, ampak
tudi praktično prikazoval ravnanje v različnih prometnih situacijah.

7. Zakonodaja ter kaznovalna politika
~ posodobiti je treba vse zdravstvene predpise, ki zadevajo
prometno varnost;
- elementi prometne varnosti morajo biti vgrajeni in usklajeni v vseh zakonodajah;
- posodobiti je potrebno pravilnike, tehnične specifikacije,
smernice in navodila, ki obravnavajo načrtovanje, projektiranje, graditev, vzdrževanje in varovanje cest;
- stalno je treba preverjati ustreznost kazenskega prava ter
Po potrebi pripraviti spremembe kazenskega zakonika RS;
- pripraviti je potrebno ustrezne nove rešitve na področju
prava o prekrških, predvsem preverjanje možnosti za hitrejšo
In učinkovitejšo izvedbo postopkov o prekrških;
- pripraviti je potrebno ustrezne rešitve v zakonodaji o varnosti cestnega prometa v zvezi z določanjem prekrškov in
Predpisovanjem sankcij zanje; predvsem določiti prekrške, ki
nimajo neposrednega vpliva na varnost cestnega prometa, za
katere lahko policist kaznuje na kraju samem;
~ zagotoviti je treba ustrezno kadrovsko zasedenost ter
opremljenost sodišč in sodnikov za prekrške;
- posodobiti je potrebno Pravilnik o dimenzijah, skupni masi
in osnovni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem
Prometu (Ur. I. SFRJ 50/82, 4/85, 65/85, 64/84 in 50/90);

- Posebno pozornost je potrebno nameniti »dvigu zavesti in
soglašanja družbe s programom ter oblikovanju javne podpore vsem ukrepom za zagotovitev prometne varnosti« aktivna vloga sredstev javnega obveščanja pri izvajanju programa z informiranjem, vzgojo ter oblikovanjem javnega mnenja (premišljeno in profesionalno propagiranje prometne varnosti).
2. Srednjeročni
- Zagotoviti je potrebno celovit in učinkovit informacijski
sistem, medresorsko usmerjen v akcije za preprečevanje
nesreč ter njihovih posledic.
- Približevanje standardom urgentne medicinske pomoči, ki
veljajo v Evropski skupnosti.
- Sedanji sistem radijskega obveščanja voznikov je
potrebno nadgraditi z operativno-informacijskimsistemom, ki
bo zagotavljal stalno in ažurno obveščanje udeležencev v
prometu o cestnih in prometnih razmerah.
- Poleg vzgoje in izobraževanja za večjo prometno varnost
na vseh ravneh usmerjenega izobraževanja je nujna tudi večja
vloga javnih občil.
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kom, utrujenosti, alkoholu in drogam, poškodbam v prometu
ipd.

- Zagotoviti je potrebno piramidalno vključevanje vseh subjektov, ki lahko kakorkoli prispevajo k uresničitvi programa,
od lokalnega do državnega nivoja.
3. Dolgoročni

- Nujni so interdisciplinarni projekti in raziskave o prometni
varnosti, sestavljeni iz podprojektov oz. posameznih raziskovalnih nalog.

- Zagotoviti je potrebno epidemiološka proučevanja: retrospektivne in prospektivne študije, ki morajo posvetiti posebno
pozornost otrokom in mladini, starejšim, tranzitnim vozni-

- Ob sprejetju programa je potrebno v sedanji sistem cestnega gospodarstva postopno vgrajevati sistemske elemente
prometne varnosti.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi ugotovitve, da je prometni varnosti potrebno
nameniti posebno pozornost je Državni zbor Republike Slovenije, ob obravnavi Zakona o varnosti cestnega prometa - prva
obravnava, sprejel sklep s katerim je predlagatelju naložil, da
hkrati s predlogom navedenega zakona za drugo obravnavo,
Državnemu zboru R Slovenije predloži tudi predlog nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu Republike Slovenije.

programov, ki vsebujejo ukrepe za izboljšanje prometne varnosti v državah Evropske skupnosti. Primerjalni podatki navedeni v predlogu temeljijo na podatkih Ministrstva za notranje
zadeve in Komisije za promet pri Evropski skupnosti.
Namen nacionalnega programa prometne varnosti v Repuv bliki Sloveniji je določiti aktivnosti ter njihove nosilce, ki bodo
zagotovili izboljšanje prometne varnosti na slovenskih cestah.

Zaradi kompleksnosti obravnavane problematike je Vlada R
Slovenije, za izdelavo nacionalnega programa ustanovila
medresorsko koordinacijsko telo v katerega so imenovani
predstavniki devetih ministrstev.

Nujnost takšne ureditve dokazuje porast števila prometnih
nesreč ter mrtvih in poškodovanih v zadnjih treh letih, primerjava števila mrtvih na milijon prebivalcev v letu 1993 z drugimi
evropskimi državami, dejstvo, da z AKCIJO - 10%
(1989-1993) nismo dosegli zastavljenih ciljev (v skladu s cilji
WHO in PRI vsakoletno zmanjšanje števila prometnih nesreč
in mrtvih za 10%) ter usmeritve Evropske skupnosti.

Predlagatelj je proučil nacionalne programe prometne varnosti Madžarske, Nizozemske in Nemčije. Pri pripravi predloga
pa le upošteval tudi način in metodologijo izdelave tovrstnih

ŠTEVILO MRTVIH NA MILIJON PREBIVALCEV
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"farnost v cestnem prometu ni samo stvar individualne in
kolektivne odgovornosti, temveč tudi integralni del politike
krepitve in pospeševanja zdravja. Preventivni program za
tanjšanje žrtev in poškodb v prometnih nesrečah mora
delovati na vseh področjih, kot so: vzgoja, učinkovita zakonoGaja, bolj varna vožnja, primernejše prometne površine itd.

Zato sta v,Pologu^odgovomost^vseh
a/na
odgowmosf za var o P P
9 prometni var>nštl uc'^
ZmMma n in°e7sekorski
nosti. Poudanenpaietud^
pristop
kot temeljni pogo/ vsmeritev za preprečevale nesreč
>n njihovih posieaic.
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 194. seji dne 18. aprila
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ROMUNIJE O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI NALOŽB,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in spreftem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

1. člen
Definicije

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti
naložb, podpisan 24. januarja 1996 v Ljubljani.

Po tem sporazumu:

2. člen

(1) se izraz »vlagatelj« v zvezi s katero koli pogodbenico
nanaša na:

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*

(a) fizične osebe, ki imajo državljanstvo pogodbenice v skladu
z njeno zakonodajo;
(b) pravne osebe vključno s podjetji, korporacijami. poslovnimi združenji in drugimi organizacijami, ki so ustanovljene
ali drugače ustrezno organizirane v skladu z zakonodajo te
pogodbenice in imajo svoj sedež na ozemlju te pogodbenice.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE ROMUNIJE O SPODBUJANJU
IN VZAJEMNI ZAŠČITI NALOŽB

(2) Izraz »naložba« pomeni vse vrste sredstev, ki jih vloži
vlagatelj ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v
skladu z njenimi zakoni in predpisi, in obsega med drugim
predvsem:

Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije (v nadaljevanju
pogodbenici) sta se v želji okrepiti gospodarsko sodelovanje v
vzajemno korist obeh držav, z namenom ustvariti in ohranjati
ugodne razmere za naložbe vlagateljev ene pogodbenice na
ozemlju druge pogodbenice in zavedajoč se potrebe po
pospeševanju in zaščiti tujih naložb zaradi krepitve gospodarske blaginje obeh držav dogovorili:

(a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, kot
so služnostne pravice, hipoteke, zaplembne in zastavne pravice;
(b) delnice, deleže in obveznice ter druge oblike udeležbe v
kaki družbi;

' Besedilo sporazuma v romunskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

(c) denarne zahtevke ali zahtevek za izvedbo, ki ima ekonomsko vrednost in je povezan z naložbo;
t
93

poročevalec, št. 16

(d) pravice iz intelektualne lastnine skupaj s pravicami glede
avtorstva, patentov, industrijskih konstrukcij ali modelov, zaščitnih znakov proizvajalca ali izvajalca storitev, firme, knovvhowa in vrednosti na podlagi dobrega imena in slovesa, kot
tudi druge podobne pravice, ki so priznane z zakoni pogodbenic;

(b) donosov;

(e) koncesije, dodeljene z zakonom, pogodbo ali odločbo
oblasti v skladu z zakonom, za prevzem gospodarske dejavnosti z ekonomsko vrednostjo, vključno s pravico do iskanja,
gojenja, pridobivanja, ali izkoriščanja naravnih bogastev.

(e) odškodnine na podlagi 5. člena tega sporazuma;

»

(c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo;
(d) prihodkov od prodaje ali likvidacije celotne naložbe ^
kakega njenega dela;

(f) zaslužkov državljanov druge pogodbenice, ki so zaposl®J
in lahko opravljajo dela v zvezi z naložbami na njen
ozemlju.

Sprememba oblike- naložbe ali reinvestiranja sredstev ne
vpliva na naravo teh sredstev kot naložb.

(2) Po poravnavi finančnih obveznosti v zvezi z naložbo bO<J
prenosi opravljeni brez odlašanja, če ni drugače dogovoriš
z vlagateljem. Prenosi bodo opravljeni v valuti, v kateri jeD1
naložba prvotno opravljena, ali v kateri koli konvertip
valuti, za katero se dogovorita vlagatelj in pogodbeni''
opravljeni pa bodo na podlagi tržnega menjalnega tečaja,
bo veljal na dan prenosa.
. i
Prenosi bodo opravljeni v skladu z zakoni in predpisi,
določajo na postopek vsake od pogodbenic.

(3) Izraz »dohodek« pomeni prihodke od naložbe in vključuje
predvsem, ne pa izrecno, dobiček, dividende, obresti, prihodke od kapitala, avtorske honorarje, honorarje za upravljanje in tehnično pomoč ali druge honorarje, ne glede na
obliko, v kateri je donos plačan.
(4) Izraz »ozemlje« pomeni ozemlje vsake od pogodbenic
vključno s teritorialnim morjem in izključno ekonomsko cono,
nad katero država uveljavlja suverenost, suverene pravice in
jurisdikcijo v skladu z državno in mednarodno zakonodajo.

Za potrebe tega odstavka pomenijo prenosi brez odlaša"'
prenos v roku, ki ne presega šest mesecev.

2. člen
Spodbujanje In zaščita

(3) Vsaka pogodbenica bo prenosom zagotovila obravnav"
skladu s 3. členom tega sporazuma.

(1) Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju čimbolj spodbujala naložbe vlagateljev druge pogodbenice in dopuščala
take naložbe v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

5. člen
Razlastitev in odškodnina

(2) Ko enkrat dopusti neko naložbo na svojem ozemlju, mora
pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi zagotoviti
potrebna dovoljenja, ki se zahtevajo za tako naložbo.

(1) Nobena pogodbenica ne bo posredno ali neposrednj
' sprejemala ukrepov razlastitve, nacionalizacije ali drug.
ukrepov z enakovrednim učinkom (v nadaljevanju »razlas'
tev«) proti naložbi, ki jo na njenem ozemlju opravi kak vlag»
telj druge pogodbenice, razen če so ukrepi sprejeti v javnej
Interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu z ustrezn^
sodnim postopkom fn proti takojšnji, učinkoviti in ustreza
odškodnini. Taka odškodnina bo temeljila na tržni vrednos^
razlaščene naložbe neposredno pred razlastitvijo, oziroma
trenutku, ko je javnost seznanjena s predlagano razlastitvi!®
glede na to, kaj se prej primeri. Plačljiva je od datuma razlas'
tve, obresti se obračunavajo na podlagi šestmesečne!)
LIBOR-ja do datuma plačila, plačati jo je treba brez odlašani
in mora biti prosto prenosljiva.

(3) Vsaka pogodbenica bo ščitila naložbe, ki jih bodo opravili
vlagatelji druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in
predpisi. Nobena pogodbenica ne bo sprejemala neupravičenih ali diskriminatorskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli
škodovala upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju, širitvi,
prodaji ali likvidaciji naložb.
3. člen
Obravnava
(1) Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju zagotovila pravično in nepristransko obravnavo naložb in donosov vlagateljev druge pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ne
bo manj ugodna od obravnave, ki jo pogodbenica v podobnih
okoliščinah zagotavlja svojim vlagateljem, oziroma vlagateljem iz kake tretje države, pač glede na to, kaj je ugodnejše.

(2) Vlagatelju pogodbenice, čigar naložba ima zaradi vojn*
drugega oboroženega spopada, revolucije, izrednega stani
ali upora, izgube, bo zagotovljena obravnava v skladu s'
členom tega sporazuma. Vlagatelj bo ne glede na okoliščin'
upravičen do odškodnine.

(2) Določbe tega sporazuma o zagotavljanju obravnave, ki
velja za državo z največjimi ugodnostmi, ni mogoče razlagati
tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli naložbam in
vlagateljem druge pogodbenice ugodnosti, ki izhajajo iz:

6. člen
Naložbe pred sporazumom
Ta sporazum velja tudi za naložbe, ki so ob njegovi uveljavit''
že obstajale. Ne velja pa za spore, ki nastanejo pred njego^
uveljavitvijo.

(a) kake obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske
unije, področja svobodne trgovine ali podobnega območnega
gospodarskega sporazuma, katerega članica je ali postane
katera od pogodbenic;
(b) določb o dvojni obdavčitvi ali drugih sporazumov o obdavčitvi s kako tretjo državo.

7. člen
Druge obveznosti

4. člen
Prenosi

(1) Če je na podlagi zakonodaje ene pogodbenice nalo^j
vlagatelja iz druge pogodbenice upravičena do obravnave,>
je ugodnejša od obravnave, zagotovljene po tem sporazunij
bo taka zakonodaja v obsegu, v katerem je ugodnejša, prevl«
dala nad tem sporazumom.

(1) Pri naložbah vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice bo slednja dovolila prost prenos plačil v
zvezi z naložbami, vključno:

(2) Vsaka pogodbenica bo spoštovala vsako drugo obveznog
ki jo sprejme v zvezi z naložbami, ki jih na njenem ozemll
izvajajo vlagatelji druge pogodbenice.

(a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov h kapitalu za
vzdrževanje ip razvoj naložbe;
poročevalec, št. 16
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8. člen
Subrogacija

(4) Če v rokih iz odstavka (3) tega člena potrebna imenovanja
niso opravljena, lahko v odsotnosti kakršnega koli drugega
dogovora katera Koli pogodbenica zaprosi predsednika Mednarodnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja, če je
predsednik državljan katere od pogodbenic ali zaradi kakih
drugih razlogov ne more opravljati omenjene funkcije, je
treba zaprositi podpredsednika, da opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik državljan katere od pogodbenic ali
če ne more opravljati "omenjene funkcije, je treba zaprositi
naslednjega po funkciji najvišjega člana Mednarodnega
sodišča, ki ni državljan nobene od pogodbenic, da opravi
potrebna imenovanja.

(1) Če ena pogodbenica ali njena imenovana agencija plača
neko plačilo svojemu lastnemu vlagatelju na podlagi finančnega poroštva za nekomercialna tveganja, ki ga je odobrila v
zvezi s kako naložbo na ozemlju druge pogodbenice, bo
slednja po načelu subrogacije priznala prenos vsakršne pravice ali lastništva tega vlagatelja na prvo pogodbenico ali
njeno imenovano agencijo. Druga pogodbenica bo upravičena do nadomestila dajatev in drugih javnih pristojbin, ki jih
dolguje in jih mora plačati vlagatelj.
(2) Če pogodbenica plača neko plačilo svojemu vlagatelju in
prevzame pravice in terjatve vlagatelja, ta vlagatelj ne sme
uveljavljati teh pravic in terjatev do druge pogodbenice, če ni
Pooblaščen, da nastopa v imenu pogodbenice, ki je opravila
plačilo.

(5) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Vsaka pogodbenica nosi stroške za svojega člana sodišča in svoje zastopstvo v arbitražnem postopku. Enakomerno porazdeljene stroške za predsednika in druge stroške nosita pogodbenici.

9. član
Reševanje sporov med eno pogodbenico In vlagateljem iz
druge države pogodbenice

(6) Sodišče določi svoj postopek ob upoštevanju določb tega
člena.
(7) Odločitve sodišča so dokončne in obvezujoče za obe
pogodbenici.

(1) Vsak spor, ki bi nastal med pogodbenico in vlagateljem iz
druge države pogodbenice v zvezi s kako naložbo, bo, če je le
mogoče, rešen prijateljsko.

11. člen
Posvetovanja

(2) Če spora ni mogoče rešiti prijateljsko v šestih mesecih od
datuma zahtevka za rešitev, lahko vlagatelj predloži spor po
svoji izbiri v reševanje:

Predstavniki obeh pogodbenic se bodo po potrebi sestajali
zaradi:
(a) ocene izvajanja tega sporazuma;

(a) pristojnemu sodišču pogodbenice, na ozemlju katere je
bila naložba opravljena; ali

(b) izmenjave pravnih informacij in naložbenih priložnosti;

(b) Mednarodnemu središču za poravnavo sporov v zvezi z
naložbami (ICSID) v skladu s Konvencijo o reševanju sporov v
zvezi z naložbami med državami in državljani drugih držav,
sprejeto v VVashingtonu 18. marca 1965; ali

(c) izmenjave pogledov o sporih v zvezi z naložbami;
(d) posredovanja predlogov o pospeševanju naložb;
V
(e) preučevanja drugih vprašanj v zvezi z naložbami.

(c) arbitražnemu sodišču, ustanovljenem posebej za to priložnost na podlagi pravilnika o arbitraži Komisije Združenih
narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), če se
v spor vpleteni stranki ne dogovorita drugače.

12. člen
Začetek, trajanje in prenehan|e veljavnosti sporazuma

(3) Vsaka pogodbenica s tem pristaja na predložitev spora v
zvezi z naložbami v mednarodno poravnavo ali arbitražo.
Arbitražne razsodbe so dokončne in obvezujoče za v spor
vpfeteni stranki. Vsaka pogodbenica bo zagotovila izvršbo
arbitražne razsodbe na svojem ozemlju.

(1) Ta sporazum bo začel veljati trideset dni po datumu, ko
bosta pogodbenici obvestili druga drugo, da so izpolnjene
ustavne zahteve za začetek njegove veljavnosti. Začetno
obdobje veljavnosti sporazuma je deset let. Po tem obdobju
bo veljal naprej, razen če katera od pogodbenic druge pisno
ne obvesti o nameri, da sporazum odpove. Sporazum preneha
veljati eno leto potem, ko druga pogodbenica prejme obvestilo o odpovedi.

(4) Pogodbenica, ki je vpletena v spor, ne bo v nobeni fazi
postopka ali izvršbe razsodbe kot ugovor navajala svoje imunitete ali dejstva, da je ali bo vlagatelj, ki je druga v spor
vpletena stranka, prejel odškodnino na podlagi zavarovalne
pogodbe za celotno domnevno škodo ali izgubo ali njen del.

(2) Za naložbe, opravljene pred datumom, ko stopi v veljavo
obvestilo o prekinitvi tega sporazuma, bodo določbe členov 1
do 11 ostale v veljavi še nadaljnjih deset let.

10. člen
Reševanje sporov med pogodbenicama

V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ustrezno pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.

(1) Reševanje sporov med pogodbenicama v zvezi z razlago
ali uporabo določb tega sporazuma bo potekalo po diplomatski poti.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 24. januarja 1996, v dveh izvirnikih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna. Ob različni razlagi je odločilno
angleško besedilo.

(2) Če pogodbenici v šestih mesecih od datuma zahtevka za
rešitev ne moreta doseči dogovora, bo spor na zahtevo katere
koli pogodbenice predložen arbitražnemu sodišču iz treh
članov.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.

(3) Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen
primer na tale način. V dveh mesecih po prejemu zahtevka za
arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana sodišča.
Ta dva člana potem izbereta državljana kake tretje države, ki
je imenovan za predsednika sodišča, ko ga potrdita pogodbenici. Predsednika je treba imenovati v dveh mesecih od
datuma imenovanja drugih dveh članov.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum nadalje določa tudi prost transfer dobička, kap'jjj
Sporazum o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij med
in drugih dohodkov v zvezi z investicijo, ter ščiti investicf
Republiko Slovenijo in Romunijo, ki ga je za Vlado Republike
primeru nacionalizacije, razlastitve oz. drugih ukrepov,
Slovenije podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj,
posledično imeli enake učinke tako, da določa postopa
gospod Janko Deželak, za Vlado Romunije pa minister za
način uveljavljanja in izračunavanja odškodnine. V Sp^.
industrijo, gospod Alexandru Stanescu, je bil podpisan v
zumu je zelo natančno določen način reševanja sporov, za V
Ljubljani, dne 24. 1. 1996, v slovenskem, romunskem in angleje v primeru nemožnosti reševanja spora z dogovarjanji P'*
škem jeziku.
videno, da se spor predloži mednarodnemu arbitražne
sodišču.
Sporazum je sklenjen za dobo 10 let in bo ostal še naprt)
Sporazum o spodbujanju in zaščiti investicij je recipročen,
veljavi, če ga katera od pogodbenic pisno ne odpove. V
bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajšeprimeru Sporazum preneha veljati leto dni po tem, ko drw
vanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja
pogodbenica prejme obvestilo o odpovedi.
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
Sporazum o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij ran
cira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstai"
Da bi bil namen sklenitve Sporazuma dosežen, natančno
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
določa nacionalni tretma in načelo največjih ugodnosti, kar
pomeni, da so pravni subjekti v Republiki Sloveniji ne glede
Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spreme^
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.
na lastništvo kapitala glede pravic in obveznosti izenačeni in
da bodo investicije investitorjev pogodbenic deležne enake
Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih p"
obravnave, kot jo podeljujeta pogodbenici investicijam iz tretračunskih sredstev.
jih držav.
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^edlog odloka o

SPREMEMBAH
ODLOKA

0

UNIVERZE

IN

DOPOLNITVAH

PREOBLIKOVANJU
V

MARIBORU

(OdPUM-B)

EPA 1474
v

lada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila
1996 določila besedilo:

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

r PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU,

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

j?! ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka Univerza v Mariboru prevzame
tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Univerzitetne
knjižnice.

[j 3. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru
Uradni list RS, št. 82/94, 77/95) se napovedni stavek spremeni
'ako, da se glasi:
fakultete,
visoke strokovne šole in knjižnice Univerze (v
n
adaljnjem besedilu: članice) so:^

3. člen
Univerza v Mariboru mora najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega odloka sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v skladu s tem odlokom, v enem mesecu po uveljavitvi
statuta pa oblikovati organe.

^oda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
"Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica
jprajšano ime: UM UK
^dež: Maribor, Gospejna ulica 10.«

4. člen
Ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor opravlja svojo
funkcijo do konstituiranja organov knjižnice v skladu s statutom Univerze v Mariboru.

2. člen

5. člen

Univerza v Mariboru prevzame delavce, ki so bili na dan
^eljavitve tega odloka zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor.

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

OBRAZLOŽITEV
udijska
knjižnica
je
bila
edina
splošno
znanstvena,
dobro
študijsko knjižnico v Mariboru, svet Združenja visokošolskih
0r
9anizirana knjižnica v mestu Maribor in je zato postala
zavodov v Mariboru pa je dal soglasje.
prednja
knjižnica mariborskega visokega šolstva. Formalno
,0
njeno nalogo in namen določil Okrajni ljudski odbor
Ko je bil 12. 6. 1975 podpisan »Samoupravni sporazum o
pribor z ustanovitveno odločbo, št. 09/8-ŠU-65/2, dne 26. 12.
združitvi v Univerzo v Mariboru,« ga je podpisala tudi Visoko'967. Skupščina okrajnega ljudskega odbora Maribor je 29.
šolska in študijska knjižnica v Mariboru kot enakopravna
'<■Ce1964 prenesla ustanoviteljske pravice do Študijske knjiisoustanoviteljica Univerze v Mariboru. V novem položaju je
' v na Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, kar je
knjižnica spremenila ime v Univerzitetno knjižnico Maribor.
P° ezanost knjižnice z njimi še utrdilo. Statuta iz let 1970 in
Zaradi takrat veljavnega zakona za področje visokega šolstva,
'873 sta njeno nalogo, da je osrednja knjižnica mariborskih
po katerem so se lahko v univerzo združevale le fakultete in
'sokošolskih zavodov, postavila na prvo mesto. Temu
visoke šole, pa je bilo treba knjižnico izločiti iz sestava unibrezno se je knjižnica tudi preimenovala v Visokošolsko in
verze.
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V preteklem obdobju dezintegrirane univerze je Univerzitetna
knjižnica Maribor delovala in se razvijala kot samostojna
organizacija združenega dela.

Univerza v Mariboru je dne 23. 1. 1996 prav tako Ministri,
šolstvo in šport posredovala dopis, v katerem ugotavljan
nujno potrebno v univerzo statusno vključiti tudi U
tetno knjižnico Maribor.

Ob reorganizaciji univerze po novem zakonu o visokem šolstvu pa obstaja tako interes Univerze v Mariboru kot interes
Univerzitetne knjižnice Maribor o njenem ponovnem integriranju v Univerzo v Mariboru. Dejavnost, ki jo Univerzitetna
knjižnica Maribor opravlja, je potrebna za uspešno izvajanje
visokošolske dejavnosti univerze in njenih fakultet ter visokih
strokovnih šol, saj daje informacijsko podlago visokošolskemu izobraževalnemu, raziskovalnemu in umetniškemu
delu.

Vlada Republike Slovenije je oktobra 1993 sprejela
bo Ministrstvo za šolstvo in šport od leta 1994 naprej P®
celotno financiranje visokošolskih knjižnic, vključno f
tralno tehnično knjižnico v Ljubljani in Univerzitetno kfr
v Mariboru. Sprejem predlaganega odloka tako ne b"
dodatnih finančnih posledic za proračun.

Svet Univerzitetne knjižnice Maribor je na seji dne 20. 2. 1996
med drugim sprejel tudi sklep, da Univerzitetna knjižnica
Maribor postane redna članica Univerze v Mariboru.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka ot
blikovanju Univerze v Mariboru je na 20. seji dne 25 J
obravnaval tudi Svet za visoko šolstvo RS in ga podpri

%

poročevalec, št. 16

98

beležke

gg

poročevalec, št. 16

i
BELEŽKE

S
I

poročevalec, št. 16

100

101

poročevalec, št. 16

poročevalec, št. 16

102

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva Državni zbor Republike Slovenije. Ljubl|ana. ŠubiCeva 4, telefon (061) 12-61-222 - Tisk Delo - Tisk CasoP
revij, d.d, Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 320 tolarjev Letna naročnina kol akontacija se obračunava vsake tri mesece - 2iro račun: Državni zbor Republike SI"
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naroćnlnske zadeve: telelon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215), Številka faksa: (061) 12-58-173 ISSN 1318-0169

