DRŽAT" 7BCR REPUBLIKE SLOVENIJE
dokumentacija

0

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 24. maj 1999

Letnik XXV

St. 34

UVEDBA SANKCIJ PROTI ZRJ
Predlog zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ)
- ERA 819 - II - hitri postopek
DRŽAVNO TOŽILSTVO
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A)
- EPA 552 - II - hitri postopek
AZBESTNI IZDELKI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi
izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPAI-B)
- EPA 812 - II - skrajšani postopek

13

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-A)
- EPA 813 - II - skrajšani postopek

17

PREKRŠKI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L)
■ EPA 814 - II - skrajšani postopek

21

PREVOZI V CESTNEM PROMETU
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C)
* EPA 815 - II - skrajšani postopek

27

varstvo osebnih podatkov
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
" EPA 727 - tretja obravnava

41

varnost in zdravje pri delu
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
" EPA 1212 - tretja obravnava

49

[Mednarodno zasebno pravo in postopek
r
edlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
" EPA 1257 - tretja obravnava

61

Jf'SOKO ŠOLSTVO
Redlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZVis-B)
EPa 205 - II - druga obravnava

75

JUJC,
_ !?d|og zakona o tujcih (ZTuj-pz)
ePA 747 - II - druga obravnava

85

Ratifikacija
r
edlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja
Ropsko
konvencijo o čezmejni televiziji (MEKCT)
EP
A 401 - II p°ROČILO
Or
°čilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 1997

1 07

1 23

Predlog zakona o

UVEDBI

SANKCIJ

REPUBLIKI

PROTI

JUGOSLAVIJI

ZVEZNI

(ZUSZRJ)

■ EPA 819-II-hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 določila
besedilo:

da pristopi k mirnemu reševanju te krize in, da bi jo bila
pripravljena tudi zadovoljivo rešiti ter s tem končati begunsko
in človeško dramo na Kosovu.

- PREDLOGA ZAKONA O UVEDBI SANKCIJ PROTI ZVEZNI
REPUBLIKI JUGOSLAVIJI,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Predlog za hitri postopek Vlada Republike Slovenije utemeljuje
s tem, da je sprejetje zakona nujno potrebno zaradi čim
prejšnjega (takojšnjega) izvajanja sankcij zoper ZRJ, da bi se
kosovska kriza čim prej rešila.

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Tatjana BRUNĆEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Sprejem zakona po hitrem postopku sodi med izredne potrebe
države, ker kosovska kriza vpliva na varnost ne le sosednjih
držav, temveč na varnost širšega območja, kamor sodi tudi
Slovenija. Sedanje stanje ne kaže, da bi se kriza kaj kmalu
rešila, ampak obstaja celo bojazen, da se razširi še na širše
območje. Z izvajanjem sankcij zoper ZRJ, kot krivca za
nastanek kosovske krize, se izvaja dodaten pritisk na ZRJ,
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

HITRI POSTOPEK
13.05.1999
PREDLOG ZAKONA
O UVEDBI SANKCIJ PROTI ZVEZNI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Republika Slovenija se v skladu z veljavnim Evropskim sporazumom o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, podpisanim 10. junija 1996
v Luksemburgu (v nadaljnjem besedilu: Evropski sporazum) kot kandidatka za članstvo
v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) v predpristopnem obdobju aktivno vključuje
v sodelovanje z EU na področju skupne zunanje in varnostne politike (Common Foreign
Security Policy).
To sodelovanje je utemeljeno tudi v Smernicah za poglobljen politični dialog in izraženo
na preverjanjih o usklajenosti naših predpisov s predpisi EU v okviru 27. delovne
skupine v Bruslju, kjer se je Republika Slovenija zavezala, da po vstopu v EU ne bo
zahtevala prehodnega obdobja za sprejem predpisov EU na področju skupne zunanje in
varnostne politike, ki zajema skupne akcije, stališča, izjave in deklaracije, sklepe
Evropskega sveta in Sveta, kakor tudi negativne sankcije in druge ukrepe s področja
skupne in varnostne politike EU.
Svet za splošne zadeve EU je na svoji seji dne 26. aprila 1999 sprejel skupno stališče
glede prepovedi dobave nafte in naftnih derivatov v Zvezno republiko Jugoslavijo (v
nadaljnjem besedilu: ZRJ) in istočasno k skupnemu stališču in izvajanju le-tega pozva1
tudi pridružene države Vzhodne in Srednje Evrope, Ciper ter članice EFTA v okviru
Evropskega gospodarskega prostora, da se pridružijo skupnemu stališču ter tako
ponovno potrdijo svojo politično zavezanost in enotnost z državami članicami EU na
področju skupne zunanje in varnostne politike EU.
Skupno stališče je bilo sprejeto na podlagi izjav predsednikov držav in vlad držav članic
EU dne 14. aprila 1999, kjer je bilo ponovno enotno izražena njihova odločnost, da se
bodo dopuščali poboji in izgon prebivalstva na Kosovu ter da je uporaba najostrejšif1
ukrepov in sankcij potrebna in upravičena, saj ZRJ nadaljuje s kršitvijo ResoluciJe
Varnostnega sveta Združenih narodov ter vodenjem zločinske in neodgovorne politih'

vključno z represijo proti svojim lastnim državljanom, kar predstavlja najhujše kršitve
človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.
Na tej osnovi je skladno z Rimsko pogodbo Svet EU sprejel dne 30. aprila 1999 Uredbo
prepovedi prodaje ter oskrbe nafte ter naftnih derivatov v ZRJ, s katero je določil način
izvajanja sprejetih skupnih stališč.
Da bi se Republika Slovenija na pravno veljaven način lahko pridružila izvajanju
skupnega stališča - negativnega ukrepa - sankcij, je potrebno sprejeti zakon, ki bo
določil sankcije zoper ZRJ.
2. Cilj in namen zakona
Sprejetje zakona bo omogočilo izvajanje gospodarskih sankcij zoper ZRJ v predlaganem
obsegu. Glede na to, da dosedanje intenzivno mednarodno diplomatsko delovanje ni
prineslo zadovoljivih rezultatov v zvezi z rešitvijo kosovske krize, je bilo potrebno uvesti
sankcije, ki naj bi dodatno prispevale k temu, da bi bila kosovska drama čimprej
končana in bi se stabilizirale razmere na tem območju. Ker bo od nadaljnega razvoja
dogodkov oziroma od intenzivnosti reševanja ali rešitve kosovske krize odvisen tudi
obseg sankcij proti ZRJ, je v predlogu zakona vladi naložena obveznost, da spremlja
stanje v zvezi z reševanjem krize na tem območju ter ji dano pooblastilo, da glede na
uspešnost oziroma neuspešnost reševanja krize, razširi oziroma omili obseg sankcij.
Seveda pa bo vlada pri svojih odločitvah upoštevala tudi ukrepe in stališča, ki jih bo v
okviru skupne zunanje in varnostne politike prejela EU.
S sprejetjem in izvajanjem tega zakona se bo Slovenija priključila krogu držav, ki
Poskušajo doseči rešitev kosovske krize tudi z izvajanjem gospodarskih sankcij proti
ZRJ, kot glavnemu krivcu za nastanek te krize in humanitarne katastrofe.
3. Finančne in druge posledice
Sprejem in izvajanje zakona ne bosta imela neposrednega vpliva na proračun. Glede na
to, da je blagovna menjava z ZRJ zelo majhna in je v primerjavi s predhodnim letom v
nadaljnjem upadanju ocenjujemo, da ta ukrep ne bo bistveno prizadel slovenskih
9ospodarskih subjektov še posebej zato, ker nafta in naftni derivati doslej niso bili
Predmet izvoza v ZRJ.
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen
Prepovedano je:
prodaja, dobava ali izvoz, neposredno ali posredno, nafte in naftnih derivatov, ki
so
navedeni v prilogi k temu zakonu, ne glede na njihovo poreklo, kateri koli osebi ali
organizaciji v Zvezni republiki Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: ZRJ), oziroma
kateri koli osebi ali ustanovi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki jih izvajajo na
ozemlju ZRJ ali z njenega ozemlja;
pošiljanje proizvodov iz prejšnjega odstavka na ozemlje ZRJ;
sodelovanje pri sorodnih dejavnostih, katerih cilj ali učinek je podpora poslom ali
dejavnostim iz prve alineje tega odstavka.
Priloga je sestavni del tega zakona.
2. člen
Ne glede na prejšnji člen se lahko prodaja, dobavlja ali izvaža nafta in naftni derivati za
potrebe mednarodnih mirovnih sil ali za humanitarne namene in sicer na podlagi
dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
3. člen
(1)
Zahtevek za izdajo dovoljenja za prodajo, dobavo ali izvoz nafte in naftnih
derivatov za namene iz prejšnjega člena se vloži pri ministrstvu. Zahtevek mora
vsebovati:
trgovsko ime blaga
tarifno oznako in poimenovanje blaga po prilogi k temu zakonu,
količino in vrednost blaga,
polno ime in naslov izvoznika, prodajalca oziroma dobavitelja blaga,
polno ime in naslov uvoznika oziroma prejemnika blaga,
namen uporabe blaga.
(2)

Ministrstvo mora pred izdajo odločbe, zahtevati obvezno mnenje Ministrstva za

zunanje zadeve, ki mora dati mnenje v osmih dneh od dneva, ko je bilo to od njega
zahtevano.
(3)
Ministrstvo odloči o zahtevku iz prvega odstavka tega člena v 10 dneh od
prejema popolnega zahtevka.
4. člen
(1)

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) spremlja stanje v zvezi z
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reševanjem kosovske krize.
(2)
Vlada lahko omeji, prekliče ali začasno prekliče izvajanje sankcij iz tega zakona,
ali določi nove, če razmere to dopuščajo in, če je tak ukrep v skladu z mednarodnimi
obveznostmi Republike Slovenije.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo pristojni inšpekcijski organi,
carinski organi in organi za notranje zadeve.
6. člen
(1)
Z denarno kaznijo od 3.000.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 1. členom tpga zakona.
(2)

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)

Z denarno kaznijo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek

posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična

oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1)
Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
Pravna oseba, ki proda, dobavi ali izvozi nafto in naftne derivate za potrebe
Mednarodnih mirovnih sil ali za humanitarne namene brez dovoljenja Ministrstva za
e
konomske odnose in razvoj (2. člen).
(2)

Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)

Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek

Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
8. člen
zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

S predloženim zakonom se uvaja prepoved prodaje, dobave in izvoza nafte in naftnih
derivatov kateremu koli subjektu v ZRJ, kakor tudi drugim subjektom, ki nimajo sedeža v
tej državi, vendar na ozemlju ZRJ ali z njenega ozemlja opravljajo kakršnokoli dejavnost.
Prepovedano je tudi pošiljanje nafte in naftnih derivatov na ozemlje ZRJ, prav tako pa je
prepovedano sodelovanje pri poslih prodaje, dobave ali izvoza omenjenega blaga
(transport, zavarovanje, preklad ipd.).
Izjema od prepovedi se nanaša na prodajo, dobavo in izvoz nafte in naftnih derivatov za
potrebe mednarodnih mirovnih sil, ki so nameščene na ozemlju ZRJ ter za humanitarne
potrebe, vendar je za vsako tako prodajo, dobavo in izvoz potrebno dovoljenje
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo mora pred odločitvijo o zahtevku
zahtevati in dobiti obvezno mnenje Ministrstva za zunanje zadeve, ki bo v okviru svojih
pristojnosti preverilo resničnost namena porabe blaga glede na njegovega končnega
prejemnika .
Glede na to, da bo obseg sankcij in njihovo trajanje odvisno od okoliščin povezanih z
intenzivnostjo reševanja oziroma rešitvijo kosovske krize in, da tem spremembam ni
mogoče sproti slediti s spremembami zakona, je vladi naložena obveznost, da spremlja
stanje na tem kriznem območju ter dano pooblastilo, da sankcije razširi, omeji ali
(začasno) prekliče, odvisno od intenzivnosti reševanja oziroma rešitve krize na
omenjenem območju ter od spreminjanja sankcij drugih držav, predvsem Evropske unije.
V kazenskih določbah so navedene kršitve zakona, ki so opredeljene kot prekrški ter
določene kazni zanje. Predlagane kazni so razmeroma visoke in kot take odvračilne.

poročevalec, št. 34
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DRŽAVNEM

TOŽILSTVU

(ZDT-A)
- EPA 552 - II - hitri postopek

državnih tožilcev, ki se bo ukvarjala z zadevami organiziranega
kriminala, saj je teh zadev vedno več. Glede na aktualnost
problematike obstaja tudi upravičenost za časovno krajši in
čim hitrejši postopek sprejemanja zakona.

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU - HITRI POSTOPEK,

S tem predlogom zakona nadomeščamo gradivo, ki smo vam
ga poslali z dopisom, št. 734-00/98-3 (Z4) z dne 27/7-1998.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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 predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu obravnava po hitrem
Postopku. Pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije namreč
že deluje skupina državnih tožilcev, ki se ukvarjajo s pregonom
organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj. Ker
za delovanje te skupine po sedanjih predpisih ni ustrezne
zakonske podlage, gre za ad hoc ustanovljeno skupino
državnih tožilcev. Zato tudi ni urejeno dodeljevanje zadeve tej
skupini in tudi ni docela urejen njen status. Nedvomno pa v
Republiki Sloveniji nujno potrebujemo posebno skupino

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

UVOD

predstavljajo zadosten razlog za sprejem predlaganega Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu.

1

- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

2. Predlagane bistvene rešitve

^edlgatelj ocenjuje, da na področju zakonske ureditve
inkovitega pregona najzahtevnejših oblik organiziranega
"finala, ki se zrcali med drugim tudi v veljavni določbi 10. člena
p® °na o državnem tožilstvu, obstajajo nekatere nejasnosti,
: rr>ankljivosti in nedorečenosti. Katere so te pomanjkljivosti, bo
Prerii° razvidno iz nadaljevanja tega uvoda, še posebej iz.
2ai<
bistvenih rešitev, ki prinašajo vse tisto, kar v pozitivni
n0C<a man ka
zaD°San
''Poma i oziroma je pomanjkljivo ali neustrezno
Pođ'ro«iu,° kot je njkljivosti
nedorečenosti na
tako pomembnem
borba protiin organiziranemu
kriminalu,
nedvomno
*4- naj iggg

Predlagane določbe zlasti odpravljajo nejasnosti glede dosedanje
zakonske ureditve skupine državnih tožilcev za posebne zadeve
iz 10. člena Zakona o državnem tožilstvu, vzpostavlja se statusno
trdnejša oblika skupine, ki je posebej usposobljena za pregon
organizirane kriminalitete na območju celotne države ter
organizirana na nivoju Državnega tožilstva Republike Slovenije.
Urejajo se razmerja med skupino in drugimi tožilstvi, razmerja
znotraj skupine kot tudi razmerja do organov za notranje zadeve.
Predlagana ureditev je ustrezna tudi s primerjalnopravnega
9
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3. Finančne posledice

stališča, saj jo v podobni obliki poznajo številne evropske in druge
razvite države.

Zakon ne bo imel finančnih posledic.

10.b člen

BESEDILO ČLENOV:
•

Potrebno število mest državnih tožilcev v skupini določi na predlog
generalnega državnega tožilca minister, pristojen za pravosodje.

l.člen

Vodjo skupine imenuje generalni državni tožilec, v soglasju z
ministrom, pristojnim za pravosodje."

10. člen Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.63/94)
se spremeni tako, da se glasi:

3. člen

"10. člen

V prvem odstavku 36. člena se črta besedilo "ali v drugih primerih,
določenih s tem zakonom (10. člen),".'

Za pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega
kriminala se pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije ustanovi
posebna skupina državnih tožilcev (v nadaljevanju: skupina).

4. člen

Za organiziran kriminal se po tem zakonu štejejo uradno
pregonljiva kazniva dejana, storjena v okviru organizirane
kriminalne združbe z notranjimi pravili ravnanja, ki deluje na
podjetniški način in pri tem praviloma uporablja nasilje oziroma
korupcijo ter z namenom pridobivanja protipravne premoženjske
koristi ali družbene moči. Zlasti so to dejanja s področja pranja
denarja, korupcije, proizvodnje in prometa z mamili in orožjem,
trgovine z belim blagom, zvodništva in prostitucije, hudodelskega
združevanja in kazniva dejanja z mednarodnim elementom.

Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
Državni tožilec se lahko dodeli v skupino iz 10. člena tega zakona.
V skupino se dodelijo državni tožilci, ki so ustrezno usposobljeni
in imajo potrebne izkušnje pri pregonu storilcev kaznivih dejanj iz
drugega odstavka 10. člena tega zakona.

Skupina izvaja pregon iz drugega odstavka tega člena do konca
postopka na prvi stopnji na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z državnim tožilstvom, ki bi
bilo pristojno za obravnavanje zadeve po splošnih predpisih o
krajevni pristojnosti. Krajevno pristojna državna tožilstva so dolžna
obveščati skupino o zadevah iz drugega odstavka tega člena
takoj, ko zvedo zanje. Skupina lahko takoj prične z usmerjanjem
in koordiniranjem dela krajevno pristojnega državnega tožilstva,
po odobritvi generalnega državnega tožilca pa zadevo tudi sama
prevzame v obravnavanje.

O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloča personalna komisija na
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in po
predhodnem mnenju vodje državnega tožilstva v katerem državni
tožilec, ki je predlagan za dodelitev, opravlja svojo funkcijo ter po
pisni privolitvi državnega tožilca, ki je predlagan za dodelitev.
Državni tožilec se dodeli v skupino za največ šest let z možnostjo
ponovne dodelitve.
Dodelitev v skupino ne posega v položaj in plačo državnega
tožilca."

Vodja skupine o prevzemu zadeve obvesti policijo.

5. člen

2. člen

V prvem odstavku 52. člena se za besedami "Državno tožilstvo
Republike Slovenije" dodajo besede "in skupina iz 10. člena tega
zakona" beseda "deluje" pa se nadomesti z besedo "delujeta •

Za 10. členom se dodata nova 10. a in 10. b člen, ki se glasita:
"10.a člen

6.člen

Za organiziranost in delo skupine se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o okrožnem državnem tožilstvu.

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

Generalni državni tožilec Republike Slovenije v soglasju z
ministrom, pristojnim za pravosodje izda podrobnejše navodilo
za organizacijo in delo skupine.

poročevalec, št. 34
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OBRAZLOŽITEV:

Prvi člen novele določa stvarno in krajevno pristojnost posebne
skupine državnih tožilcev, ustanovljene na nivoju Državnega
tožilstva Republike Slovenije, ki naj obravnava kazniva dejanja s
področja organiziranega kriminala na celotnem ozemlju Republike
Slovenije. Kaj je organizirani kriminal, je vsebinsko določeno v
novem 10. členu; definicija je enaka tisti, ki jo pri svojem delu
uporabljajo tudi organi odkrivanja. Kaznivih dejanj izven tako
določenega kroga skupina ne more obravnavati. Skupina izvaja
pregon za ta dejanja do konca postopka na prvi stopnji. Skupina
prevzame posamezno zadevo formalno v obravnavanje šele po
odobritvi generalnega državnega tožilca; že pred tem pa lahko
prične z usmerjanjem in koordiniranjem dela krajevno pristojnega

državnega tožilstva. Dodelitev državnega tožilca v skupino je po
novem predlogu omejena na šestletni mandat (z možnostjo
ponovne dodelitve), kar je skladno z mandatom generalnega
državnega tožilca in z ostalimi dodelitvami (npr. za šest let na
Ministrstvo za pravosodje). Prav tako ni potrebno posebej
izpostavljati, da se v skupino lahko dodelijo državni tožilci različnih
rangov. Vodjo skupine imenuje generalni državni tožilec v soglasju
z ministrom, pristojnim za pravosodje, o dodelitvi državnih tožilcev,
ki bodo delali v skupini pa odloča personalna komisija na predlog
generalnega državnega tožilca in po predhodnem mnenju vodje
državnega tožilstva, v katerem je tožilec do tedaj opravljal svojo
funkcijo.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

tožilec k drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu, višji državni
tožilec k drugemu višjemu državnemu tožilstvu ali k okrožnemu
državnemu tožilstvu, vrhovni državni tožilec k višjemu državnemu
tožilstvu.

10. člen

Začasno premestitev lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka
podaljša na predlog generalnega državnega tožilca personalna
komisija, vendar največ za čas šestih mesecev.

Generalni državni tožilec Republike Slovenije lahko za obravnavo
več zahtevnih kaznivih dejanj ali iz drugih zelo tehtnih razlogov
določi enega ali skupino državnih tožilcev.

52. člen

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni tožilec
Premesti državnega tožilca na delo v drugo državno tožilstvo v
skladu z določbami tega zakona.

Državno tožilstvo Republike Slovenije deluje za območje Republike
Slovenije.

36. člen

Višje državno tožilstvo deluje za območje višjega sodišča s
splošno pristojnostjo.

če to narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo sicer ogroženo ali
onemogočeno
pravočastno izvajanje funkcij državnega tožilstva
a
'i v drugih primerih, določenih s tem zakonom (10. člen), sme
9eneralni državni tožilec Republike Slovenije odrediti, da se državni
tožilec za čas največ šestih mesecev v koledarskem letu premesti
na
opravljanje funkcije v drugo državno državno tožilstvo (v
n
adaljnem besedilu: začasna premestitev) in sicer: okrožni državni

maj 1999

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča
s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega
okrožnega sodišča.
Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja državno tožilstvo s
sedeža državnega tožilstva ali z zuanjega oddelka.

11

poročevalec, št. 34

,

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

IN

0

0

DOPOLNITVAH

PREPOVEDI

PROMETA

TER

IN

Z

AZDESTNIMI

ZAGOTOVITVI

V

IZDELKI

SREDSTEV

PRESTRUKTURIRANJE

PROIZVODNJE

PROIZVODNJE

ZA

AZDESTNE

NEAZBESTNO

(ZPPAI-B)
- EPA 812 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 6/5-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA Z
AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV
ZA PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE PROIZVODNJE V
NEAZBESTNO,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
Postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z

azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre pri predlaganem
zakonu za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Andrej ŠUŠTERŠIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

industrijo, azbestni obrizgi ). Gre za niz gradbenih podjetij,
mehanične delavnice, železnice, ladjedelnice in podjetja kovinsko
predelovalne industrije.V teh podjetjih so nekateri delavci bili
izpostavljeni azbestnemu prahu, vendar ne na vseh delovnih
mestih enako, saj so koncentracije različne, zato bi bilo potrebno
opredeliti delovna mesta,kjer je koncentracija azbesta višja od
dovoljene, kar pa ta zakon ne opredeljuje. S temi nedorečenostmi
pa delavce teh podjetij postavlja v neenakopraven položaj.

I. UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA
Državni zbor RS je dne 27. septembra 1996 sprejel zakon o
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v
neazbestno (ZPPPAI), ki zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih
izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in
ki naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva delavcem,
ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu
azbestnega prahu.

Poklicne bolezni katere povzroča azbest niso v ZPPPAI posebej
določene, so pa opredeljene v Pravilniku o določitvi poklicnih
bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki ga je izdal minister za
zdravstvo dne 7. maja 1997 (Ur.l.RS št.26/97) .Verifikacijo poklicne
bolezni lahko izvaja samo interdisciplinarna skupina strokovnjakov,
katero imenuje minister za zdravstvo RS, vendar to v tem zakonu
ni določeno, kar v praksi pomeni, da sodišča pri sojenju upoštevajo
mnenja posameznih izvedencev zdravstvene stroke . S tem se
pojavlja vprašanje verodostojnosti določanja poklicne bolezni
zaradi izpostavljenosti azbestu.

Zakon je v končnem besedilu razširil in posplošil koncept ukinjanja
in prehod na brezazbestno proizvodnjo iz enega podjetja ( Salonit
Anhovo) na celotno področje RS, vendar je hkrati s svojimi določili
ustvaril neenakost in privilegiranost delavcev glede na kraj, podjetje
in čas, v kateri so bili izpostavljeni delavci škodljivim vplivom
azbestnega prahu.

II. CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAKONA

Državni zbor RS je zato v mesecu aprilu 1998 sprejel zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAIA) . V noveli zakona, je v prvem členu črtal časovni okvir (do
ukinitve proizvodnje) in dodal kategoriji delavcev, pri zdravstveni
in socialni varnosti, tudi prebivalce .

Temeljni cilj, katerega želimo doseči s spremembami in
dopolnitvami je, da ZPPPAI doseže namen, zaradi katerega je bil
sprejet in sicer, da se ukine azbestna proizvodnja in le ta nadomesti
z neazbestno in da se družbam , katere na dan uveljavitve tega
zakona (11.10.1996) proizvajajo izdelke, ki vsebujejo azbest
zagotovijo sredstva Republike Slovenije 1.850,000.000 tolarjev
za plačilo prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega
zakona in izplačilo odškodnini za poklicno bolezen iz 12. člena
tega zakona. Namen je , da se delavcem zagotovi pravica do
dela in sicer, da omenjene družbe zagotovijo premestitev presežnih
delavcev zaradi ukinitve proizvodnje izdelkov, kateri vsebujejo
azbest, na drugo ustrezno delovno mesto, oziroma da se z
ustrezno prekvalifikacijo zagotovi njihovim delovnim sposobnostim
ustrezno drugo zaposlitev v primerni oddaljenosti od kraja
stalnega bivališča v roku enega leta. V primeru, da to ni možno se
tem družbam zagotovijo sredstva za dokup pokojninskih let za
delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPPPAI za upokojitev pod
ugodnejšimi pogoji. V teh primerih gre za delavce, ki izpolnjujejo
pogoje po prvem in drugem odstavku 7. člena in niso zdravstveno
ogroženi, so zdravi, nimajo ugotovljene poklicne bolezni kot
posledica uporabe azbesta.

V tretjem odstavku tretjega člena je višino sredstev 1.850,000.000
tolarjev , namenjenih za dokup zavarovalne dobe in izplačilo
odškodnine pustil nespremenjeno, je pa financiranje teh dveh
postavk za leto 1997 in 1998 časovno podaljšal do leta 2003.
V prvem in drugem odstavku sedmega člena je podaljšal
doseganje starostne meje za upokojitev do leta 1999, na leto
2003, v tretjem odstavku sedmega člena, pa je določil doseganje
starostne meje upokojevanja do 31.12.2004 .
Na podlagi ZPPPAI-A se je neenakopravnost do delavcev pokazala
še bolj nazorno. Zakon daje možnost upokojitve pod ugodnejšimi
pogoji tudi tistim delavcem, ki nikoli niso delali v proizvodnji, so pa
delali v podjetjih, katera so v proizvodnji uporabljala azbest, njihovo
delo, pa je bilo oddaljeno od kraja proizvodnje tudi 100 km in več.
Druga skrajnost, se kaže v tem, da namen zakona ni bilo
upokojevanje delavcev tistih podjetij, ki so nekoč uporabljala v
svojih proizvodnih procesih azbest in so proizvodno uspešno
nadomestile z drugimi materiali. Sedaj se soočajo z likvidnostnimi,
socialnimi in drugimi težavami kot so presežki delavcev , katere
jim ni povzročila ukinitev azbesta v proizvodnji ali storitvah, temveč
razmere na trgu, svoje težave pa sedaj rešujejo skozi ZPPPAI.

V drugem primeru, gre za delavce, katerim je ugotovljena poklicna
bolezen , kot posledica uporabe azbesta. Tem delavcem se pol®9
sredstev za dokup pokojninskih let, zagotovijo tudi sredstva za
priznano odškodnino zaradi poklicne bolezni.
Predlaga se , da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno ( ZPPPAI-B ), obravnava in sprej"1®
po skrajšanem postopku saj gre za manj pomembne in zahtevne
spremembe in dopolnitve zakona.

Namen zakona je bila pomoč tistim podjetjem, katera so bila dolžna
zaradi določil ZPPPAI opustiti azbest in na tej podlagi
prestrukturirati azbestno proizvodnjo v neazbestno ter da se v
primeru, nezmožnosti zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim
delavcem denarno pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih
pokojninskih let in pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za
poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu.

PREDLAGANE SPREMEMBE :
Predlagane spremembe določajo mejne vrednosti na delovnih
mestih, kjer je koncentracija azbesta večja od dovoljene in škoduj
zdravju zaposlenih. Z spremembo ZPPPAI, poskušamo opre1d®
zdravstveno in socialno varnost delavcev, kateri so
izpostavljeni azbestu.

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji na podlagi ZPPPAI,
poskušajo uveljaviti tudi delavci podjetij, katera so in še uporabljajo
skladno z uredbo vlade, št.524-00/98-1,( Ur l. RS št.20/98) pri
proizvodnji in storitvah izdelke kateri vsebujejo tudi nekaj azbesta
(salonitne plošče, azbestnobetonske cevi, beton, malte, zaščitne
obloge, polnila, tesnilne mase, tesnila, izolacijski material za
zvočno, toplotno in hidro izolacijo, zavorne obloge za stroje in
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V zakonu je potrebno navesti, v katerih aktih se določajo
bolezni, ki ji povzroča izpostavljenost azbestu in tudi opre
delo posebne interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ^
imenuje minister za zdravstvo RS in je strokovno usposob |
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za verifikacijo poklicnih bolezni, ki jih povzroča azbest, z namenom
da lahko tudi sodišča na podlagi predpisov ugotovijo, katere
poklicne bolezni povzroča azbest .

Predlagane spremembe zakona ne bodo zahtevale dodatnih
finančnih sredstev .

pri delodajalcu iz tretjega odstavka, 3. člena tega zakona".

BESEDILO ČLENOV:
1 .člen

3.člen

V prvem odstavku 7. člena zakona o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno ( Ur.l. RS
št. 56/96 in 35/98) se besedilu na koncu stavka črta pika in doda
besedilo:

V 12 . členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:

"in je bila izmerjena povprečna dnevna koncentracija azbestnih
vlaken na delovnem mestu v zraku najmanj eno vlakno na cm3 v
10 letih, oziroma je delavec opravljal dela, kjer je prihajalo do
občasnih nekontrolirano visokih koncentracij azbesta v zraku, ki
so dosegle deset vlaken na cm3-let kumulativne izpostavljenosti.".

Verifikacijo poklicne bolezni in oceno zmanjšanja življenjskih funkcij
izvaja interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki jo imenuje minister za zdravstvo.

V drugem odstavku 7. člena se besedilu na koncu stavka črta
pika in doda besedilo:

Vloge za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji, ki so bile vložene do
dneva uveljavitve tega zakona, se rešujejo pod pogoji in na način,
ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Za poklicne bolezni se štejejo samo bolezni opredeljene v predpisu
iz petega odstavka tega člena.

4. člen

" in je bila izmerjena povprečna dnevna koncentracija azbestnih
vlaken na njihovih delovnih mestih v zraku najmanj eno vlakno na
cm3 v 10 letih, oziroma je delavec opravljal dela, kjer je prihajalo
do občasnih nekontrolirano visokih koncentracij azbesta v zraku,
ki so dosegli deset vlaken na cm3-let kumulativne izpostavljenosti."

5. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2.člen
V 8. členu se med besedi 'razmerjih'm Vn'doda naslednje besedilo:

\
24

- naj iggg

15

poročevalec, št. 34

OBRAZLOŽITEV:
K 2. členu-

S predlaganimi spremembami zakona se izenačujejo pravice,
pogoji in možnosti vsem tistim delavcem, ki so delali na delovnih
mestih kjer se / se je uporablja(l) azbest in kjer so bile izmerjene
take koncentracije azbesta za katere po stopnji sedanjega znanja
pričakujemo, da je večja verjetnost, da lahko v doglednem času
povzročijo obolenje zaradi azbesta. S tem se izloči vse tiste, ki
niso bili resno zdravstveno ogroženi zaradi izpostavljenosti
azbestu, oziroma je bila skupna koncentracija azbesta, ki jo je
delavec prejel na svojem delovnem mestu, manjša od tiste, ki je
za zdravje nevarna. Poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti
azbestu ugotavlja na podlagi podzakonskega akta ,
interdisciplinarna skupina strokovnjakov, katero imenuje minister
za zdravstvo na območju celotne države. Na podlagi tega se
zagotovi enakopravni položaj za vse delavce oziroma občane.

Člen določa , da se upokojijo pod ugodnejšimi pogoji delavci,
kateri so delali v družbah oziroma podjetjih, ki so na dan uveljavitve
tega zakona proizvajale izdelke , ki vsebujejo azbest. S tem se
zagotovi, da se delavcem omogoči dokup pokojninskih let zaradi
težav , ki jih ima podjetje zaradi zakonske omejitve pri izdelavi
izdelkov, kateri vsebujejo azbest in poskrbi za njihovo socialno
varnost.
K 3. členuS tem dodatnim besedilom k 12. členu se v zakonu določi, da so
poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določene v
podzakonskih predpisih in da poklicno bolezen na podlagi njih,
ugotavlja samo strokovno usposobljena interdisciplinarna skupina
strokovnjakov. S tem se vsem zagotovi , objektivnost pri
ugotavljanju poklicne bolezni, saj jo za vse prizadete ugotavlja
ista komisija na področju celotne države.

K 1. členuDodatek k prvemu in drugemu odstavku 7. člena omogoča, da se
upokojijo pod ugodnejšimi pogoji tisti delavci, kateri so bili dejansko
na delovnih mestih, kjer je koncentracija azbesta v zraku tako
velika, da bi lahko povzročila poklicno bolezen oziroma ogrozila
zdravje, ne pa tisti delavci, ki niso bili v podjetjih nikoli izpostavljeni
azbestnemu prahu ali pa te minimalnim koncentracijam azbesta v
zraku in nimajo izpolnjenih pogojev, da bi imeli priznano poklicno
bolezen, ki jo povzroča azbest (kumulativna izpostavljenost 25
vlaken na cm3 let).

K 4. členuČlen določa da se vse vloge , ki bodo vložene pred sprejetjem
tega zakona, obravnavajo po takrat veljavnem zakonu, z
namenom, da se ne krši načelo enakosti oziroma , da se za
upravičence zagotovijo enaki pogoji in pravno varstvo.

BESEDILA ČLENOV , KI SE
SPREMINJAJO:

ugodnejšimi pogoji, če jim je zaradi ukinitve delovnega mesta ali
zaradi zmanjšanja števila delavcev zaradi prestrukturiranja
proizvodnje ali drugih operativnih razlogov, po predpisih o delovnih
razmerjih prenehalo delovno razmerje in jim ni mogoče niti s
prekvalifikacijo zagotoviti njihovim delovnim sposobnostim
uatrezne druge zaposlitve v primerni oddaljenosti od kraja
stalnega bivališča v roku enega leta.

7. člen
Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke
in delavci, če do 31.12.5003 dosežejo ženske starost 45 let in
moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj
28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21.12.1996
najmanj 10 let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov
ali v servisnih službah , ki delajo neposredno v prostorih za
proizvodnjo azbestnih izdelkov.

12. člen
Republika Slovenija subsidiarno prevzame obveznosti, ki bodo
nastale za izplačilo odškodnin, ki so jih delavci, oboleli za poklicno
boleznijo, zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu uveljavili na
način, ki je določen s tem zakonom.

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo
tudi delavke in delavci, ki so do 31.12.2003 dopolnili starost ženske
48 let in moški 53 let ter dosegli pokojninsko dobo v dejanskem
trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in so od tega do
21.12.1996 najmanj 20 let delali v podjetjih, ki so v proizvodnih
procesih uporabljala azbest .

Za postopke sporazumevanja za priznanje odškodnin Vlada
Republike Slovenije, v skladu s tem zakonom, imenuje komisijoki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
ministrstva, pristojnega za delo in ministrstva, pristojnega za
pravosodje.

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo tudi tisti,
ki zbolijo za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu
prahu na delovnem mestu in dosežejo pokojninsko dobo najmanj
23 let moški in 20 let ženske.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v treh mesecih po uveljavit^
tega zakona izda predpis, ki bo nadomestil določbe o poklicni
boleznih zaradi izpostavljenosti azbestu v samoupravne
sporazumu o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list SFRJ. S'3
83).

8. člen
Delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena, lahko uveljavljajo pravico do pokojnine pod
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Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora RS
predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri
obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevno
dopolnitev.

Ljubljana, 11. maj 1999
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. lisi RS, 48/92) ter
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97) vlaga podpisani poslanec v
sprejem
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev v
Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot
predlagatelj.

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Vladimir Čeligoj, l.r.

1- UVOD
20 dni od dneva, ko so zanj zaprošeni, saj lahko svet po izteku
tega roka odloča brez tega mnenja. S formalno - pravnega vidika
je pri navedeni ureditvi mogoče ugotoviti, da pristojnim organom
oziroma skupnostim ni treba podati mnenja, kot posledico tega
tudi, da svet pri svoji odločitvi ni absolutno odvisen od njihovega
mnenja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja s komentarjem, str. 102). Mnenje v tem primeru
predstavlja le eno izmed okoliščin, ki pomaga svetu pri ugotavljanju
ustreznosti kandidata tudi z vidika sprejemljivosti v kolektivu in
širšem okolju. Svet ni vezan na mnenja ter avtonomno sprejema
svoje odločitve, ki se v praksi velikokrat razlikujejo od interesa
lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica javnega vrtca oz. šole.
Lokalne skupnosti so kot ustanoviteljice zainteresirane, da javni
vrtec oziroma šola ima ravnatelja, ki bo javni vrtec oz. šolo vodil
v smislu dobrega pedagoga in gospodarja, kar je bistvenega
pomena za celotno prebivalstvo lokalne skupnosti.

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Ur. I.
s
. št. 12/96), ki je začel veljati 15. marca 1996, narekuje
Podrobnejšo razčlembo postopkov in nalog, zlasti tistih določb
akona,
ki ne bodo razčlenjene z izvršilnimi predpisi in jih je treba
Va
iati neposredno na podlagi tega zakona
J-okalna skupnost, ki je ustanoviteljica javnih vrtcev oziroma šol
a področj. predšolske vzgoje, osnovnega glasbenega
n
šol ra
*evania 'za
osnovnošolskega izobraževanja, javnih vrtcev,
itn e novan
'n c'omov
učence) po sedanji ureditvi daje mnenja k
ern
ka. „ re i posameznim kandidatom za ravnatelja, na območju
ima javni vrtec oziroma šola sedež. To lahko stori v roku
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S predlagano spremembo zakona želimo tudi urediti enakopravno
pravico dajanja mnenj k imenovanju kandidatov za ravnatelja
glede ustanovitelja. Če bo javni vrtec oz. šolo ustanovila lokalna
skupnost bo imel minister pravico, da da mnenje k imenovanju
kandidata, v primeru, da bo ustanovitelj država, pa bo imela pravico
dati mnenje lokalna skupnost.

1.2. CILJI IN NAČELA
S predlagamo rešitvijo želimo zagotoviti vlogo lokalne skupnosti
pri imenovanju in razrešitvi ravnatelja javnega vrtca oz. šole, ter
pri imenovanju in razrešitvi direktorja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda, katerih ustanoviteljica je lokalna
skupnost. Svet javnega vrtca oz. šole bo vezan na pridobitev
soglasje s strani lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja. Tako
bodo lahko lokalne skupnost soodločala pri izbiri ravnatelja ter
posredno vplivala na razvoj javnega vrtca oz. šole. Glede na to,
da so javni vrtci oz. šole sestavni del lokalne skupnosti, ne samo
v smislu ustanovitve in sofinanciranja ampak tudi v smislu vzgoje
in izobraževanja, ki je eden od temeljev razvoja družbe, je potrebno
nujno sodelovanje lokalne skupnosti in vzgojno izobraževalnih
ustanov.

1. 3. FINANČNE POSLEDICE
Predlagana sprememba in dopolnitev zakona nima nobenih
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.

območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je
ustanoviteljica država oziroma mnenje ministra, kadar je
ustanoviteljica lokalna skupnost. Kadar je ustanovitelj javne šole
oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje
te skupnosti."

2. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Na koncu tretjega odstavku 53. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96) se črta
"pika", ki se nadomesti z "vejico", ter se doda naslednje besedilo:
"kadar je ustanovitelj država. Kadar je ustanovitelj lokalna
skupnost, si mora svet pridobiti soglasje lokalne skupnosti."

3. člen
Na koncu drugega odstavka 55. člena se črta "pika", ki se
nadomesti z "vejico", ter se doda naslednje besedilo: "kadar je
ustanovitelj država. Kadar je ustanovitelj lokalna skupnost, si mora
svet pridobiti soglasje lokalne skupnosti."

2. člen
Peti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:

4. člen

"Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega
oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. OBRAZLOŽITEV

skupnosti, kadar je ustanoviteljica država oziroma mnenje minisf3,
kadar je ustanoviteljica lokalna skupnost.
k8f
Tretji amandma se vsebinsko nanaša na drugi amandma, *
zakon ne zahteva personalne delitve in omogoča, da eden iz*"
ravnateljev organizacijskih enot opravlja tudi funkcijo direktor/3-

Prvi amandma zagotavlja pravico lokalne skupnosti, da daje
soglasje pri imenovanju in razreševanju ravnatelja javnega vrtca
oziroma šole, kjer je ustanoviteljica.
Drugi amandma določa, da si mora svet javnega vrtca oziroma
šole pred imenovanjem ali razrešitvijo pridobiti mnenje lokalne
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razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega
oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na
območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je
ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna
skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti.

4. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA
53. člen
(imenovanje ravnatelja)

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.

Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik
ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.

Če organ oziroma skupnost iz petega odstavka tega člena ne da
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
In izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko izobrazbo,
najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole.
K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in
razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra.

Mandat ravnatelja traja štiri leta.

Mandat direktorja traja štiri leta. Če funkcijo direktorja opravlja
ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, se lahko z aktom o
ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar ne manj kot dve leti.

55. člen
(imenovanje direktorja)

Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali

v
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pravobranilstvo; čim hitreje je treba razrešiti situacijo, ki je
nastala, ko je Svet sodnikov za prekrške razvrstil sodnike za
prekrške v plačilne razrede po sedaj veljavni zakonodaji, ki
omogoča, da imajo sodniki za prekrške višje plače kot sodniki
rednih in specializiranih sodišč, odločanje v Svetu sodnikov
za prekrške je treba čim hitreje urediti tako, da bodo lahko
člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so predstavniki
drugostopnih sodnikov za prekrške, odločali o ugovorih v
zadevah, ki se tičejo le drugostopnih sodnikov za prekrške.
Še zlasti pa je časovno hiter postopek za sprejem tega zakona
utemeljen, ker bodo naslednje volitve Sodnega sveta razpisane
že spomladi 1999, saj sedanjim članom Sodnega sveta poteče
mandat julija 1999.

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 6/5-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREKRŠKIH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških obravnava po skrajšanem
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona. Pri spremembi pristojnosti v postopku pred vložitvijo
tožbe neupravičeno kaznovanih v postopku o prekršku, pa
gre za uskladitev z Zakonom o državnem pravobranilstvu.
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških so
tudi v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-167/97, in
sicer glede volitev članov Sodnega sveta iz vrst sodnikov,
časovno hiter postopek za sprejem tega zakona je utemeljen
iz več razlogov: zahteve za povrnitev škode neupravičeno
kaznovanim v postopku o prekršku se vlagajo na Ministrstvo
za pravosodje, čeprav je za ustrezno ukrepanje v takih primerih
Po Zakonu o državnem pravobranilstvu pristojno državno

O

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:
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Po sedaj veljavnem
Zakonu o prekrških razvršča sodnike za prekrške v plačilne
razrede in odloča o njihovih napredovanjih Svet sodnikov za
prekrške, katerega sestava pa ne omogoča objektivnega
ocenjevanja dela sodnikov za prekrške. Poleg tega so po sedanji
ureditvi sodniki za prekrške glede plač priviligirani napram
sodnikom rednih in specializiranih sodišč. Ker je v Svetu sodnikov
za prekrške osem prvostopnih sodnikov za prekrške in samo
trije drugostopni sodniki za prekrške, je potrebno drugače urediti
glasovanje v okviru sveta sodnikov za prekrške, saj po sedanji
ureditvi v bistvu prvostopni sodniki za prekrške s preglasovanjem
odločajo o kadrovskih in statusnih zadevah drugostopnih sodnikov
za prekrške.

UVOD
1

- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

določbe Zakona o prekrških, ki se nanašajo na postopek pred
j Orebitno vložitvijo tožbe zoper Republiko Slovenijo za povrnitev
°de osebam, ki so bile neupravičeno kaznovane v postopku o
Prekršku, niso skladne z Zakonom o državnem pravobranilstvu,
' 0 °'°ča,
da mora kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek
1
subjektu, ki ga zastopa državno pravobranilstvo (Republiko
^ ovenijo zastopa državno pravobranilstvo), prehodno predlagati
*avnemu pravobranilstvu, da se sporno razmerje reši pred
24
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je na novo urejen tudi način volitev članov Sodnega sveta iz vrst •
sodnikov tako, da imajo aktivno in pasivno volilno pravico tudi
sodniki za prekrške.

II. Predlagane bistvene rešitve
Pristojnosti pred pričetkom pravdnega postopka za povrnitev
škode v primerih neupravičeno kaznovanih v postopku o
prekršku se, skladno z Zakonom o državnem pravobranilstvu,
prenašajo iz Ministrstva za pravosodje na državno
pravobranilstvo. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami
Zakona o prekrških bo pristojnost uvrščanja sodnikov za prekrške
v plačilne razrede in odločanja o napredovanjih sodnikov za
prekrške prešla na sodni svet. Sodniki za prekrške prve stopnje
se bodo s predlaganimi rešitvami glede plač izenačili z okrajnimi
sodniki, sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu
za prekrške Republike Slovenije pa z okrožnimi sodniki, Tiste
odločitve, ki jih sprejema svet sodnikov za prekrške z večino
glasov vseh članov, tičejo pa se le sodnikov za prekrške druge
stopnje, bo Svet sodnikov za prekrške lahko sprejel le, če bosta
za tako odločitev glasovala tudi najmanj dva od treh drugostopnih
sodnikov za prekrške. Glede na nove pristojnosti Sodnega sveta

III. Finančne posledice zakona
Ker se bodo z novelo Zakona o prekrških znižale plače cca. 70
sodnikom za prekrške, bo letno potrebnih približno 2% manj
proračunskih sredstev za plače sodnikov za prekrške. Do manjših
prihrankov v proračunu bo verjetno prišlo tudi iz razloga, ker bo
sodni svet na novo razvrstil v plačilne razrede sodnike za prekrške
in, ker pri tem ni vezan na dosedanje odločitve o izrednih
napredovanjih sodnikov za prekrške, se pričakuje, da bodo
nekateri sodniki za prekrške uvrščeni v nižje plačilne razrede kot
do sedaj. Dodatnih finančnih obremenitev za proračun Republike
Slovenije pa ta zakon ne prinaša.

BESEDILO ČLENOV

stopnje in oceno dela sodnikov za prekrške druge stopnje pa
izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo
funkcijo na Senatu za prekrške Republike Slovenije."

1. člen
Na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
V Zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,36/83 (popravek),
42/85, 2/86 (popravek), 47/87,5/90 in uradni list RS, št. 10/91, 17/
91, 13/93, 66/93, 39/96-odločba US, 61/96-odločba US, 35/97,
73/97-odločba US, 87/97 in 73/98) se peti odstavek 245. člena
črta.

" Če se odloča o ugovoru, ki se nanaša na sodnika za prekrške
senata za prekrške Republike Slovenije ali če se zahteva sodnega
sveta za ponovno proučitev mnenja o kandidatu nanaša na
kandidata za sodnika za prekrške na Senatu za prekrške
Republike Slovenije, je odločitev sprejeta le, če za tako odločitev
glasujeta najmanj dva člana Sveta sodnikov za prekrške iz Senata
za prekrške Republike Slovenije."

2. člen
246. člen se spremeni tako, da se glasi:

V šestem odstavku se za besedami "štirih let" črta pika in doda
besede: "in po poteku te dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.'

"246. člen
4. člen

Tožba za povrnitev škode iz prejšnjega člena se vloži zoper
Republiko Slovenijo pri pristojnem rednem sodišču.

Prvi odstavek 258.c člena-se spremeni tako, da se glasi:

Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode se mora oškodovanec s
svojo zahtevo obrniti na državno pravobranilstvo, da se z njim
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine, če
zahtevi za povrnitev škode ni ugodeno ali če državno
pravobranilstvo in oškodovanec ne dosežeta sporazuma v treh
mesecih od njene vložitve, sme oškodovanec pri pristojnem
sodišču vložiti tožbo za povrnitev škode. Če je bil dosežen
sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo glede ostanka.

"Sodni svet opravi izbiro med kandidati za sodnike za prekrške,
predlaga Državnemu zboru kandidate za izvolitev v funkcij0
sodnika za prekrške in razrešitev sodnikov za prekrške ter odloča
o uvrstitvah v plačilni razred in napredovanjih sodnikov za
prekrške, vse na predlog Sveta sodnikov za prekrške".

Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka ne teče zastaranje
iz četrtega odstavka prejšnjega člena."

Zadnji stavek tretjega odstavka in četrti odstavek 258.h člena se
črtata.

3. člen

6. člen

5. člen

Pravico voliti člane sodnega sveta iz vrst sodnikov imajo tu<^
sodniki za prekrške, na dan volitev opravljajo funkcijo s0
za prekrške in so vpisani v volilni imenik ki ga vodi ministrs
pristojno za pravosodje.

Tretji odstavek 258.b člena se spremeni tako, da se glasi:
"Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve stopnje in
oceno dela sodnika za prekrške prve stopnje izdelajo člani Sveta
sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni iz vrst sodnikov za prekrške
prve stopnje; mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške druge
poročevalec, št. 34
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45/95), ki se nanašajo na volitve članov Sodnega sveta iz vrst
sodnikov se uporabljajo tudi za sodnike za prekrške in sicer za
sodnike za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na senatu za
prekrške Republike Slovenije določbe, ki se pri volitvah Sodnega
sveta uporabljajo za okrožne sodnike, za sodnike za prekrške
prve stopnje pa določbe, ki se pri volitvah sodnega sveta uporabijo
za okrajne sodnike.

8. člen
Svet sodnikov za prekrške mora v roku osmih dni po uveljavitvi
tega zakona sodnemu svetu posredovati celotno dokumentacijo,
ki se nanaša na uvrstitve sodnikov za prekrške v plačilne razrede
ter dosedanja napredovanja sodnikov za prekrške. Sodni svet
razvrsti sodnike za prekrške v plačilne razrede skladno s tem
zakonom najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega
zakona. Pri tem ni vezan na predhodne odločitve sveta sodnikov
za prekrške o napredovanjih sodnikov za prekrške.

7. člen
Rok treh mesecev iz drugega odstavka 246. člena tega zakona
v primerih zahtev za povrnitev škode, ki jih po uveljavitvi tega
zakona na državno pravobranilstvo odstopi ministrstvo, pristojno
za pravosodje, prične teči z dnem, ko državno pravobranilstvo
prejme tako zadevo.

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

OBRAZLOŽITEV:

ni tako zaradi določbe 4.odstavka 258.h člena Zakona o prekrških.
Ta namreč določa, da se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo
opravljali pred uveljavitvijo zakona (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prekrških Ur.l. RS, št. 35/97), pri prvi uvrstitvi
ne morejo uvrstiti v plačilni razred, ki bi imel za posledico nižjo
plačo, kot je bila plača, ki so jo na podlagi začasnih koeficientov
prejemali pred uveljavitvijo tega zakona. Tako je prišlo do situacije,
da so sodniki za prekrške prve stopnje skladno s to določbo
zakona uvrščeni v višje plačilne razrede kot okrajni sodniki, sodniki
za prekrške druge stopnje pa v višje plačilne razrede kot okrožni
sodniki. Pri tem je potrebno poudariti, da so pogoji, ki jih je potrebno
izpolnjevati za sodnika za prekrške "blažji" kot pogoji za sodnike
rednih in specializiranih sodišč. Poleg tega pa prihaja do velikih
razlik v plačah sodnikov za prekrške, ki so bili izvoljeni pred
spremembami in dopolnitvami Zakona o prekrških, ki so pričele
veljati28.6.1997in med sodniki za prekrške, ki so na novo izvoljeni.
Porušeno pa je tudi razmerje plač med prvo in drugostopnimi
sodniki za prekrške, saj so prvostopni sodniki za prekrške, ki so
svojo funkcijo opravljali na dan 28.6.1997, zaradi določbe četrtega
odstavka 258.h člena sedaj veljavnega Zakona o prekrških,
uvrščeni najmanj v plačilni razred 2.40. Uvrstitve okrožnih
sodnikov in torej tudi drugostopnih sodnikov za prekrške pa se
pričnejo z plačilnim razredom 2.25 in dosežejo plačilni razred
2.40 z drugim napredovanjem. Okrajni sodniki in torej tudi sodniki
za prekrške prve stopnje pa ob rednem napredovanju dosežejo
plačilni razred2.40 šele ob petem napredovanju (torejpo petnajstih
letih).

Prva dva člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških sta potrebna zaradi uskladitve Zakona o
prekrških z Zakonom o državnem pravobranilstvu (Uradni list
RS, št. 20/97 - ZDPra). Gre za postopek povrnitve škode tistim,
ki so bili v postopku o prekršku neupravičeno kaznovani. Tožba
za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo. Po sedaj
veljavnem Zakonu o prekrških je potrebno zahtevo za povrnitev
škode predhodno vložiti na Ministrstvo za pravosodje in, če le-to
zahtevo v celoti ali delno zavrne ali v roku treh mesecev ne izda
odločbe v zvezi z zahtevo, lahko oškodovanec svoj zahtevek s
tožbo uveljavlja pri pristojnem sodišču. Po ZDPra zastopa državo,
njene organe in upravne organizacije v sestavi državno
Pravobranilstvo. Skladno s 14. členom ZDPra pa mora tisti kdor
namerava začeti pravdni ali drug postopek proti subjektu, ki ga
zastopa državno pravobranilstvo, predhodno predlagati
državnemu pravobranilstvu, da se sporno razmerje reši pred
uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Torej je pravilno, da
oškodovanec oziroma tisti, ki je bil neupravičeno kaznovan v
Postopku o prekršku, predno vloži tožbo zoper Republiko
Slovenijo, vloži zahtevo za povrnitev škode na državno
Pravobranilstvo, saj le-to kot zakoniti zastopnik Republike
Slovenije, lahko ustrezno ukrepa še pred vložitvijo tožbe (npr.
sklenitev poravnave). Postopek za povrnitev škode, kot je določen
s
to novelo, je enak postopku, ki velja za povrnitev škode
neo
Pravičeno obsojenim v kazenskem postopku.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopkih za oceno
ustavnosti Zakona o prekrških odločilo, da imajo sodniki za
Pr°krške glede na svoje pristojnosti, ki jim jih daje veljavna
akonodaja, položaj sodnikov in, da dokler zakonodajalec drugače
6
f"®*" pristojnosti in organizacijo organov za postopek o
P^krških, je mogoče položaj sodnikov za prekrške obravnavati
,«*» položaju sodnikov. Glede na to je bilo s predhodnimi
P^membami in dopolnitvami Zakona o prekrških sprejeto, da
sort ° soc>n^'za prekrške prve stopnje položaj okrajnih sodnikov,
S.piki za prekrške druge stopnje pa položaj okrožnih sodnikov.
0 lo
kot"sodniki
9i^no
i6' da
imajo sodniki za
prekrške
tudipaplače
rednih
in specializiranih
sodišč,
vendar
temuenake
sedaj
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V praksi se je pokazalo, da ni dobro, da sodnike za prekrške
razvršča v plačilne razrede in odloča o njihovih napredovanjih
Sv&t sodnikov za prekrške, zato se s temi spremembami in
pristojnosti prenašajo na Sodni svet. Sodni svet ima namreč že
izoblikovana merila za napredovanje in s tem v uvrstitve v plačilne
razrede in ta merila morajo biti enotna tako za sodnike rednih in
specializiranih sodišč, kot tudi za sodnike za prekrške. Poleg
tega sestava Sodnega sveta (skladno s 131. členom ustave ga
sestavlja pet članov, ki jih izvoli Državni zbor izmed univerzitetnih
profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov
23
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Svet sodnikov za prekrške ima enake pristojnosti v zvezi s sodniki
za prekrške, kot personalni sveti za sodnike rednih in
specializiranih sodišč, opravlja pa za področje prekrškov tudi
nekatere naloge, ki jih za sodnike rednih in specializiranih sodišč
opravlja Sodni svet. Zato je po mnenju predlagatelja zakona
potrebno glede možnosti večkratne izvolitve istih ljudi v Svet
sodnikov za prekrške, sprejeti smiselno ureditev kot velja za
Sodni svet in personalne svete sodišč to je, da člani Sveta sodnikov
za prekrške ne morejo biti takoj po izteku svojega mandata
ponovno izvoljeni. Na ta način se zagotavlja večja demokratičnost
pri odločanju. Pri tem pa je potrebno pripomniti, da je predsednik
Senata za prekrške Republike Slovenije član Sveta sodnikov za
prekrške po položaju in bo torej lahko njegov član več kot en
mandat.

pa izmed sebe izvolijo sodniki) omogoča večjo objektivnost pri
uvrščanju v plačilne razrede in odločitvah o napredovanju
sodnikov, kot pa sestava Sodnikov za prekrške, katerega
sestavljajo samo sodniki za prekrške. Prenos teh pristojnosti iz
Sveta sodnikov za prekrške na Sodni svet je utemeljen tudi iz
razlogov racionalnosti. Sodni svet ima posebno strokovno službo
za opravljanje stokovnih in administrativnih del (29. člen Zakona
o sodiščih), medtem ki za Svet sodnikov za prekrške ta dela
opravljata honorarno zaposlena administratorka in sodnica iz
Senata za prekrške RS, ki ji je zato ustavljen pripad novih
pritožbenih zadev.
Svet sodnikov za prekrške sestavlja osem prvostopnih sodnikov
za prekrške in trije drugostopni sodniki za prekrške. Po sedaj
veljavnem zakonu izdelajo mnenje o kandidatih za sodnika za
prekrške prve stopnje člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so
izvoljeni iz vrst sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o
kandidatih za sodnike za prekrške druge stopnje pa izdelajo člani
Sveta sodnikov za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu
za prekrške Republike Slovenije, o ugovorih zoper mnenja o
kandidatih za sodnike za prekrške in drugih ugovorih ter zahtevah
Sodnega sveta v zvezi s ponovno proučitvijo mnenja o kandidatu
za sodnika za prekrške, pa odloča Svet sodnikov za prekrške z
večino vseh svojih članov. Tako prihaja do situacij, ko prvostopni
sodniki za prekrške, glede na to, da jih je v Svetu sodnikov za
prekrške osem, s preglasovanjem odločajo o vseh vprašanjih,
tudi tistih, ki se tičejo kadrovskih in statusnih zadev drugostopnih
sodnikov za prekrške. Zato se s to novelo spreminja način
odločanja v okviru Sveta sodnikov za prekrške v zadevah, ki se
tičejo le drugostopnih sodnikov za prekrške, to je pri mnenjih o
kandidatih za sodnike za prekrške druge stopnje in pri oceni dela
sodnikov za prekrške druge stopnje. Ta mnenja in oceno dela
izdelajo najprej člani Sveta sodnikov za prekrške, ki opravljajo
svojo funkcijo na Senatu za prekrške Republike Slovenije, v
primeru ugovora pa bo odločitev sprejeta le, če bo zanjo glasovala
večina vseh članov Sveta sodnikov za prekrške, med njimi tudi
najmanj dva od treh članov Sveta sodnikov za prekrške, ki so
drugostopni sodniki za prekrške.

V skladu s to novelo bo Sodni svet imel večje pristojnosti v zvezi
s sodniki za prekrške - razvrščal jih bo v plačilne razrede in
odločal bo tudi o napredovanjih sodnikov za prekrške. Kot do
sedaj so pristojnosti Sodnega sveta tudi opraviti izbiro med
kandidati za sodnika za prekrške in predlagati Državnemu zboru
kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške in razrešitev
sodnika za prekrške. Glede na vse te pristojnosti Sodnega sveta
v zvezi s sodniki za prekrške je potrebno spremeniti način volitev
članov Sodnega sveta iz vrst sodnikov tako, da bodo imeli tudi
sodniki za prekrške aktivno in pasivno volilno pravico. Pri tem se
bodo uporabljale določbe Zakona o sodiščih, ki se nanašajo na
volitve članov Sodnega sveta iz vrst sodnikov tudi za sodnike za
prekrške in sicer glede na njihov zakonsko določen položaj tako,
da imajo drugostopni sodniki za prekrške enako aktivno in pasivno
volilno pravico kot okrožni sodniki, prvostopni sodniki za prekrške
pa imajo enako aktivno in pasivno volilno pravico kot okrajni
sodniki. Ministrstvo za pravosodje bo zato izdelalo za naslednje
volitve Sodnega sveta nov volilni imenik, kjer bodo vključeni tudi
sodniki za prekrške.

kaznovanje oziroma izrek kakšnega drugega ukrepa, razen če
je bil v to prisiljen.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

(3) Pri kaznovanje za prekrške v steku se pravica do povrnitve
škode lahko nanaša na posamezne prekrške, glede katerih so
izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.

245. člen
(1) Kdor je bil v postopku o prekršku kaznovan z zaporom, ali mu
je bila denarna kazen spremenjena v kazen zapora (27. člen), ali
mu je bil izrečen varstveni ali vzgojni ukrep, ima pravico do
povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neopravičenega 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.

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dneva,
je postala odločba o ustavitvi postopka pravnomočna.

(5) Zahteva za povrnitev škode se vloži pri republiškem upravne"1
organu, pristojnem za pravosodje.
246. člen
(1) Će republiški upravni organ, pristojen za pravosodje s svojo
odločbo zahtevo za povrnitev škode v celoti zavrne ali pa
treh mesecih ne izda odločbe o njej, lahko oškodovanec uve ja
svoj zahtevek s tožbo pri pristojnem rednem sodišču. Ce le
zahtevi ugodeno samo deloma, lahko vloži tožbo glede os

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima tisti,
ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače povzročil svoje
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(2) Če se Sodni svet ne strinja z mnenjem o kandidatu, ki ga je
predlagal Svet sodnikov za prekrške, v roku desetih dni zahteva,
da se predlog ponovno prouči.

(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne teče
zastaranje iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo.

(3) Vse ostale pristojnosti Sodnega sveta, kot so določene v
Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94 in 8/96), ima po tem zakonu Svet sodnikov za prekrške.

258.b člen
(1) Svet sodnikov za prekrške oblikuje mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške, ocenjuje njihovo službo, odloča o
nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje mnenje k
predlogu proračuna za organe za postopek o prekrških in mnenje
Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
sodnikov za prekrške ter osebja organov za prekrške ter opravlja
druge zadeve, če zakon tako določa.

258.h člen
(1) Funkcija sodnika za prekrške je trajna.
(2) Sodnik za prekrške je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega
službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom,
kolikor ta zakon ne določa drugače.

(2) Svet sestavlja enajst članov, ki jih volijo sodniki za prekrške
izmed sebe, pri čemer se iz vsakega okrožja, določenega v 116.
členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) izvolita
po dva sodnika za prekrške, dva sodnika za prekrške pa se
izvolita iz vrst sodnikov za prekrške Senata za prekrške za
prekrške Republike Slovenije, predsednik Senata za prekrške
Republike Slovenije pa je član Sveta sodnikov za prekrške po
položaju. Predsednika Sveta sodnikov za prekrške izvolijo člani
z večino vseh glasov s tajnim glasovanjem.

(3) Plača sodnika za prekrške se določi po enakih osnovah, z
enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika rednega
sodišča.
Plača sodnika za prekrške prve stopnje se določi enako kot
plača okrajnega sodnika.
Plača sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike
Slovenije se določi enako kot plača sodnika okrožnega sodišča.

(3) Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve stopnje
izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni iz vrst
sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o kandidatih za
sodnika za prekrške druge stopnje za izdelajo člani Sveta sodnikov
za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu za prekrške
Republike Slovenije.

O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za prekrške.
(4) Ne glede na ostale določbe tega zakona o uvrstitvi v plačilni
razred se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo opravljali pred
uveljavitvijo tega zakona, pri prvi uvrstitvi ne morejo uvrstiti v
plačilni razred, ki bi imel za posledico nižjo plačo, kot je bila plača,
ki so jo na podlagi začasnih koeficientov prejemali pred uveljavitvijo
tega zakona. V plačilnih razredih sodniki za prekrške nato redno
ne napredujejo, dokler po ostalih določbah tega zakona ne
presežejo plačilnega razreda, v katerega so bili uvrščeni pri prvi
uvrstitvi.

(4) O ugovorih zoper mnenja o kandidatih za sodnika za prekrške
in drugih ugovorih ter zahtevah Sodnega sveta v zvezi s ponovno
proučitvijo mnenja o kandidatu odloča Svet sodnikov za prekrške
z večino vseh svojih članov.
(5) S poslovnikom, ki ga Svet sodnikov za prekrške sprejme z
večino vseh svojih članov, se uredi način odločanja o zadevah, ki
niso zajete v prejšnjem odstavku ter druga vprašanja v zvezi z
delom Sveta sodnikov za prekrške.

(5) Kolikor s tem zakonom ni določeno drugače, veljajo za-sodnike
za prekrške smiselno določbe Zakona o sodniški službi glede:
- napredovanja;
- kriterijev za izbiro in napredovanje in postopek ocenjevanja
dela;
- sodniških dolžnosti in nezdružljivosti funkcije sodnika za
prekrške;
- dopustov;
- izobraževanja;
- premestitve in dodelitve sodnika za prekrške drugemu sodniku
za prekrške prve stopnje;
- osebne evidence;
- prenehanja funkcije in razrešitve;
- disciplinskega postopka in začasne odstranitve iz službe.

(6) Člani Sveta sodnikov za prekrške se volijo za dobo štirih let.
Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške razpiše minister,
pristojen za pravosodje, najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov Sveta sodnikov za prekrške. Podrobnejša navodila
2
a volitve članov Sveta sodnikov za prekrške izda minister
pristojen za pravosodje.
Vloga Sodnega sveta
258.c člen
(1) Sodni svet opravi izbiro in predlaga Državnemu zboru
kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške in razrešitev
sodnika za prekrške.

maj I9gg

(6) Vlogo personalnega sveta po Zakonu o sodniški službi v
postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške opravlja Svet
sodnikov za prekrške.
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PROMETU

IN

DOPOLNITVAH

PREVOZIH

V

CESTNEM

(ZPCP-C)

- EPA 815 - II - skrajšani postopek

dopolnitev zakona v skladu z odločbo Ustavnega sodišča,
uskladitev s carinskim zakonom in za nekaj manj zahtevnih
sprememb in dopolnitev zakona o prevozih v cestnem
prometu.

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 6/5-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,

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 obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu obravnava
po skrajšanem postopku, ker gre za postopek spremembe in

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

UVOD

učinkovati 9 mesecev po objavi odločbe v Ur.l. RS. To pomeni, da
mora biti zakon spremenjen do 05.08.1999, nova podzakonska
akta pa sprejeta do 05.11.1999.

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN
DOPOLNITEV ZAKONA

Konkretno 33. člen ZPCP ureja delitev dovolilnic za mednarodni
prevoz stvari in daje pooblastilo ministru, pristojnemu za promet,
da to področje uredi s pravilnikom. Glede tega je US ugotovilo, da
daje zakon preširoko pooblastilo pravilniku in da mora biti to
področje obširneje in natančneje urejeno v zakonu. S tem bo
zakon dal ustrezno podlago za izdajo podzakonskih predpisov.

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-l-58/98 z dne 14.01.1999
ob
iavljeno dne 05.02.1999 v Uradnem listu št. 7/99 ugotovilo
neskladje 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni
lst
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98,,v nadaljevanju ZPCP) z
stavo RS in sicer z njenim 2. členom, drugim odstavkom 120.
®na in 153, členom. Državni zbor RS mora v roku 6 mesecev od
°bjave odločbe v Ur.l. RS odpraviti ugotovljeno neskladje.

Ustavno sodišče je v svoji odločbi ugotovilo, da 33. člen ZPCP ni
v temelju uredil delitve dovolilnic in s tem tudi ni določil okvira, s
katerim bi podzakonske akte pri urejanju tega področja omejil. S
tem je kršeno eno od načel pravne države določeno v 2. členu
Ustave RS in sicer načelo zakonitosti iz 120. člena Ustave. Da bi
zadostil določbam drugega odstavka 120. člena Ustave mora
zakon določiti vse bistvene sestavine delovanja upravnih organov
v organizacijskem, postopkovnem in vsebinskem pogledu.

p
°sledično
Ure

je US RS tudi razveljavilo oba podzakonska akta, ki
jata delitev dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari in
Slcer
Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za
^ednarocni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97, 3/98,
'98) ter Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT
0v
°lilnic (Uradni list RS, št. 79/97). Razveljavitev teh aktov začne
24
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Spremembe zakona bodo pripomogle k pravno regulirani in
enakopravni delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari. V
besedilo zakona bi bile s tem vnesene potrebne določbe, ki bi v
skladu z zahtevami odločbe Ustavnega sodišča postavile
zadovoljiv vsebinski okvir za delitev dovolilnic in tudi sprejem
ustreznih podzakonskih predpisov.

Glede navedenih pravilnikov, ki urejata delitev dovolilnic je Ustavno
sodišče ugotovilo, da nista v skladu z 153. členom Ustave, ki
določa, da se pravilniki kot podzakonski predpisi sprejemajo za
izvrševanje zakona in so na zakon vezani tako, da v vsebinskem
smislu ne smejo določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj
vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz
njega vsaj z razlago ugotovljivi. Vsebovati smejo samo določbe o
izvrševanju posameznih zakonskih določb in ne smejo na novo
določati pravic in obveznosti.

Ena izmed novosti, ki jo uvaja predlog zakona je tudi zakonsko
pooblastilo, da se delitev dovolilnic prenese na drugo pooblaščeno
osebo, kar bi omogočilo ministrstvu za promet in zveze, da bi se
v večji meri lahko posvetilo svoji nadzorstveni in regulativni funkciji.

Ker je bila prva delitev dovolilnic za leto 1999 že opravljena, z
razveljavitvijo določb zakona pa bi bila tudi motena nadaljnja delitev
dovolilnic, je Ustavno sodišče z odločbo ugotovilo neskladje 33.
člena ZPCP z Ustavo RS in Državnemu zboru RS naložilo, da v
6. mesečnem roku to neskladje odpravi. Omenjena podzakonska
akta-pravilnika pa je z odložnim rokom 9 mesecev razveljavilo.
Po dopolnitvah ZPCP bo v tem času Ministrstvo za promet in
zveze moralo sprejeti še potrebne podzakonske akte.

Z zakonom bo tudi zagotovljena ustrezna pravna podlaga za
uvedbo posameznih evidenc, ki jih ministrstvo za promet in zveze
nujno potrebuje pri svojem delu.
Na področju licenc so predvidene samo manjše spremembe zaradi
lažjega razumevanja posameznih določb zakona. Pri razlagi
členov, ki urejajo izjeme za katere ni potrebna pridobitev licence
za opravljanje prevozov v cestnem prometu, so se namreč
pojavljale težave oziroma različne razlage. Zaradi tega predlagamo
manjše spremembe, ki bi pripomogle k enotnejši razlagi zakona.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZPCP bo ustvarjena
ustrezna zakonska podlaga in postavljeni vsebinski okviri za
sprejem podzakonskih aktov v skladu z citirano odločbo
Ustavnega sodišča RS.

Spremembe na področju nadzora nad izvajanjem zakona in
kazenskih določb bodo zagotovile lažje in učinkovitejše delo
inšpekcijskih organov ter drugih organov pristojnih za nadzor
nad izvajanjem določb tega zakona.

Na podlagi 204/a. člena Poslovnika državnega zbora (Ur. I. RS št.
40/93, 80/94, 28/96, 26/97) predlagamo sprejem tega zakona v
skrajšanem postopku ker gre za postopek spremembe in
dopolnitve zakona v skladu z odločbo Ustavnega sodišča.

3. FINANČNE POSLEDICE
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

S spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu bo uvedeno
dosledno reševanje pritožb prevoznikov. Če bo dovolilnice tudi v
bodoče delilo ministrstvo za promet bo sektor za cestni promet
potreboval najmanj dva dodatna delavca s srednjo ali višjo
izobrazbo, ki ju bo potrebno dodatno zaposliti ali zagotoviti v
okviru prerazporeditev v državni upravi. V primeru dodatne
zaposlitve bo proračun RS dodatno obremenjen za dve bruto
plači upravnega delavca s srednjo oziroma višjo izobrazbo.

Glavni cilj predlaganega zakona je uskladitev zakona o prevozih
v cestnem prometu z Ustavo RS kot je s svojo odločbo zahtevalo
Ustavno sodišče RS. Obenem z prilagajanjem zakona Ustavi
predlagamo tudi nekaj sprememb posameznih določb, ki so se v
praksi pri izvajanju zakona pokazale kot pomanjkljive oziroma
premalo učinkovite.

BESEDILO ČLENOV:

Šestindvajseta točka se nadomesti z novo točko tako, da se
glasi:

1. člen

" 26. Dovolilnica je skupno ime za več vrst listin, določenih v tem
zakonu ali mednarodni pogodbi, s katerimi se dovoljuje vozilu s
tujo registracijo pristop na slovenske ceste in vožnjo po njih,
oziroma vozilu s slovensko registracijo pristop na ceste in vožn|0
po cestah države, katere organ je izdal dovoljenje."

V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/
94, 18/95, 54/96, 48/98), se peta točka prvega odstavka 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
" 5. Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki opravlja takšne vrste prevozov oseb ali
stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu, za katere
zakon predvideva, da se lahko opravljajo samo na podlagi izdane
licence za opravljanje prevozov v notranjem ali mednarodnem
cestnem prometu, kakor tudi fizična in pravna oseba s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki opravlja dejavnost prevoza oseb ali stvari
v notranjem ali mednarodnem prometu in ta zakon določa, da za
opravljanje takšne vrste prevozov ni potrebno pridobiti licence za
opravljanje prevozov v cestnem prometu."

poročevalec, št. 34

Dodata se novi sedemindvajseta in osemindvajseta točka, ki se
glasita:
"27. Kontrolna listina-potniška spremnica je obrazec, ki ga
uporablja domači prevoznik pri opravljanju javnega prevoza ose
v mednarodnem prostem cestnem prometu.
28.Drugi izrazi s področja cestnega prometa imajo v tem zakonu
enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s tega področja i
mednarodne pogodbe."
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2. člen

(8) Podatki iz prejšnjih odstavkov se vodijo ves čas, ko je
prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva pa
se podatki hranijo še 5 let od dne, ko je prevoznik izbrisan iz
evidence cestnih prevoznikov.

Doda se nov 2a. člen, ki se glasi:
"2a. člen
(evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo)

(9) Podatki iz prejšnjih odstavkov se lahko posredujejo tudi drugim
državnim organom in izdajateljem licenc, če to zahtevajo in je
njihova zahteva povezana izključno z prevozniško
dejavnostjo, s katero se ukvarjajo subjekti, katerih podatki se
vodijo v evidencah iz tega člena.

(1) Ministrstvo, pristojno za promet vodi evidenco prevoznikov
in motornih vozil, prijavljenih za prevoz oseb in stvari v
cestnem prometu, glede na vrsto prevoza. V evidenci se
vodijo podatki, določeni v tem zakonu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko vodi kot centralna
informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih zagotavljajo in
uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo za
finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za
pravosodje, republiški senat za prekrške, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in izdajatelji licenc.
(3) Evidenca iz prejšnjih odstavkov se deli na evidenco
mednarodnih in evidenco notranjih prevoznikov.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet in oseba, pooblaščena za
delitev dovolilnic zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in
uporablja osebne podatke, potrebne za delitev dovolilnic.
Ministrstvo, pristojno za promet poleg tega zbira, obdeluje,
shranjuje, posreduje in uporablja osebne podatke, potrebne
za izdajanje licenc za opravljanje prevozov v cestnem
prometu in registracijo avtobusnih voznih redov.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet in pooblaščena oseba za
delitev dovolilnic vodita in vzdržujeta zbirko podatkov o
prevoznikih in vozilih, prijavljenih za cestni prevoz oseb in
stvari. V tej zbirki se vodijo in vzdržujejo naslednji osebni
podatki:
matična številka, davčna številka in sedež prevoznika
firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime
in priimek odgovorne osebe za prevoze,
številka in veljavnost izdane licence, vrsta prevozov za katere
je izdana licenca, znamka, tip in reg. št. ter drugi podatki o
vozilih, za katere so bile izdane kopije licenc,
ime in priimek, emšo ter izobrazba zaposlenih voznikov
obsodbe za kazniva dejanja zoper premoženje, gospodarstvo
ali varnost javnega prometa in izrečene kazni za storjene
prekrške opravljanja prevozov oseb ali stvari v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence,
" podatki o poravnanih davčnih obveznostih,
izrečeni ukrepi zoper prevoznike na podlagi tega zakona
oziroma mednarodnih pogodb.

(10)Delilec izbriše prevoznika iz evidence prevoznikov če:
mu preneha veljavnost licence za opravljanje prevozov v
cestnem prometu in
z dnem izbrisa iz sodnega registra oz. vpisnika samostojnih
podjetnikov.
(11 )Minister, pristojen za promet predpiše pogoje in način pod
katerimi se omogoči osebi o kateri so zbrani podatki, vpogled
v evidenco."
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo "overjeno kopijo licence
in dokument" nadomesti z besedilom "kopijo licence, overjeno od
izdajatelja in potni nalog", drugi stavek pa se črta.
V drugem odstavku se beseda "dokumenta" nadomesti z besedo
"potnega naloga".
V tretjem odstavku se beseda "dokumentov" nadomesti z besedo
"potnih nalogov".
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se stavek "in za prevoze s specialnimi
vozili, ki so predelana za poseben namen, kar mora biti razvidno
iz prometnega dovoljenja in služijo prevozu za lastne potrebe"
spremeni tako, da se glasi:
"in za prevoze s specialnimi vozili, ki so predelana za poseben
namen, kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja in se z
njimi ne more opravljati prevozov oseb in stvari (npr. vozila za
prevoze čebel, potujoče knjižnice...)."
5. člen

(6) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi v evidenci izdanih
licenc ter registriranih avtobusnih voznih redov. V evidenci
avtobusnih voznih redov ministrstvo, pristojno za promet vodi
tudi podatke o voznih redih, ki jih v predpisani obliki zagotavljajo
avtobusni prevozniki.

V 7. členu se četrti odstavek spremeni, da se glasi:
"(4) V odločbi o odvzemu licence izdajatelj obenem pozove
domačega prevoznika, da v roku osem dni po prejemu odločbe
vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence."

(7) Osebni podatki iz petega in šestega odstavka se lahko zbirajo
tudi iz evidenc ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za
finance, ministrstva za pravosodje, senata za
Prekrške,Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
'er izdajateljev licenc za opravljanje prevozov v cestnem
prometu. Kadar delilec dovolilnic zbira podatke o pravni ali
fizični osebi iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem ni dolžan
obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma
zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podatke na
zahtevo posredovati delilcu dovolilnic. Za zagotovitev dostopa
d0
Podatkov iz prejšnjih odstavkov, lahko ministrstvo, pristojno
za promet vzpostavi neposredno računalniško (elektronsko)
Povezavo z vsemi navedenimi organi in organizacijami, ki
vodijo take podatke ali zbirke podatkov.

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
"(5) O odvzemu licence izdajatelj takoj obvesti ministrstvo, pristojno
za promet in pristojne inšpekcijske službe.
(6)Zoper odločbo iz 4. odstavka tega člena je v roku 8 dni dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. Pritožba ne zadrži
njene izvršitve."
6. člen
V 19. členu se na koncu drugega odstavka doda stavek:
"Višino pristojbine za izdajo dovoljenja predpiše minister pristojen
za promet."
29
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7. člen

(5) Minister, pristojen za promet, predpiše natančnejši postopek
in način uporabe kriterijev ter meril določenih v prejšnjih
odstavkih.

i

V 26. členu se doda nov tretji odstavek:
"(3) Višino stroškov, nastalih z izdajo dovoljenja iz 3. in 4. točke
prvega dostavka tega člena predpiše minister pristojen za promet."

33b. člen
(postopek delitve dovolilnic)
(1) Domači prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnice iz 33. člena tega
zakona, mora biti vpisan v evidenco mednarodnih prevoznikov
iz tretje alinee drugega odstavka 33. člena. Delilec iz te evidence, na podlagi pisne vloge prevoznika , vzpostavi register mednarodnih prevoznikov, ki so upravičeni do pridobitve
dovolilnic. V vlogi mora prevoznik navesti svoje realne potrebe
po številu in vrstah dovolilnic in priložiti ustrezna dokazila, da
izpolnjuje vse zahtevane pogoje za pridobitev dovolilnic.
Pristojni organ ali druga pooblaščena oseba (delilec)
izpolnjevanje teh pogojev lahko preveri tudi na drug način,
enostavnejši za prevoznika, če je to mogoče.
(2) Delilec dovolilnic po opravljenem postopku preverjanja
izpolnjevanja pogojev, prevoznika vpiše v register
mednarodnih prevoznikov in vozil (v nadaljnjem besedilu register).
(3) Prevozniki jamčijo za pravilnost podatkov, ki jih navedejo v
vlogo za vpis v register. Pristojni zbornici mora prevoznik
tekoče sporočati spremembe vseh podatkov, ki vplivajo na
izdano licenco. Spremembe mora pristojna zbornica takoj
sporočiti delilcu dovolilnic.
(4) Prevozniku, ki je vpisan v register, se določi plan dodelitve
dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari. Pri določitvi
plana delilec upošteva merila, kriterije in postopek določen s
tem zakonom in podzakonskimi predpisi. V planu so navedene
vse vrste in število dodeljenih dovolilnic za mednarodni prevoz
stvari.
(5) Po določitvi planov delitve prevoznikom, delilec pošlje
obvestilo, v katerem navede plan delitve dovolilnic
posameznemu prevozniku.
(6) Delilec po določitvi planov opravlja delitev dovolilnic v skladu
s temi plani. Prevozniku pošlje vabilo na delitev skupaj z
odločbo o dodelitvi vrste in števila dovolilnic za posamezno
delitev. Prevoznik lahko v roku 8 dni od prejema odločbe vloži
pritožbo na pritožbeno komisijo za delitev dovolilnic pri
Ministrstvu, pristojnem za promet. Pritožba ne zadrži izvršitve
delitve dovolilnic.
(7) Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za
promet, ki določi sestavo in način dela komisije. Komisija
komunicira s strankami pisno, razen v primeru, če oceni, da
bi bilo za ugotovitev vseh dejstev nujno potrebno zaslišanje
stranke. Delilec dovolilnic komisiji dostavi vso potrebno
dokumentacijo oziroma podatke za nemoteno odločanje.
Stranke-pritožniki morajo poleg pritožbe komisiji dostaviti tudi
morebitna druga dokazila, ki jih navajajo v pritožbi, ki se
obenem šteje tudi za izjavo stranke o zadevi.
(8) V komisijo ne smejo biti imenovane osebe, ki neposredno
sodelujejo pri delitvi oziroma odločanju o dodelitvi dovolilnic,
morajo pa komisiji nuditi vse informacije in potrebno strokovno
pomoč.
(9) Komisija za pritožbe se sestane praviloma po končanem
delilnem obdobju in obravnava pritožbe prevoznikov.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
(10)Komisija za pritožbe ali delilec dovolilnic vroča svoje odločbe
ali druge spise prevoznikom na sedežu, ki so ga navedli v
postopku za pridobitev licence. Če prevoznik dvakrat zapore
ne prevzame pošte, delilec oziroma komisija odločbo objavi
za 15 dni na svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vroči e
opravljena.

8. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
33. člen
(delitev dovolilnic)
(1) Delitev dovolilnic,ekoloških točk in CEMT dovolilnic (v
nadaljevanju dovolilnice) iz prejšnjega člena opravlja
ministrstvo, pristojno za promet ali druga pooblaščena oseba
(v nadaljevanju delilec). Pri tem mora upoštevati merila, pogoje
in postopek določene s tem zakonom.
(2) Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
ima licenco za opravljanje mednarodnega prevoza oseb ali
stvari,
ima poravnane davčne obveznosti iz tretje točke 32. člena
tega zakona,
je vpisana v evidenco mednarodnih prevoznikov, ki jo v okviru
evidence prevoznikov vodi ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Stroški nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
domačega prevoznika, ki vloži zahtevo za dodelitev dovolilnic.
Višino teh stroškov določi minister, pristojen za promet.
9.člen
Dodajo se novi členi od 33a do 33i člena, ki se glasijo:
"33a. člen
(osnovni kriteriji in merila za delitev dovolilnic)
(1) Delilec pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic upošteva
naslednje kriterije in merila:
število in kvaliteto motornih vozil prijavljenih za opravljanje
prevozov v cestnem prometu ob koncu obdobja iz naslednje
alinee,
odstotek pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic za
posamezne prevoze v določenem obdobju,
uporabo oprtnega vlaka v obdobju iz prejšnje alinee (samo
za prevoz stvari) in
kršitve določil tega zakona in drugih predpisov glede delitve
in uporabe dovolilnic.
(2) Pri delitvi se upošteva tudi število kontingenta pridobljenih
dovolilnic in želje prevoznika, izražene v vlogi za dodelitev
dovolilnic.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, od skupnega števila
pridobljenih dovolilnic, zadrži rezervo za omogočanje nujnih
in strateško pomembnih prevozov. Delitev teh dovolilnic se
opravi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za promet
upoštevajoč pomembnost nujnega prevoza glede na
pomembnost prevoza za Republiko Slovenijo. Če ta rezerva
ni porabljena, jo lahko ministrstvo da na razpolago delilcu za
razdelitev.
(4) Za delitev ekoloških točk za tranzit preko Republike Avstrije
veljajo tudi posebna merila, ki jih v skladu z zahtevami te
države predpiše minister, pristojen za promet.
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33c. člen
(kritične dovolilnice)

33e.člen
(odvzem CEMT dovolilnic)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, sestavi in objavi seznam
tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo potrebam slovenskih
prevoznikov.
(2) Prevozniku, ki je na novo vpisan v register mednarodnih
prevoznikov, se eno leto po vpisu v register prevoznikov, v
planu ne more določiti kritičnih dovolilnic in CEMT dovolilnic.
Ravno tako niso dovoljeni prenosi dodeljenih kritičnih dovolilnic
na nove prevoznike.
(3) V drugem delilnem letu po vpisu v register, se prevozniku v
planu lahko določijo tudi kritične dovolilnice, ob upoštevanju
meril iz 33a. člena, če delilec razpolaga z dovolilnicami,
pridobljenimi z zmanjšanjem planov prevoznikov, ki so
nepravilno ali v zmanjšani meri uporabljali dovolilnice.

(1 )Delilec odvzame dovolilnico CEMT če:
prevoznik krši določila mednarodnih sporazumov, ki jih je
Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na področju
mednarodnih prevozov oseb in stvari ter določila tega zakona,
prevoznik premalo uporablja dovolilnice oziroma če opravlja
izključno bilateralne prevoze,
prevoznik uporabi ponarejene dokumente, ki morajo
dovolilnico spremljati (dnevnik voženj, potrdila o "zelenem" ali
"bolj zelenem in varnem" vozilu),
prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje
mednarodnih javnih prevozov stvari in sicer z dnem
prenehanja licence.
(2) Prevoznik, kateremu je bila CEMT dovolilnica odvzeta po
kriterijih iz prejšnjega člena, lahko zaprosi za ponovno dodelitev
CEMT dovolilnice po preteku enega leta od odvzema.
(3) Prevoznik je dolžan dovolilnico CEMT, ki mu jo je delilec odvzel,
vrniti ministrstvu, pristojnemu za promet, v osmih dneh od
prejema sklepa o odvzemu CEMT dovolilnice. Če prevoznik
v navedenem roku CEMT dovolilnice ne vrne, mu ministrstvo,
pristojno za promet, do vrnitve CEMT dovolilnice, začasno
zaustavi izdajo vseh dovolilnic za mednarodni cestni prevoz
stvari.

33č.člen
(posebne vrste dovolilnic)
Časovne in namenske dovolilnice, kot posebne vrste dovolilnic,
se ob upoštevanju meril in kriterijev, določenih s tem zakonom,
razdelijo med tiste prevoznike, ki opravljajo največ oziroma
pretežno takšne vrste prevozov, za katere so te dovolilnice
namenjene. Način uporabe teh dovolilnic predpiše minister,
pristojen za promet.
33d.člen
(Merila in kriteriji za delitev CEMT dovolilnic)
(1) CEMT dovolilnice so dovolilnice, ki jih Republika Slovenija
pridobi od Evropske konference ministrov za promet (CEMT),
ki jih delilec vsako leto razdeli prevoznikom. Uporaba
dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po sistemu
točkovanja opravljenih prevozov blaga, v določenem obdobju,
ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
bilateralni prevozi v sosednje države,
bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko
Slovenijo,
prevozi med tretjimi državami.
(2) Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto
dovolilnice, za vsako dodeljeno dovolilnico posebej.
Prevoznikom, ki so se v določenem obdobju, glede na
pridobljene točke uvrstili med zadnje, se dodeljene CEMT
dovolilnice odvzamejo in dodelijo drugim prevoznikom. Obseg
in način odvzema določi minster, pristojen za promet.
(3) Če je prevozniku v planu dodeljena CEMT dovolilnica, se mu
temu primerno sorazmerno zmanjša število dodeljenih kritičnih
dovolilnic za posamezne države..
(4) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi dnevnik
vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste dnevnika je
treba ob koncu vsakega meseca, skupaj s statističnim listom,
poslati organu, ki je dovolilnico izdal prevozniku. Če prevoznik
poročila ne odda ali ga odda prepozno, se šteje, da v tem
mesecu voženj ni opravljal, zato ne sodeluje v točkovanju.
(5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, je
'reba poleg statističnega lista priložiti še kopijo prevozne listine
(CMR).
(6) Če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila, mu lahko
delilec odvzame dodeljene CEMT dovolilnice.

33f. člen
(razdelitev temeljnega plana na delilna obdobja in
fizična delitev)
(1) Delilec plan prevoznikov razdeli na delilna obdobja. Tako se
prevozniku določi število dovolilnic, ki mu pripada glede na
posamezno delilno obdobje.
(2) Delitev dovolilnic za naslednje obdobje se začne v primernem
časovnem odmiku pred začetkom obdobja, za katerega bodo
dovolilnice izdane. Delilec prevozniku posreduje pisno vabilo,
v katerem navede datum in kraj delitve. Delitev se praviloma
opravlja na krajih, ki jih določi delilec.
(3) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic delilec spremlja glede
na vsako delilno obdobje. V primeru, da prevoznik ne uporablja
dovolilnic v skladu z zakonom in drugimi predpisi, mu delilec
lahko, brez spremembe plana, število dodeljenih dovolilnic
takoj v naslednjem obdobju zmanjša, sorazmerno z nepravilno
uporabljenimi ali neuporabljenimi dovolilnicami v prejšnjih
obdobjih. Če je bilo prevozniku preko celega delilnega leta,
zaradi nepravilne uporabe, večkrat zmanjšano število
dodeljenih dovolilnic, mu delilec lahko spremeni plan dodelitve
dovolilnic. Plan se prevozniku lahko spremeni med delilnim
letom poleg primerov naštetih v prejšnjih odstavkih tega člena
tudi, zaradi morebitne izrečene sankcije iz 33i. člena tega
zakona.
(4) Delilec lahko v posameznem delilnem obdobju v upravičenih
primerih zmanjša ali poveča število razdeljenih dovolilnic. To
praviloma lahko stori v primeru spremembe števila
pridobljenih dovolilnic ali spremenjenih potreb prevoznikov.
(5) Prevoznik v posameznem delilnem obdobju lahko zaprosi za
avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij. Način in postopek
odobritve avansa predpiše minister, pristojen za promet.

33g. člen
(pravilna uporaba in prenos dovolilnic)

Pri izbiri ukrepa delilec upošteva predvsem težo kršitve
predpisov in morebiten vpliv na ugled slovenskih prevoznikov
ali Republike Slovenije.
(4) V primeru kršitev določb tega zakona in drugih predpisov,
lahko ministrstvo, pristojno za promet, delilcu dovolilnic
odvzame pooblastilo za delitev in ga prenese na drugo pravno
ali fizično osebo.

(1) Prevozniki vračajo uporabljene in neuporabljene dovolilnice
na kraju, ki ga določi minister, pristojen za promet. Pri vračilu
uporabljenih dovolilnic mora prevoznik priložiti seznam
porabljenih dovolilnic na obrazcu, ki ga predpiše minister,
pristojen za promet. Pravilno uporabo dovolilnic delilec presoja
na podlagi podatkov iz Enotne carinske listine (ECL).
(2) Prevoznik lahko dovolilnice tudi prenese na drugo osebo na
način, ki ga določi minister, pristojen za promet.Če dovolilnice
ne prenese na predpisan način, se šteje, da dovolilnica ni bila
pravilno uporabljena, kar se upošteva pri številu dodeljenih
dovolilnic v naslednjih obdobjih.
(3) Prevozniki morajo dovolilnice uporabljati tako, da opravijo
čimveč prevozov stvari v obe smeri (naloženo vozilo). Poraba
dovolilnic na tak način mora dosegati delež, ki ga v odstotku
predpiše minister, pristojen za promet.
(4) Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili tega
zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na delitev in
uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevoza opraviti
brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico in dovolilnice
preprodajati ali prenašati na druge prevoznike, razen v skladu
z določili tega zakona.

10-člen
V 34. členu se v-*četrtem odstavku črta pika in doda besedilo "
kontrolo nad izvajanjem te določbe pa izvajajo carinski organi,
inšpektorji za cestni promet in policisti."
V petem odstavku se na koncu zadnjega stavka pika zamenja z
vejico in doda besedilo "dokler prevoznik ne pridobi ustrezne
dovolilnice".
V sedmem odstavku se za zadnjim stavkom doda besedilo:
"Ceno in vsebino dovoljenja določi minister, pristojen za promet."
11.člen
35. člen se spremeni tako da glasi:

33h. člen
(Uporaba drugih predpisov)

"35. člen
(posebno dovoljenje)

Pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic, delilec poleg določb tega
zakona in drugih predpisov upošteva tudi določila mednarodnih
pogodb, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami
glede izvajanja mednarodnega cestnega prometa, kakor tudi
določila resolucij organizacije CEMT glede uporabe dovolilnic, ki
jih izdaja ta organizacija.

(1) Pristojni carinski organ lahko proti plačilu izda tujemu
prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz posebno dovoljenje
za vstop v Republiko Slovenijo če:
Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem
cestnem prevozu stvari z državo kjer je motorno vozilo
registrirano,
prevaža žive živali,
- hitro pokvarljivo blago,
- ima motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi
tablicami za izvoz vozila, po pogojem, da vozilo ne prevaža
stvari.
(2) Ob plačilu posebnega dovoljenja plača prevoznik tudi cestno
takso v skladu s 40. členom tega zakona.
(3) Ceno in vsebino dovoljenja določi minister, pristojen za
promet."

33/i. člen
(ukrepi zaradi kršitev)
(1) Delilec dovolilnic lahko, v primeru kršitev določil tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki se
nanašajo na delitev in uporabo dovolilnic, z odločbo prevozniku
izreče naslednje ukrepe:
opomin,
začasna omejite pridobitve posamezne vrste dovolilnic ali
več vrst dovolilnic za eno ali več delilnih obdobij vendar največ
za eno delilno leto,
omejitev pridobitve dovolilnic iz prejšnje točke za dve delilni
leti v primeru, če je bil prevozniku v enem delilnem letu že
dvakrat izrečen ukrep iz prvih dveh alinej tega odstavka in se
ga ponovno zaloti pri kršitvah. Izjemoma se ta ukrep lahko
izreče takoj, če je bil prevoznik zaloten, da je opravil prevoz
s ponarejeno ali prenarejeno dovolilnico in država, ki je
dovolilnico izdala, od Republike Slovenije zahteva ukrepanje
zoper tega prevoznika.

12. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta deseta točka. Dosedanje
11, 12, 13, 14 in 15 točka postanejo 10, 11, 12,13 in 14 točka13.člen
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo "vozilu tuje9a
prevoznika" zamenja z besedilom "tujemu prevozniku za
konkretno vozilo".

(2) Delilec lahko prevozniku ustavi dodelitev vseh dovolilnic, če
se več kot dvakrat v delilnem letu ne odzove na delitev
dovolilnic. V takem primeru prevoznika na to opozori in če se
ta še vedno ne odzove na delitev, mu izbriše določene plane
dodelitve iz evidence. V primeru ponovnih zahtev za dodelitev
dovolilnic se tak prevoznik šteje za novega prevoznika.

14. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski označbi različnih
držav, se zaračunava cestna taksa za skupino vozil v znesku,
velja za državo, v kateri je registrirano motorno tovorno vozi o.

(3) V primeru hujših kršitev lahko delilec prevozniku takoj ustavi
dejansko delitev dovolilnic še preden dokončno odloči o vrsti
ukrepa, oziroma o času začasne omejitve dodelitve dovolilnic.
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Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če je motorno vozilo iz prejšnjega odstavka iz države, s
katero je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestna
taksa ne zaračunava, priklopno pa iz države, s katero takega
sporazuma ni, se cestna taksa za priklopno vozilo zaračuna v
znesku, ki velja za državo, v kateri je le-to registrirano."

19.člen
V 57. členu se v prvem odstavku črta besedilo "domači prevoznik-

20.člen

15.člen

V 58. členu se v prvem odstavku besedilo "domači ali tuji prevoznik
nadomesti z besedilom "domača ali tuja".

V 51. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
" (2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo
tujemu vozniku dovoljenje, ki ga mora imeti v vozilu skladno z
določbami tega zakona, če dvomijo o njegovi pravilnosti, oziroma
če voznik ne spoštuje pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto
dovoljenje je treba skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu
poslati ministrstvu, pristojnemu za promet."

V prvem odstavku se črta sedma točka. Dosedanja 8 in 9 točka
postaneta 7 in 8 točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik-voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena."

16.člen

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V 54. členu se v prvi točki prvega odstavka med številki 7., in 14.,
vstavi številka "11.,"

21.člen

V tretjem odstavku se besedilo "domačih ali tujih prevoznikov"
zamenja z besedilom "domačih ali tujih izvajalcev prevozov".

I
V 59. členu se v tretjem odstavku črta besedilo "domači prevoznik

17.člen

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

55.člen se spremeni tako, da se glasi:

"Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena".

"55. člen
22.člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, če opravlja
prevoze oseb in stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem
prometu brez ustrezne licence ali v nasprotju z izdano licenco
(prvi odstavek 4. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
•ega člena."
(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim
opravljanjem dejavnosti, ki v roku osem dni po prejemu
odločbe ne vrne izdajatelju licenco in overjene kopije licence
(četrti odstavek 7. člena)."

59a. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje inšpektor, carinik
ali policist na kraju voznika, ki v vozilu nima dovolilnice iz 34.
člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju
voznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist na kraju
voznika, ki med vožnjo v vozilu nima kopije licence, overjene
s strani izdajatelja (3. člen). O izrečenem ukrepu obvesti
prometni inšpektorat.
23.člen
V 60. členu se v tretjem odstavku besedilo "od 13.12.1983 dalje in
če so končale" nadomesti z besedilom "od 13.12.1983 dalje ali če
so končale".

18.člen
y 56. členu se v prvem odstavku črta besedilo "domači prevoznik-

24.člen
v

Prvi točki prvega odstavka se beseda "tretji" zamenja s "četrti".

Prevoznikom, ki so ob uveljavitvi tega zakona že imeli določene
temeljne plane in dodeljene CEMT dovolilnice, na podlagi Pravilnika
o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni
cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97, 3/98, 33/98) in
Pravilnika o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic
(Uradni list RS, št. 79/97) se jim ti plani prenesejo v plan za
naslednje delilno leto."

'-'oda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
člerur k

posameznik ki s,ori

■ maj 1999
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25.člen

26.člen

V celotnem besedilu zakona se beseda carinik nadomesti z
besedo carinski organ, v ustreznem sklonu in beseda carinsko
nadzorstvo nadomesti z besedo carinska kontrola in carinski
nadzor v ustreznem sklonu.

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

OBRAZLOŽITEV:

1. člen

8. člen

V prvem členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPCP (v
nadaljevanju zakona) je predvidena sprememba definicije
domačega prevoznika, saj dosedanja definicija povzroča težave
pri kaznovanju kršiteljev zakona, saj določa, da je prevoznik
oseba, ki ima licenco za opravljanje prevozov. Zaradi tega iz te
definicije izpadejo osebe, ki opravljajo prevoze za katere po
zakonu ne potrebujejo licence ali pa licence sploh nimajo. Glede
na to je ta sprememba nujno potrebna.

Ta člen spreminja obstoječi 33. člen ZPCP, ki ureja delitev dovolilnic
za mednarodni promet stvari. Novost je možnost, da dovolilnice
deli tudi druga pooblaščena oseba, podobno kakor imajo urejene
tudi nekatere evropske države, kjer dovolilnice za mednarodni
prevoz stvari delijo združenja prevoznikov oziroma družbe, ki jih
ta združenja ustanovijo.
9. člen

Ostale tri definicije so dodane na novo zaradi lažjega razumevanja,
uporabe in razlage zakona.

S tem členom so predvideni dodatni členi k zakonu in sicer od
33a do 33i, ki natančneje urejajo delitev dovolilnic in s tem tudi
dajejo ustrezno podlago za izdajo potrebnih podzakonskih
predpisov. S temi členi so določeni kriteriji in merila, kijih mora pri
delitvi dovolilnic upoštevati delilec, postopek delitve, možnost
pritožbe na dodelitev ter ukrepi zoper kršitelje zakona. Ravno
tako so urejene specifične vrste dovolilnic npr. CEMT dovolilnice,
letne in namenske dovolilnice ter nekatere določbe glede delitve
kritičnih dovolilnic, ki ne zadostujejo potrebam slovenskih
prevoznikov.

2. člen
Z novim 2/a.členom bo dana pravna podlaga za vodenje enotne
evidence o vseh prevoznikih v državi in ki jo bo v prihodnje lahko
uporabljal delilec dovolilnic in vsa zainteresirana ministrstva. S
tem bo omogočena boljša in lažja kontrola nad prevozniki in s tem
tudi boljša ter pravičnejša delitev dovolilnic. Obenem bo omogočeno
takojšnje in učinkovito ukrepanje zoper kršilce zakona.

10. člen

3.člen

Spremembe obstoječega 34. člena omogočajo učinkovitejšo
kontrolo nad tujimi vozili na naših cestah glede posedovanj
potrebnih dovoljenj.

Popravek tega člena je potreben zaradi lažjega razumevanja in
odpravljanja napak pri razlagi zakona. Do sedaj je namreč termin
"dokument" povzročal pri razlagi zakona težave zaradi česar
predlagamo uvedbo enotnega izraza "potni nalog".

11. člen
Te spremembe urejajo posebno vrsto dovoljenja za dostop na
naše ceste in sicer za lažje pokvarljivo blago ter v drugih izjemni
primerih.

4.člen
Spremembo tega člena predlagamo zaradi lažjega razumevanja
in razlage zakona saj je bilo pri uporabi zakona v praksi veliko
težav pri razlaganju pojma specialno vozilo.

12. člen
5. člen
i
Spremembe 7. člena bodo omogočile lažje izvajanje izdajanja
licenc prevoznikom, kakor tudi lažje ukrepanje zoper kršitelje.

S črtanjem desete točke 36. člena se odpravlja oprostitev
pridobivanja dovolilnic za opravljanje prevozov rož oziroma rastu ,
ker gre tudi v teh primerih za popolnoma komercialne prevoze
13. člen

6. In 7. člen

Spremembe 39. člena odpravljajo različna in napačna tolmačenj
zakona.'

Te spremembe omogočajo pravno podlago za določanje višin
pristojbin in stroškov pri izdaji dovoljenj.

poročevalec, št. 34

34

24. maj 19"

uradno osebo, ki nadzira prehod državne meje in ne preveri
tehnične brezhibnosti tujega vozila. Določba je bila črtana na
predlog ministrstva za finance saj menijo, da uradna oseba zaradi
malomarnega dela lahko odgovarja samo disciplinsko.

14. člen
Glede na dosedanjo obliko 41. člena je prihajalo do situacij, da se
je cestna taksa zaračunavala glede na registracijo posameznega
vozila (posebej za vlečno vozilo in posebej za priklopnik).
Spremembe to urejajo enotno tako, da se taksa vedno
obračunava glede na vlečno vozilo, razen v primeru sklenjenih
drugačnih mednarodnih sporazumov.

23. člen
Sprememba 60.člena je potrebna zaradi redakcijske napake pri
sprejemanju zadnjih sprememb ZPCP v letu 1998, ko je bila v
besedilo tega člena namesto besedice "ali" zapisana besedica
"in". S tem je prihajalo do težav pri uporabi in razlagi zakona, saj
so bile tako zahteve zakona veliko ostrejše, v določeni meri pa je
bilo besedilo tudi v nasprotju samo s seboj. S to spremembo bo ta
napaka odpravljena, zahteve zakona pa jasnejše.

15. člen
Spremembe 51. člena omogočajo lažjo kontrolo in ukrepanje zoper
kršitelje zakona.
16. do 22. člen

24. člen
Predvidene spremembe v teh členih bodo omogočile iažje
inšpekcijsko nadzorstvo nad prevozniki ter učinkovito ukrepanje
zoper kršitelje. Do sedaj so namreč sodniki za prekrške večkrat
ustavili postopke zoper prevoznike zaradi napačnih definicij
zakona ali nenatančnih kazenskih določb. V teh členih so
predvidene spremembe členov z kazenskimi določbami, ki so v
praksi pri ukrepanju inšpekcijskih služb povzročale probleme.

Ta člen ureja že pridobljene pravice (temeljne plane) prevoznikov
z dosedanjimi delitvami dovolilnic in omogoča lažji prehod na
nekoliko drugačnejši postopek delitve.
25. člen
S tem členom se pojmi uporabljeni v zakonu o prevozih v cestnem
prometu uskladijo s pojmi uporabljenimi v carinskem zakonu.

Zaradi tega je povsod izraz "domači prevoznik" nadomeščen s
"pravno osebo ali posameznikom ter posameznikom, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti". S temi
izrazi so zajete vse kategorije oseb, ki se v kakršnikoli obliki
lahko pojavijo kot prevozniki, obenem pa je omogočeno nemoteno
ukrepanje zoper njih, če kršijo zakon.

26. člen

črtana je bila določba, ki je predvidevala mandatno kazen za

S tem členom je določen "Vacatio legis" in začetek veljave
predpisa.

besedilo členov, ki se
SPREMINJAJO:

6. Tuji prevoznik je tuja fizična ali pravna oseba, ki opravlja prevoz
oseb ali stvari v mednarodnem cestnem prometu.

2. člen
(uporaba pojmov)

7. Mednarodna pogodba je vsak mednarodni večstranski ali
dvostranski sporazum, protokol, aranžma oziroma izmenjava
not, s katerimi se ureja mednarodni prevoz, in ki zavezuje
Republiko Slovenijo.

Posamezni, v tem zakonu uporabljeni izrazi, imajo naslednji
Pomen:

8. Kabotaža je vsak prevoz oseb ali stvari med posameznimi kraji
v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik.

1

• Prevoz v notranjem cestnem prometu je vsak cestni prevoz
znotraj meja Republike Slovenije.

9. Relacija je razdalja med katerimakoli krajema na liniji, ki sta v
voznem redu označena kot postaja ali postajališče.

2- Prevoz v mednarodnem cestnem prometu je vsak cestni
Prevoz najmanj čez eno državno mejo.

10. Linija je določena relacija in smer vožnje od začetne do končne
avtobusne postaje ali postajališča, na kateri se prevažajo potniki
v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in ceni, ki sta
vnaprej določena in objavljena.

3- Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem
u
Porabnikom prevoznih storitev.

11. Vozni red je ureditev linije, s katero se določa vrsta prevoza,
relacije, na katerih se opravlja prevoz, vrstni red postaj in
postajališč, njihova oddaljenost od začetne postaje ali postajališča,
čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo in
postajališče, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na
liniji, in čas veljavnosti.

Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga fizična ali pravna
°Seba
opravlja za zadovoljevanje potreb pri izvajanju svoje
e
iavnosti oziroma nalog s svojega delovnega področja.
P domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v
epubliki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje prevoza oseb ali
ari v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu.

sv
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3. člen
(obveznost dokumentov v vozilu)

12. Mednarodni linijski promet je prevoz na liniji, pri kateri je prva
postaja ali postajališče na ozemlju Republike Slovenije in zadnja
na ozemlju tuje države, kot tudi prevoz na liniji, ki tranzitira tujo
državo, zadnja postaja ali postajališče pa je ponovno na ozemlju
Republike Slovenije.

(1) Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu mora imeti voznik
domačega prevoznika med vožnjo v vozilu overjeno kopijo licence in dokument, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti
prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika, ime in priimek
voznika, glavni podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila,
stanje števca ob začetku in na koncu vožnje in podpis
pooblaščene osebe, ki je izdala dokument. Po opravljeni vožnji se
v dokument vpišejo še podatki o skupnem številu prevoženih
kilometrov, podatki o številu prepeljanih potnikov in potniških
kilometrih ter podatki o količini prepeljanega blaga in tonskih
kilometrih.

13. Medkrajevni linijski promet je javni prevoz med dvema ali več
kraji in se lahko opravlja kot potniški, hitri ali direktni.
14. Primestni promet je javni prevoz med območjem mesta in
njegovo okolico, ki je namenjen pretežno potnikom, ki se vozijo
na delo, v šolo in podobno (dnevna migracija) oziroma prevoz
potnikov, namenjen dnevni migraciji med posameznimi mesti
oziroma naselji, ki predstavljajo gospodarsko celoto.
15. Mestni promet je javni linijski prevoz na ureditvenem območju
mesta.

(2) Pri opravljanju javnega prevoza oseb v mestnem cestnem
prometu in pri opravljanju avto-taksi prevozov, dokumenta iz
prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebno imeti v vozilu.

16. Itinerer označuje določeno smer gibanja prevoznega sredstva
na avtobusni liniji.

(3) Domači prevoznik mora voditi obvezno evidenco izdanih
dokumentov iz prvega odstavka tega člena ter jih hraniti najmanj
eno leto.

17. Potniški prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po voznem
redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in
avtobusnih postajališčih.

(4) Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
morajo imeti oznake in opremo, ki ju predpiše minister, pristojen
za promet.

18. Hitri prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po voznem
redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na
pomembnejših avtobusnih postajališčih.

4. člen
(vrste licenc)

19. Direktni prevoz je prevoz oseb, pri katerem potniki po voznem
redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo na končni
avtobusni postaji oziroma avtobusnem postajališču.

(1) Pravica do opravljanja prevozov oseb in stvari v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu se pridobi na podlagi licence.

20. Avtobusna postaja je določen prostor za sprejem in odpravo
avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za varno vstopanje
in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in
voznega osebja, za hrambo prtljage, sanitarije ter prometni urad
in s posebnimi predpisi določeno opremo.

(2) Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici
Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije za naslednje
vrste prevozov:
1. v mednarodnem cestnem prometu za:

21. Pomembnejše avtobusno postajališče je prostor, določen za
postanek avtobusov, ki mora imeti zadostno število peronov za
varen vstop in izstop potnikov, mesta za prodajo vozovnic, prostor
za zadrževanje potnikov, tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov
in objavo delovnega časa, javno telefonsko govorilnico, javne
sanitarije in urejene prometne površine.

-

2. v notranjem cestnem prometu za:

22. Avtobusno postajališče je prostor, določen za postanek
avtobusov po voznem redu in za varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov.

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

23. Parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobuse je urejen prostor
za parkiranje, na katerem so za vozno osebje zagotovljeni minimalni
higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in telefon.
24. Postaja za tovorna vozila je določen prostor z ustreznimi
objekti za parkiranje ali garažiranje tovornih vozil s prometnim
uradom in sanitarnimi napravami.

(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti,
če gre za opravljanje prevozov z vozili, ki so namenjena potrebam
javne varnosti, obrambe in potrebam državnih organov, za
prevoze s poštnimi in intervencijskimi vozili, za medicinske j
humanitarne prevoze ter za prevoze za lastne potrebe, ki Ji
pravne ali fizične osebe opravljajo z osebnimi avtomobili, z vozk
katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in
prevoze s specialnimi vozili, ki so predelana za poseben nam >
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja in služijo prevo
za lastne potrebe.

25. Dovoljenje za prevoz je skupno ime za več vrst listin, določenih
v tem zakonu ali v mednarodni pogodbi, s katerimi se dovoljuje
vozilu s tujo registracijo pristop na slovenske ceste in vožnja po
njih, oziroma vozilu s slovensko registracijo pristop na ceste
države, katere organ je izdal dovoljenje, in vožnja po njih.
26. Dovolilnica je listina, s katero se dovoljuje enkratni pristop
vozilu s tujo registracijo na slovenske ceste in vožnja po njih,
oziroma vozilu s slovensko registracijo pristop na ceste države,
katere organ je izdal dovoljenje, in vožnja po njih.
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7. člen
(pogoji za opravljanje prevozov)

33. člen
(delitev dovolilnic)

(1) Domači prevoznik lahko začne opravljati prevoz oseb in stvari
v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, ko pridobi licenco.

(1) Delitev dovolilnic opravlja ministrstvo, pristojno za promet, po
merilih, postopku in na način, kot jih s pravilnikom določi minister,
pristojen za promet.

(2) Licence ni mogoče prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

(2) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se določijo tudi vsebina in
roki za pripravo poročil o opravljenem razdeljevanju dovolilnic.

(3) Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Obrtna zbornica
Slovenije odvzame domačemu prevozniku licenco, če ugotovi,
da ta več ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ali da opravlja prevoze
v nasprotju z izdano licenco.

(3) Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
domačega prevoznika.

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za promet.

(4) Višino povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem
dovolilnic, določa minister, pristojen za promet.

19. člen
(dovoljenje)

34. člen
(dovolilnice za tujega prevoznika)

(1) Mednarodni linijski prevoz oseb se na ozemlju Republike
Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za promet.

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

(2) Dovoljenje se izda na zahtevo zainteresiranega domačega ali
tujega prevoznika, ki ji je potrebno priložiti vozni red, cenik, itinerer
in druge priloge, določene z mednarodno pogodbo.

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

(3) Tuji prevoznik pošlje zahtevo za izdajo dovoljenja po pristojnem
organu države, kjer je vozilo registrirano.

(3) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo v skupini vozil
registrski označbi različnih držav, je potrebna dovolilnica le za
motorno vozilo, razen če ni v mednarodni pogodbi drugače
določeno.

(4) Register mednarodnih linij vodi ministrstvo, pristojno za promet.
26. člen
(način opravljanja)

(4) Dovolilnica za prevoz stvari mora biti v tujem vozilu, ko je ta
na območju Republike Slovenije.

(1) Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem
prometu se opravlja kot:

(5) Na mejnem prehodu oziroma na drugem kraju, kjer se opravlja
carinsko nadzorstvo in od katerega začne tuje vozilo voziti po
cestah v Republiki Sloveniji, preverja carinski organ ali je v vozilu
dovolilnica iz prvega odstavka tega člena. Če ugotovi, da v vozilu
ni predpisane dovolilnice, mu prepove vstop v Republiko Slovenijo,
oziroma če to ugotovi na drugem kraju, kjer se opravlja carinska
kontrola, prepove nadaljnjo vožnjo.

1 ■ krožna vožnja zaprtih vrat, to je prevoz iste skupine oseb, ki se
Prevaža z istim vozilom;
2- prevoz oseb pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi;
3- izmenične vožnje, organizirane za prevoz vnaprej organiziranih
skupin oseb, z več potovanji iz istega odhodnega kraja do istega
namembnega kraja, pri čemer se mora vsaka skupina, ki je
odpotovala skupaj, vrniti v isti sestavi tako, da je pri prvi'vožnji ob
vrnitvi in zadnji vožnji ob odhodu vozilo prazno;

(6) Če drugi pristojni organi pri kontroli prometa ugotovijo, da je
tuje vozilo v prometu na cestah v Republiki Sloveniji brez
dovolilnice, ga spremljajo do najbližje službe carinskega
nadzorstva.

4- drugi prevozi oseb v prostem cestnem prometu, kot so:
) prevzem oseb, ki so se organizirale kot skupina v tretji državi,
vendar ne v tisti, v kateri je vozilo registrirano, in ne v tisti državi,
na ozemlju katere se skupina prevzame v prevoz, in to tako, da
se m
ora vozilo s skupino oseb vrniti v državo, v kateri je vozilo
re
gistrirano;

(7) Cariniki in drugi pristojni organi o tujem prevozniku brez
dovolilnice takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za promet, ki lahko
odloči, da se tujemu prevozniku brez dovolilnice prepove vožnja
po cestah v Republiki Sloveniji in določi, kako ga je treba odpraviti
iz Republike Slovenije, oziroma da se mu dovoli vožnja po cestah
v Republiki Sloveniji, za kar izda posebno dovoljenje.

b) prevoz, pri katerem vstopa vozilo v državo prazno zaradi
Povzema
skupine oseb in prevoza te skupine na območje države,
v
kateri je vozilo registrirano.

35. člen
(posebno dovoljenje)

a

Tuji prevoznik iz države, s katero Republika Slovenija ni sklenila
pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari, lahko pridobi
proti plačilu na mejnem prehodu oziroma drugem kraju, kjer se
opravlja carinsko nadzorstvo, posebno dovoljenje za prevoz stvari
in plača cestno takso v skladu s 40. členom tega zakona. Kopije
tako izdanih dovoljenj pošlje carinski organ ministrstvu, pristojnem
za promet, do desetega v mesecu za prejšnji mesec.

j2) Prevoze iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko opravljajo
u
i' Prevozniki brez dovoljenja, prevoze iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka pa le z dovoljenjem, ki ga izda država, v kateri se
Povozi opravljajo, razen če ni v mednarodni pogodbi drugače
ao|
očeno.
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36. člen
(prevozi brez dovolilnice)

51. člen
(pristojnosti carinskih organov)

(1) Ne glede na določbe 34. in 35. člena tega zakona, dovolilnica
ni potrebna:

(1) Carinski organi so pooblaščeni, da na mejnem prehodu
oziroma na drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo,
preverjajo, ali ima tuji prevoznik dovoljenje in druge listine,
predpisane v tem zakonu, drugih predpisih in mednarodnih
pogodbah. Če ugotovijo, da tuji prevoznik v vozilu nima
predpisanega dovoljenja, mu prepovejo vstop v Republiko
Slovenijo oziroma nadaljnjo vožnjo po cestah v Republiki Sloveniji.

1. za prevoz stvari z javnega letališča in na javno letališče, če
pride do havarije ali druge nesreče letala, ali če mora letalo pristati
zaradi spremenjene smeri leta v sili, ali če so odpovedane letalske
linije;
2. za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove
prikolice;
3. za prevoz posmrtnih ostankov;
4. za prevoz stvari pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih;
5. za prevoz poštnih pošiljk;
6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in razstave;
7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke, gin
druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali za filmska,
radijska in televizijska snemanja;
8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko predelavo;
9. za prevoz čebel in ribjega podmladka;
10. za prevoz cvetja, okrasnih rastlin in rastlinskih sadik;
11. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot pomoč v
primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v humanitarne
namene;
12. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila in
prevzamejo za prevoz stvari iz pokvarjenih vozil v Republiki
Sloveniji ali tretji državi;
13. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil
(servisna remontna vozila);
14. za prevoz tovorov izključno v reklamne namene ali za pouk;
15. za vozila z nosilnostjo do 3.500 kg ali skupno maso do 6.000
kg

(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo tujemu
vozniku dovoljenje iz prvega odstavka 19. in 26. člena tega zakona,
če dvomijo o njegovi pravilnosti, oziroma če voznik ne spoštuje
pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba skupaj
z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati v 24 urah ministrstvu,
pristojnem za promet, da o tem dokončno odloči.
(3) Carinski organi izvršujejo odločitve ministrstva, pristojnega
za promet, iz 28. in 39. člena tega zakona.
54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora:
1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7., 14.,
20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;
2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega
postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga
je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali zdravje ljudi
ali večja premoženjska škoda;
3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki niso
označena in opremljena, kot je to določeno s predpisom, izdanim
na podlagi tega zakona;
4. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.

(2) Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik v vozilu
listine in drugo dokumentacijo, iz katerih je razvidno, da gre za
enega od navedenih prevozov.
39. člen
(začasna prepoved vožnje tujemu prevozniku)

(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva izreče
ustni ukrep ali prepoved, izda odločbo o tem ukrepu ali prepovedi
najkasneje v roku osem dni od dneva ustne odločitve tistemu, na
katerega se odločba nanaša.

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o začasni
prepovedi vožnje po cestah v Republiki Sloveniji vozilom tujega
prevoznika, ki kljub poprejšnjemu opozorilu ne prevaža stvari v
skladu s tem zakonom ali z mednarodno pogodbo.

(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor
pravico vstopa v poslovne prostore ali objekte in pregledati
naprave, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente
domačih ali tujih prevoznikov, vezane na opravljanje prevozov
oseb in stvari v cestnem prometu. Inšpektor ima pravico pridobiti
osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastniku
vozil in druge podatke potrebne za vodenje postopkov v zvezi z
kršitvami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

(2) Začasna prepoved vožnje po cestah v Republiki Sloveniji se
izreče vozilu tujega prevoznika ob prehodu državne meje, če
vozilo ne izpolnjuje varnostno-tehničnih pogojev in prekomerno
onesnažuje okolje ali ogroža cestni promet.
(3) Začasna prepoved se izreče za čas od treh do 12 mesecev.

(4) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki
sta jih pravna oseba ali samostojni podjetnik določila kot svoj
sedež ali kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.

41. člen
(cestna taksa za vozila različnih registrskih označb)
(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski označbi
različnih držav, se zaračunava cestna taksa v zneskih, ki veljajo
za državo, v kateri je registrirano posamezno vozilo.

(5) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpektor pregleda
le tisti del prostorov, ki je namenjen poslovanju. V primerih, ko
pravna oseba ali samostojni podjetnik vstopu nasprotuje, si mora
inšpektor za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega
sodišča.

(2) Če je eno od vozil iz prejšnjega odstavka iz države, s katero
je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestna taksa ne
zaračunava, se za drugo vozilo cestna taksa zaračunava v
znesku, ki velja za državo, v kateri je vozilo registrirano.

(6) Pravna oseba ali samostojni podjetnik mora inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva ter mu dostavi ^
poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, če inšpek
to zahteva.

(3) Za motorna in priklopna vozila s tujo registracijo, ki jih ima v
zakupu domači prevoznik, se zaračunava cestna taksa v zneskih,
ki veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno vozilo.
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iz prejšnjega odstavka tega člena.

(7) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prvega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve^

58. člen
55. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
' prekršek domači ali tuji prevoznik - pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik:

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če opravlja prevoze oseb in stvari v notranjem ali
mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali v
nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 4. člena).

1. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu oseb kabotažo
(17. člen);
, 2. če opravlja mednarodni linijski prevoz oseb v Republiki Sloveniji
brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet (prvi odstavek
19. člena);
3. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb na
ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovoljenja za
njegovo opravljanje ali njegove kopije, ki jo overi organ, ki jo je
izdal (20. člen);
4. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja v skladu
s cenikom, voznim redom in itinererjem, ki ga potrdi ministrstvo,
pristojno za promet (21. člen);
5. če brez ustreznih listin ali dovoljenja opravlja mednarodni prosti
prevoz oseb (26. člen in 27. člen);
6. če pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem
prostem cestnem prometu v vozilu nima v redu izpolnjene
kontrolne listine s seznamom potnikov, ki ga je podpisal prevoznik
in potrdil pristojni carinski organ na mejnem prehodu (prvi odstavek
27. člena);
7. če pri opravljanju mednarodnega prevoza stvari, ki se opravlja
na podlagi dovolilnice, v tujem vozilu nima dovolilnice za prevoz
stvari (četrti odstavek 34. člena);
8. če opravlja brez dovoljenja notranji prevoz stvari med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 37. člena);
9. če opravlja brez dovoljenja prevoz stvari iz Republike Slovenije
v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko Slovenijo (prvi
odstavek 38. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.
56. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu,
nimajo oznak in opreme, kot so določene s predpisom, izdanim
na podlagi tega zakona (tretji odstavek 3. člena);
2. če o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti javnosti
preko sredstev javnega obveščanja in ministrstva, pristojnega
za promet (tretji odstavek 12. člena);
3. če opravlja javni prevoz v prostem cestnem prometu brez
predhodne pisne pogodbe ali v nasprotju z njo ali če v času
opravljanja prevoza v vozilu nima te pogodbe (14.člen);
4
- če z avtobusom ne ustavi na vsaki avtobusni postaji ali
Postajališču v skladu z voznim redom, ali ustavi izven avtobusnih
Postaj in avtobusnih postajališč, ki so urejena in določena v
voznem redu (drugi odstavek 9. člena, 45. člen);
5
- če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanjem predpisanih
zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi
Pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov (prvi
odstavek
49. člena);
6
- če ne zagotovi opravljanja prevozov oseb ali stvari v cestnem
Prometu v času stavke (50. člen).
7
- če ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali prepovedi
'nšpektorja (54. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.
59. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna
vozila oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse, če ne
objavi na vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih
pogojev poslovanja (tretji odstavek 43. člena in drugi odstavek
48. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
Prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
lz
Prejšnjega odstavka tega člena.
57. člen

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

1

( ) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
Prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik
Posameznik:

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če inšpektorju ne posreduje zahtevanih podatkov,
pisnega pojasnila ali izjave v roku, ki ga določi inšpektor ali, če
inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja nadzorstva ali
mu ne dostavi poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov,
če inšpektor to zahteva (tretji in šesti odstavek 54. člena).

i- če pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu voznik
omačega prevoznika med vožnjo v vozilu nima overjene kopije
ICe
nce in dokumenta, iz katerega so razvidni podatki o vrsti
Prevoza, tirma oziroma ime in sedež prevoznika in drugega
oznega osebja, glavni podatki o smeri vožnje, registrska številka
ožila, stanje števca ob začetku in na koncu vožnje in podpis
^ooblaščene osebe (prvi odstavek 3. člena);
■ ce voznega reda ne objavi na krajevno običajen način
^alpozneje 14 dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen za
ace,0
k njegovega izvajanja (11. člen).
p2'

(4) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje uradna
oseba, ki nadzira prehod državne meje, če pri kontroli vstopa
vozila tujega prevoznika ne preveri tehničnega stanja vozila in če

2
rs denarno

kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
ek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
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(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela
voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela tudi, če ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega
zakona, če opravljajo delo voznika od 13.12. 1983 dalje in če so
končale eno od naslednjih vrst izobraževanj:

dovoli tranzit po cestah v Republiki Sloveniji vozilu, ki je tehnično
oporečno in prekomerno onesnažuje okolje ali ogroža varnost
prometa (drugi odstavek 39. člena).
59a. člen

- šolo za voznike motornih vozil do vključno šolskega leta 1977/
1978,
- šolo za poklic voznik po zakonu o poklicnem izobraževanju in
urejanju učnih razmerij (Uradni list SRS, št. 26/70),
- dveletni skrajšani program vožnja motornega vozila - smer
voznik, po zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list
SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89).
(4) Kot neprekinjeno opravljanje del voznika se šteje tudi čas, ko
je bil voznik prijavljen pri pristojnem zavodu za zaposlovanje iz
vzroka prenehanja delovnega razmerja kot posledica
tehnološkega viška.

(1)2 denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju
voznika, ki stori prekršek iz 1. točke prvega odstavka 57. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist ali inšpektor
na kraju voznika, ki med vožnjo v vozilu nima overjene kopije
licence (3. člen).
60. člen
(obveznost uskladitve)

(5) Prevozniki, ki opravljajo prevoze z vozili do 3.500 kg nosilnosti
ali 6.000 kg skupne mase, morajo pridobiti licenco iz prvega
odstavka 4. člena tega zakona do 31. 3. 1999.

(1) Prevozniki, ki do uveljavitve tega zakona in do uveljavitve
podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, že opravljajo
prevoze oseb in stvari, morajo pridobiti licence iz prvega odstavka
4. člena tega zakona do 31. 12. 1997.
(2) Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, mora
opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 5. točke prvega
odstavka 5. člena tega zakona do 31. 12. 1997.
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Predlog zakona o

VARSTVU

OSEBNIH

PODATKOV

(ZVOP)

- EPA 727 - tretja 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 161. korespondenčni seji dne
14/5-1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 13. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1999 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

Hkrati pošilja pojasnilo v zvezi s primernostjo ureditve 22.
člena predloga zakona o varstvu osebnih podatkov.

5. Upravljavec zbirke osebnih podatkov - je fizična ali pravna
oseba, ki je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika
pooblaščena, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko
osebnih podatkov.
6. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba, ki
je za pridobivanje osebnih podatkov pooblaščena z zakonom,
pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika na katerega se
osebni podatki nanašajo.
7. Pisna privolitev posameznika - je podpisana privolitev
posameznika, da se določeni podatki o njem obdelujejo za
določene namene, in ima obliko listine, določila v pogodbi,
določila v naročilu, priloge k vlogi, ali drugo obliko v skladu s
posebnim zakonom ipd..
8. Blokiranje - je takšna sprememba oblike osebnih podatkov,
da jih ni več mogoče povezovati s posameznikom ali pa je to
mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo
časa.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z varstvom osebnih podatkov se preprečujejo nezakoniti In
neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi
osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in
uporabi le-teh.
2. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1

- Osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali
razmerja posameznika ne glede na obliko, v kateri je izražen.
Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba na katero
se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se
lahko identificira na način, ki ne povzroča velikih stroškov ali
ne zahteva veliko časa.
3
- Obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shranjevanje
a|
i združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov,
spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom,
iskanjem, blokiranjem in brisanjem, obdelava je lahko ročna
a" s sredstvi Informacijske tehnologije.
■ Zbirka
osebnih podatkov - je vsak niz podatkov, ki vsebuje
v
saj en osebni podatek ne glede na to, ali je centraliziran ali
0r
ganiziran in strukturiran na podlagi meril, ki omogočajo
u
Porabo ali združevanjem podatkov, in ne glede na to, ali se
°bdeluje s sredstvi informacijske tehnologije ali ne.
24
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3. člen
Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je obdelava osebnih
podatkov določena z zakonom ali, če ima upravljavec zbirke
osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.
Državni organi, organi lokalnih skupnosti In nosilci javnih
pooblastil lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke, za
katere je tako določeno z zakonom.
Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki so za n/ihovo zbiranje
pooblaščeni z zakonom, lahko zbirajo osebne podatke, ki
se nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična, verska In
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s pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati
tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in
njihovega zavarovanja.

druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno življenje
samo na podlagi pisne privolitve posameznika. Z zakonom
se lahko določi tudi druge vrste osebnih podatkov, ki jih lahko
upravljavci zbirk osebnih podatkov zbirajo na podlagi pisne
privolitve posameznika.

8. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali
dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
obdelujejo osebne podatke oseb s katerimi so v pogodbenem
razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic
iz pogodbenega razmerja.

Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika.
_Za posamezne primere lahko zakon določi, da se osebni podatki
zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že obstoječih zbirk
osebnih podatkov, pri čemer mora biti določena oseba oziroma
zbirka in vrsta osebnih podatkov, podatkov ter način zbiranja. Pri
pridobivanju podatkov Iz že obstoječih zbirk, je potrebno
upoštevati namene, za katere so bili zbrani.

Kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi pisne privolitve
posameznika, mora biti ta predhodno pisno seznanjen z namenom
obdelave podatkov in še posebej z namenom njihove uporabe in
časom shranjevanja.

Osebni podatki, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim
poreklom, političnimi, verskimi In drugimi prepričanji,
izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni,
spolnim življenjem, se smejo zbirati in povezovati tudi
drugih oseb ali pridobivati in povezovati iz že obstoječih
zbirk osebnih podatkov samo ob osebni privolitvi
posameznika, na katerega se nanašajo, razen če uporabnik
osebnih podatkov namerava uporabljati osebne podatke
za statistične ali znanstveno • raziskovalne namene, v obliki
ki ne omogoča identifikacije posameznikov, pri čemer mora
biti določena zbirka In vrsta osebnih podatkov ter način
zbiranja.

4. člen
Obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na rasno in
drugo poreklo, politična, verska In druga prepričanja,
pripadnost sindikatu, spolno življenje, kazenske obsodbe
In zdravstveni podatki, mora biti posebej označena In
zavarovana.
Osebni podatki iz prvega odstavka tega člena se smejo
posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, če so
posebej zavarovani s kriptografskimi metodami In
elektronskim podpisom tako, da je zagotovljena nečitljivost
podatkov med njihovim prenosom.

Pri pridobivanju osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov s
področja javne varnosti, državne varnosti, obrambe države,
pravosodja in zdravstva, ni dovoljena uporaba istega
povezovalnega znaka.

5. člen

9. člen

Določbe tega zakona se ne uporabljajo:

Osebni podatki se.smejo obdelovati samo za namene določene z
zakonom, ali s pisno privolitvijo posameznika in ne smejo biti
uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni.

1. za osebne podatke, v zbirki osebnih podatkov, za katere je
posameznik pisno privolil, da so v njej in je po naravi ali namenu
lahko vsakomur dostopna;
2. za osebne podatke, ki jih zbirajo stranke, društva ali druge
podobne organizacije o svojih članih, če se ti strinjajo;
3. za osebne podatke, ki so sestavni del firme ali imena družbe
ali poslovalnice ali druge organizacije oziroma ustanove;
4. za osebne podatke, vsebovane v knjigah, publikacijah in
drugih gradivih, ki se shranjujejo v muzejih, knjižnicah, arhivih
in podobnih javnih ustanovah, ter so javna in splošno
dostopna.

10. člen
Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko časa,
dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili
obdelovani.
Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni podatki
zbrišejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zakonom
za posamezne vrste osebnih podatkov ni določeno drugače.

6. člen
11. člen

Na ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku, ne
glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo
osebnih podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora, če ni predpisano
drugače, proti plačilu stroškov posredovanja, posredovati osebne
podatke uporabnikom osebnih podatkov.

2. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabniku, ki ni
uporabnik osebnih podatkov po tem zakonu samo, če ta
namerava uporabljati osebne podatke za statistične a i
znanstveno-raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoc
identifikacije posameznikov.

7. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko posamezna opravila
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov poveri drugi fizični ali pravni
osebi, ki je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti.

Upravljavec centralnega registra prebivalstva lahko uporabnikom
iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne zahteve posreduje ime.
priimek, poklic in naslov posameznika, ki Je bil ob zbiranj
osebnih podatkov pisno seznanjen s to možnostjo,
posredovanja podatkov ni prepovedal, če te podatke potrebui

Oseba iz prejšnjega odstavka sme opravljati samo storitve
obdelave osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil in
osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za
noben drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo
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za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzorcev ali za
pridobitev pisne privolitve posameznika.

obdelovalci in uporabniki osebnih podatkov.

Upravljavec centralnega registra prebivalcev ali evidenc stalno
in začasno prijavljenih prebivalcev, mora na način, ki je določen
za izdajo potrdila, posredovati posamezniku ali pravni osebi ali
drugi organizaciji ime, priimek in naslov osebe, zoper katero
uveljavlja ali varuje svoje pravice pred državnimi organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

4. Katalogi podatkov in katalog zbirk osebnih
podatkov
14. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih
podatkov zagotovi katalog podatkov, ki vsebuje:

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora za vsako
posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje
ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu in na
kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko
varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja
osebnih podatkov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uporabnik osebnih podatkov in upravljavec iz tretjega odstavka
tega člena, ter posameznik, pravna oseba ali druga organizacija
iz četrtega odstavka tega člena, morajo s prejetimi osebnimi
podatki ravnati po določbah tega zakona.

9.
10.

11a. člen

11.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko posreduje
uporabnikom osebne podatke o umrli osebi, če uporabnik
lahko Izkaže zakoniti Interes za uporabo osebnih podatkov
o umrli osebi pa umrli v času svojega življenja ni izrecno
prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov oziroma je
razvidno, da jih ni želel posredovati in, če temu ožji družinski
člani ne nasprotujejo.

12.
13.

naziv zbirke osebnih podatkov,
upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež,
pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov,
kategorije posameznikov,
vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov,
pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
način zbiranja osebnih podatkov,
namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih
podatkov ter pravna podlaga namena,
čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov,
omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki
osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev,
uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov,
ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna
podlaga iznosa.
opis zavarovanja
15. Člen

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve,
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zakonom
vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog podatkov),
in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.

3. Zavarovanje osebnih podatkov
12. člen
Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske in ustrezne
iogično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni
Podatki^preprecu/e slučajno ali namerno nepooblaščeno
uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali Izgubo kakor
tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da se:

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu iz
prejšnjega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena,
in sicer v roku 7 dni od dneva spremembe.
Ministrstvo iz prvega odstavka objavi katalog zbirk osebnih
podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom o
metodologiji njegovega vodenja.

1

- varujejo prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in
stemsko programska oprema;
2- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo
osebni podatki;
3- preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri
njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih
omrežjih;
4. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni
Podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo
le to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo
Pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih
Podatkov.
S|

5. Pravice posameznika
16. člen
Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk osebnih podatkov,
mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpogled v
katalog zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov.
Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma istega
dne, najkasneje pa v 7 dneh, sicer se šteje, da je zahteva zavrnjena.

^ primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni preko
6le
komunikacijskega omrežja, morajo strojna, sistemska in
a
Plikativno programska oprema zagotavljati, da bo obdelava
osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov v mejah pooblastil
u
Porabnika osebnih podatkov.

17. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora na zahtevo
posameznika:
1. posamezniku omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled
v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov
in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;

13. člen
postopke in ukrepe iz prejšnjega člena predpišejo v svojih aktih in
a
9otavljajo njihovo izvajanje upravljavci zbirk osebnih podatkov,
24. naj iggg
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Stroške v zvezi z dopolnitvijo, popravo in izbrisom osebnih
podatkov ter obvestilom nosi upravljavec zbirke osebnih podatkov.

2. posamezniku posredovati izpis osebnih podatkov, ki so
vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
3. posamezniku posredovati seznam tistih, katerim so bili v
skladu s petim odstavkom 11. člena tega zakona v določenem
obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki
osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
4. posamezniku omogočiti vpogled v vire podatkov In
logiko obdelave.

Dopolnitev, poprava ali izbris podatkov upravljavca ne rešuje
morebitne kazenske in materialne odgovornosti.
6. Varstvo pravic posameznika

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na zapisnik
pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov.

19. člen
Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene
s tem zakonom, lahko s tožbo zahteva sodno varstvo ves čas,
dokler kršitev traja.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora posamezniku
omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov po 1. točki prvega
odstavka tega člena najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel
zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi
katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočil.

Če je kršitev iz prejšnjega odstavka prenehala, lahko posameznik
vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala.

Izpis iz 2 točke in seznam iz 3 točke prvega odstavka tega člena
mora upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovati
posamezniku v tridesetih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali
pa ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu
izpisa oziroma seznama ne bo posredoval.

O tožbi odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki ureja
postopek v upravnem sporu, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Če upravljavec ne ravna po tretjem in četrtem odstavku tega
člena, se šteje, da je zahtevo zavrnil.

20. člen

Izpis iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne more nadomestiti
listine ali potrdila po predpisih o upravnem ali drugem postopku,
kar se označi na izpisu.

V tožbi, vloženi zaradi kršitev pravic iz 18. člena tega zakona,
lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do odločitve o
njegovem predlogu, naloži upravljavcu zbirke osebnih podatkov,
da prepreči vsakršno uporabo spornih osebnih podatkov.

Stroške v zvezi z zahtevo in izpisom nosi upravljavec zbirke
osebnih podatkov.

V postopku, v katerem se odloča o tožbi, je javnost izključena.

Postopek s tožbo je nujen.

21. člen

18. člen

Če je bila posamezniku zaradi uporabe osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanj in ki so bili zbrani na način ali za namen, ki ni v
skladu z določbami tega zakona, povzročena škoda, lahko od
povzročitelja zahteva odškodnino v skladu z zakonom,

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora na zahtevo
posameznika:
1. dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi,
da so nepopolni, netočni ali neažurni;
2. izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da
so bili zbrani v nasprotju z določbami tega zakona.

7. Omejitve pravic posameznika
22. člen

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na zapisnik
pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov.
V primeru, ko upravljavec zbirke osebnih podatkov ugotovi, da
so osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora sam
dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti posameznika, če z zakonom
ni določeno drugače.

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov je
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa zakon rt
potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti
preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja In preganjanji
kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice>
monetarne, proračunske In davčne zadeve,nadzora javr>e
varnosti, In varstva subjekta podatkov ali pravic
svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namen3,
zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvo0
osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim
drugim poreklom, političnimi, verskimi In druglrn
prepričanji, Izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen
nalezljivih bolezni, spolnim življenjem.

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov po prvem odstavku
tega člena mora upravljavec zbirke osebnih podatkov opraviti v
15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvesti vlagatelja
zahteve ali pa ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih
tega ne bo storil.
O dopolnitvi, popravi ali izbrisu osebnih podatkov mora upravljavec
zbirke osebnih podatkov nemudoma obvestiti uporabnike osebnih
podatkov, ki jim je osebne podatke posredoval.

Ne glede na prejšnji odstavek ni mogoče omejiti pravice do
vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov in pravice zahteva'1
sodno varstvo.

Če upravljavec zbirke osebnih podatkov ne ravna po četrtem
odstavku tega člena, se šteje, da je zahtevo zavrnil.
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preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje.
V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju po prejšnjem odstavku
ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
seznani o svoji ugotovitvi tudi prizadete, neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja.

8. Iznos osebnih podatkov iz države
23. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih
podatkov, če ima država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo
osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem
izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Osebne podatke, s katerimi se seznani inšpektor pri izvajanju
inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno tajnost.

Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredovanje
osebnih podatkov tujim uporabnikom osebnih podatkov dopustno,
če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na podlagi
mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter pogodb o
znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem
podobnem sodelovanju.

27. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost:

24. člen

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki
ga določi,
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in
pravnim osebam iz 13. člena tega zakona, ki niso zagotovile
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih
podatkov In vsem, ki nezakonito obdelujejo osebne
podatke.
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov,
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega
zakona.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, in
sicer v 5 dneh od dneva njene vročitve.

Ne glede na določbe 23. člena iznos osebnih podatkov in njihovo
posredovanje tujim uporabnikom osebnih podatkov nista
dopustna, če tako določa zakon.

Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka ne zadrži
njene izvršitve, o njej pa mora biti odločeno v 7 dneh. O pritožbi
odloči vlada.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če v to
pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledicami.
Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z
določbami 14. člena tega zakona.

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi
kršitev, je dolžan, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega
dejanja oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku v
primeru suma storitve prekrška po tem zakonu.

9. Inšpekcijsko nadzorstvo
25. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov.

10. Spremljanje izvrševanja zakona

V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo:
-

28. člen

nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov,
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih
oseb iz 13. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost,
nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje
prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih
podatkov, ter
nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim
uporabnikom osebnih podatkov.

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje
določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo državnega
zbora.
11. Kazenske določbe
29. člen
Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek upravljavec zbirke osebnih podatkov, pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti:

26. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen:

"

1. če obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v
zakonu ali pisni privolitvi posameznika (prvi odstavek 3. člena);
2. če posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
poveri drugi osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu z drugim
odstavkom 7. člena;
3. če v nasprotju z zakonom zbira osebne podatke od drugih
oseb ali jih pridobiva iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov
(8. člen);
4. če obdeluje osebne podatke za namene, ki niso določeni v
zakonu ali pisni privolitvi posameznika, ali jih uporablja na
način, ki ni združljiv s temi nameni (9. člena);

pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom osebnih podatkov,
pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov, katalogov
podatkov in kataloga zbirk osebnih podatkov,
pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje
osebnih podatkov,
pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki,
ter računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo,
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5. če ne zbriše ali blokira osebnih podatkov, potem ko je bil
dosežen namen, zaradi katerega so bili obdelani in shranjeni
(10. člen);
6. če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali
petim odstavkom 11. člena;
7. če ne zagotovi, da katalog podatkov vsebuje podatke, ki jih
določa zakon (14. člen);
8. če ne posreduje podatkov za potrebe kataloga zbirk osebnih
podatkov (15. člen);
9. če ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali četrtim odstavkom 17.
člena;
10. če ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim ali petim
odstavkom 18. čiena;
11. če v nasprotju z določbami 23. člena tega zakona iznaša
osebne podatke iz države.

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v
skladu s tem zakonom obdeluje osebne podatke in ne zagotovi
zavarovanja osebnih podatkov (13. člen).
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa
lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
33. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba ministrstva, pristojnega za vodenje
in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov, če krši pravico
posameznika do vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov ali
mu ne dovoli prepisa podatkov, ki so v njem vsebovani (16. člen).

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa
lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

12. Prehodne in končne določbe
34. člen

30. člen

Državni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije in
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih pooblastil,
uskladijo obdelavo osebnih podatkov z določbami tega zakona
najkasneje v 2 letih od njegove uveljavitve.

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek uporabnik osebnih podatkov, pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če obdeluje osebne podatke za
namene, ki niso določeni v zakonu ali pisni privolitvi posameznika
ali jih uporablja na način, ki ni združljiv s temi nameni (9. člen).

35. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa
lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

-

-

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

določbe zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 8/90 In 19/91),
določbe zakona o družbenem sistemu informiranja (Uradni
list SRS, št. 10/83).
35.a člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
predpisov, ki urejajo pridobivanje In povezovanje osebnih
podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim In drugim
poreklom, političnimi, verskimi In drugimi prepričanji,
Izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni,
spolnim življenjem, tudi od drugih oseb ali Iz že obstoječih
zbirk osebnih podatkov brez privolitve posameznika, na
katerega se nanašajo, razen če uporabnik osebnih podatkov
namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali
znanstveno-razlskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča
Identifikacije posameznikov.

31. člen
Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
prekorači pooblastila, vsebovana v pogodbi iz drugega odstavka
7. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

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

32. člen
Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1,000.000,00 tolarjev se
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Dodal je novi tretji odstavek, ki glasi" Osebni podatki, ki so povezani
z narodnim, rasnim in drugim poreklom, političnimi, verskimi in
drugimi prepričanji, izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen
nalezljivih bolezni, spolnim življenjem, se smejo zbirati in povezovati
tudi drugih oseb ali pridobivati in povezovati iz že obstoječih zbirk
osebnih podatkov samo ob osebni privolitvi posameznika, na
katerega se nanašajo, razen če uporabnik osebnih podatkov
namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali znanstveno
■ raziskovalne namene, v obliki ki ne omogoča identifikacije
posameznikov, pri čemer mora biti določena zbirka in vrsta
osebnih podatkov ter način zbiranja."

sprememb v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo
obravnavo
Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona o varstvu
osebnih podatkov za tretjo obravnavo na podlagi amandmajev, ki
jih je sprejel Državni zbor k besedilu zakona za drugo obravnavo,
spremenil vsebino naslednjih členov:
1. člen: besedilo se spremeni in se glasi "Z varstvom osebnih
podatkov se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v
zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju
zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh."

11. člen:

2. člen: V tretji točki je dodal besedilo "obdelava je lahko ročna ali
s sredstvi informacijske tehnologije."

V tretjem odstavku je za besedo posameznika, ki dodal besedilo
"je bil ob zbiranju osebnih podatkov pisno seznanjen s to
možnostjo, in"

3. člen:
Drugi odstavek je spremenil tako, da se glasi "Državni organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko obdelujejo
samo tiste osebne podatke, za katere je tako določeno z
zakonom."

V četrtem odstavku je za besedama državnimi organi dodal
besedilo "organi lokalnih skupnosti"
Za 11. členom je dodal novi 11a. člen, ki se glasi:

Tretji odstavek je spremenil tako,da se glasi "Upravljavci zbirk
osebnih podatkov, ki so za njihovo zbiranje pooblaščeni z
zakonom, lahko zbirajo osebne podatke, ki se nanašajo na rasno
in dmgo poreklo, politična, verska in druga prepričanja, pripadnost
sindikatu, spolno življenje samo na podlagi pisne privolitve
posameznika. Z zakonom se lahko določi tudi vrste osebnih
podatkov, ki jih lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov zbirajo
na podlagi pisne privolitve posameznika."

"Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko posreduje
uporabnikom osebne podatke o umrli osebi, če uporabnik lahko
izkaže zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov o umrli osebi
pa umrli v času svojega življenja ni izrecno prepovedal
posredovanja teh osebnih podatkov oziroma je razvidno, da jih ni
želel posredovati in, če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo."
12. člen: za besedami osebni podatki dodal besedilo "preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo
spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh
podatkov"

četrti odstavek je spremenil, tako da se glasi "Ne glede na določbo
prvega odstavka tega člena, lahko pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, obdelujejo osebne podatke oseb s katerimi
so v pogodbenkm razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih
potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje
pravic iz pogodbenega razmerja".

14. členu je dodal novo 13. točko, ki se glasi "opis zavarovanja"
V 17. členu je dodal novo 4. točko, ki se glasi "posamezniku
omogočiti vpogled v vire podatkov in logiko obdelave."

V zadnjem odstavku je za besedo predhodno dodal besedo "pisno"

18. člen: V 1. točki je besedi posameznik dokaže zamenjal z
besedama "se ugotovi" in besedo pravočasni zamenjal z besedo
"neažurni".

4. člen spremenil tako, da se glasi:

V tretjem odstavku je besedo pravočasni zamenjal z besedo
"neažurni".

"Obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na rasno in drugo
Poreklo, politična, verska in druga prepričanja, pripadnost
sindikatu, spolno življenje, kazenske obsodbe in zdravstveni
podatki, mora biti posebej označena in zavarovana.

19. člen: V tretjem odstavku je besedilo pred upravni sodišči
zamenjal z besedilom "v upravnem sporu".

Osebni podatki iz prvšga odstavka tega člena se smejo
Posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, če so
posebej zavarovani s kriptografskimi metodami in elektronskim
Podpisom tako, da je zagotovljena nečitljivost podatkov med
njihovim prenosom."

22. člen: besedilo je spremenil, tako da se omenjeni člen glasi,
"Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov je
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa zakon za
potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti,
preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih
dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne,
proračunske in davčne zadeve,nadzora javne varnosti, in varstva
subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je
nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev,
razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z
narodnim, rasnim in drugim poreklom, političnimi, verskimi in
drugimi prepričanji, izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen
nalezljivih bolezni, spolnim življenjem."

8

- člen

Drugi odstavek se glasi "Za posamezne primere lahko zakon
določi, da se osebni podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali
Pridobivajo
iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, pri čemer
mor
a biti določena oseba oziroma zbirka in vrsta osebnih
Podatkov,
podatkov ter način zbiranja. Pri pridobivanju podatkov
12
že obstoječih zbirk, je potrebno upoštevati namene, za katere
so
bili zbrani."
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34. člen. Številko 1 je zamenjal s številko"2".

27. člen: V 2. točki prvega odstavka je za besedo podatkov dodal
besedilo "in vsem, ki nezakonito obdelujejo osebne podatke."

35. člen: prvo alineo je spremenil tako, da se glasi "določbe zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91),"

29. člen: V drugi točki prvega odstavka je besedilo zbirke osebnih
podatkov nadomestil besedilom

35.a člen: Za 35. členom je dodal novi 35. a člen, ki se glasi "Z
dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
predpisov, ki urejajo pridobivanje in povezovanje osebnih podatkov,
ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, političnimi,
verskimi in drugimi prepričanji, izobrazbo, zdravstvenim stanjem,
razen nalezljivih bolezni, spolnim življenjem, tudi od drugih oseb
ali iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov brez privolitve
posameznika, na katerega se nanašajo, razen če uporabnik
osebnih podatkov namerava uporabljati osebne podatke za
statistične ali znanstveno-raziskovalne namene, v obliki, ki ne
omogoča identifikacije posameznikov."

" osebne podatke".
Besedilo 6. točke prvega odstavka je spremenil tako, da se glasi
"če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali petim
odstavkom 11. člena;"
30. člen: V prvem odstavku je besedilo samostojni podjetnik
zamenjal z besedilom "Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti."
V četrtem odstavku je besedi fizična oseba zamenjal z besedo
"posameznik".

POJASNILA V ZVEZI S PRIMERNOSTJO
UREDITVE 22. ČLENA PREDLOGA
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH
PODATKOV

Konvencija dopušča navedene omejitve zaradi zaščite državne
varnosti, javne varnosti, monetarnih interesov države ali zatiranja
kriminala in zaščite dajalcev podatkov ali pravic in svoboščin
drugih oseb. Vendar ob tem določa, da so omejitve dopustne
samo, kadar so predpisane v zakonodaji posamezne države
udeleženke in ob upoštevanju temeljnih vrednot demokratične
družbe.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov v 22. členu določa,
da je pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa zakon in
v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se
določa omejitev. Ne glede na prvi odstavek ni mogoče omejiti
pravice do vpogleda v katalog zbirk podatkov in pravice vložiti
predlog, s katerim se zahteva sodno varstvo.

Obravnavani člen predloga zakona ne določa primerov, v katerih
je mogoče izključiti ali omejiti pravice posameznika, ki mu jih v
okviru varstva osebnih podatkov daje zakon. Kljub temu pa
dopušča možnost njihove omejitve. Vendar je, to mogoče le v
primerih, ki so izrecno določeni v posameznem zakonu, ki ureja
zbirke podatkov na določenem področju
Posamezniku pa ni mogoče omejiti oziroma izključiti pravice do
vpogleda v katalog zbirk podatkov in pravice vložiti predlog, s
katerim se zahteva sodno varstvo. To pomeni, da posamezniku
tudi v primeru, ko mu je npr. z zakonom, ki ureja določeno zbirko
podatkov, odvzeta pravica do vpogleda v podatke, ki so v zbirki
in se nanašajo nanj, ni odvzeta možnost, da ugotovi obstoj takšne
zbirke, vrste podatkov, ki se nahajajo v njej, njenega upravljavca
in namene uporabe podatkov. To pa mu tudi v takšnih primerih
daje možnost, da zahteva sodno varstvo, če npr. meni, da za
omejitev ni ustrezne podlage v zakonu ali da v zakonu sploh ni
podlage za zbiranje takšnih podatkov, sam pa vanj ni pisno privolil-

Ratificirana in objavljena Konvencija Sveta Evrope o varstvu
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 11, Mednarodne pogodbe št. 3, z dne 28/21994) , vsebuje temelja načela varstva osebnih podatkov, ki so
bila podlaga za določanje vsebine tudi veljavnega Zakona o
varstvu osebnih podatkov. Predlog Zakona o varstvu osebnih
podatkov vsebuje vsebino 9. člena določbe konvencije o izjemah
in omejitvah pravil varstva osebnih podatkov in pravic, ki jih ima v
tem okviru posameznik. Dopušča izključitev pravil varstva osebnih
podatkov, ki izhajajo iz načela zakonitosti zbiranja, načela
predhodne določitve namena, načela relevantnosti, načela
točnosti in načela časovne omejenosti shranjevanja. Omejijo pa
se lahko pravice posameznika, ki se nanašajo na ugotovitev
obstoja posamezne zbirke osebnih podatkov, njenih namenov in
sedeža upravljavca, dalje na potrdilo oziroma izpis osebnih
podatkov, na popravo in izbris podatkov in na pravna sredstva, ki
jih ima posameznik v primeru, ko njegovim zahtevam ni ugodeno.

poročevalec, št. 34

Gledano z vidika varstva osebnih podatkov vsebina 22. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov po našem mnenju ni v
nasprotju s predpisi, posameznik ima pravico do sodnega varstva,
kot je to določeno v 38. členu Ustave Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14/5-1999
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Predlog zakona o

VARNOSTI

IN

ZDRAVJU

PRI

DELU

(ZVZD)
■ EPA 1212 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 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 VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 12. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 9/3-1999 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Tatjana PETRIČEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu tretja obravnava.

Določbe tega zakona se ne uporabljajo v tistih dejavnostih, ali
delih dejavnosti, v katerih je zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu urejeno s posebnimi predpisi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

3. člen

S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in
delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za
Ugotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri
delu.

1. Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo, na podlagi
pogodbe o zaposlitvi.

Izvršilne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja
Minister, pristojen za delo in minister, na katerega pristojnost se
izvršilni predpis nanaša.

Kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca,
ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost
in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

Podrobnejše varnostne ukrepe določi delodajalec v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.

2. Delodajalec je oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi
zaposluje delavca.

2. člen

Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki
na kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca.

Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse
ebe, ki so po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju zavarovane za
Pnmer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor tudi za vse
ru e
9 osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.

Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali
s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani
opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali
glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.

0s
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3. Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in
se nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih ali
premičnih deloviščih do katerih ima delavec dostop v času
svoje zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim
nadzorstvom delodajalca.

področju varnosti in zdravja pri delu prenesel na strokovnega
delavca ali strokovno službo.

4. Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje
delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne
odnose in druge vplive zunanjega okolja.

Delodajalec izvaja ukrepe iz prejšnjega člena, tako da pri tem .
upošteva naslednja temeljna načela:

6. člen

5. Sredstvo za delo je:
objekt namenjen za delovne in pomožne prostore,
delovna oprema,
sredstvo in oprema za osebno varnost pri delu,
snovi in pripravki,
drugo sredstvo, ki se uporablja v delovnem procesu ali je
kakorkoli povezano z delovnim procesom.

-

6. Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in
druga oprema, ki se uporablja pri delu.

izogibanje tveganjem;
ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti;
obvladovanje tveganj pri njihovem viru;
prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem
delovnega mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme
ter delovnih in proizvajalnih metod;
zagotavljanje ukrepov zao hranjanje in krepitev zdravja;
prilagajanje tehničnemu napredku;
nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo,
organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter
dejavnike delovnega okolja;
dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred
posebnimi;
dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

7. Nevarna snov je snov, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih in
bioloških škodljivosti povzroči poškodbe ali zdravstvene
okvare in je glede na posebne lastnosti opredeljena kot
nevarna v posebnih predpisih.

-

8. Izjava o varnosti je listina, ki vsebuje opis delovnega procesa
z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare
ter določa varnostne ukrepe.

Vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem
njegove varnosti in zdravja pri delu.

9. Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri
opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu.

8. člen

7. člen

10. Pooblaščeni zdravnik je zdravnik specialist s področja medicine dela, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih
nalog zdravstvenega varstva pri delu.

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja
varnost in zdravje pri delu.
Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim
zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo
glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in ne smejo
ogrožati njegovega zdravja.

4. člen
Državni zbor Republike Slovenije sprejme nacionalni program
varnosti in zdravja pri delu ( v nadaljnjem besedilu : nacionalni
program). •

9. člen

V nacionalnem programu se določi strategija razvoja področja
varnosti in zdravja pri delu, katerega namen je varovanje življenja,
zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje poškodb
pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, ki so posledica dela ali so z
delom povezane.

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu.
Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem
varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih
oseb.

Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije
po posvetovanju s strokovno javnostjo, organizacijami
delodajalcev in sindikati.

Delavec mora uporabljati varnostne naprave ter sredstva in
osebno varovalno opremo pri delu skladno z njihovim namenom,
pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

11.TEMELJNA NAČELA
10. člen
5. člen

Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati,
skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in
predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v
zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s
preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in
usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter
potrebnimi materialnimi sredstvi.

11. člen
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne sme delavcu povzročiti
finančnih obveznosti, prav tako ne smejo zdravstvene posledice
opravljanja dela prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z
delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Delodajalec je odgovoren za varnost in zdravje delavcev pri delu
po tem zakonu, ne glede na dolžnosti delavcev v zvezi z varnostjo
in zdravjem pri delu in ne glede ha to, da je strokovne naloge na
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Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se nanašajo na varnost in
zdravje pri delu, ne smejo delavcem povzročati nobenih finančnih
obveznosti.

-

12. člen
-

Delodajalci, združenja delodajalcev, zavarovalnice in zavodi s
področja zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja sodelujejo pri načrtovanju skupnih
dejavnosti za dosego višje ravni varnosti in zdravja pri delu ter za
splošen razvoj varnostne kulture in zagotavljajo sredstva, ki so
za ta namen potrebna, v skladu z zakonom.

ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
usposablja delavce za varno delo;
zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost
pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno
okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in
zdravja pri delu;
zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične
preglede in preizkuse delovne opreme;
zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
16. člen

Delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za
uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne
ocene pooblaščenega zdravnika.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu ter Univerza in druge izobraževalne
institucije sodelujejo pri načrtovanju skupnih dejavnosti iz
prejšnjega odstavka.

17. člen
Delodajalec mora delavce, ki opravljajo posebno težka in zdravju
škodljiva dela in delavce, ki opravljajo dela, ki jih po določeni
starosti ni mogoče več poklicno opravljati, obvezno poklicno
zavarovati v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Delodajalec sme dati nevarne snovi v uporabo delavcem samo
pod pogojem, da so opremljene z listino v slovenskem jeziku, v
kateri je proizvajalec oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi
predpisi navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni
za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi in da so
zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki jih določa listina.

Obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni je odvisna od ravni varnosti in zdravja pri
delu.

Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod listine
iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga delavec razume.

13. člen
18. člen
Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu
sta sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah
vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in stalnega
strokovnega usposabljanja delavca.

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z
zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih
delavcev.

III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe ter
število strokovnih delavcev iz prejšnjega odstavka glede na:
organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa,
število delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu,
število delovnih izmen ,
število krajevno ločenih delovnih enot.

14. člen
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni
obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in
spremembi ravni tveganja.

Strokovni delavec je za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri
delu neposredno odgovoren delodajalcu.

Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in
škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni
tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Delodajalec mora strokovnemu delavcu omogočiti strokovno
neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, mu zagotoviti
primeren čas ter dostop do vseh potrebnih podatkov, omogočiti
izpopolnjevanje znanja, strokovni delavec pa zaradi svojega dela
ne sme biti postavljen v manj ugoden položaj ali trpeti drugih
škodljivih posledic v zvezi s svojim delom.

Minister pristojen za delo v sodelovanju z ministrom pristojnim za
zdravstvo določi in predpiše glede na naravo dejavnosti in velikost
Podjetja, način izdelave izjave o varnosti, njeno vsebino ter
Podatke na katerih mora temeljiti ocena tveganja.

Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in
zagotavljanja varnosti pri delu iz 19.člena tega zakona, lahko
delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi
strokovnimi službami, ki imajo dovoljenje za delo po 46.členu
tega zakona.

15. člen
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti
tako, da:
poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu,
naloge varovanja zdravja pri delu pa pooblaščenemu
zdravniku;
sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu
s
Posebnimi predpisi;
sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v
Primeru ogroženosti;
obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za
delo ter o nevarnostih za poškodbe In zdravstvene okvare,
24
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19. člen
Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:
1. svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju
sredstev za delo;
2. svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede
delovnega okolja;
3. izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
51
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4. opravlja periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju;
5. opravlja periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
6. opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
7. izdeluje navodila za varno delo;
8. spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi
boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in
pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
9. pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo.
Strokovni delavec lahko opravlja naloge iz 3., 4., 5. in 9. točke
prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje enake pogoje za
opravljanje teh nalog, kot so določeni s predpisom iz prvega
odstavka 48. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prvega odstavka 18. člena tega zakona in
ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora strokovni delavec,
ki mu je delodajalec poveril opravljanje posameznih ali vseh
strokovnih nalog, imeti opravljen strokovni izpit iz varnosti in
zdravja pri delu, določen s predpisom iz drugega odstavka 48.
člena tega zakona.
20. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva
pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik.
Pooblaščeni zdravnik opravlja zlasti naslednje naloge:
1. seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom
na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje
delavcev;
2. ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni in
bolezni v zvezi z delom;
3. opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu
s posebnimi predpisi;
4. izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev;
5. organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru
poškodb pri delu in kolektivnih nezgod;
6. ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter
predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma
preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter
svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
7. delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev,
ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe
in zdravstvene okvare;
8. svetuje delodajalcu glede poteka delovnega procesa;
9. vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.
21. člen
Naloge iz prejšnjega člena lahko opravlja:
javni zdravstveni zavod,
pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti
v mreži zdravstvene službe, v skladu z zdravstvenimi
predpisi.

23. člen
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja
pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem
grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, so obvestila
in navodila lahko tudi v ustni obliki.
Delodajalec mora delavce seznaniti o vrstah nevarnosti na
delovnem mestu ter o varnostnih ukrepih, potrebnih za
preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic.
Delodajalec mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk, mladih
delavcev, starejših delavcev in delavcev z zmanjšano delovno
zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih
delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.
Delodajalec mora zagotoviti, da imajo na mesto, kjer preti
neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le tisti delavci, ki so
za delo na takem mestu dobili posebna navodila delodajalca.
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci
drugega delodajalca , mora poskrbeti da delavci prejmejo vse
informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu , kakor tudi
informacije o delavcu, ki je določen za prvo pomoč, požarno «
varstvo in evakuacijo delavcev.
Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z
znaki za obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo v
skladu s posebnimi predpisi.
24. člen
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela
ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo,
ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo
varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta
in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi
obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in
vrste nevarnosti.
Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo
preverja delodajalec na delovnem mestu.
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in
praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na
delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost
za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo
na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene
okvare pogostejše.
Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti
daljši od dveh let.

Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev.

Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu
odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi
delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor
za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi
tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno
delo.

Vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih pregledov iz
prejšnjega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen za
zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

Delodajalec, pri katerem opravljajo delo delavci drugega
delodajalca mora zagotoviti, da ti delavci prejmejo ustrezna
navodila glede varnostnih in zdravstvenih tveganj pri delu.

22. člen
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Delodajalec mora zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja članov
sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in
zdravje pri delu.

Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se mora
omogočiti način dela in zagotoviti pravice, ki veljajo za svet
delavcev.

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem
delovnem času in za delavce brezplačno.

30. člen

25. člen

Za izvolitev delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu
se smiselno uporabljajo določbe o izvolitvi sveta delavcev v
zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev,
morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega
za izvajanje teh ukrepov.

31. člen

26. člen

Svet delavcev ali delavski zaupnik lahko od delodajalca zahteva
sprejem primernih ukrepov za odpravo in zmanjšanje tveganj za
varnost in zdravje pri delu.

Delodajalec mora o začetku del obvestiti inšpekcijo dela najmanj
petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
lahko zahteva inšpekcijsko nadzorstvo inšpekcije za delo, kadar
meni, da delodajalec ni zagotovil varnostnih ukrepov.
Predstavnik sveta delavcev ali delavski zaupnik za varnost in
zdravje pri delu ima pravico prisostvovati inšpekcijskem
nadzorstvu ali nadzorstvu drugega organa, kadar ta opravlja
nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

27. člen
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno
poškodbo oziroma poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen
za delo najmanj tri zaporedne delovne dni, kolektivno nezgodo,
nevarni pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen.

Delodajalec mora seznaniti svet delavcev ali delavskega zaupnika,
za varnost in zdravje pri delu ter sindikate delodajalca z
ugotovitvami, predlogi ali ukrepi organov nadzora.

Delodajalec mora o smrtni ali poškodbi, zaradi katere je delavec
nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni takoj obvestiti
tudi organ, pristojen za notranje zadeve.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV

Za nevarni pojav v smislu prvega odstavka tega člena se šteje
dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda
večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje
delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi
katere bi bil delavec nezmožen za delo.

32. člen
Delavec ima pravico in dolžnost, da se seznanja z varnostnimi
ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter, da se usposablja za
njihovo izvajanje.
Delavec ima pravico in dolžnost dajati delavcem iz 9. in 10. točke
3. člena tega zakona predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih
varnosti in zdravja pri delu.

28. člen
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti,
da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih , ki zadevajo
zagotavljanje varnega in zdravega dela,v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi.

33. člen

Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja svet delavcev, v skladu s
Predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen
z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu ali če delodajalec ni
zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda.

Delodajalec mota svetu delavcev in sindikatom posredovati izjavo
o varnosti iz 14. člena tega zakona, poročilo o stanju varnosti in
zdravja pri delu ter o izvedenih varnostnih ukrepih iz 40. člena ter
evidence iz 39. člena tega zakona.

Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna
nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani
varnostni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi.
Delavec ima pravico odkloniti delo v primeru, da dela več kot
polni delovni čas oziroma ponoči, če bi mu v skladu z mnenjem
pooblaščenega zdravnika takšno delo poslabšalo zdravstveno
stanje.

Delodajalec se mora s svetom delavcev posvetovati o vsakem
ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri
strokovnega delavca iz 18. člena in pooblaščenega zdravnika iz
20. člena tega zakona, o izjavi o varnosti ter o obveščanju
delavcev.

V primeru, da delodajalec ne odpravi nevarnosti ali ne ravna v
skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, lahko delavec
zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti svet
delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

29. člen
delodajalcu, kjer ni organiziranega sveta delavcev, opravlja
oge j2 prejšnjega člena tega zakona delavski zaupnik za
varnost in zdravje pri delu.
na|

34. člen
Delavec ima v primeru neposredne in neizogibne nevarnosti za
življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim
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7. poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih,
ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom
ter o njihovih vzrokih;
8. obvestilih iz 26. člena tega zakona;
9. nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako določajo posebni
predpisi.

znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago in zapustiti
nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.
V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni odgovoren za škodo,
ki bi nastala iz njegovega delovanja, razen če je škodo povzročil
sam naklepno ali iz hude malomarnosti.

40. člen

35. člen

Poročilo o stanju varstva in zdravja pri delu ter o izvedenih
varnostnih ukrepih pripravi delodajalec na zahtevo inšpekcije dela.

Delavec lahko dela na delovnem mestu oziroma v razmerah, kjer
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare,
pod pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in na podlagi strokovne
ocene pooblaščenega zdravnika, da je za to delo zmožen.

41. člen
Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino evidenc, način
vodenja in hrambe dokumentacije ter roke za sestavo evidenc iz
39. člena tega zakona.

36. člen
Delavec mora upoštevati predpisane varnostne ukrepe, uporabljati
predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in se
odzvati na zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

VI. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN
ZDRAVJE PRI DELU

Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje,
da ogroža svojo varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih
delavcev.

42. člen
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu (v
nadaljnjem besedilu: Urad), ki je v sestavi ministrstva, pristojnega
za delo, zagotavlja opravljanje naslednjih nalog:

Če delavec ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
huje krši obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu
lahko delovno razmerje preneha.

spremljanja in ocenjevanja stanja varnosti in zdravja pri delu
ter na tej podlagi pripravljanja rešitev za enotno urejanje
varnosti in zdravja pri delu, ki so predmet tega zakona in
drugih predpisov;

37: člen
Delavec mora delodajalca pisno ali ustno preko svojih
predstavnikov takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti,
okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo
zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih delavcev.

pripravljanja strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega
programa ter spremljanja njegovega uresničevanja;
pripravljanja strokovnih podlag za zakone in druge predpise;

Če delodajalec pojavov iz prejšnjega odstavka po obvestilu ne
odpravi ali če je delavec mnenja, da za odpravo ugotovljenih
pojavov niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi, lahko zahteva
posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti svet delavcev ali
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

raziskovanja in spodbujanja razvoja na področju humanizacije
dela;
proučevanja nevarnosti pri delu, ki imajo za posledico
poškodbe pri delu, poklicne bolezni ter druge bolezni v zvezi
z delom;

Delavec mora ves čas sodelovati z delodajalcem in delavci
zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, da se vzpostavi varno
delovno okolje in delovni pogoji ter izvedejo ukrepi inšpekcije za
delo.

oblikovanja strokovnih mnenj s področja varnosti in zdravja
pri delu;
pripravljanja metodologije za izvajanje strokovnih nalog
varnosti pri delu;

V. EVIDENCE IN POROČILA

preizkusov in strokovnih ocen periodičnih pregledov in
preizkusov delovne opreme ter preiskav kemičnih, fizikalnih
in bioloških škodljivosti ter mikroklime v delovnem okolju;

38. člen
Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu.

vodenja informacijsko-dokumentacijske dejavnosti varnosti
in zdravja pri delu in seznanjanja javnosti s prirejanjem
posvetovanj in objavljanjem različnih gradiv;

39. člen
Delodajalec mora voditi evidenco o:

publicistične dejavnosti za področje varnosti in zdravja p"
delu.

1. periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti;
2. periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme;
3. preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost
pri delu;
4. opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih
praktičnega znanja;
5. posebnih zdravstvenih zahtevah iz 16.člena tega zakona;
6. preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev;
poročevalec, št. 34

43. člen
Državni organi, zavodi, inštituti in druge organizacije, ki opravljajo
zadeve, ki so skupnega pomena za varnost in zdravje pri delu,
morajo dati Uradu na njegovo zahtevo podatke, ki se nanašajo
na varnost in zdravje pri delu.
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Stroške postopka plača pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik.

VII. SVET ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
44. člen

Z dnem izvršljivosti odločbe se dovoljenje ali odvzem dovoljenja
vpiše v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo.

Pri Vladi Republike Slovenije se kot strokovno posvetovalno telo
ustanovi Svet za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu:
Svet).

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko prične
opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik.

Svet obravnava ter sprejema stališča in priporočila:

Podatki iz vpisnika so javni.

o nacionalnem programu,
o stanju, strategiji ter o izvajanju enotne politike preprečevanja
poškodb pri delu, poklicnih bolezni in drugih bolezni in poškodb,
ki so posledica dela ali so z delom povezane,
o strokovnih podlagah za zakone in druge predpise,
o aktih rrjednarodnih organizacij, ki se nanašajo na varnost in
zdravje pri delu.

-

48. člen
Minister, pristojen za delo, določi kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe
ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev dovoljenja za
delo, sestavo komisije ter predpiše vodenje vpisnika.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, minister pristojen
za delo, predpiše pogoje, način in program za opravljanje
strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.

45. člen
Svet, ki ima 15 članov, sestavljajo štirje predstavniki strokovne
javnosti, po štirje predstavniki organizacij delodajalcev ter
sindikatov, reprezentativnih za območje države in trije predstavniki
Vlade Republike Slovenije.

IX. ZBORNICA

Člane Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
subjektov iz prejšnjega odstavka tega člena.

49. člen
Strokovni delavci in pooblaščeni zdravniki, ki opravljajo naloge
varnosti in zdravja pri delu, se lahko združujejo v zbornico.

Strokovno javnost iz prvega odstavka tega člena sestavljajo po
en predstavnik Univerze, ki izobražuje na področju varnosti pri
delu in na področju medicine dela, ter po en predstavnik združenja
strokovnih delavcev s področja varnosti pri delu in s področja
medicine dela.

50. člen
Zbornica opravlja naloge, določene s tem zakonom in statutom,
zlasti pa:

VIII. DOVOLJENJE ZA DELO

spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih članov v skladu
s svojimi pravili;
sprejema kodeks poklicne etike;
vodi evidenco članov.

46. člen
Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih
strokovnih nalog:

X. NADZORSTVO

opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in
bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne
opreme;
izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno
delo.

51. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca
in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.

Minister, pristojen za delo, odvzame dovoljenje iz prejšnjega
odstavka:

52. člen
Nadzorstvo iz 51.člena tega zakona pri izvajanju rudarskih del
ter podzemnih gradbenih del, ki se izvajajo z rudarskimi metodami
dela in v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, opravlja rudarska inšpekcija.

če ugotovi, da pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja;
če v roku enega leta od dneva izdaje dovoljenja pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ne začne opravljati nalog,
ki so določene v dovoljenju;
če je bilo dovoljenje izdano na podlagi neresničnih podatkov;
na predlog inšpekcije dela, če gre za ugotovitev, da se naloge
nestrokovno opravljajo.

53. člen
Nadzorstvo iz 51. člena tega zakona na ladjah in čolnih za
gospodarske namene, razen ribiških ladij, opravlja Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo.

47. člen
Minister,
pristojen za delo, izda in odvzame dovoljenje z odločbo,
20
Per katero ni pritožbe.
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10. če ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev (prvi
odstavek 22.člena);

54. člen
Nadzorstvo iz 51 .člena tega zakona pri delu članov posadk zračnih
plovil opravlja inšpekcija, pristojna za zračno plovbo.

11. če ne obvešča delavcev o varnem delu ali jih ne seznanja o
vrstah nevarnosti na delovnem mestu ter o potrebnih
varnostnih ukrepih (prvi in drugi odstavek 23.člena);

55. člen

12. če ne poskrbi, da delavci prejmejo informacije o tveganjih
glede varnosti in zdravja pri delu in informacije o delavcu, ki je
določen za prvo pomoč, požarno varstvo in evakuacijo
delavcev (četrti odstavek 23. člena);

Inšpekcija, ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona,
predpisov izdanih na njegovi podlagi in drugih predpisov o varnosti
in zdravju pri delu ter nad varnostnimi ukrepi, o svojih ugotovitvah
obvesti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost
in zdravje pri delu ter reprezentativne sindikate pri delodajalcu.

13. če ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne
prilagaja in po potrebi obnavlja ter spreminja vsebine
usposabljanja (prvi in drugi odstavek 24.člena);

XI. KAZENSKE DOLOČBE

14. če ne preverja teoretične in praktične usposobljenosti za varno
delo na delovnem mestu (tretji odstavek 24.člena);

56. člen

15. če ne določi obveznih občasnih preizkusov teoretične in
praktične usposobljenosti za varno delo ali ne spoštuje
predpisanega roka (četrti in peti odstavek 24.člena);

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec:
1. če ne izdela in sprejme izjave o varnosti v pisni obliki ali jo ne
izdela na predpisan način in v predpisani vsebini ( prvi in tretji
odstavek 14.člena);

16. če ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem
času in za delavce brezplačno ali če ne zagotovi ustreznih
oblik usposabljanja članov sveta delavcev oziroma
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu (osmi in
deveti odstavek 24. člena);

2. če ne določi posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo
posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika (16.člen);

17. če s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, kjer hkrati
opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (25.člen);

3. če da nevarne snovi v uporabo delavcem, ki niso opremljene
s posebno listino v slovenskem jeziku, v kateri je proizvajalec
oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi predpisi navedel vse
varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni za ocenjevanje
tveganja pri delu s temi snovmi ali ne zagotovi vseh varnostnih
ukrepov, ki jih določa listina (prvi odstavek 17.člena);

18. če o začetku del ne obvesti inšpekcije dela najmanj petnajst
dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo
večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare
(26.člen);

4. če ne zagotovi, kadar je to potrebno, prevoda listine, v kateri
je proizvajalec oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi
predpisi navedel vse varnostno tehnične podatke, ki so
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, v
jezik, ki ga delavec razume (drugi odstavek 17. člena)

19. če ne prijavi takoj inšpekciji dela vsake smrtne poškodbe ali
poškodbe zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj
tri zaporedne delovne dni, ali kolektivne nezgode, nevarnega
pojava ali ugotovljene poklicne bolezni ali če o smrtni poškodbi
ali poškodbi, zaradi katere je delavec nezmožen za delo
najmanj tri zaporedne delovne dni, takoj ne obvesti organ,
pristojen za notranje zadeve (prvi in drugi odstavek 27. člena);

5. če ne določi enega ali več strokovnih delavcev za opravljanje
strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu
(prvi odstavek 18.člena);

20. če ne omogoči delavcem ali njihovim predstavnikom, da
sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo
zagotavljanje varnega in zdravega dela v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi ( prvi odstavek 28.člena);

6. če strokovnemu delavcu ne omogoči strokovno neodvisnega
opravljanja nalog po tem zakonu ali mu ne zagotovi primernega
časa ter dostopa do vseh potrebnih podatkov ali mu ne
omogoči izpopolnjevanja znanja, ali strokovnega delavca
zaradi njegovega dela postavi v manj ugoden položaj ali v
položaj, da trpi druge škodljive posledice v zvezi z njegovim
delom (četrti odstavek 18.člena);

21. če ne posreduje svetu delavcev izjave o varnosti, poročila o
stanju varnosti in zdravja pri delu ter o izvedenih varnostnih
ukrepih ter evidenc (tretji odstavek 28. člena);

7. če opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in
zagotavljanja varnosti pri delu iz 19.člena tega zakona
zagotovi s zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi
strokovnimi službami, ki nimajo dovoljenja za delo po 46.členu
tega zakona (peti odstavek 18.člena zakona);

22. če se s svetom delavcev ne posvetuje o vsakem ukrepu, ki
lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega
delavca in pooblaščenega zdravnika, o izjavi o varnosti ter o
obveščanju delavcev (četrti odstavek 28,člena);
23. če ne hrani vse dokumentacije po tem zakonu ali ne vodi
predpisane evidence (38. in 39.člen);

8. če ne zagotovi, da se naloge iz 3.,4.,5. in 9.točke prvega
odstavka 19.člena opravljajo v skladu s predpisanimi pogoji
(drugi odstavek 19.člena);

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba delodajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

9. če ne zagotovi, da naloge zdravstvenega varstva pri delu
opravlja pooblaščeni zdravnik (prvi odstavek 20.člena);
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57. člen

in 47/86, p.b.) lahko nadaljujejo z opravljanjem strokovnih nalog
skladno s pooblastilom, do uveljavitve predpisa iz prvega odstavka
48. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
delavec:
če delodajalca takoj ne obvesti o vsaki pomanjkljivosti,
škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu
ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih
delavcev (prvi odstavek 37.člena).

62. člen
Delodajalec je dolžan do izdaje izvršilnega predpisa, ki bo
nadomestil Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in
preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št.35/88) zagotavljati
periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in
preizkuse delovne opreme, v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh
let.

58. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
delodajalec:
1. če ne zagotavlja delavcem sredstev in opreme za osebno
varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in
delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja
varnosti in zdravja pri delu (šesta alinea prvega odstavka 15.
člena);

63. člen
Minister, pristojen za delo in minister, pristojen za zdravstvo izdata
izvršilne predpise iz tega zakona v roku dvanajst mesecev po
uveljavitvi tega zakona.

2. če ne zagotavlja periodičnih preiskav delovnega okolja in
periodičnih pregledov in preizkuse delovne opreme (sedma
alinea prvega odstavka 15. člena);

64. člen
Vlada Republike Slovenije mora v roku enega leta od uveljavitve
tega zakona predložiti Državnemu zboru v obravnavo predlog
nacionalnega programa iz 4. člena tega zakona.

3. če ne zagotovi, da imajo na mesto, kjer preti neposredna in
neizogibna nevarnost, dostop le tisti delavci, ki so za delo na
takem mestu dobili posebna navodila delodajalca (tretji
odstavek 23. člena);

65. člen

4. če ne opremi delovnih mest in sredstev za delo z znaki za
obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo,v skladu
s posebnimi predpisi (peti odstavek 23.člena).

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega zakona
in drugimi predpisi, naslednji izvršilni predpisi:
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu
v konopljarnah (Uradni list FLRJ, št. 46/47)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu
v steklarnah (Uradni list FLRJ, št. 14/48 in 17/48)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu
v kamnolomih in opekarnah ter pri kopanju gline, peska in
gramoza (Uradni list FLRJ, št. 69/48)
Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom in
obstreljevanju, miniranju, v rudnikih, kamnolomih in drugih
delih (priloga št.8 Uradnega lista FLRJ, št.98/49)
Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih
pri delu (Uradni list FLRJ, št.16/47 in 36/50, členi:11 do 25, 33
do 39, 40 in 41, 42 do 49, 76, 77, 86, 87, 100 do 103, 152 do
183)
Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih ukrepih pri delu
pri kemično tehnoloških procesih (priloga št.9 Uradnega lista
FLRJ, št.55/50, razen 86.člena)
Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih varnostnih
ukrepih pri delu v črni metalurgiji (Uradni list FLRJ, št.7/55)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na
morskih ladjah (Uradni list FLRJ, št. 6/57 in 32/58)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
potapljaških ladjah (Uradni list FLRJ, št.36/58)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih
materialov (Uradni list FLJR, št.40/61)
Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri luškem
transportnem delu (Uradni list SFRJ, št.14/64)
Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu
z motornimi vozili (Uradni list SFRJ, št. 55/65)
Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih
vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66)
Pravilnik o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za
acetilenske razvijalnike in acetilenske postaje (Uradni list
SFRJ, Št.6/67 in 27/69)

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba delodajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
Denarno kazen iz prvega odstavka tega člena izterja inšpektor
na kraju samem.
59. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delavec:
- če ne upošteva predpisanih varnostnih ukrepov ali ne uporablja
predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu ali se
ne odzove na zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi (prvi odstavek 36.člena).
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena izterja inšpektor
na kraju samem.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Delodajalci morajo v roku dveh let od dneva uveljavitve tega
zakona
urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami
,0
ga zakona.
61. člen
Pravne in fizične osebe, ki imajo za opravljanje strokovnih nalog
P° 46.členu tega zakona pridobljeno pooblastilo po 42. členu
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74,16/80, 25/86
24
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Pravilnik o varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo
poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene in poliklorirane
terfenile (Uradni list SRS, št.13/85)
Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu
(Uradni list SRS, št. 27/87)
Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Uradni list SRS, št.26/
88 in 31/88)
Pravilnik o varstvu pri delu pri gradnji predorov, rovov in
podkopov (Uradni list SRS, št.26/88)
Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in
preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št.35/88)
Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list SRS,
št.36/89)
Pravilnik o varstvenih ukrepih pri izdelavi in dodelavi papirja,
kartona in lesovine (Uradni list SRS, št.36/89)
Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi
pripravami (Uradni list SFRJ, št.18/91)
Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (Uradni list RS,
št.7/92)
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega
toka (Uradni list RS, št.29/92)
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri delu
(Uradni list RS, št.17/96)
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena
organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva
pri delu (Uradni list RS, št.61/96)
Pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev (Uradni list RS, št. 33/71)

Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelilnimi
sredstvi in pri rudarskem miniranju (Uradni list SFRJ, št.9/67,
35/67 in 35/72)
Odredba o prepovedi razmaščevanja in čiščenja kovinskih
delov in predmetov in drugih snovi z motornimi bencini (Uradni
list SFRJ, št.23/67)
Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu za
gradbene objekte, namenjene za delovne in pomožne prostore
(Uradni list SFRJ, št.27/67, 29/68 in 41/68)
Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Uradni list SFRJ, št.
34/68)
Pravilnik o zagotovitvi nastanitve in prehrane oziroma prevoza
delavcev od kraja, kjer stanujejo, do kraja, kjer delajo in nazaj
(Uradni list SFRJ, št. 41/68)
Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Uradni list SFRJ,
št.42/68)
Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu
z dvigali (Uradni list SFRJ, št.30/69)
Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o osebni
varstveni opremi (Uradni list SFRJ, št.35/69)
Pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in
pri manipuliranju z razstrelivi in smodnikom (Uradni list SFRJ,
št.55/69)
Pravilnik o posebnih ukrepih in normativih za varstvo pri
obdelovanju in predelovanju kož, krna in krznenih odpadkov
(Uradni list SFRJ, št.47/70)
Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju
službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št.21/
71)
Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu
pred ropotom v delovnih prostorih (Uradni list SFRJ, št.29/
71)
Pravilnik o varstvu pri delu pri termičnem obdelovanju zlitin
lahkih kovin v kopelih z nitratnimi solmi (Uradni list SRS, št.26/
75)
Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu
(Uradni list SRS, št.9/78)
Pravilnik o tehničnih normativih za livarsko industrijo (Uradni
list SFRJ, št. 14/79)
Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Uradni list SRS,
št. 15/79)
Navodilo o evidencah s področja varstva pri delu (Uradni list
SRS, št.32/80)
Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu
(Uradni list SRS, št.1/84, 18/87 in 35/88)

66. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o varstvu
pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86 in 47/86),razen
48.člena, ki se uporablja do uveljavitve novega zakona o delovnih
razmerjih, 115., 120. in 121. člen zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 24/77, 30/78, 27/82, 45/82, 11/83, 24/83, 5/
86, 18/88 ), prva, druga, tretja, četrta in peta alinea prvega
odstavka in drugi odstavek 9.člena, 10. in 11. člen ter 2. in 3. točka
95. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni, list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98).
67. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor je ob drugi obravnavi predloga zakona o varnosti in
zdravju pri delu na seji dne 9. marca 1999 sklenil, da predlog
zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

členu (sedaj 65. členu). Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo
predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu za tretjo obravnavo.
Zaradi črtanja določbe 61. člena je bilo opravljeno preštevilčenje
členov. Opravljen je bil tudi nomotehnični popravek v 7. točki 39člena, v 56. členu in v 3. točki 58. člena predloga zakona.

V drugi obravnavi predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu
je Državni zbor sprejel amandmaje k 3., 5., 9., 11., 12., 14., 16.,
17., 18., 19., 20., 23., 24., 27., 37., 42., 45., 56., 56., 61., in 66.
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Amandma k 5. členu

Obrazložitev:

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

Amandma pomeni uskladitev določbe z določbo 4. točke 7. člena
direktive 89/391 EEC.

" Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati
take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo
stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse
aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh."

Amandma k 20. členu
Napovedni stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek 5. člena.
Obrazložitev:

"Pooblaščeni zdravnik opravlja, odvisno od vrste dejavnosti
delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek poškodb in
zdravstvenih okvar delavcev, zlasti naslednje naloge :"

Amandma pomeni uskladitev določbe z določbo tretje točke 6.
člena direktive 89/391 EEC.

V drugem odstavku se doda nova 1. točka, ki se glasi:

Amandma k 18. členu

"1. sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v
delovnem okolju;"

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

Ostale točke drugega odstavka se ustrezno preštevilčijo.

"Kadar delodajalec zaupa opravljanje vseh ali posameznih nalog
varnosti pri delu delavcem ali službam iz prejšnjega odstavka, jih
je dolžan seznaniti z vsemi dejavniki, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na varnost in zdravje delavcev pri delu ter jim omogočiti dostop
do podatkov o tveganjih in o varnostnih ukrepih, potrebnih za
preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic."

24
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Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in pomeni uskladitev določbe z
določbo 5. člena konvencije št. 161 Mednarodne organizacije
dela.
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Predlog zakona o

MEDNARODNEM

POSTOPKU

ZASEBNEM

PRAVU

IN

(ZMZPP)

- EPA 1257 - tretja obravnava

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 161. korespondenčni seji dne
14/5-1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O MEDNARODNEM ZASEBNEM
PRAVU IN POSTOPKU,

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Irena BADOVINAC-BJELIČ, državna podsekretarka v
Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 13. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1999 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

Prvo poglavje

3. člen

TEMELJNE DOLOČBE

če v tem zakonu ni določbe o pravu, ki ga je treba uporabiti, se
smiselno uporabljajo določbe in načela tega zakona, načela
pravnega reda Republike Slovenije in načela mednarodnega
zasebnega prava.

1. člen
0) Ta zakon vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba
uporabiti za osebna, družinska, delovno socialna,
premoženjska in druga civilnopravna razmerja z mednarodnim
elementom.

4. člen
Ta zakon se ne uporablja za razmerja, ki so urejena v drugem
zakonu ali mednarodni pogodbi.

(2) Ta zakon vsebuje tudi pravila o pristojnosti sodišč in drugih
organov Republike Slovenije za obravnavanje razmerij iz
prvega odstavka tega člena, prđvila postopka in pravila za
Priznanje in izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb ter
odločb drugih organov.

5. člen
Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona se ne uporabi,
če bi bil učinek njegove uporabe v nasprotju z javnim redom
Republike Slovenije.

2. člen
1

6. člen

' ) Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona se
izjemoma ne uporabi, kadar je glede na vse okoliščine primera
očitno, da razmerje s tem pravom nima pomembnejše zveze,
obstoji pa bistveno tesnejša zveza z nekim drugim pravom.

(1) Če bi bilo treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države, se
upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se
uporabi.

<2) Ta določba se ne uporablja, kadar pravo izbereta stranki.

rna
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12. člen

(2) Če pravila tuje države, ki določajo, katero pravo je treba
uporabiti, zavračajo na pravo Republike Slovenije, se uporabi
pravo Republike Slovenije, ne da bi se pri tem upoštevala
njena pravila o napotilu, katero pravo se uporabi.

(1) Sodišče ali drug pristojen organ po uradni dolžnosti ugotovi
vsebino tujega prava, ki ga je treba uporabiti.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, kadar imata stranki pravico izbrati pravo.

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva obvestilo
o tujem pravu od ministrstva, pristojnega za pravosodje,
oziroma se o njegovi vsebini prepriča na drug ustrezen način.

7. člen

(3) Stranke lahko v postopku predložijo o vsebini tujega prava
javno ali drugo listino pristojnega tujega organa ali ustanove.

Če z zakonom ni določeno drugače, sta pravni posel in pravno
dejanje glede oblike veljavna, če sta veljavna bodisi po pravu
kraja, kjer je bil pravni posel sklenjen oziroma pravno dejanje
opravljeno, bodisi po pravu, ki velja za vsebino pravnega posla
oziroma pravnega dejanja.

(4) Če za posamezno razmerje nikakor ni mogoče ugotoviti
vsebine tujega prava, se uporabi pravo Republike Slovenije.

Drugo poglavje

8. člen
Za zastaranje se uporabi pravo, ki velja za vsebino pravnega
posla oziroma pravnega dejanja.

PRAVO, KI GA JE TREBA UPORABITI
13. člen

9. člen

(1) Za pravno in poslovno sposobnost fizične osebe se uporabi
pravo tiste države, katere državljan je.

(1) Če je treba uporabiti pravo države, katere pravni red ni enoten,
pravila tega zakona pa ne napotujejo na določeno pravno
območje v taki državi, se po pravilih njenega pravnega reda
določi, katero pravo se uporabi.

(2) Fizična oseba, ki bi bila po pravu države, katere državljan je,
poslovno nesposobna, je poslovno sposobna, če ima to
sposobnost po pravu kraja, kjer je nastala obveznost.

(2) Če se na način iz prvega odstavka tega člena ne da ugotoviti,
katero pravo države z neenotnim pravnim redom je treba
uporabiti, se uporabi pravo tistega območja v taki državi, ki je
z razmerjem v najtesnejši zvezi.

(3) Za odvzem ali omejitev poslovne sposobnosti fizične osebe
se uporabi pravo iz prvega odstavka tega člena.
(4) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za družinska in
dedna razmerja.

10. člen
(1) Če ima državljan Republike Slovenije tudi državljanstvo
kakšne druge države, se za uporabo tega zakona šteje, da
ima samo državljanstvo Republike Slovenije.

14. člen
Za vprašanja osebnega imena se uporabi pravo države, katere
državljan je oseba, ki se ji določa ali spreminja osebno ime.

(2) Če ima oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, dvoje ali
več tujih državljanstev, se za uporabo tega zakona šteje, da
ima državljanstvo tiste države, katere državljan je in v kateri
ima tudi stalno prebivališče.

15. člen
(1) Za postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva ter za
razmerja med skrbnikom in osebo pod skrbništvom
(varovancem) se uporablja pravo države, katere državljan je
varovanec.

(3) Če oseba iz drugega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča v nobeni izmed držav, katerih državljan je, se za
uporabo tega zakona šteje, da ima državljanstvo tiste države,
katere državljan je in s katero je v najtesnejši zvezi.

11. člen

(2) Tujemu državljanu ali osebi brez državljanstva, ki je v Republiki
Sloveniji, se začasni varstveni ukrepi odredijo po pravu
Republike Slovenije in trajajo, dokler pristojna država o tem
ne odloči in ne ukrene, kar je potrebno.

(1) Če oseba nima državljanstva ali njenega državljanstva ni
mogoče ugotoviti, se uporabi pravo njenega stalnega
prebivališča.

(3) Drugi odstavek tega čfena se uporablja tudi glede varstva
premoženja odsotnega tujega državljana in osebe brez
državljanstva, ki je na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Če oseba iz prvega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti, se uporabi pravo
njenega začasnega prebivališča.

16. člen
Za razglasitev pogrešanca za mrtvega se uporabi pravo države,
katere državljan je bil takrat, ko je bil pogrešan.

(3) Če za osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti
niti začasnega prebivališča, se uporabi pravo Republike
Slovenije.
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17. člen

22. člen

(1) Za pravni položaj pravne osebe se uporabi pravo države, ki
ji pravna oseba pripada.

(1) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu šteje pogodba o
prenosu premičnin ali pravic na potrošnika ter pogodba o
opravljanju storitev potrošniku.

(2) Pripadnost pravne osebe se določi po pravu države, po
katerem je bila ustanovljena.

(2) Za potrošnika se po tem zakonu šteje oseba, ki pridobiva
stvari, pravice in storitve predvsem za osebno uporabo ali
uporabo v lastnem gospodinjstvu.

(3) Če ima pravna oseba svoj dejanski sedež v drugi državi, ne
pa v tisti, kjer je bila ustanovljena, in ima po pravu te druge
države tudi njeno pripadnost, se šteje, da pripada tej drugi
državi.

(3) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu ne štejeta
prevozna pogodba in ne pogodba o opravljanju storitev
potrošniku, če se te po pogodbi opravljajo v celoti izven države,
v kateri ima potrošnik stalno prebivališče.

18. člen

(4) Ne glede na druge določbe tega zakona se za potrošniško
pogodbo uporablja pravo države, v kateri ima potrošnik stalno
prebivališče:

(1) Za lastninskopravna razmerja in druge pravice na stvareh
se uporabi pravo kraja, kjer je stvar.
(2) Za razmerja iz prvega odstavka tega člena glede stvari, ki so
v prevozu, se uporabi pravo namembnega kraja.

- če je sklenitev pogodbe posledica ponudbe ali reklame v tej
državi in če je potrošnik v tej državi opravil dejanja, potrebna
za sklenitev pogodbe; ali

(3) Za razmerja iz prvega odstavka člena glede prevoznih
sredstev se uporabi pravo'države, katere državno pripadnost
imajo ta sredstva, če s predpisi Republike Slovenije ni
določeno drugače.

- če je potrošnikov sopogodbenik ali njegov zastopnik dobil
potrošnikovo naročilo v tej državi; ali
- če je bila prodajna pogodba sklenjena v drugi državi oziroma
je potrošnik dal naročilo v drugi državi, če je bilo potovanje
organizirano s strani prodajalca z namenom spodbujati
sklepanje takih pogodb.

19. člen
(1) Za pogodbo se uporabi pravo, ki sta si ga izbrali pogodbeni
stranki, če ta zakon ali mednarodna pogodba ne določa
drugače.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka stranki z dogovorom o
izbiri prava ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu
potrošnikovih pravic, ki jih vsebuje pravo države, v kateri ima
potrošnik stalno prebivališče.

(2) Volja strank o izbranem pravu je lahko izrecno izražena ali pa
mora nedvomno izhajati iz pogodbenih določil ali drugih
okoliščin.
(3) Veljavnost pogodbe o izbiri prava se presoja po izbranem
pravu.

23. člen
Za pogodbe, ki se nanašajo na nepremičnine, je treba vedno
uporabiti pravo države, na katere ozemlju je nepremičnina.

20. člen
če stranki nista izbrali prava, ki naj se uporabi, se uporabi pravo,
s katerim je razmerje najtesneje povezano. Če posebne okoliščine
primera ne napotujejo na drugo pravo, se šteje, da je najtesnejša
zveza podana s pravom države, v kateri ima stranka, ki je
zavezana opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev,
stalno prebivališče oziroma sedež.

24. člen
Za razmerja med pogodbenima strankama, če stranki nista določili
drugače, se pravo iz 19. in 20. člena tega zakona uporabi tudi:
1. za določitev časa, od katerega ima pridobitelj oziroma
prevzemnik premične stvari pravico do njenih proizvodov in
plodov;

21. člen

2. za določitev časa, od katerega pridobitelj oziroma prevoznik
prevzame nevarnost (riziko) v zvezi s stvarmi.

1

( ) Za pogodbo o zaposlitvi se uporablja pravo države, v kateri
delavec po pogodbi običajno opravlja svoje delo.
(2) Ne šteje se, da delavec običajno opravlja svoje delo v kakšni
državi, če v njej dela začasno.

25. člen
Če se pogodbeni stranki nista dogovorili drugače, se po pravu
kraja, kjer se mora stvar izročiti, presojajo način izročitve stvari
in ukrepi, ki so potrebni, če je bil prevzem stvari zavrnjen.

(3) če delavec po pogodbi običajno ne opravlja svojega dela
samo v eni državi, se uporabi pravo države, v kateri ima
delodajalec svoj sedež oziroma stalno prebivališče.

26. člen

(4) Z dogovorom o izbiri prava, ki naj se uporabi, stranki ne
moreta izključiti prisilnih določb o varstvu delavčevih pravic,
W jih vsebuje pravo države, ki bi se uporabilo v primeru, da
stranki ne bi izbrali prava.

Za učinek odstopa terjatve ali prevzema dolga se za dolžnika
oziroma upnika, ki nista sodelovala pri odstopu oziroma prevzemu,
uporabi pravo, po katerem se presoja terjatev oziroma dolg.
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27. člen

4. po pravu oporočiteljevega začasnega prebivališča, bodisi ob
oporočnem razolaganju bodisi ob smrti;
5. po pravu Republike Slovenije;
6. za nepremičnine - tudi po pravu kraja, kjer je nepremičnina.

Za akcesorni pravni posel se uporabi pravo, ki velja za glavni
pravni posel, če ni določeno drugače.

(2) Preklic oporoke je glede oblike veljaven, če je taka oblika
veljavna po kateremkoli pravu, po katerem bi bila lahko v
skladu s prvim odstavkom tega člena oporoka veljavno
sestavljena.

28. člen
Za enostranski pravni posel se uporabi pravo države dolžnikovega
stalnega prebivališča oziroma sedeža.

34. člen
29. člen

Pogoji za sklenitev zakonske zveze se za vsako osebo presojajo
po pravu države, katere državljan je ob sklenitvi zakonske zveze.

(1) Za neopravičeno pridobitev se uporabi pravo, po katerem se
presoja pravno razmerje, ki je nastalo ali je bilo pričakovano
ali domnevano in je na podlagi njega prišlo do pridobitve.

35. člen

(2) Za poslovodstvo brez naročila se uporabi pravo kraja, kjer je
bilo opravljeno dejanje poslovodje.

Za obliko zakonske zveze se uporablja pravo kraja, kjer se
zakonska zveza sklepa.

(3) Za obveznosti iz uporabe stvari brez poslovodstva in za
druge nepogodbene obveznosti, ki ne izvirajo iz odškodninske
odgovornosti, se uporabi pravo kraja, kjer so nastopila dejstva,
ki so povzročila obveznost.

36. člen
Neveljavnost zakonske zveze se presoja po kateremkoli,
materialnem pravu, po katerem je bila sklenjena po 34. in 35.
členu tega zakona.

30. člen
37. člen

(1) Za nepogodbeno odškodninsko odgovornost se uporabi pravo
kraja, kjer je bilo dejanje storjeno. Če je za oškodovanca
ugodnejše, se namesto tega uporabi pravo kraja, kjer je
nastopila posledica, vendar le, če je povzročitelj kraj posledice
mogel in moral predvideti.

(1) Za razvezo zakonske zveze se uporablja pravo države,
katere državljana sta oba zakonca ob vložitvi tožbe.
(2) Če sta zakonca ob vložitvi tožbe državljana različnih držav,
se za razvezo zakonske zveze uporabljata kumulativno pravi
držav, katerih državljana sta.

(2) Če pravo, določeno po prvem odstavku tega člena nima z
razmerjem tesnejše zveze, pač pa je podana očitna zveza z
nekim drugim pravom, se uporabi to pravo.

(3) Če se žakonska zveza ne bi mogla razvezati po pravu iz
drugega odstavka tega člena, se za razvezo zakonske zveze
uporabi pravo Republike Slovenija, če je imel eden od
zakoncev ob vložitvi tožbe stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.

31. člen
Če je dogodek, iz katerega izhaja odškodninska obveznost, nastal
na ladji na odprtem morju ali na letalu, je s pravom kraja, kjer so
nastopila dejstva, ki so povzročila odškodninsko obveznost,
mišljeno pravo države, katere pripadnost ima ladja, oziroma pravo
države, v kateri je letalo vpisano v vpisnik.

(4) Če je eden od zakoncev državljan Republike Slovenije, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zakonska
zveza pa se ne more razvezati po pravu, določenem v
drugem odstavku tega člena, se za razvezo uporabi pravo
Republike Slovenije.

32. člen
(1) Za dedovanje je treba uporabiti pravo države, katere državljan
je bil zapustnik ob smrti.

38. člen
(1) Za osebna in zakonska premoženjska razmerja zakoncev
se uporabi pravo države, katere državljana sta.

(2) Oporočna sposobnost se presoja po pravu države, katere
državljanstvo je imel oporočitelj ob sestavi oporoke.

(2) Če sta zakonca državljana različnih držav, se uporabi pravo
države, v kateri imata stalno prebivališče.

33. člen

(3) Če zakonca nimata niti istega državljanstva niti stalnega
prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, v kateri
sta imela zadnje skupno prebivališče.

(1) Oporoka je glede oblike veljavna, če je oblika veljavna po
enem od naslednjih pravnih redov:
1. po pravu kraja, kjer je bila oporoka sestavljena;
2 po pravu države, katere državljan je bil oporočitelj, bodisi ob
oporočnem razpolaganju bodisi ob smrti;
3. po pravu oporočiteljevega stalnega prebivališča bodisi ob
oporočnem razpolaganju bodisi od smrti;
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(4) Če prava, ki naj se uporabi, ni mogoče določiti po prvem,
drugem ali tretjem odstavku tega člena, se uporabi pravo, ki
je z razmerjem v najtesnejši zvezi.
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39. člen

46. člen

(1) Pogodbena premoženjska razmerja zakoncev se presojajo
po pravu, ki je ob sklenitvi pogodbe veljalo za osebna in
zakonska premoženjska razmerja.

(1) Pogoji posvojitve in prenehanja posvojitve se presojajo po
pravu države, katere državljana sta posvojitelj in posvojenec.
(2) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav,
se za pogoje posvojitve in njeno prenehanje uporabljata
kumulativno pravi držav, katerih državljana sta.

(2) Če pravo iz prvega odstavka tega člena določa, da lahko
zakonca izbereta pravo za presojo premoženjske pogodbe
med zakoncema, se uporabi pravo, ki sta si ga izbrala.

(3) Če zakonca koga skupaj posvojita, se poleg prava države,
katere državljan je posvojenec, uporabljata za pogoje
posvojitve in njeno prenehanje tudi pravi držav, katerih
državljana sta eden in drug zakonec.

40. člen
(1) Če je zakonska zveza neveljavna ali je prenehala, se za
osebna in zakonska premoženjska razmerja uporabi pravo,
ki je določeno v 38. členu tega zakona.

(4) Oblika posvojitve se presoja po pravu države, v kateri se
sklene posvojitev.

(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena se za pogodbena
premoženjska razmerja med zakoncema uporabi pravo,
določeno v 39. členu tega zakona.

47. člen
(1) Učinek posvojitve se presoja po pravu države, katere
državljana sta posvojitelj in posvojenec ob sklenitvi posvojitve.

41. člen

(2) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav,
se uporabi pravo države, v kateri imata stalno prebivališče.

(1) Za premoženjska razmerja oseb, ki živita v zunajzakonski
skupnosti, se uporabi pravo države, katere državljana sta.

(3) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav in
nimata stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo
države, katere državljan je posvojenec.

(2) Če osebi iz prvega odstavka tega člena nimata istega
državljanstva, se uporabi pravo države, v kateri imata skupno
prebivališče.
(3) Za pogodbena premoženjska razmerja med osebama, ki živita
v zunajzakonski skupnosti, se uporabi pravo, ki je ob sklenitvi
pogodbe veljalo za njuna premoženjska razmerja.

Tretje poglavje
PRISTOJNOST IN POSTOPEK

42. člen
1. Pristojnost sodišč in drugih organov
Republike Slovenije v zadevah
z mednarodnim elementom

(1) Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države,
katere državljani so.
(2) Če so starši in otroci državljani različni držav, se uporabi
pravo države, v kateri imajo vsi stalno prebivališče.

48. člen

(3) Če so starši in otroci državljani različnih držav in tudi nimajo
stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države,
katere državljan je otrok.

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno, če ima toženec stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

43. člen

(2) Če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
niti v kakšni drugi državi, je sodišče Republike Slovenije
pristojno, če ima toženec začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji.

Priznanje, ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva oziroma
materinstva se presoja po pravu države, katere državljan je otrok.

(3) Kadar se o pravnem razmerju odloča v nepravdnem postopku,
je sodišče Republike Slovenije pristojno, če ima oseba, zoper
katero je vložen zahtevek, stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji; kadar pa v postopku sodeluje ena sama
oseba - je pristojno, če ima ta stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji, razen če s tem zakonom ni
določeno drugače.

44. člen
Obveznost preživljanja med krvnimi sorodniki, razen za starše in
°troke, ali obveznost preživljanja sorodnikov v svaštvu se presoja
Po pravu države, katere državljan je sorodnik, od katerega se
zahteva preživljanje.

49. člen

45. člen

(1) če je z isto tožbo toženih več tožencev, ki so v pravni
skupnosti ali katerih obveznosti se opirajo na isto pravno in
dejansko podlago, je sodišče Republike Slovenije pristojno
tudi, kadar ima eden izmed tožencev stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki'Sloveniji.

(1) Pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljana
sla starša, če starša nimata istega državljanstva, pa po pravu
države tistega od staršev, po katerem je pozakonitev veljavna.
<2) Privolitev otroka, druge osebe ali državnega organa v
Pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljan je
otrok.
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(2) Če sta z isto tožbo tožena glavni dolžnik in porok, je sodišče
Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je pristojno za
tožbo proti glavnemu dolžniku.

državljanstvo Republike Slovenije, velja ta pristojnost tudi za
osebe brez državljanstva, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi za nasprotno
tožbo, če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim
zahtevkom.

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
pristojnost drugih organov Republike Slovenije.
55. člen

50. člen

(1) V sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če je bilo na območju
Republike Slovenije storjeno škodno dejanje ali če je na
ozemlju Republike Slovenije nastopila škodljiva posledica.

(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno, kadar je to
v tem ali v drugem zakonu izrecno določeno.
(2) Pristojnost sodišč Republike Slovenije je izključena, če obstoji
med zadevo in neko tujo državo takšna zveza, ki bi bila v
primeru, če bi obstajala med zadevo in Republiko Slovenijo,
podlaga za izključno pristojnost sodišč Republike Slovenije,
razen če zakon določa drugače.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v
sporih zoper zavarovalnico zaradi povračila škode tretjim
osebam po predpisih o neposredni odgovornosti
zavarovalnice ter v sporih o regresnih zahtevkih iz naslova
povračila škode zoper regresne dolžnike.

51. člen
56. člen

Če je v tuji državi v sporih zoper državljane Republike Slovenije
po kriterijih o pristojnosti ki jih ne vsebujejo določbe o pristojnosti
sodišča Republike Slovenije, pristojno tuje sodišče, so ti kriteriji
podlaga za pristojnost sodišča Republike Slovenije v tistih sporih,
v katerih je toženec državljan te tuje države.

Za spore iz pogodbenih razmerij je sodišče Republike Slovenije
pristojno tudi tedaj, kadar je predmet spora obveznost, ki jo je
treba oziroma bi jo bilo treba izpolniti v Republiki Sloveniji.
57. člen

52. člen

V individualnih delovnih sporih je sodišče Republike Slovenije
pristojno tudi tedaj, kadar se delo opravlja ali se je opravljalo
oziroma bi se moralo opravljati na območju Republike Slovenije.

(1) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti tujega sodišča
le, če je vsaj ena od njiju tuj državljan ali pravna oseba s
sedežem v tujini in ne gre za spor, za katerega je po določbah
tega ali drugega zakona izključno pristojno sodišče Republike
Slovenije.

58. člen
(1) V sporih o premoženjskopravnih zahtevkih je sodišče
Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je na ozemlju
Republike Slovenije predmet, na katerega se nanaša tožba.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se stranki
ne moreta dogovoriti za pristojnost tujega sodišča v sporih iz
razmerij s potrošniki in v sporih iz zavarovalnih razmerij, če
ima potrošnik oziroma zavarovanec, ki je fizična oseba, stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti sodišča Republike
Slovenije, če je vsaj ena državljan Republike Slovenije ali
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

(2) Če je na območju Republike Slovenije kakšno toženčevo
premoženje, je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi tedaj,
kadar ima tožnik stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji, če tožnik izkaže za verjetno, da bo iz tega
premoženja mogoče izvršiti sodbo.

(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, kadar gre
za pristojnost v zadevah iz 68. do 77. člena tega zakona.

59. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi v sporih zoper fizično
ali pravno osebo, ki ima sedež v tujini, če ima v Republiki Sloveniji
svojo podružnico ali je v Republiki Sloveniji oseba, ki ji je zaupano
opravljanje njenih poslov, za spore, ki izvirajo iz poslovanja te
podružnice oziroma te osebe na območju Republike Slovenije.

53. člen
(1) Pristojnost sodišč Republike Slovenije lahko v primerih, v
katerih je dopusten dogovor o pristojnosti sodišča Republike
Slovenije po tretjem in četrtem odstavku 52. člena tega zakona,
temelji tudi na privolitvi toženca.

60. člen

(2) Šteje se, da je toženec privolil v pristojnost sodišč Republike
Slovenije, če je vložil odgovor na tožbo ali ugovor proti
plačilnemu nalogu, oziroma se je na pripravljalnem naroku,
če tega naroka ni bilo pa na prvem naroku za glavno
obravnavo, spustil v obravnavanje glavne stvari, ne da bi
ugovarjal pristojnosti.

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o
ustanovitvi, prenehanju in statusnih spremembah družbe, druge
pravne osebe ali združenja fizičnih ali pravnih oseb, ter za spore
o veljavnosti odločitev njihovih organov, če ima' družba, druga
pravna oseba ali združenje sedež v Republiki Sloveniji.
61. člen

54. člen

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore 0
veljavnosti vpisov v javne registre, ki se vodijo v Republiki Sloveniji-

(1) Kadar je po tem zakonu pristojnost sodišča Republike
Slovenije določena s pogojem, da ima pravdna stranka
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62. člen

68. člen

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore v
zvezi s prijavo in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja, če
je bila prijava vložena v Republiki Sloveniji.

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v zakonskih sporih
tudi tedaj, če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji:
1) če sta oba zakonca slovenska državljana, ne glede na to, kje
imata stalno prebivališče; ali
2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji; ali
3) če sta imela zakonca svoje zadnje stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, tožnik pa ima ob vložitvi tožbe stalno ali začasno
prebivališče v Republiki Sloveniji.

63. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za dovolitev
in opravo izvršbe, če se ta opravlja na območju Republike
Slovenije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na spore
med izvršilnim in stečajnim postopkom, če se ta postopek
vodi pred sodiščem Republike Slovenije.

(2) Če je toženi zakonec slovenski državljan in ima v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče, je izključno pristojno sodišče
Republike Slovenije.

64. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno v sporih o
stvarnih pravicah na nepremičninah, v sporih zaradi motenja
posesti nepremičnine ter v sporih iz zakupa ali najema
nepremičnine, če je nepremičnina na ozemlju Republike
Slovenije.

69. člen
Sodišče Republike Slovenije je v sporih iz 68. člena tega zakona
pristojno tudi tedaj, če sta zakonca tuja državljana, ki sta imela
zadnje skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar
samo, če v teh primerih toženec privoli, da sodi njeno sodišče, in
če predpisi države, katere državljana sta zakonca, dopuščajo to
pristojnost.

(2) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno tudi tedaj,
kadar se o pravicah na nepremičninah odloča v nepravdnem
postopku.
65. člen

70. člen

V sporih zaradi motenja posesti premičnin je pristojno sodišče
Republike Slovenije tudi tedaj, če je prišlo do motenja na ozemlju
Republike Slovenije.

Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih za razvezo
zakonske zveze tudi tedaj, če je tožnik slovenski državljan, pravo
države, katere sodišče bi bilo pristojno, pa ne pozna razveze
zakonske zveze.

66. člen
71. člen

(1) V sporih o stvarnih pravicah na ladji in letalu, ter v sporih iz
zakupa ladje ali letala je pristojno sodišče Republike Slovenije
tudi tedaj, če se v Republiki Slovenije vodi vpisnik, v katerega
je vpisano ladja oziroma letalo.

(1) V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali
materinstva je pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če
toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji:
1) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na to,
kje imata stalno prebivališče; ali
2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

(2) V sporih zaradi motenja posesti ladje in letala iz prvega
odstavka tega člena so pristojna sodišča Republike Slovenije
tudi tedaj, če se vpisnik, v katerega je vpisana ladja oziroma
letalo, vodi v Republiki Sloveniji ali če je bila posest motena v
Republiki Sloveniji.

(2) Če je tožba vložena zoper otroka, ki je slovenski državljan in
ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je izključno
pristojno sodišče Republike Slovenije.

67. člen
.0) V sporih o premoženjskih razmerjih med zakonci, ki se
nanašajo na premoženje v Republiki Sloveniji, je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če toženec nima
prebivališča v Republiki Sloveniji.

72. člen
Sodišče Republike Slovenije, ki je pristojno v sporih iz 71. člena
tega zakona, je pristojno tudi tedaj, kadar so stranke tuji državljani,
če ima tožnik ali eden od tožnikov stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, vendar samo, če toženec privoli, da sodi sodišče
Republike Slovenije in če predpisi države, katere državljan je,
dopuščajo to pristojnost.

(2) Če je pretežni del premoženja v Republiki Sloveniji, drugi del
Pa v tujini, sme sodišče Republike Slovenije odločati o
premoženju, ki je v tujini, samo v sporu, v katerem se odloča
tudi o premoženju v Republiki Sloveniji, in to le, če toženec
privoli, da sodi sodišče Republike Slovenije.

73. člen

(3) Sodišče Republike Slovenije je v sporih o premoženjskih
razmerjih med zakonci po določbah tega zakona pristojno ne
glede na to, ali zakonska zveza traja ali je prenehala ali pa je
ugotovljeno, da ne obstaja.

24
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(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o varstvu in
vzgoji otrok, za katere skrbijo starši, tudi tedaj, kadar toženec
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če sta oba
starša slovenska državljana, ali če je otrok slovenski državljan
in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
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(2) Če sta toženec in otrok slovenska državljana in če imata oba
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je izključno pristojno
sodišče Republike Slovenije.

78. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za razglasitev
pogrešanega slovenskega državljana za mrtvega, ne glede
na to, kje je imel stalno prebivališče.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ter 48. člen tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za določitev pristojnosti drugih
organov Republike Slovenije, kadar odločajo o varstvu in
vzgoji otrok, za katere skrbijo starši.

(2) Pred sodiščem Republike Slovenije se sme po pravu
Republike Slovenije dokazovati smrt tujega državljana, ki je
umrl na ozemlju Republike Slovenije.

74. člen

79. člen

(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju otrok tudi tedaj, kadar toženec nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji:

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine slovenskega državljana
je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če je ta
zapuščina v Republiki Sloveniji.

1) če vloži tožbo otrok, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji; ali
2) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na to
kje imata stalno prebivališče; ali
3) če je tožnik mladoleten in slovenski državljan.

(2) Če je nepremična zapuščina slovenskega državljana v tujini,
je sodišče Republike Slovenije pristojno le, če po pravu države,
v kateri so nepremičnine, ni pristojen njen organ.
(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno za obravnavo
premične zapuščine slovenskega državljana, če so
premičnine na ozemlju Republike Slovenije ali če po pravu
države, v kateri so premičnine, ni pristojen njen organ oziroma
če ta organ noče obravnavati zapuščine.

(2) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena,
tudi tedaj, kadar toženec nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, če je tožnik slovenski državljan in ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se nanašajo tudi na
pristojnosti v sporih iz dednopravnih razmerij in na spore o
terjatvah upnikov nasproti zapuščini.

(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju med zakoncema in med nekdanjima zakoncema
tudi, če sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, tožnik pa med sojenjem še
naprej prebiva v Republiki Sloveniji.

80. člen
(1) Za obravnavo nepremične zapuščine tujega državljana je
izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če so
nepremičnine v Republiki Sloveniji.

75. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem
preživljanju tudi, če ima toženec v Republiki Sloveniji premoženje,
iz katerega se lahko poravna preživnina.

(2) Za obravnavo premične zapuščine tujega državljana, ki je v
Republiki Sloveniji, je pristojno sodišče Republike Slovenije,
razen če v zapustnikovi državi sodišče ni pristojno za
obravnavo premičnega premoženja slovenskih državljanov.

76. člen

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na
pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnikov glede zapuščine.

Sodišče Republike Slovenije je pristojno za odločanje o varstvu,
vzgoji in preživljanju otrok tudi takrat, kadar se ti spori rešujejo
skupaj z zakonskimi spori ali spori o ugotavljanju in izpodbijanju
očetovstva ali materinstva, za katere je po tem zakonu pristojno
sodišče Republike Slovenije.

(4) Kadar sodišče Republike Slovenije ni pristojno za obravnavo
zapuščine tujega državljana, lahko odredi ukrepe za
zavarovanje zapuščine in za varstvo pravic do zapuščine, ki
je v Republiki Sloveniji.

77. člen

81. člen

(1) Pri odločanju o odvzemu ali vrnitvi roditeljske pravice,
podaljšanju roditeljske pravice, postavitvi roditelja za skrbnika
otrokovega premoženja, pri razglasitvi otroka za rojenega v
zakonski zvezi ter pri odločanju o drugih zadevah, ki se
nanašajo na osebna stanja in razmerja med starši in otroki, je
pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, kadar ni
pogojev iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, če sta
vložnik zahtevka in oseba, zoper katero je vložen zahtevek,
slovenska državljana, oziroma kadar v postopku sodeluje
samo ena oseba, če je ta slovenski državljan.

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine osebe brez
državljanstva, osebe, katere državljanstva ni mogoče
ugotoviti, ali osebe s statusom begunca je izključno pristojno
sodišče Republike Slovenije, če je nepremičnina na ozemlju
Republike Slovenije.
(2) Za obravnavo premične zapuščine osebe brez državljanstva,
osebe, katere državljanstva ni mogoče ugotoviti, ali osebe s
statusom begunca je pristojno sodišče Republike Slovenije,če
so premičnine v Republiki Sloveniji, ali je imel zapustnik ob
smrti v njej stalno prebivališče.

(2) V zadevah iz prvega odstavka tega člena je pristojno sodišče
Republike Slovenije tudi tedaj, kadar je otrok slovenski
državljan in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
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(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na
pristojnost v sporih Iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnikov glede zapuščine.
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(4) Če zapustnik ni imel stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za obravnavo
zapuščine tujega državljana, pri čemer je s tujo državo
mišljena država, v kateri je imel zapustnik ob smrti stalno
prebivališče.

2. Druge določbe
87. člen
(1) Za sposobnost biti stranka in za pravdno sposobnost fizične
osebe je treba uporabiti pravo njene države.

82. člen

(2) Če tuji državljan ni pravdno sposoben po prvem odstavku
tega člena, je pa pravdno sposoben po pravu Republike
Slovenije, lahko sam opravlja dejanja v postopku.

(1) Za dovolitev sklenitve zakonske zveze je pristojen organ
Republike Slovenije, če je vložnik prošnje oziroma če je eden
izmed vložnikov prošnje slovenski državljan ne glede na to,
kje imata osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, stalno
prebivališče.

(3) Zakoniti zastopnik tujega državljana iz drugega odstavka tega
člena sme opravljati dejanja v postopku le, dokler tuj državljan
ne izjavi, da sam prevzema pravdo.

(2) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen, če je
mladoletnik, ki prosi, naj se mu dovoli skleniti zakonsko zvezo,
slovenski državljan, oziroma če sta osebi, ki želita skleniti
zakonsko zvezo, slovenska državljana, zakonska zveza pa
se sklepa v tujini.

(4) Za sposobnost biti stranka, kadar gre za tujo pravno osebo,
je treba uporabiti pravo, določeno v 17. členu tega zakona.
88. člen
Sodišče Republike Slovenije na zahtevo stranke prekine postopek,
kadar teče pred tujim sodiščem postopek v isti zadevi in med
istima strankama:

83. člen
(1) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen za odločanje
o posvojitvi in o prenehanju posvojitve osebe, ki je slovenski
državljan in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

1) če je bila tožba v pravdi, ki teče v tujini, prej vročena tožencu
kot tožba v pravdi, ki teče v Republiki Sloveniji; oziroma če se
je nepravdni postopek v tujipi začel prej kot v Republiki
Sloveniji;
2) če je verjetno, da bo tujo odločbo mogoče priznati v Republiki
Sloveniji;
3) če obstaja vzajemnost.

(2) Organ Republike Slovenije je pristojen za odločanje o posvojitvi
in o prenehanju posvojitve, če je posvojitelj slovenski državljan
in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Če zakonca skupaj posvajata, zadošča za pristojnost organa
Republike Slovenije, da je en zakonec slovenski državljan in
da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

89. člen
Za oceno pristojnosti sodišča Republike Slovenije so odločilna
dejstva, ki obstajajo takrat, ko postopek začne teči.

84. člen
Organ Republike Slovenije je izključno pristojen v skrbniških
zadevah slovenskih državljanov ne glede na to, kje imajo ti stalno
prebivališče, če s tem zakonom ni določeno drugače.

90. člen
(1) Kadar začne tuj državljan ali oseba brez državljanstva, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravdo pred
sodiščem Republike Slovenije, mora dati tožencu na njegovo
zahtevo varščino za pravdne stroške.

85. člen
Organ Republike Slovenije ne izda odločbe in ne ukrepa v
skrbniških zadevah slovenskega državljana, ki ima stalno
prebivališče v tujini, če ugotovi, da je organ, ki je pristojen po
Pravu tuje države, že izdal odločbo ali sprejel ukrepe, s katerimi
je poskrbel za varstvo osebnosti, pravic in interesov slovenskega
državljana.

(2) Toženec mora zahtevo iz prvega odstavka tega člena
uveljaviti najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega naroka
ni bilo, pa na prvem naroku za glavno obravnavo, preden se
spusti v obravnavanje glavne stvari, oziroma brž ko izve, da
so podani pogoji, da lahko zahteva varščino.

86. člen

(3) Varščina za pravdne stroške se daje v gotovini, sodišče pa
lahko dovoli varščino tudi v drugi primerni obliki.

(1) Organ Republike Slovenije z nujnimi začasnimi ukrepi zavaruje
osebnost, pravice in interese tujega državljana, ki je v
Republiki Sloveniji ali ima v njej premoženje, in obvesti o tem
organ njegove države.

91. člen
(1) Toženec nima pravice do varščine za pravdne stroške:

2

1) če v državi, katere državljan je tožnik, državljani Republike
Slovenije niso dolžni dajati varščine;
2) če uživa tožnik v Republiki Sloveniji pravico pribežališča;
3) če se tožbeni zahtevek nanaša na tožniko\»e terjatve iz
njegovega delovnega razmerja v Republiki Sloveniji;

< ) Organ Republike Slovenije izda odločbo in sprejme ukrepe v
skrbniških zadevah tujega državljana, ki ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, če za varstvo njegove osebnosti, pravic
in interesov ni poskrbel organ njegove države.
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(2) Za tujo sodno odločbo se po prvem odstavku tega člena
šteje tudi poravnava, sklenjena pred sodiščem (sodna
poravnava).

4) če gre za zakonski spor ali za spor o ugotovitvi ali izpodbijanju
očetovstva ali materinstva ali spor o zakonitem preživljanju;
5) če gre za menično ali čekovno tožbo, za nasprotno tožbo ali
tožbo za izdajo plačilnega naloga.

(3) Za tujo sodno odločbo se šteje tudi odločba drugega organa,
ki je v državi, v kateri je izdana, izenačena s sodno odločbo
oziroma sodno poravnavo, če ureja razmerja iz 1. člena tega
zakona.

(2) Če nastane dvom o tem, ali so državljani Republike Slovenije
po 1. točki prvega odstavka tega člena dolžni dati varščino v
državi, katere državljan je tožnik, da pojasnilo ministrstvo za
pravosodje.

95. člen
92. člen
(1) V sklepu, s katerim ugodi zahtevi za varščino za pravdne
stroške, določi sodišče znesek varščine in rok, v katerem se
mora dati, tertožnika opozori na posledice, ki jih določa zakon,
če ne dokaže, da je dal varščino v določenem roku.

(1) Vložnik zahteve za priznanje mora predlogu za priznanje tuje
sodne odločbe priložiti tujo sodno odločbo ali njen overjen
prepis in predložiti potrdilo pristojnega tujega sodišča oziroma
drugega organa o pravnomočnosti te odločbe po pravu
države, v kateri je bila izdana.

(2) Če tožnik ne dokaže, da je dal v določenem roku varščino za
pravdne stroške, se šteje, da je umaknil tožbo oziroma da je
umaknil pravno sredstvo, če je toženec zahteval varščino
šele v postopku o pravnem sredstvu.

(2) Če tuja sodna odločba ali njen overjen prepis nista sestavljena
v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi, mora stranka, ki
zahteva priznanje, predložiti tudi overjen prevod tuje sodne
odločbe v jezik, ki je pri sodišču v uradni rabi.

(3) Toženec, ki je pravočasno zahteval, naj mu da tožnik varščino
za pravdne stroške, ni dolžan nadaljevati postopka o glavni
stvari, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o njegovi
zahtevi, če zahtevi ugodi, pa vse dotlej, dokler tožnik ne
položi varščine.

96. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije zavrne priznanje tuje sodne
odločbe, če na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana,
ugotovi, da ta zaradi nepravilnosti v postopku ni mogla
sodelovati v postopku.

(4) Če sodišče zavrne zahtevo za varščino za pravdne stroške,
lahko odloči, da se nadaljuje postopek, še preden postane
sklep o zavrnitvi pravnomočen.

(2) Zlasti se šteje, da oseba, zoper katero je bila izdana tuja
sodna odločba, ni mogla sodelovati v postopku, če ji vabilo,
tožba ali sklep, na podlagi katerega se je začel postopek,
niso bili osebno vročeni oziroma osebna vročitev ni bila niti
poskušena, razen če se je na kakršenkoli način spustila v
obravnavanje glavne "stvari v postopku na prvi stopnji.

93. člen
(1) Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti pravico do
oprostitve plačila pravdnih stroškov.

97. člen

(2) Če nastane dvom o vzajemnosti, daje glede oprostitve plačila
pravdnih stroškov pojasnilo ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je za zadevo, za katero
gre, izključno pristojno sodišče ali drug organ Republike
Slovenije.

(3) Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena ni pogoj za
uveljavljanje pravice do oprostitve plačila pravdnih stroškov,
če ima tuj državljan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(2) Če zahteva priznanje tuje sodne odločbe, ki je bila izdana v
sporu iz zakonske zveze, toženec, ali če to zahteva tožnik in
toženec ne nasprotuje, izključna pristojnost sodišča Republike
Slovenije ni ovira za njeno priznanje.

(4) Oseba brez državljanstva ima pravico do oprostitve plačila
pravdnih stroškov, če ima stalno ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

98. člen
(1) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, zavrne
priznanje tuje sodne odločbe, če je pristojnost tujega sodišča
temeljila izključno na eni od naslednjih okoliščin:

Četrto poglavje
PRIZNANJE IN IZVRŠITEV TUJIH ODLOČB

1) državljanstvu tožnika;
2) premoženju toženca v državi izdaje odločbe;
3) osebni vročitvi tožbe oziroma drugega akta, s katerim se je
začel postopek, tožencu.

1. Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb
94. člen

(2) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, zavrnee
priznanje tuje sodne odločbe tudi v primeru, če sodišče, ki i
odločbo izdalo, ni upoštevalo sporazuma o pristojnosti sodišč
Republike Slovenije.

(1) Tuja sodna odločba je izenačena z odločbo sodišča Republike
Sloveniji in ima v Republiki Sloveniji enak pravni učinek kot
domača sodna odločba le, če jo prizna sodišče Republike
Slovenije.
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99. člen

(4) Tuja arbitražna odločba iz tretjega odstavka tega člena ima
pripadnost države, katere pravo je bilo uporabljeno glede
postopka.

(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je sodišče ali drug organ
Republike Slovenije v isti zadevi izdal pravnomočno odločbo
ali če je bila v Republiki Sloveniji priznana kakšna druga tuja
sodna odločba, ki je bila izdana v isti zadevi.
(2) Sodišče počaka s priznanjem tuje sodne odločbe, če pred
sodiščem Republike Slovenije teče prej začeta pravda v isti
pravni zadevi in med istima strankama, dokler ni ta pravda
pravnomočno končana.

105. člen
(1) Tuja arbitražna odločba se prizna in izvrši, če stranka, ki
zahteva priznanje in izvršitev, priloži zahtevi, ki jo vloži pri
sodišču:
1) izvirno arbitražno odločbo ali njen overjen prepis;
2) izvirno pogodbo o arbitraži ali njen overjen prepis.

100. člen
Tuja sodna odločba se ne prizna, če bi bil učinek njenega priznanja
v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

(2) Če tuja arbitražna odločba ali pogodba o arbitraži oziroma
njen overjen prepis nista sestavljena v jeziku, ki je v uradni
uporabi pri sodišču, pred katerim se začne postopek za
priznanje in izvršitev te odločbe, mora stranka, ki zahteva
priznanje in izvršitev odločbe, priložiti prevod v tem jeziku, ki
ga opravi za to pooblaščena oseba.

101. člen
(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če ni vzajemnosti.
(2) Neobstoj vzajemnosti ni ovira za priznanje tuje sodne odločbe,
izdane v zakonskem sporu in v sporu zaradi ugotovitve in
izpodbijanja očetovstva ali materinstva, in ne takrat, ko
priznanje ali izvršitev tuje sodne odločbe zahteva slovenski
državljan.

106. člen
(1) Priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe se zavrne, če
sodišče ugotovi:

(3) Obstoj vzajemnosti se glede priznanja tuje sodne odločbe
domneva do dokaza o nasprotnem; če pa nastane dvom o
vzajemnosti, da pojasnilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.
102. člen
(1) Tuja sodna odločba, ki se nanaša na osebno stanje (status)
državljana države, v kateri je bila izdana, se prizna v Republiki
Sloveniji brez preizkusa po 97., 100. in 101. členu tega zakona.
(2) Če pristojni organ Republike Slovenije meni, da se odločba
tujega sodišča nanaša na osebno stanje (status) slovenskega
državljana, je potreben za takšno odločbo, da bi bila priznana,
preizkus po določbah 95. do 101.člena tega zakona.
103. člen

*

(1) Za izvršitev tuje sodne odločbe se uporabljajo določbe 95. do
101. člena tega zakona.
(2) Vložnik zahteve za izvršitev tuje sodne odločbe mora poleg
potrdila iz 95. člena tega zakona predložiti tudi potrdilo o njeni
izvršljivosti po pravu države, v kateri je bila izdana.

(2) Če so v tuji arbitražni odločbi deli, ki se nanašajo na
obravnavana vprašanja in se lahko ločijo od delov, v katerih
je sodišče prekoračilo svoja pooblastila, se lahko deli odločbe,
v katerih sodišče ni prekoračilo svojih pooblastil, priznajo in
izvršijo.

2. Priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb
104. člen
^) Tuja arbitražna odločba je arbitražna odločba, ki ni bila izdana
v Republiki Sloveniji.

107. člen

(2) Tuja arbitražna odločba ima pripadnost države, v kateri je bila
izdana.

Če se je začel postopek za odpravo ali ustavitev izvršitve tuje
arbitražne odločbe pred pristojnim organom iz 10. točke 106.
člena tega zakona, lahko sodišče odloži odločanje o zahtevi za
priznanje iz izvršitev te odločbe, na zahtevo upnika oziroma
dolžnika pa lahko postavi za svojo odločitev o odložitvi pogoj, da
mora dolžnik položiti ustrezno varščino.

Tuja arbitražna odločba je tudi arbitražna odločba, ki je bila
izdana v Republiki Sloveniji, pri kateri je bilo glede postopka
uporabljeno pravo tuje države, če to ni v nasprotju s prisilnimi
Predpisi Republike Slovenije.
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1) da po pravu Republike Slovenije o sporni zadevi ne more
razsojati arbitraža;
2) da bi bil učinek priznanja ali izvršitve odločbe v nasprotju z
javnim redom Republike Slovenije;
3) da ni podana vzajemnost;
4) da pogodba o arbitraži ni bila sklenjena v pisni obliki oziroma
z izmenjavo pisem, telegramov ali teleprinterskih sporočil;
5) da katera od strank ni bila sposobna za sklenitev arbitražnega
dogovora po pravu, ki se uporablja za presojo njene
sposobnosti;
6) da pogodba o arbitraži ni veljavna po pravu države, ki sta ga
izbrali stranki, če stranki tega nista storili pa po pravu države,
v kateri je bila izdana arbitražna odločba;
7) da stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev
odločbe, ni bila pravilno obveščena o imenovanju arbitrov ali
o arbitražnem postopku, ali ji je bilo zaradi kakega drugega
vzroka onemogočeno, da uveljavlja svoje pravice v postopku;
8) da sestava arbitražnega sodišča ali arbitražni postopek nista
bila v skladu s pogodbo o arbitraži;
9) da je arbitražno sodišče prekoračilo svoja pooblastila,
določena s pogodbo o arbitraži;
10) da odločba še ni postala dokončna in izvršljiva za stranke ali
da je to odločbo odpravil ali njeno izvršitev ustavil pristojni
organ države, v kateri je bila izdana, ali organ države, po
pravu katere je bila izdana;
11) da je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v
nasprotju.
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111. člen

3. Postopek za priznanje in izvršitev tujih sodnih in
arbitražnih odločb
108. člen

Če ni v tem poglavju posebnih določb, se v postopku priznanja
tujih sodnih in tujih arbitražnih odločb smiselno uporabljajo določbe
zakona o nepravdnem postopku.

(1) Postopek za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe se
začne na predlog.

Peto poglavje

(2) Priznanje tuje sodne odločbe v zadevah, ki se nanašajo na
osebno stanje (status), je upravičen zahtevati vsakdo, ki ima
za to pravni interes.

POSEBNE DOLOČBE
112. člen

(3) O priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe odloča sodnik
posameznik okrožnega sodišča.
(4) Za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno vsako stvarno pristojno sodišče.

(1) Državljani Republike Slovenije smejo v tujini skleniti zakonsko
zvezo pred konzulatom Republike Slovenije, če temu ne
nasprotuje država, v kateri je konzulat, ali če je tako določeno
z mednarodno pogodbo.

(5) Za izvršitev tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno okrajno sodišče, na območju katerega je treba
opraviti izvršbo.

(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, določi, v katerih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini se smejo sklepati
zakonske zveze med državljani Republike Slovenije.

(6) Če o priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe ni bil izdan
poseben sklep, lahko vsako sodišče odloča o priznanju te
odločbe kot o predhodnem vprašanju, vendar z učinkom le
za ta postopek.

113. člen
Zadeve skrbništva za državljane Republike Slovenije, ki so v
tujini, opravlja konzulat Republike Slovenije, če temu ne nasprotuje
država, v kateri je konzulat, ali če je to predvideno z mednarodno
pogodbo.

109. člen
(1) V postopku priznanja tuje sodne ali arbitražne odločbe se
sodišče omeji na preizkus, ali so podani pogoji iz določb 94.
do 107. člena tega zakona.

114. člen

(2) Če sodišče ugotovi, da ni ovir za priznanje, izda sklep o
priznanju tuje odločbe.

Državljanu Republike Slovenije lahko v tujini sestavi oporoko po
določbah, ki veljajo za sodno oporoko, konzulat Republike
Slovenije.

(3) Sklep o priznanju vroči sodišče nasprotni stranki oziroma
drugim udeležencem postopka, v katerem je bila tuja sodna
odločba izdana, ter jih pouči, da lahko proti njemu vložijo
ugovor v roku petnajstih dni od dneva vročitve sklepa.

115. člen
(1) Konzulati Republike Slovenije lahko potrjujejo podpise,
rokopise in prepise v skladu z mednarodnimi pogodbami in
predpisi držav sprejema.

(4) O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o priznanju, v
senatu treh sodnikov. Če je odločitev o ugovoru odvisna od
spornih dejstev, odloči sodišče po opravljenem naroku.

(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, natančneje uredi
opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena.

(5) Proti sklepu, s katerim sodišče predlog za priznanje zavrne,
in proti sklepu, s katerim sodišče odloči o ugovoru, je dovoljena
pritožba na Vrhovno sodišče.

116. člen
(1) Potrdila o predpisih, ki veljajo ali so veljali v Sloveniji, izdaja za
njihovo uporabo pred organi tuje države minister, pristojen za
pravosodje.

(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sodišče
sklepa o priznanju tuje sodne odločbe o razvezi zakonske
zveze ne vroči nasprotni stranki, če je oseba, ki zahteva
priznanje, državljan Republike Slovenije, nasprotna stranka
pa nima stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.

(2) V potrdilu iz prvega odstavka tega člena se navede naslov
predpisa, datum začetka veljavnosti predpisa oziroma datum prenehanja njegove veljavnosti in dobesedno besedilo
ustreznih njegovih določb.

110. člen
117. člen

O stroških postopka odloči sodišče po pravilih, ki bi se uporabljala
v primeru, če bi o zadevi odločalo sodišče ali drug organ Republike
Slovenije.
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Naloge konzulata Republike Slovenije po tem zakonu lahko
opravlja tudi misija Republike Slovenije, če v kraju, kjer ima sedež,
ni konzulata, ter na tistih delih ozemlja sprejemne države, za
katere ni konzulata.
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o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih (Ur.l. SFRJ, štev. 43/82 in 72/82).

Šesto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

119. člen
118. člen

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

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati zakon

OBRAZLOŽITEV

z uveljavitvijo zakona pričela njegova določila uporabljati za vsa
navedena razmerja z mednarodnim elementom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21.4.1999,
opravil drugo obravnavo predloga Zakona o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku in sprejel sklep, da Vlada Republike
Slovenije pripravi predlog zakona o mednarodnem zasebnem
pravu in postopku za tretjo obravnavo.

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo, zaradi
črtanja 118. člena, preštevilčil člene predloga zakona ter opravil
tudi nomotehnično redakcijo besedila, pri čemer pa z ničemer ni
posegel v besedilo posameznih členov. Tako je v 12., 91., 93. in
101. členu predloga zakona med besedama "ministrstva za"dodal
vejico in besedo "pristojnega", na koncu četrtega odstavka 22.
člena in za prvim stavkom 24. členu dodal dvopičje, ustrezno
postavil vejice v 2., 24., 53. in 106.členu ter popravil slovnične
napake predloga zakona.

Predlagatelj je pri pripravi zakona za tretjo obravnavo upošteval
oba amandmaja, sprejeta v drugi obravnavi ter besedilo
redakcijsko izboljšal.
V drugi obravnavi je bil sprejet amandma k 89. členu in 118. členu.
Sprejeti amandma k 89. členu je bil redakcijske narave. Člen 118
pa je bil na podlagi sprejetega amandmaja črtan tako, da se bodo
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VISOKEM

ŠOLSTVU

(ZVIS-B)

- EPA 205 - II - druga obravnava

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZVis-B) - EPA 205 - II.

Rudolf MOGE, poslanec
Eda OKRETIČ-SALMIČ, poslanka

Na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih
delovnih teles bosta v skladu s prvim odstavkom 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.
40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97) sodelovala
predlagatelja.

Ljubljana, 14/5-1999
Na podlagi sklepa in stališč 11. seje Državnega zbora
Republike Slovenije z dne 16.3.1999 ter sklepa o pripravi
besedila zakona za drugo obravnavo pošiljata podpisana
poslanca v drugo obravnavo

Rudolf Moge, l.r.
Eda Okretič-Salmič, l.r.

1. člen

3. člen

V 6. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93,
odl.U-l-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odi. U-l-34/94, Uradni
"st RS, št. 18/98, in odi. U-l-243/95-13, Uradni list RS, št.35/98)
se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku 20. člena se za besedo "senat" dodajo vejica
in besedi "akademski zbor".
V četrtem odstavku 20. člena se za besedo "senat" dodajo besedi
"akademski zbor" in vejica.

Univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi
Republika Slovenija, delujejo po načelih avtonomije, ki jim
zagotavlja predvsem:"

4. člen

V 7. alinei 6. člena se za besedo "strokovnih" črtata vejica in
beseda "akademskih".

Tretji in četrti odstavek 21. člena se črtata in nadomestita z novim
tretjim odstavkom, ki se glasi:
"Senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne
šole sestavljajo visokošolski učitelji. Sestavljen mora biti tako, da
so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške
discipline ter strokovna področja visokošolskega zavoda, Število
članov senata se določi s statutom."

2. člen
v

1- členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja
"a visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji
ot
državljani Republike Slovenije."

Peti odstavek 21. člena postane četrti.
Doda se novi peti odstavek 21. člena, ki se glasi:

Četrti odstavek postane peti, peti pa šesti. V njem se v prvem
'avku za besedama "iz drugega" dodata besedi "in četrtega".

s
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"Po svoji funkciji je član senata univerze tudi predstavnik
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Organa študentskega doma, članice univerze, sta direktor in
študentski svet stanovalcev.

študentskega sveta univerze, član senata fakultete, umetniške
akademije oziroma visoke strokovne šole pa tudi predstavnik
študentskega sveta teh visokošolskih zavodov."

Študenti, člani študentskega sveta stanovalcev, zastopajo
študentske interese pri upravljanju v skladu z zakonom, aktom o
ustanovitvi in statutom."

5. člen
Doda se novi 21 .a člen, ki se glasi:

9. člen
" 21. a člen
(akademski zbor)

Na koncu tretjega odstavka 32. člena se dodata nova stavka, ki
se glasita:

Akademski zbor članice univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda sestavljajo vsi visokošolski učitelji,
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri njegovem delu
sodelujejo tudi predstavniki študentov ter drugih zaposlenih. Način
njihovega sodelovanja se določi s statutom.

"Sestavni del diplome je 'Priloga k diplomi'. Sestavine obrazca
določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta za
visoko šolstvo Republike Slovenije."
10. člen

Akademski zbor:
- izvoli senat;
- senatu predlaga kandidate za dekana;
- obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje
predloge in pobude senatu;
- opravlja druge naloge, določene s statutom.

38. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"V visokošolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.
V študij po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe na
posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je
opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter
izpit iz enega od predmetov mature.

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika.
Predsednik sklicuje in vodi seje."

Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter
predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita s študijskim
programom.

6. člen
V 23. členu se črta prvi stavek prvega odstavka.

V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni
izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe, določenem s študijskim programom.

Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Rektorja izvolijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki
so na univerzi zaposleni s polnim delovnim časom. Volilno pravico
ima tudi predstavnik študentskega sveta vsake članice univerze."

S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi
posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

7. člen

Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi,
da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega,
drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, izkazuje pa
izjemno umetniško nadarjenost.

V 24. členu se črta četrta alinea prvega odstavka.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Za dekana članice univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda je lahko imenovan, kdor je na njem
zaposlen kot visokošolski učitelj.

Pogoji za vpis v podiplomski študij se določijo s študijskim
programom v skladu s statutom."

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko
izobrazbo."

11. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedami "dosežen pri maturi"
ter za besedama "predmetih mature" obakrat postavi vejica in
dodata besedi "poklicni maturi".

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti.
8. člen

12. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

V drugi alinei prvega odstavka 63. člena se za besedama "višjega
predavatelja" črta "in" in doda vejica, za besedo "predavatelja" pa
dodata besedi "in lektorja".

"Dejavnost študentskih domov je javna služba. Opravljajo jo lahko
univerze, drugi zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetnik
posameznik in druge pravne osebe. Pri opravljanju dejavnosti
morajo zagotoviti zastopanje študentskih interesov pri upravljanju.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:

Študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze kot njena
članica.
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"Če z neposredno tedensko pedagoško obveznostjo, določeno
v prejšnjem odstavku, ni mogoče izvesti študijskih programov,
lahko pristojni organ visokošolskega zavoda visokošolskemu
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učitelju oziroma sodelavcu določi dodatno tedensko pedagoško
obveznost, in sicer največ:

15. člen
Za 73. členom se doda novi 73. a člen, ki se glasi:

- dve uri docentu, izrednemu in rednemu profesorju,
- tri ure višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju,
- štiri ure asistentu."

"73. a člen
(financiranje zasebnih visokošolskih zavodov)

Sedanji drugi odstavek postane tretji. Spremeni se tako, da se
glasi:

Republika Slovenija kpncesioniranim samostojnim visokošolskim
zavodom dodeljuje sredstva za študijsko in obštudijsko dejavnost,
prek javnih razpisov pa lahko tudi sredstva za druge naloge,
pomembne za razvoj visokega šolstva.

"Neposredno tedensko pedagoško obveznost in največ štiri ure
dodatne tedenske pedagoške obveznosti za druge visokošolske
sodelavce določi rektor oziroma dekan samostojnega
visokošolskega zavoda s posebnim predpisom."

Republika Slovenija zasebnim samostojnim visokošolskim
zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, lahko
prek javnih razpisov dodeljuje sredstva za druge naloge,
pomembne za razvoj visokega šolstva."

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
"Dodatna tedenska pedagoška obveznost se obračuna enako
kot neposredna pedagoška obveznost."

16. člen
Za 73. a členom se doda novi 73. b člen, ki se glasi:

13. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:

"73. b člen
(subvencioniranje bivanja študentov)

"študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali
izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti
'er pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s
Posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot
iskalci zaposlitve.

Republika Slovenija bivanje študentov v javnih in zasebnih
zavodih, pri drugih pravnih osebah, registriranih za dejavnost
študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih, lastnikih sob,
subvencionira.

študenti, državljani Republike Slovenije, imajo možnost bivanja v
študentskih domovih, drugih zavodih in pri pravnih osebah,
registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri
zasebnikih, lastnikih sob, ki jih oddajajo v najem, državljani drugih
držav pa pod pogoji, določenimi s posebnimi predpisi."

Podrobnejše določbe o subvencioniranju po prejšnjem odstavku
predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo."
17. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:

14. člen
7

"Sistemizacijo delovnih mest določi na univerzi rektor, na
samostojnem visokošolskem zavodu pa dekan. K sistemizaciji
delovnih mest da soglasje minister, pristojen za visoko šolstvo.

3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"73. člen
(financiranje javnih visokošolskih zavodov)

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vodi evidenco zaposlenih.
Univerza oziroma koncesionirani samostojni visokošolski zavod
mu dvakrat letno posreduje osebne podatke o delavcih v skladu
z zakonom. Obrazec za zbiranje osebnih podatkov v skladu s
posebnimi predpisi predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo."

Univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih ustanovi
Republika Slovenija, se zagotavljajo sredstva za:
" študijsko in obštudijsko dejavnost,
' investicije in vzdrževanje ter
• druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.

18. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:

Sredstva za študijsko in obštudijsko dejavnost se določijo ob
upoštevanju študijskega področja, števila vpisanih študentov v
udijskem letu in diplomantov v preteklem koledarskem letu. V
rzavnem proračunu se za univerze oblikujejo in zagotavljajo pri
Posrednem proračunskem porabniku - univerzah, za samostojne
'sokošolske zavode pa pri ministrstvu, pristojnem za visoko
soistvo.

"75. člen
(posebni predpis)
Financiranje po 73. in 73. a členu tega zakona se podrobneje
uredi s posebnim predpisom, ki ga sprejme Vlada Republike
Slovenije."

Sredstva za investicije in vzdrževanje se določijo v državnem
vi^.unu za posamezno univerzo oziroma samostojne
ošolske zavode pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo.

19. člen

6 stv za

V tretjem odstavku 77. člena se za besedo "Slovenije" dodajo
besede "in državljanom članic Evropske unije".

SQ ? ^ druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva,
...
Vls °'°čijo v državnem proračunu pri ministrstvu, pristojnem za
°ko šolstvo."
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20. člen

24. člen

93. člen se spremeni tako, da se glasi:

Določbe o poklicni maturi iz 10. in 11. člena tega zakona začnejo
veljati za generacijo, ki bo končala izobraževanje po programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu 2001/
2002.

"Do uveljavitve predpisov iz zadnjega odstavka 16. člena in 18.
člena tega zakona se javna služba v visokem šolstvu financira v
skladu s 64. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91-1) in
Sklepom o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne
dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Uradni list Republike
Slovenije, št. 39/92)."

25. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme posebni predpis iz 18. člena
tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

21. člen
96. člen se črta.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona Republika Slovenija postane
ustanoviteljica študentskih domov, ki so na ta dan opravljali javno
službo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen

Akt o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot članica
univerze, sprejme Državni zbor Republike Slovenije, če se
ustanovi kot samostojni javni zavod, pa Vlada Republike Slovenije
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

Univerze in samostojni visokošolski zavodi uskladijo svoje statute z določili tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.

27. člen

23. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, določbe iz 2. in 19. člena o položaju
državljanov članic Evropske unije pa z dnem, ko bo Republika
Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije.

Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme obrazca iz 9. in 17.
člena ter predpis iz zadnjega odstavka 16. člena tega zakona
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

OBRAZLOŽITEV

i.

5. Predlagatelj naj ob pripravi zakona za drugo obravnavo preuči
določbe o vpisnih pogojih v visokošolske študijske programe,
zlasti v zvezi s poklicno maturo kot obliko zaključnega izpita, in
jih ustrezno dopolni.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji 16. marca 1999
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o visokem šolstvu (ZVis-B) in ga sprejel kot primerno podlago za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Ob tem je
predlagateljema naložil, da v sodelovanju z Vlado Republike
Slovenije pripravita besedilo predloga zakona za drugo obravnavo
ob upoštevanju naslednjih stališč:

6. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za
drugo obravnavo naj predlagatelj predstavi novo oceno finančnih
in drugih posledic, ki bi jih imel sprejem zakona, in priloži besedilo
tistih določb zakona, ki jih bo še treba spremeniti v skladu s
sprejetimi stališči.

1. Predlog zakona za drugo obravnavo naj vsebuje tudi rešitve
za odpravo neskladnosti z Ustavo RS, ugotovljene s strani
Ustavnega sodišča.

II.
Predlagatelja sta v sodelovanju z Vlado ob upoštevanju stalil
Državnega zbora pripravila besedilo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu za drugo
obravnavo.

2. Predlagatelj naj ob upoštevanju koncepta integralnega
financiranja visokega šolstva preuči VIII. poglavje zakona "Financiranje" in vnese ustrezne rešitve.
3. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj preuči,
ali zakon omogoča pospešeno sodelovanje visokošolskih
zavodov v programih Evropske unije, in predlaga morebitne
dopolnitve.

V 1. členu je upoštevana odločitev Ustavnega sodišča RS (Ur '•
RS, št. 18/98), da je ZVis "v neskladju z ustavo, kolikor določa,
da so avtonomne tudi članice univerze". Gre za uskladitev s
prvim odstavkom 58. člena Ustave RS, v katerem je določeno,
da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne
Dosedanji prvi stavek 6. člena ZVis je vseboval formulacijo, P°
kateri delujejo po načelih avtonomije "visokošolski zavodi", lor0l

4. Predlagatelj naj z vidika mednarodnih primerjav ponovno preuči
določila o znanstveno-pedagoškem zboru kot posebnem organu
visokošolskih zavodov.
poročevalec, št. 34
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redni profesorji, ki jih". Stališče Ustavnega sodišča je bilo, "da
mora biti vsem nosilcem izobraževalnega, umetniškega in
znanstvenoraziskovalnega dela zagotovljena enaka
(enakopravna) možnost sodelovanja v najvišjem strokovnem
organu univerze, ne samo rednim profesorjem". To stališče je
zdaj uresničeno tudi v tistem delu 21. člena ZVis, s katerim je
določena sestava senata članice. Izraz "predsednik študentskega
sveta članice univerze" je nadomeščen z izrazom "predstavnik",
kar študentom posameznih univerz oziroma njihovih članic
omogoča, da sami odločijo o tem, kdo jih bo zastopal.

tako univerza kot njene članice, to je fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole. Novo besedilo odpravlja
neskladnost s tem, da avtonomno delovanje povezuje samo z
univerzo oziroma samostojnim visokošolskim zavodom, ki ju
ustanovi Republika Slovenija. (Gl. tudi 7. člen, prvi odstavek.)
Črtanje besede "akademskih" v sedmi alinei 6. člena ZVis je
redakcijsko. Državni zbor RS je 12. junija 1998 sprejel Zakon o
strokovnih in znanstvenih naslovih. Akademski naslovi oziroma
stopnje so bili določeni v prejšnjih zakonih, ki so prenehali veljati.
Novi zakon tega izraza ne pozna več.

V 6. členu je sprememba zadnjega odstavka 23. člena ZVis
(volitve rektorja), predlagana v prvi obravnavi, nomotehnično
izboljšana. Izraz "predsednik študentskega sveta članice
univerze" je nadomeščen z izrazom "predstavnik", tako da je
študentom posameznih članic prepuščena odločitev o tem, kdo
jih bo zastopal. Črtan je prvi stavek tega odstavka, tako da je
morebitna odločitev univerze o ločitvi funkcije vodenja strokovnega
dela in poslovodne funkcije (25. člen ZVis) jasnejša.

V 2. členu je upoštevano stališče, po katerem je treba proučiti
možnosti za učinkovitejše sodelovanje visokošolskih zavodov v
programih EU. Pri dopolnitvah v 7. členu ZVis gre za zagotovitev
enakopravnega obravnavanja državljanov članic Evropske unije,
potem ko bo RS postala polnopravna članica Evropske unije.
Tako bodo obravnavani tudi naši državljani pri študiju v državah
EU. Tudi v 19. členu se z dopolnitvijo tretjega odstavka 77. člena
ZVis uresničujejo enaki cilji. V 27. členu se s končno določbo
uveljavitev teh sprememb povezuje s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v EU.

V 7. členu je bila pri črtanju četrte alinee prvega odstavka v 24.
členu ZVis še enkrat upoštevana odločitev Ustavnega sodišča,
omenjena že pri obrazložitvi 1. člena. Doslej je ZVis določal, da o
delovnih razmerjih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev odloča rektor, pristojnost odločanja
o delovnih razmerjih drugih, nepedagoških delavcev pa je imel
dekan. Takšna določba ne vsebuje le ugotovljene neskladnosti,
da "so avtonomne tudi članice univerze", temveč je ovirala tudi
integriranje univerzitetnih služb. S črtanjem četrte alinee je
odločanje o delovnih razmerjih nepedagoških delavcev preneseno
na rektorja.

Stališče DZ, da je pri pripravi besedila za drugo obravnavo treba
upoštevati sodelovanje visokošolskih zavodov v EU, je
upoštevano še v 9. členu, ki določa t.i. "prilogo k diplomi". Svet
Evrope in UNESCO sta leta 1992 dala skupno pobudo za pripravo
nove konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski
regiji. Medsebojno priznavanje kvalifikacij v visokem šolstvu so
urejali že zelo zastareli mednarodni predpisi, ki so bili■ večinoma
sprejeti še v petdesetih in šestdesetih letih. Na diplomatski
konferenci v Lizboni aprila 1997je Republika Slovenija konvencijo
podpisala, postopek za njeno ratifikacijo pa se končuje. V konvenciji
se pogodbenice obvezujejo, da bodo priznavanje kvalifikacij,
povezanih z visokim šolstvom, olajšale s preglednimi pravili za
popoln opis pridobljenih kvalifikacij. Zato sta Svet Evrope in Unesco
izvedla Phare Multi-Country projekt o priznavanju visokošolskih
diplom, študijskih obdobij in kreditnih točk, pri katerem sta
sodelovali
tudi obe slovenski univerzi. Oblikovano je bilo priporočilo,
n
aj visokošolski zavodi začnejo izdajati "prilogo k diplomi" ("Diploma Supplement"). Obrazec je v nekaterih evropskih državah
že uveljavljen in je pomembna pomoč tako pri študentskih
izmenjavah (Erasmus) kot pri priznavanju diplom, poleg tega pa
daje pomembne informacije tudi delodajalcem ali drugim
zainteresiranim (potek študija, študijski predmeti, izbirni del študija
ipd.).

Tudi v 8. členu, v katerem je spremenjen 31. člen ZVis, je bila
upoštevana odločitev Ustavnega sodišča RS (Ur. I. RS, št. 18/
98), in sicer točka o razveljavitvi tretjega odstavka 69. člena ZVis.
V njem je bila opredeljena dejavnost študentskega doma ter
podlaga za predpis o pogojih, merilih in postopku za sprejem v
študentski dom. Ustavno sodišče je pri tem v obrazložitvi svoje
odločbe napisalo, da "je (so)ustanavljanje študentskih domov
oziroma (so)financiranje dejavnosti iz javnih sredstev eden izmed
načinov, s katerim država izpolnjuje dolžnost ustvarjati možnosti,
da si državljani lahko pod enakimi pogoji pridobijo ustrezno
izobrazbo", da pa je "določanje pogojev in meril za sprejem v
študentske domove mogoče šteti tudi kot določanje pogojev za
opravljanje visokošolske dejavnosti in torej za urejanje razmerij
med univerzo in študenti, kar je predmet univerzitelne avtonomije".
Predlagani člen povzema dosedanje nesporne določbe, obenem
pa omogoča, da se študentski dom ustanovi bodisi kot članica
univerze bodisi kot poseben zavod zunaj univerze, prav tako pa
daje ustrezno pravno podlago za sofinanciranje bivanja v
študentskih domovih in zunaj njih (v zasebnih domovih, pri
zasebnikih ipd.). S tem členom sta povezana predlagana 16. In
26. člen. Predlagani 16. člen uvaja novi 73. b člen ZVis, povzema
nove rešitve in daje podlago za subvencioniranje bivanja študentov
ter za sprejem podzakonskega predpisa, s čimer je upoštevana
odločitev Ustavnega sodišča. Predlagane spremembe so
povezane še z drugim odstavkom 13. člena, s katerim se
smiselno dopolnjuje drugi odstavek 69. člena ZVis, ter prehodnim
26. členom. V njem je ponujena možnost za preoblikovanje
študentskih domov ali v članico univerze ali v (samostojni) javni
zavod. Tako bodo dokončno uresničene tudi določbe o javnih
službah iz zakona o zavodih.

Po ponovni proučitvi predlogov iz prve obravnave in ob upoštevanju
načela demokratične širine, ki je uveljavljeno tudi v drugih sistemih,
le v 3. in 5. členu sicer ohranjen poseben organ članic univerze,
M ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci, spremenjeno
Pa je njegovo ime. Izraz "znanstveno-pedagoški zbor" je bil v
Prejšnji zakonski ureditvi namreč uporabljan za organ, ki je imel
Povsem drugačne pristojnosti, podobne pristojnostim današnjega
senata članice, zato ga je treba nadomestiti z drugim, primernejšim:
akademski zbor". Prav tako so ponovno proučene in dopolnjene
n
iegove pristojnosti. Glavna pristojnost akademskega zbora je
volitev senata članice, kot je bilo predlagano že v prvi obravnavi.
, redakcijo besedila iz prve obravnave pa so naloge, ki so se
volno prekrivale s pristojnostmi senata, opuščene in
n
adomeščene z obravnavo letnih poročil ter dajanjem pobud in
Predlogov. Pristojnosti bo mogoče s statutom univerze še dopolniti
°b upoštevanju posebnosti in potreb posamezne univerze.

V 13. členu pa je dopolnjen še prvi odstavek 69. člena ZVis, in
sicer ob upoštevanju z uveljavitvijo ZVis spremenjenega
pojmovanja "redni in izredni študent". Po zakonu o usmerjenem
izobraževanju so morale izobraževalne organizacije poleg t.i.
izobraževanja pred vstopom v delo omogočati tudi vključevanje
v "izobraževanje iz dela ali ob delu za delavce in druge delovne

Besedilo 4. člena je glede na prvo obravnavo le redakcijsko
°P°lnjeno in nomotehnično izboljšano. Pri oblikovanju te določbe
lo uP°š,evana tudi druga odločba Ustavnega sodišča RS (Ur.
rt i ' 35/98), s katero je v drugem odstavku 21. člena ZVis, ki
°°ča sestavo senata univerze, razveljavilo besede "sestavljajo
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zasedbo (npr. habilitacije). Natančno 100 % pedagoška obveznost
je zato prej izjema kot pravilo. S predlagano spremembo zakona
se tudi v visokem šolstvu uveljavljajo rešitve z drugih področij
izobraževanja. Pristojni organ visokošolskega zavoda lahko
takšno obveznost določi, kadar je zaradi organizacije dela nujna
in smiselna (npr. zato, da se pri določenem predmetu ali
predmetnem področju končajo predavanja ali vaje, ali zato, ker bi
bilo treba le za eno skupino študentov namestiti novega učitelja,
ipd.). Takšna rešitev je racionalna tudi iz proračunskega vidika.
Zaradi zagotavljanja kakovosti je hkrati določena zgornja dopustna
meja dodatne tedenske pedagoške obveznosti za posamezne
skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Upoštevana je zlasti
narava njihovega dela (predavanja oziroma vaje, druge
obveznosti, kot npr. izpiti ipd.).

ljudi". Zato so se predpisi, ki so določali pravice in obveznosti
študentov, nanašali na tako imenovane "redne študente", torej
tiste, ki niso bili v delovnem razmerju, in na tako imenovane
"izredne študente," torej tiste, ki so bili v delovnem razmerju. ZVis
takega razlikovanja statusa študentov ne predvideva. V 65. členu
določa, da je študent oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na
podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali
podiplomskem študijskem programu, v četrtem odstavku 33.
člena pa, da se študijski programi izvajajo kot redni študij, kadar
narava študijskega programa to dopušča, pa tudi kot izredni. V
tem primeru se prilagodita organizacija in časovna razporeditev
predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni študij).
Pogoj za vpis v izredni študij ni več sklenjeno delovno razmerje,
kot je bilo to po Zakonu o usmerjenem izobraževanju. Zaradi
nekaterih odprtih vprašanj v zvezi s tem je Vlada že 25. julija 1996
sprejela sklep št. 620-04/96-14/1-8, s katerim je ministrstvom
oziroma organizacijam, pri katerih študenti uveljavljajo svoje
pravice, naložila obveznost, da enakopravno obravnavajo obe
skupini študentov.

14., 15., 17., 18., 20., 21. In 25. člen ■ Pri spremembah v poglavju
o financiranju in z njim povezanih prehodnih in končnih določb
sedanjega zakona (poglavji VIII in XI) je upoštevano načelo
integralnega financiranja javne službe v visokem šolstvu, za
katerega so se 5. junija 1998 dogovorili Vlada RS, univerzi in
sindikati v visokem šolstvu. Na novo oblikovane določbe dajejo
podlago za financiranje študijske in obštudijske dejavnosti univerz
in samostojnih visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila Republika
Slovenija, pa tudi koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodov,
glede na število vpisanih študentov v študijskem letu, diplomantov
v preteklem koledarskem letu ter glede na stroškovno zahtevnost
študijskih področij. Na tej podlagi bo posamezna univerza
financirana iz posebne proračunske postavke. Sredstva za
investicije in vzdrževanje se določijo v državnem proračunu pri
ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo. Prav tako se določijo
sredstva za druge, predvsem razvojne naloge v visokem šolstvu
(npr. stažisti asistenti, podiplomski študij, lektorati v tujini,
mednarodno sodelovanje ipd.).

Zakoni, sprejeti pred Zakonom o visokem šolstvu, v katerih je kot
pogoj za pridobitev posamezne pravice poleg starosti in
nezaposlenosti določeno tudi, da se upravičenec "redno šola"ali
da ima "status rednega študenta", z njim terminološko niso dovolj
usklajeni, zato je predlagana sprememba prvega odstavka 69.
člena nujna. V njem je bolj jasno kot doslej določeno, da sme
pravice po posebnih predpisih uveljavljati vsak študent, vpisan v
redni ali izredni študij, če le ni v delovnem razmerju ali med iskalci
zaposlitve.
Po proučitvi določb o vpisnih pogojih v visokošolske študijske
programe, zlasti v zvezi s poklicno maturo kot obliko zaključnega
izpita, je v 10., 11. In 24. členu opravljena uskladitev 38. in 41.
člena ZVis (pogoji za vpis in omejitev vpisa) s poklicno maturo, ki
jo je v 5. členu opredelil Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Ur. I. RS, št. 12/96), sprejet tri leta po uveljavitvi
ZVis. Dosedanja ureditev kandidatom s poklicno maturo kot obliko
zaključnega izpita omogoča le vpis v visokošolske strokovne, ne
pa tudi v univerzitetne programe. Nova določba kandidatom s
poklicno maturo in tistim z maturo pri vpisu v posamezne študijske
programe daje enak položaj. (Petpredmetna) matura je definirana
kot splošni pogoj za vstop v visoko šolstvo, (štiripredmetna)
poklicna matura pa z opravljenim dodatnim petim predmetom tudi
omogoča vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne
izobrazbe na določenem strokovnem področju, če se
visokošolski zavod za tako možnost odloči. Rešitev naj bi
spodbudila predvsem študij na tehniških področjih. Cel člen je
hkrati redakcijsko preurejen, tako da so določbe navedene v
smiselnem zaporedju.

Vlada podrobneje uredi financiranje s posebnim predpisom.
Posebna tripartitna delovna komisija, imenovana na podlagi
Dogovora, podpisanega 5. junija 1998, je izoblikovala izhodišča
za novo ureditev financiranja. Osnovna enota za financiranje
študijske in obštudijske dejavnosti so normirani stroški za
posameznega vpisanega študenta, ki so za posamezna študijska
področja izračunani ob upoštevanju t.i. zgodovinskega financiranja
(na podlagi ugotovoljenih razmerij med obračuni porabljenih
namenskih proračunskih sredstev v določenem obdobju po
posameznih področjih) in razvrstitev študijskih področij po ISCED
klasifikaciji. Načelo integralnega financiranja torej ni združljivo s
sedanjim načinom določanja normativov (po urah, ciklih, delitvah
v skupine ipd.), zato se dosedanji 96. člen ZVis črta. Standardi za
opravljanje visokošolske dejavnosti so določeni z nacionalnim
programom visokega šolstva (44. člen ZVis). Takšna ureditev
omogoča univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom
večjo finančno avtonomijo, hkrati pa jim nalaga tudi večjo
odgovornost. Zato bi bilo smiselno, da se na univerzah oziroma
samostojnih visokošolskih zavodih ločita funkciji vodenja
strokovnega dela (akademska funkcija) in poslovodna funkcija,
za kar daje pravno podlago 25. člen ZVis.

12. člen je v prvem odstavku dopolnjen; neposredna pedagoška
obveznost je na novo določena za lektorje. Novi drugi odstavek
ureja vprašanje o organiziranju in izvajanju pedagoškega dela na
visokošolskih zavodih, kar je posredno povezano s financiranjem.
Ob sedanji ureditvi v 63. členu ZVis se mora pedagoško delo nad
določenim tedenskim obsegom obravnavati kot nadurno delo. To
pa ni skladno s tradicijo ter otežuje organiziranje študijske
dejavnosti. Pri tem je treba ob upoštevanju tedenske pedagoške
obveznosti posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev
upoštevati še spreminjanje števila vpisanih in s tem skupin
študentov, zasedenost delovnih mest in ustrezno kadrovsko
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Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, so: senat,
upravni odbor, študentski svet in dekan.

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članica univerze ima
lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim aktom ali
statutom.

6. člen
(avtonomija visokošolskih zavodov)
Visokošolski zavodi delujejo po načelih avtonomije, ki jim
zagotavljajo predvsem:

21. člen
(senat)

- svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja
znanja,
- samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja s statutom
v skladu z zakonom,
- sprejemanje meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev,
- izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest,
- izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih
programov, določanje študijskega režima ter določanje oblik in
obdobij preverjanja znanj študentov,
- podeljevanje strokovnih, akademskih in znanstvenih naslovov
v skladu z zakonom ter podeljevanje častnega doktorata in
naziva zaslužni profesor,
- volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s statuti in
drugimi akti,
- odločanja o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami,
- upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za katerega je
bilo pridobljeno.

Senat je strokovni organ visokošolskega zavoda.
Senat univerze sestavljajo redni profesorji, ki iih (op.: podčrtani
del besedila je Ustavno sodišče razveljavilo; Ur.l. RS, št. 18/98)
izvolijo senati članic univerze tako, da so enakopravno zastopane
vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja.
Senat fakultete oziroma umetniške akademije sestavljajo redni
profesorji, če pa le-ti ne zastopajo vseh znanstvenih in umetniških
disciplin ter strokovnih področij tega zavoda, pa tudi drugi
visokošolski učitelji, vendar le do obsega, ki je manjši od polovice
vseh članov senata.
Senat visoke strokovne šole sestavljajo redni profesorji, če pa leti ne zastopajo vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter
strokovnih področij tega zavoda, pa tudi drugi visokošolski učitelji.
Po svoji funkciji je član senata univerze rektor, član senata članice
univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda pa
dekan.
Strokovni svet je strokovni organ drugega zavoda - članice
univerze. Sestava je določena s statutom univerze v skladu z
ustanovitvenim aktom.

7. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)
Državljani Republike Slovenije imajo pravico do izobraževanja na
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji.

23. člen
(rektor)

Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko na
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji izobražujejo pod
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze. Rektor
vodi, predstavlja in zastopa univerzo ter opravlja naslednje naloge:

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so
potomci oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni
vrsti.

- sklicuje in praviloma vodi seje senata,
- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma
umetniško in drugo delo na univerzi,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje
njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter
splošnimi akti univerze,
- na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
potrebnih za izvajanje študijskih, znanstveno-raziskovalnih in
umetniških programov iz nacionalnega programa visokega
šolstva,
- najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in
ustanovitelju o delu univerze,
- promovira doktorje znanosti,
- podeljuje nagrade univerze,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter
splošnimi akti univerze.

Tuji državljani se, pod pogojem, da se uporablja načelo
vzajemnosti, lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih v
Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike
Slovenije.
Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih mest,
Plačilom šolnine, bivanjem v študentskih domovih ter drugimi
pravicami in dolžnostmi študentov v skladu s tem zakonom za
'zobraževanje oseb iz drugega odstavka tega člena in za tujce
določi minister, pristojen za visoko šolstvo. S statutom javnega
visokošolskega zavoda se za Slovence brez slovenskega
državljanstva lahko določijo ugodnejši pogoji za vpis.
20. člen
(organi)

Rektorja izvoli senat univerze.

Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski
svet.

24. člen
(dekan oziroma direktor)

®r9ani članic univerze so: dekan, senat in študentski svet.

Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in
odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja
članice univerze in opravlja naslednje naloge:

Organ drugega zavoda, članice univerze je direktor, lahko pa tudi
s,
rokovni svet.
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- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško
in drugo delo,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
- najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in rektorju,
- odloča o delovnih razmerjih, razen v primerih iz tretje alinee
prvega odstavka prejšnjega člena,
- druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi
akti univerze.

štiriletnem srednješolskem programu, določenem s študijskim
programom.
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi,
da se v študij vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prvega
odstavka tega člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.
Pogoji za vključitev v podiplomski študij se določijo s študijskim
programom v skladu s statutom.

Dekana oziroma direktorja članice univerze imenuje rektor na
predlog senata oziroma strokovnega sveta članice univerze.

41. člen
(omejitev vpisa)

Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, je
poslovodni organ in strokovni vodja zavoda.

Visokošolski zavod lahko omeji vpis v dodiplomske študijske
programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če število prijav za
vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove
zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske idr.).

31. člen
(študentski domovi)

Pri izbiri kandidatov se upošteva splošni uspeh, dosežen na maturi
oziroma zaključnem izpitu, ter splošni učni uspeh, dosežen v 3. in
4. letniku srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s
študijskim programom določenih predmetih mature oziroma
zaključnega izpita ter pri posameznih predmetih iz 3. in 4. letnika
srednje šole.

Študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze ali kot
samostojen zavod.
Organa študentskega doma, članice univerze sta direktor in
študentski svet stanovalcev, organi samostojnega študentskega
doma pa so direktor, upravni odbor in študentski svet stanovalcev.

Visokošolski zavod si mora k omejitvi vpisa pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije, ki se javno objavi.

Akt o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot javni
zavod v okviru univerze, sprejme Državni zbor Republike
Slovenije, če se ustanovi kot samostojni javni zavod pa Vlada
Republike Slovenije.

63. člen
(pedagoška obveznost)

Študenti, člani študentskega sveta stanovalcev, zastopajo
študentske interese pri upravljanju v skladu z zakonom, aktom o
ustanovitvi in statutom.

Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega
študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja
kot javna služba, znaša:

32. člen
(javno veljavna visokošolska izobrazba)

- za docenta, izrednega in rednega profesorja do šest ur tedensko,
- za višjega predavatelja in predavatelja do devet ur tedensko,
- za asistenta do deset ur tedensko.

Javno veljavna visokošolska izobrazba se pridobi po študijskih
programih, ki jih sprejme senat visokošolskega zavoda (v
nadaljnjem besedilu: študijski program z javno veljavnostjo).

•

Neposredna pedagoška obveznost za lektorje in druge
visokošolske sodelavce se določi z normativi.

Senat visokošolskega zavoda, ki je članica univerze, si mora
pred sprejemom programa pridobiti soglasje senata univerze,
senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa soglasje
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

69. člen
(druge pravice in ugodnosti študentov)
Študenti imajo pravico do zdravstvenega varstva in drugih
ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi.

Kdor opravi vse obveznosti po programu za pridobitev izobrazbe,
sprejetem po postopku iz prvega in drugega odstavka tega člena,
dobi diplomo, ki je javna listina.

Študenti imajo možnost bivanja v študenskih domovih.

Kdor opravi vse obveznosti po programu za izpopolnjevanje,
sprejetem po postopku iz prvega odstavka tega člena, dobi
potrdilo, ki je javna listina.

Če ie ustanovitelj ali soustanovitelj študentskega doma RepubHM
Slovenija oziroma če se dejavnost študentskega doma finaneil&
aH sofinancira iz javnih sredstev, poaoie in merila ter postopeh
sprejema v študentski dom določi minister, pristojen za vi$o!&
šolstvo. (Op. Ta odstavek je Ustavno sodišče razveljavilo; Ur.lRS, št. 18/98.)

V tujini pridobljena listina o pridobitvi oziroma izpopolnjevanju
izobrazbe se nostrificira v skladu z zakonom.
38. člen
(pogoji za vpis)

73. člen
(financiranje javne službe)

V visokošolski študij se lahko vključi, kdor je opravil maturo.

Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje javne službe sredstva
za plače na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih mest, za
materialne stroške pedagoškega dela, za materialne stroške
raziskovalnega in umetniškega dela iz drugega odstavka 42. člena
tega zakona, za nakup in amortizacijo nepremičnin in opreme,
za interesne dejavnosti študentov ter za druge naloge.

Poleg mature se lahko s študijskim programom kot pogoj za
vključitev določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične
sposobnosti.
V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
se lahko vključi tudi, kdor je opravil zaključni izpit po ustreznem
poročevalec, št. 34
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74. člen
(sistemizacija delovnih mest)

77. člen
(šolnina in drugi prispevki)

Sistemizacijo delovnih mest v javnem visokošolskem zavodu
določi rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega
zavoda na podlagi:

Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno
veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se določijo v
skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko šolstvo.

- obsega pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega in drugega
dela, potrebnega za izvedbo visokošolske dejavnosti kot javne
službe,
- delovne in pedagoške obveznosti delavcev,
- standardov za opravljanje visokošolske dejavnosti ter
- normativov za tinanciranje nacionalnega programa.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi prispevki
za druge posamične storitve visokošolskega zavoda.
Državljanom Republike Slovenije šolnine ni mogoče predpisati za
izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov z javno
veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba, razen če njihovo
izvajanje presega z nacionalnim programom visokega šolstva
določene standarde.

Na vsako sistemizirano mesto visokošolskega učitelja se
sistemizira vsaj eno asistentsko mesto.
K sistemizaciji delovnih mest iz prvega odstavka tega člena da
soglasje minister, pristojen za visoko šolstvo.

93. člen
(začasno financiranje javne službe)

Na sistemizirano delovno mesto lahko visokošolski zavod tri leta
pred upokojitvijo visokošolskega učitelja vzporedno zaposli še
enega.

Do sprejema nacionalnega programa visokega šolstva se javna
služba financira v skladu s 64. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. Republike Slovenije, št.
12/91-1).

75. člen
(normativi)

96. člen
(rok za sprejem normativov)

Normative za financiranje nacionalnega programa sprejme Vlada
Republike Slovenije. V postopku odločanja si pridobi mnenje Sveta
za visoko šolstvo Republike Slovenije in mnenje Odbora
Državnega zbora, pristojnega za visoko šolstvo.

Normativi za financiranje nacionalnega programa v visokem
šolstvu se sprejmejo najkasneje v šestih mesecih po sprejemu
nacionalnega programa, do njihove uveljavitve pa se uporabljajo
normativi in standardi za opravljanje izobraževalne dejavnosti v
višjem in visokem šolstvu (Ur. I. Republike Slovenije, št. 39/92).

i
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*

Predlog zakona

TUJCIH

(ZTuj-pz)

■ EPA 747 - II ■ druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TUJCIH,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 13.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4-1999 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu
zakona o tujcih - druga 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:
- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Matjaž DOLŠINA, državni podsekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna listina
za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim
sporazumom.

I- POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina zakona

Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen
mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.

S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa, zapustitve in
Rvanja tujcev v Republiki Sloveniji.

Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v sosednji
državi, v katero se vračajo in ki prihajajo dnevno v Republiko
Slovenijo na delo ali zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti.

2. člen
Opredelitev pojmov
p

osamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
Pomen:
Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije.
Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v
skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.

-

Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja
s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem.
Napoteni delavec je oseba, ki je v delovnem razmerju pri
tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na
ozemlju Republike Slovenije in zanj delodajalec ni zavezan
plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v kraju izvajanju
storitve.

Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja
Republike Slovenije.
Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.
Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo pristojni
organi na podlagi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
'ujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.
*4- maj 1999

3. člen
Področje uporabe
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom
drugače določeno.
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sile ter potrebe in interese Republike Slovenije po delovni sili
na posameznih področjih.

(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe
Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva za
njih ugodnejše, uporabljajo določbe te konvencije.

II. POGLAVJE: VSTOP TUJCEV V DRŽAVO IN
ZAPUSTITEV DRŽAVE

(3) V primerih, ko se za tujce - državljane drugih držav po zakonu
zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez
državljanstva ta pogoj lahko oprosti, če prebivajo v Republiki
Sloveniji najmanj tri leta.

6. člen
Vstop in zapustitev države

(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za azil
(prosilci za azil), in za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji
priznan status begunca, razen če ni z zakonom drugače
določeno.

(1) Vstop v državo in zapustitev države sta dovoljena samo na
za to določenih mejnih prehodih in v času, ki je za to določen.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme glede
prestopa državne meje za maloobmejni promet in za posebne
kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.

(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki
Sloveniji začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja
začasno zatočišče, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so po
mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet.

(3) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na letališču
in zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali
pristanišča, ne pomeni vstopa v državo.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se določbe tega
zakona lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo za
osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev
in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi
mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti. V tem
primeru se ta zakon lahko uporabi samo v obsegu, ki ne
nasprotuje prevzetim mednarodnim obveznostim in načelu
vzajemnosti.

7. člen
Obveznost posedovanja potne listine
(1) Tujec mora za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji imeti
veljavno potno listino, razen če z zakonom ali mednarodnim
sporazumom ni drugače določeno.
(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v
Slovenijo in zapuščajo Slovenijo samo skupaj z osebo, v
potno listino katere so vpisani.

(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev in imunitet
ter vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve. Drugi organi državne uprave so vezani na pojasnilo
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
i
4. člen
Pravice in dolžnosti tujcev

(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v Slovenijo in
zapuščajo Slovenijo samo skupaj, pri tem pa morajo imeti
osebe, ki so vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo,
na podlagi katere se lahko ugotovi njihova istovetnost. Vodja
skupine mora imeti osebno potno listino.

(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali
postopek za prekrške, mora organ, ki vodi postopek,
omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere državljan je.

(4) Vlada Republike Slovenije lahko ob pogoju vzajemnosti določi,
da državljani določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo
državo tudi z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je
v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje svojo
istovetnost.

(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati
ustavo, zakone in druge splošne pravne akte v Republiki
Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih državnih organov.

(5) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih je
Republika Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodnega
sporazuma ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.

5. člen
Migracijska politika

(6) Brez potne listine se lahko na podlagi mednarodnega
sporazuma dovoli vstop tudi v primeru tranzita izgnanih tujcev,
ki niso državljani države, s katero je sklenjen tak sporazum-

(1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije vsaki dve leti sprejme resolucijo o migracijski politiki,
s katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter
dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem
področju, kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami na tem področju.

8. člen
Dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo
Tujec mora za vstop v Slovenijo poleg veljavne potne listine iz 7.
člena tega zakona imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če
ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače določeno.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko v skladu z resolucijo iz
prejšnjega odstavka tega člena vsako leto določi število
(kvoto) dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih
lahko izda tujcem v tekočem letu.

9. člen
Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo
i
(1) Tujcu se ne dovoli vstop v državo, če:

(3) Vlada Republike Slovenije v okviru števila (kvote) iz prejšnjega
odstavka tega člena posebej določi število dovoljenj za
prebivanje, ki se izdajo tujcem zaradi zaposlitve in dela,
opravljanja samostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne
dejavnosti, sezonskega dela ter zaradi opravljanja čezmejnih
storitev; pri tem upošteva stanje in gibanja na trgu delovne
poročevalec, št. 34
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- se izogne mejni kontroli;

členom tega zakona;

- pri vstopu uporabi ponarejene tuje ali kako drugače
spremenjene potne in druge listine, ki so potrebne za vstop,
ali če organom mejne kontrole navede lažne podatke.

nima dovoljenja za vstop v državo v skladu z 8. členom
tega zakona;
nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v
Sloveniji in za vrnitev v državo, iz katere je prišel, ali za
potovanje v tretjo državo;

12. člen
Gibanje tujcev v Sloveniji

- pomeni nevarnost za javni red in mir, varnost in mednarodne
odnose Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo
njegovo bivanje povezano z izvajanjem terorističnih in drugih
nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi,
posestjo in posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj;

Tujec, ki v skladu z zakonom ne potrebuje dovoljenja za vstop v
državo, lahko v Sloveniji ostane največ 90 dni v šestih mesecih,
računajoč od dneva prvega vstopa.
13. člen
Zapustitev države

- mu je prepovedan (drugi odstavek 49. člena);
- še ni potekel čas, za katerega mu je bila izrečena stranska
kazen izgona tujca ali varstveni ukrep prisilne odstranitve
tujca iz države ali izrečena prepoved vstopa v državo;

(1) Tujec, ki mu je bil dovoljen vstop v Slovenijo, mora zapustiti
državo v roku, za katerega mu je bilo dovoljeno izdano.

- na zahtevo pristojnih organov ne more utemeljiti namena in
okoliščin nameravanega bivanja (prihoda) v državi;

(2) Če med bivanjem tujca, ki mu je bil dovoljen vstop v državo,
nastanejo razlogi, zaradi katerih mu vstop v državo ne bi bil
dovoljen, mora državo takoj zapustiti.

- je v tranzitu in ni razvidno, da izpolnjuje pogoje za vstop
v državo, v katero potuje.

III. POGLAVJE: VIZUMI

(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v skladu z
navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prvega odstavka
tega člena izda minister, pristojen za notranje zadeve.

14. člen
Vizumi in vrste vizumov
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike
Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za
njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa,
. kolikor je določeno z zakonom oziroma vizumom, ali s katerim
se mu omogoči tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje
za tranzit določene pogoje.

(3) Zavrnitev vstopa se vpiše v tujčevo potno listino v primerih in
na način, kot je to določeno v navodilu iz drugega odstavka
tega člena, in vnese v evidenco zavrnjenih oseb.
10. člen
Mejna kontrola
(1) Tujci se morajo pri vstopu v državo in zapustitvi države
podrediti mejni kontroli.

(2) Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno listino,
pri čemer mora biti veljavnost potne listine najmanj tri mesece
daljša od veljavnosti vizuma.

(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v državo, obsega poleg
osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in kontrole
stvari po zakonu, s katerim se ureja nadzor državne meje,
tudi preveritev, ali obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v
državo po 9. členu tega zakona.

(3) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve in dela, opravljanja
samostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne dejavnosti.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih
ta prepoved ne velja.
(4) Vrste vizumov so:

(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega zlasti
kontrolo, ki je nujna za varstvo javnega reda in miru ter drugih
notranjih in mednarodnih interesov Republike Slovenije.

- vizum za enkratni ali za večkratni vstop,
- tranzitni vizum,

(4) Organi Republike Slovenije, pristojni za izvajanje mejne
kontrole, sodelujejo in zagotavljajo medsebojno pomoč s
pristojnimi organi sosednjih in drugih držav in z mednarodnimi
organizacijami v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.

- letališki tranzitni vizum,
- skupinski vizum.
15. člen
Vizum za enkratni ali za večkratni vstop

11. člen
Nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo

• vstopi v državo, čeprav mu na podlagi 9. člena tega zakona
ni bil dovoljen vstop;

(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, pri
čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje
zaporednih bivanj v Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v
šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.

" vstopi v državo, kljub temu da ni odpravil razlogov, zaradi
katerih je bil zavrnjen;

(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo enega
leta.

nedovoljen vstop tujca v državo se šteje, če:
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(3) Vizume izdajajo diplomatsko-konzularna predstavništva
Republike Slovenije v tujini.

(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z
veljavnostjo, daljšo od enega leta, če je to v interesu Republike
Slovenije, o čemer odloči minister za zunanje zadeve na
predlog pristojnega resornega organa.

(4) Izjemoma lahko ob pogojih, ki jih predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali tranzitni
vizum tudi organ mejne kontrole.

(4) Vizum za enkratni ali za večkratni vstop se izda za turistične,
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem
primerljive namene prihoda v Slovenijo.

(5) Izjemoma lahko ob pogojih, ki jih določi minister, pristojen za
zunanje zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali tranzitni
vizum tudi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu razvidno
navede.

(6) Tujec mora v prošnji iz prvega odstavka tega člena navesti
namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno listino,
v katero se lahko pritrdi vizum, in po potrebi dokumentacijo, s
katero dokaže namen in pogoje svojega obiska, in zagotovilo
o potrebnih sredstvih za preživljanje in vrnitev.

(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih se
lahko vizum iz prvega odstavka tega člena izjemoma izda
tudi za daljše bivanje, vendar ta čas v nobenem primeru ne
, sme presegati 6 mesecev v enem letu.

(7) Tujec se je na zahtevo pristojnega organa iz tretjega odstavka
tega člena dolžan pri njem osebno zglasiti.

16. člen
Tranzitni vizum
(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno,
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja
Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo
državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v
Sloveniji največ pet dni.

20. člen
Zavrnitev izdaje vizuma
(1) Tujcu se vizum ne izda, če:
- obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. člena tegaĐ
zakona, razen 2. alinee prvega odstavka 9. člena;

(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže, da ima
zagotovljen vstop v državo, v katero potuje.

- prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma druge
ustrezne listine ali na zahtevo pristojnega organa druge
potrebne dokumentacije;

17. člen
Letališki tranzitni vizum

- če se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi osebno.

(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki
Sloveniji ne zapustijo letališkega tranzitnega prostora ali letala,
ne potrebujejo vizuma.

(2) Tujcu se lahko izda tranzitni vizum ne glede na obstoj razlogov
za zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije in če so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka 16. člena.

(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo določi,
da zaradi interesov države, zaradi zatiranja organiziranega
kriminala ali zaradi odnosov z drugimi državami potrebujejo
državljani določenih držav ali potniki na določenih potovalnih
smereh za tranzit letališki tranzitni vizum.

(3) Ne glede na razloge za zavrnitev izdaje vizuma se vizum
lahko izda iz humanitarnih razlogov ali če je to v interesu
Republike Slovenije ali na podlagi sprejetih mednarodnih
obveznosti. Pogoje in način izdaje vizuma iz humanitarnih
razlogov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.

(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum
za določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega
območja letališča, na podlagi katerega lahko tujec ostane v
Sloveniji največ 24 ur.

(4) Če se izda vizum na podlagi drugega ali tretjega odstavka
tega člena, lahko pristojni organ določi, da se tujcu dovoli
vstop v državo samo na posebej določenem mejnem prehodu.

18. člen
Skupinski vizum

21. člen
Oblika in vsebina vizuma

(1) Skupinski vizum se izda kot vizum za enkratni vstop ali
tranzitni vizum skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj 5 in največ
50 oseb.

(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
- vrsti vizuma,

(2) Skupinski vizum se izda za bivanje, ki lahko traja največ 30
dni, ali kot tranzitni vizum.

- roku veljavnosti,
- obdobju, v katerem je imetniku dovoljen vstop,

19. člen
Izdajanje vizumov

- trajanju bivanja v državi,

(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino
in če ni z zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega
vstopa v državo.

- številu vstopov,
- namenu obiska.

(2) Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v državo.
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na mejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, takoj sprejeti
nazaj in na svoje stroške odpeljati iz države.

(2) Vizum je dovoljenje oz. odločba, dana v obliki nalepke, ki se
pritrdi v potno listino ali drug dokument, ki daje imetniku
pravico, da prestopi državno mejo.

IV. POGLAVJE: PREBIVANJE TUJCEV

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, navodilo o formatu
in vsebini vizumov.
(4) V izdanem vizumu ni mogoče spreminjati vpisanih podatkov.

25. člen
Dovoljenje za prebivanje

22. člen
Razveljavitev vizuma

(1) Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to
mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v
Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na
podlagi vizumov, mora imeti dovoljenje za prebivanje.
(2) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v
Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.

(1) Vizum se lahko razveljavi, če:
- se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpolnjeval
s tem zakonom določenih pogojev;

(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za
tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z
zakonom ali mednarodnim sporazumom.

- se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo
vizuma;
- je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;

26. člen
Vrsta dovoljenj za prebivanje
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:

- tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne listine;

a) dovoljenje za začasno prebivanje ali

- je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz države.

b) dovoljenje za stalno prebivanje.

(2) Vizum razveljavi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. V
primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko Slovenijo, lahko
vizum razveljavi tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo,
ki ga je izdalo.

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen
in za določen čas.

(3) Razveljavitev vizuma se razvidno označi v potni listini tujca,
v katero je vpisan. Način označitve predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje brez vezave na določen
namen se kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje
lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa ta zakon.

(4) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v Republiki
Sloveniji, mora državo nemudoma zapustiti.

(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede
trajanja in namena bivanja v Sloveniji.

23. člen
Zapustitev države

27. člen
Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje

(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z
zakonom.

(1) Tujcem se lahko izda dovoljenje za prebivanje, če poleg
posebnih pogojev, ki so določeni za posamezno vrsto
dovoljenja oziroma za določen namen ali določene tujce,
izpolnjujejo tudi druge pogoje, določene s tem zakonom in če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.

(2) Tujcu se ne dovoli zapustitev države, če je zoper njega
uveden kazenski postopek ali postopek za prekrške in če to
zahteva pristojni organ, ki vodi postopek.
(3) Uradna oseba organa iz drugega odstavka tega člena lahko
zaradi zagotovitve tujčeve navzočnosti v postopku zadrži
njegov potni list, o čemer mu mora izdati potrdilo.

(2) Z zakonom ali z mednarodnim aktom se lahko določi, da
imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali
mednarodnim aktom, pravico do prebivanja v Republiki
Sloveniji.

24. člen
Obveznost prevoznikov

(3) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo
državljani določenih držav pravico prebivanja v Republiki
Sloveniji ne glede na pogoje, ki so sicer določeni za tujce.

(1) Prevoznik lahko pripelje tujce na državno ozemlje Republike
Slovenije po kopenski, zračni ali morski poti samo, če imajo
ustrezne potne listine in vstopna dovoljenja, ki jih kot državljani
določene države potrebujejo.

28. člen
Izdaja dovoljenja za prvo prebivanje
(1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko
izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.

(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora
prevoznik, ki ga je po zračni, morski ali kopenski poti pripeljal
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(2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora
pridobiti tujec pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom
drugače določeno.

(3) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se ne sme izdati za
daljši čas od enega leta.

(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini.

(4) Tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebivajo v Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega
dovoljenja.

(4) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je
potrebno priložiti veljavno potno listino, druge zahtevane listine
in dokazila, s katerimi se utemeljuje izdaja dovoljenja.

(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje
za določen namen, lahko prebiva v Sloveniji samo v skladu z
namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje.

29. člen
Postopek pri izdaji dovoljenj za prebivanje

31. člen
Podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma izdaja
nadaljnjih dovoljenj

(1) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden
namen prebivanja v Republiki Sloveniji; vlagatelj prošnje
navedenega namena prebivanja med postopkom ne more
spreminjati.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod
enakimi pogoji, kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja
mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.

(2) Tujec mora prošnji iz prvega odstavka tega člena priložiti vsa
dokazila in dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev
dejanskega stanja glede namena in utemeljenosti prebivanja
v Sloveniji. Če tujec kljub opozorilu pristojnega organa ne
predloži zahtevanih dokazil ali dokumentacije ali se ne odzove
vabilu organa, se prošnja za izdajo dovoljenja zavrne.

(2) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji z
določenim namenom ali nevezano dovoljenje, lahko pred
iztekom roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji za izdajo
nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom.

(3) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v tujčevo
potno listino ali se izda v obliki samostojne listine. Način in
obliko izdaje dovoljenja za prebivanje predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve.

(3) O prošnjah iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča
upravna enota, v kateri ima tujec prijavljeno prebivališče.
(4) Če organ iz tretjega odstavka tega člena zavme prošnjo za
podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja, mora tujec
zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve odločbe.

(4) Dovoljenje za prebivanje se v Republiki Sloveniji lahko izda v
obliki samostojne listine, če tujec nima ali si ne more priskrbeti
potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu
po uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca.

(5) Tujec ima zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena
pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba ne
zadrži izvršitve.

30. člen
Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje

32. člen
Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve in dela

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava
v Republiki Sloveniji prebivati zaradi:

(1) Tujcem, ki se želijo naseliti v Republiki Sloveniji zaradi
zaposlitve, samozaposlitve in dela, opravljanja dela ali
opravljanja kakšne samostojne poklicne ali druge pridobitne
dejavnosti, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje,
če:

- zaposlitve in dela, opravljanja samostojne poklicne ali kakšne
druge pridobitne dejavnosti;
- študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev in v drugih programih mladih, ki ne sodijo v
sistem formalnega izobraževanja;

- je izdaja dovoljenja v okviru števila (kvote) dovoljenj, ki se
jih lahko izda tujcem po drugem in tretjem odstavku 5. člena
tega zakona;
- ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno dovoljenje
po zakonu, ki ureja zaposlovanje tujcev, ali izpolnjuje pogoje,
ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni
in drugi predpisi Republike Slovenije.

- sezonskega dela;
- združitve družine;
- naselitve ali

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za prv0
prebivanje v Republiki Sloveniji za čas, za katerega velja
delovno oziroma drugo ustrezno dovoljenje, vendar ne daljš'
od enega leta.

- drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je
potreben za izpolnitev namena bivanja.

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po preteku časa lahko
podaljša, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka, vendar
največ za dve leti.

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima
veljavno potno listino, katere veljavnost mora biti najmanj tri
mesece daljša od časa, za katerega se izda dovoljenje.
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(4) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno 3 leta, lahko pristojni
organ ob pogojih iz prvega odstavka tega člena to izda tudi
za daljši čas od dveh let.

34. člen
Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev z
napotenimi delavci

(5) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se določijo primeri, pri
katerih pri izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ni
potrebno upoštevati kvot iz drugega in tretjega odstavka 5.
člena tega zakona.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi
opravljanja sezonskega dela največ za šest mesecev ali
izjemoma za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak
čas.

(6) Tujci morajo ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja iz prvega
odstavka za prvo prebivanje navesti, ali nameravajo
uveljavljati pravico do priselitve svojega zakonca in mladoletnih
neporočenih otrok, sicer ne morejo uveljavljati pravice do
združitve družine. Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo
z zakonom določene pogoje, izda dovoljenje za prvo
prebivanje kot nevezano dovoljenje, na podlagi katerega ne
morejo opravljati pridobitne dejavnosti.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda tujcu,
če so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 5. člena
tega zakona.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka se lahko izda tudi na prošnjo
delodajalca.

(7) Z zakonom, ki ureja zaposlovanje tujcev se določi, v katerih
primerih se lahko izda dovoljenje za prebivanje iz prvega
odstavka tega člena, tudi če tujec nima delovnega dovoljenja.

(4) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je
potrebno priložiti delovno dovoljenje za določeno delo oziroma
dejavnost sezonskega značaja in dokazilo o primernem
stanovanju.

33. člen
Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija

(5) V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom, ki ureja
zaposlovanje tujcev, predpisano delovno dovoljenje, se tujcu
lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja v
pogodbi določenih del, ki pa ne more biti daljši od enega leta,
če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno.

(1) Tujci, ki so kot študenti sprejeti na študij, izobraževanje,
specializacijo ali strokovno izpopolnjevanje v ustreznih
izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji, imajo pravico
do prebivanja v Republiki Sloveniji za čas, dokler traja študij,
izobraževanje, specializacija, strokovno izpopolnjevanje ali
praktično usposabljanje.

(6) Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v
predpisanem roku, se dovoljenje tujcu podaljša do roka
dokončanja del na podlagi predhodno pridobljenega
podaljšanja veljavnosti delovnega dovoljenja.

(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka tega člena se izda dovoljenje
za začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja,
specializacije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, vendar
ne dalj od enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje,
specializacija, strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od
enega leta, se dovoljenje letno podaljšuje.

(7) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena
je potrebno priložiti:
- dokazilo o odobritvi izvajanja pogodbe z napotenimi delavci,
ki ga izda zavod, pristojen za zaposlovanje;

(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega dstavka tega člena je
dokazilo:

- potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem
obrazcu, ki ga izda in potrdi pristojen zavod za zaposlovanje;

- o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo,
strokovno izpopolnjevanje, ki ga izda izobraževalna
ustanova, na katero je tujec sprejet kot študent, oziroma
potrdilo pristojnega državnega organa, ki je pristojen za
izvajanje mednarodnega ali bilateralnega sporazuma ali je
dajalec štipendije, oziroma potrdilo, ki ga izda od države
pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje
določenega programa;

- dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe
napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno
zavarovan v državi, iz katere je napoten.
35. člen
Dnevni delovni migranti

■ o zadostnih sredstvih za preživljanje v času prebivanja v
Republiki Sloveniji in

(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko namesto dovoljenja
za začasno prebivanje izda maloobmejna izkaznica.

■ zdravstvenem zavarovanju.

(2) Maloobmejna izkaznica se izda osebam iz prejšnjega
odstavka tega člena za dobo dveh let, če izpolnjujejo pogoje
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve
ali opravljanja druge pridobitne dejavnosti in dokažejo, da so
dnevni delovni migranti.

(4) Pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji imajo
'udi zakonec in mladoletni neporočeni otroci tujca iz prvega
odstavka tega člena. Zakoncem in mladoletnim otrokom se
izda dovoljenje za začasno prebivanje kot nevezano dovoljenje.

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku dveh let
še izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, organ,
ki izda maloobmejno izkaznico, to obnovi za enako obdobje
veljavnosti.

'5) Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena se izda zgolj na
Podlagi dokazil iz tretjega odstavka tega člena in veljavne
Potne listine.
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36. člen
Združitev družine in pravica do celovitosti družine

38. člen
Otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
zaposlitve, opravljanja samostojne poklicne ali druge
pridobitne dejavnosti, študija, izobraževanja, strokovnega
izpopolnjevanja, specializacije ali ki ima v Republiki Sloveniji
status begunca, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom
prizna pravica do ohranitve ali ponovne pridobitve celovitosti
dmžine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.

(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih življenja ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni državni organ otrokom iz prejšnjega odstavka tega
člena po treh mesecih po uradni dolžnosti izda dovoljenje za
prebivanje, ki velja oziroma se podaljšuje toliko časa, kolikor
ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi materi ali
otrokovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok
zaupan v vzgojo.

(2) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo
zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih
otrok. Izjemoma lahko pristojni organ po prostem preudarku
za ožjega družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika
tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine
v Republiki Sloveniji.

39. člen
Dovoljenje za prebivanje zaradi naselitve
(1) Pristojni organ lahko tujcu, ki se želi naseliti v Republiki
Sloveniji, po prostem preudarku izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če:

(3) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda na
prošnjo tujca iz prvega odstavka tega člena, ki mora priložiti
dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih ožjih
družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi, in o
stanovanjskih prostorih, ki ustrezajo minimalnim standardom,
določenim v Republiki Sloveniji.

- ima zadostna sredstva ali zagotovljen vir za preživljanje,
- ima ustrezno stanovanje in
- je zdravstveno zavarovan.

(4) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve oziroma ohranitve
celovitosti družine se izda družinskemu članu tujca za enako
časovno obdobje, kot je dovoljenje za prebivanje tujca, ki
uveljavlja pravico do celovitosti družine, in ga je mogoče
podaljševati skupaj z njegovim dovoljenjem.

Dovoljenje se izda za eno leto in se lahko podaljšuje.
(2) Dovoljenje za prebivanje zaradi naselitve ne dovoljuje
opravljanja pridobitne dejavnosti.
(3) Pristojni organ, ki odloča o izdaji dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena, ni dolžan navesti razlogov, zaradi katerih zavrne
izdajo dovoljenja.

(5) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca iz
prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje
tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost
prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj tri
leta.

40. člen
Dovoljenje za prebivanje iz drugih
utemeljenih razlogov

37. člen
Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujci
slovenskega rodu

Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi
načeli ali običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi katerega je njegovo
bivanje v Republiki Sloveniji upravičeno, lahko pristojni organ izda
dovoljenje za začasno prebivanje, in sicer za čas, za katerega je
njegovo prebivanje v državi neobhodno potrebno, vendar ne daljši
od enega leta.

(1) Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov imajo pravico
prebivanja v Republiki Sloveniji ob pogojih in v skladu s tem
zakonom.
(2) Slovenski državljan, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno
prebivališče, lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za
prebivanje svojih ožjih družinskih članov.

41. člen
Dovoljenje za stalno prebivanje

(3) Dovoljenje za prebivanje se tujim družinskim članom
slovenskega državljana izda kot nevezano dovoljenje za tri
leta in se lahko ob pogojih, določenih s tem zakonom,
podaljšuje, dokler niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje.

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki osen1
let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlag1
dovoljenja za začasno prebivanje in ni razlogov za njegov0
zavrnitev iz 43. člena tega zakona ter izpolnjuje druge pogoj6'
določene z zakonom.

(4) Tujec slovenskega rodu ima pravico prebivanja v Republiki
Sloveniji, če:

(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu, ali tujcu, katerega prebivanje v
Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, ter ožjim družinski^
članom slovenskih državljanov ali tujcev, ki imajo v Slovemi1
dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahk°
izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom roka
prejšnjega odstavka.

- ima zadostna sredstva za preživljanje ali mu je preživljanje
v Republiki Sloveniji kako drugače zagotovljeno;
- ima stanovanje oziroma zagotovljeno primerno nastanitev;

(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je bil v
zadnjih treh letih obsojen na kazen zapora več kot eno le'0

- ima zagotovljeno zdravstveno zavarovanje.
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(2) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni organ
odločbo, zoper katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh po njeni vročitvi.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Čas, ki ga je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v
čas, potreben za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
(4) Tujec, ki prosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, mora
na zahtevo pristojnega organa prošnji priložiti dokaze o
sredstvih, potrebnih za njegovo preživljanje, dokaze, s katerimi
izkaže svojo upravičenost do dajatev iz pokojninskega ali
drugega temu ustreznega zavarovanja, ter druge dokaze
oziroma dokumentacijo, s katero lahko dokaže upravičenost
svojih razlogov, zaradi katerih prosi za izdajo dovoljenja.

45. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če:
- preteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;

42. člen
Pristojnost organov za izdajo dovoljenj

- je tujcu odpovedano prebivanje;
- je tujcu izrečena kazen izgona tujca iz države ali varstveni
ukrep odstranitve tujca iz države;

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniiji izda
in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava
tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere
tujec prebiva.

- se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izjave o
odreku dovoljenja za začasno prebivanje;

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje in dovoljenje za začasno
prebivanje iz tjumanitarnih razlogov izda ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.

- tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:

43. člen
Zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje

- je dovoljenje razveljavljeno;

Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu ne izda, če:

- je tujcu odpovedano prebivanje;

obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo
po 9. členu tega zakona oziroma razlogi za zavrnitev izdaje
vizuma po 20. členu tega zakona;

- je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države;
- se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izajve o
odreku dovoljenja za stalno prebivanje;

nima ustreznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi pokrivalo
vsa tveganja, ali zagotovljenih zadostnih sredstev za svoje
preživljanje oziroma mu preživljanje v državi ni kako drugače
zagotovljeno;

- tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
- se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o
tem ne obvesti organa, ki mu je izdal dovoljenje.

bi prebivanje tujca lahko ogrozilo javni red in mir ter varnost
države;
nima zagotovljenega primernega stanovanja;
•

46. člen
Način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za
prebivanje

obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti
dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije;

(1) Pristojni organ, ki izda tujcu dovoljenje za prebivanje, to
dovoljenje na razviden način vnese v tujčevo potno listino kot
nalepko ali izda kot posebno listino.

obstajajo razlogi za odpoved prebivanja;
-

ne obstajajo utemeljeni razlogi, zaradi katerih bi bilo v skladu
z zakonom ali mednarodnim aktom potrebno prebivanje v
Republiki Sloveniji.

(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati podatke o:
- vrsti dovoljenja,

44. člen
Razveljavitev dovoljenja za prebivanje

- namenu, zaradi katerega se izda,
- roku veljavnosti,

(1) Dovoljenje za prebivanje lahko organ, ki ga je izdal, razveljavi,
če:

- dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja, in

■ se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja;

- osebne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje.

- naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja;

(3) Pristojni organ v potni listini na razviden način označi
razveljavitev oziroma prenehanje dovoljenja za prebivanje.

- je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine,
ki so pomembne za izdajo dovoljenja.

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino, obliko
in način izdaje dovoljenja za prebivanje in način in označitev
razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje.
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49. člen
Odločba o odpovedi prebivanja

V. POGLAVJE: ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED
PREBIVANJA

(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz prvega odstavka 48. člena
izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odločbo o
odpovedi prebivanja iz drugega odstavka 48. člena pa upravna
enota, na območju katere tujec prebiva.

47. člen
Nezakonito prebivanje
(1) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji mora državo
zapustiti nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil postavljen.

(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstavka tega
člena se določi tudi rok, v katerem mora tujec zapustiti
Republiko Slovenijo, in koliko časa mu je prepovedan ponovni
vstop v državo, pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega
leta in ne daljši od pet let.

(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, če:
- je nedovoljeno vstopil (11. člen zakona);
-mu je bil razveljavljen vizum aN je pretekel rok, za katerega
je bil izdan;

(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega odstavka
upošteva dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne,
družinske, gospodarske in druge vezi, ki ga vežejo na
Slovenijo, in posledice, ki bi jih odpoved prebivanja povzročila
tujcu ali njegovi družini.

- nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo ali
bilo razveljavljeno;
- mu je bilo odpovedano prebivanje.

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka se tujec lahko pritoži v
roku treh dni.
*

(3) Tujca, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v skladu s
prvim odstavkom tega člena, se iz države prisilno odstrani v
skladu z zakonom.

(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan prihod v državo,
organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja, upošteva vrsto
in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v Sloveniji
nezaželeno.

(4) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja
za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja, sme ostati
v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o čemer se mu
izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do odločitve o prošnji.

(6) Odločba o odpovedi prebivanja se vidno označi v potni listini
tujca. Način označitve predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.

(5) Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo,
mora organ, ki izda odločbo, upoštevati čas, v katerem tujec
to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od treh
mesecev.

VI. POGLAVJE: PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA
50. člen
Prisilna odstranitev tujca

48. člen
Odpoved prebivanja

(1) Tujec, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v skladu s
prvim odstavkom 47. člena tega zakona, se iz države prisilno
odstrani.

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, se lahko prebivanje odpove:
- če je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;

(2) Tujec, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz
države ali varstveni ukrep odstranitve tujca iz države, se iz
države prisilno odstrani.

- če obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko ogrožal varnost
države, javno varnost ali mir.

(3) Tujec se lahko prisilno odstrani iz države samo, če je odločba,
na podlagi katere je dolžan zapustiti državo, izvršljiva.

(2) Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko,
razen iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku tega člena,
prebivanje odpove, če:

(4) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno odstraniti iz
države, policija privede do državne meje in ga napoti čez
mejo.

- prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je bilo
dovoljenje izdano;

(5) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo tudi tujca,
ki se ga vrača na podlagi mednarodnega sporazuma.

• ogroža javni red in mir;

51. člen
Prepoved prisilne odstranitve tujca

- zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;

(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v državo, kjer bi bilo
njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali
političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bil lahko
izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu
ravnanju ali kazni, ni dovoljena.

• je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno
kazen, daljšo od treh mesecev;
- ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje za
čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako drugače
zagotovljeno.
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(2) Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja tujcev iz prejšnejga
odstavka tega člena ne velja za tujce, za katere obstajajo
utemeljeni razlogi, da bi lahko ogrožali varnost države, ali ki
so bili s pravnomočno sodbo obsojeni zaradi posebno hudega
kaznivega dejanja ter zaradi tega pomenijo nevarnost za
Republiko Slovenijo.

56. člen
Omejitev gibanja tujcev, ki mora zapustiti državo
(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga iz
kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija
do njegove odstranitve iz države, a ne dalj kot za šest
mesecev, nastanitev v Centru za odstranjevanje ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: Center),
kjer veljajo posebna pravila bivanja in gibanja.

52. člen
Dovolitev zadrževanja

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi v
primerih, ko ni znana istovetnost tujca.

(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki mu je
bil določen rok za zapustitev države, oziroma tujcu, ki se ga
mora prisilno odstraniti, da začasno ostane v Republiki
Sloveniji.

(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi njegovih
posebnih osebnostnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti
v Centru, se v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na
stroške Centra nastani v socialnovarstvenem zavodu ali
zagotovi drugo ustrezno institucionalno varstvo.

(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli:
- če bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51. členom tega
zakona;

57. člen
Strožji policijski nadzor

- če odstranitev ni možna ali so podani pogoji za zadrževanje
v Republiki Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali
mednarodnega sporazuma.

(1) Zoper tujca, ki mu ni bil dovoljen vstop v državo ali mu je bila
izrečena stranska kazen izgona tujca iz države oziroma
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države ali katerega
istovetnost ni ugotovljena, se lahko v Centru odredi bivanje
pod strožjim policijskim nadzorom.

(3) Dovoljenje za zadrževanje izda pristojni organ na prošnjo
tujca ali po uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev; dovoljenje
se lahko znova podaljša, dokler trajajo razlogi iz prejšnjega
odstavka tega člena.

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom lahko odredi policija,
če obstaja sum, da se skuša tujec ukrepu izogniti, in sicer za
čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne
več kot za šest mesecev.

(4) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.

(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na
prostore Centra.

(5) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja
ne preneha in se ne spremeni.

58. člen
Postopek v zvezi z omejitvijo gibanja

53. člen
Prenehanje dovolitve zadrževanja

ko preteče rok, za katerega je bilo zadrževanje dovoljeno;

(1) Nastanitev tujca v Center in odreditev bivanja pod strožjim
policijskim nadzorom odredi policija s sklepom, zoper katerega
se lahko tujec pritoži ministru, pristojnemu za notranje zadeve,
v roku osmih dni od prejema pisnega odpravka sklepa.

z odhodom tujca iz Republike Slovenije;

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
na podlagi mednarodnega sporazuma.

(3) O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odločitev o
pritožbi je dopusten upravni spor.

Dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji preneha veljati:

(4) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku šestih mesecev
ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija:

54. člen
Preklic dovolitve zadrževanja

-nastanitev v Centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim
nadzorom podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je realno
pričakovati, da bo mogoče tujca v tem času odstraniti, zlasti
še, če je postopek za ugotavljanje istovetnosti še v teku ali če
je v teku pridobivanje dokumentov za tujčevo odstranitev, ali
če podaljšanje terjajo varnostni razlogi;

Dovolitev zadrževanja se lahko prekliče takoj, ko prenehajo
razlogi, ki prepovedujejo prisilno odstranitev, ne glede na čas, za
katerega je bilo tujcu zadrževanje dovoljeno.
55. člen
Pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje

-tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven Centra, pri
čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven Centra,
sicer se ga lahko ponovno nastani v Center.

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu z
Ekonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
^varovanje, osnovne oskrbe in pravne pomoči.
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(5) Policija lahko ukrepa skladno z drugo alineo prejšnjega
odstavka tega člena tudi pred potekom šestih mesecev, če iz
objektivnih razlogov v tem času realno ni mogoče pričakovati
tujčeve odstranitve iz države.
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odstranitvi.

59. člen
Milejši ukrepi

(2) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prejšnjega odstavka
tega člena plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

(1) Policija lahko kadar koli nadomesti obvezno nastanitev tujca
v Centru z milejšimi ukrepi, če meni, da lahko tudi tako uresniči
svoj namen.

VII. POGLAVJE: POSTOPEK IN ORGANI

(2) Policija lahko na podlagi prejšnjega odstavka tega člena tujcu
dovoli bivanje izven Centra, pri čemer mu lahko tudi določi
kraj bivanja.

63. člen
Uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku

(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
policija tujcu omeji gibanje samo na kraj prebivanja in mu
določi obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji.

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

(4) Pogoje in postopek za ukrepe iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.

64. člen
Organi

60. člen
Ukrepi glede mladoletnikov

(1) V tujini so za zadeve v zvezi z vizumi in drugimi zadevami
tujcev pristojna diplomatsko-konzularna predstavništva
Republike Slovenije, ki jih pooblasti ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve.

(1) Mladoletnega tujca, ki je prišel v Republiko Slovenijo na
nedovoljen način brez spremstva staršev ali drugih zakonitih
zastopnikov oziroma je po prihodu v Slovenijo ostal brez
takšnega spremstva in ga organ, ki ga je prijel, ne more takoj
vrniti v državo, iz katere je prišel, oziroma izročiti
predstavnikom države, katere državljan je, policija začasno
nastani v Centru v posebnem oddelku za mladoletnike in o
tem obvesti Center za socialno delo.

(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem
tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne
enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava prebivati,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev
tujca na meji, izdajo vizuma na meji, prisilno odstranitev tujca
in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v
državi, ki jih določa zakon.
t

(2) Mladoletnik iz prejšnjega odstavka tega člena se ne sme
vrniti v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena
sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen primeren sprejem; v
nobenem primeru pa se mladoletnike brez spremstva ne sme
vračati v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah in temeljnih svoboščinah, Konvencijo proti mučenju
ter drugemu nečloveškemu oziroma ponižajočemu ravnanju
ali kaznim ali Konvencijo o otrokovih pravicah.

(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odloča in sprejema
ukrepe v zvezi s tujci na prvi stopnji, kadar je tako določeno
z zakonom.
65. člen
Pritožba in postopek na drugi stopnji

(3) Mladoletnega tujca policija praviloma nastani v Centru skupaj
s starši oz. zakonitim zastopnikom, razen če oceni, da je zanj
ustreznejše drugače.

(1)0 pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi stopnji
izdali organi iz drugega in tretjega odstavka 64. člena tega
zakona, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(4) Strožji policijski nadzor se za mladoletnike, mlajše od 16 let,
lahko odredi le izjemoma, in to le skupaj s starši ali skupaj z
enim izmed njih.

(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje ali razveljavitev vizumov ni
dovoljena. Pristojni organ zavrnitve izdaje ni dolžan obrazložiti.

61. člen
Prenehanje nastanitve v Centru

(3) Pritožba zoper odločbe in ukrepe, ki jih je izdalo ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve na prvi stopnji, je dovoljena samo
tedaj, kadar tako določa ta zakon.

(1) Nastanitev tujca v Centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo
oziroma ko je dosežen njen namen.

(4) Pritožba zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih, če tujec uveljavlja
svojo pravico do izdaje dovoljenja po 33., 36. in 37. členu tega
zakona. V primerih, ko pritožba zoper zavrnitev izdaje
dovoljenja za prvo prebivanje ni dovoljena, pristojni organ
zavrnitve ni dolžan obrazložiti.*

(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu
zadrževanje v Republiki Sloveniji, določi, da odreditev
nastanitve tujca v Centru preneha veljati in mu določi kraj
prebivanja v skladu s tem zakonom.
(3) Nastanitev v Centru se lahko odpravi tudi na prošnjo tujca,
če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe po
tem zakonu.

(5) Zoper odločbo, s katero se zavrne prošnja tujca za dovolitev
začasnega zadrževanja v Republiki Sloveniji, ni pritožbe.
66. člen
Sodelovanje med organi

62. člen
Stroški prisilne odstranitve

(1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
morajo v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop.

(1) Tujec, ki ima lastna sredstva, je dolžan vrniti stroške nastanitve
v Centru ter druge stroške, ki nastanejo ob njegovi prisilni
poročevalec, št. 34
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prebivanje, izstop tujcev ter druge zadeve in vprašanja v
zvezi s tujci, sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem
zakonu.

VIII. POGLAVJE: ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV TER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI
TUJCA

(2) Tujec, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali
postopek za prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države
samo v soglasju z organom, ki je uvedel postopek zoper
tujca.

71. člen
Zbiranje osebnih podatkov
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko zaradi
izvajanja tega in drugih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih
predpisov v zvezi s tujci zbirajo osebne podatke od prizadetih
tujcev.

67. člen
Obveznosti tujca v postopku
(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi organi
in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov
ter predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko
pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih
organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v
katerem mora predložiti zahtevane listine, potrdila oz. druge
dokaze, sicer jih ni dolžan upoštevati.

(2) Organi iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zbirajo osebne
podatke o tujcih tudi brez sodelovanja prizadetega tujca pri
drugih organih in organizacijah ter pri tujih organih:
- če je to v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje
soglasje;
- če je to z zakonom ali drugim na zakonu temelječem predpisu
dovoljeno;

(2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali
prošnjo tujca in ga ni mogoče končati brez njegovega
sodelovanja, se njegov molk šteje za umik zahteve, če kljub
opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi
nobenega dejanja za nadaljevanje oz. dokončanja postopka
oziroma če se iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več
zainteresiran za nadaljevanje postopka.

- ali če je to potrebno za preverjanje podatkov prizadetega
tujca.
(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
ki se nanašajo na tujce iz prvega odstavka tega člena, so
dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na njihovo
zahtevo.

68. člen
Izvršljivost odločb

(4) Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov iz prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena mora biti v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(1) Pritožba zoper odločbo, s katero se zavrne prošnja za
podaljšanje dovoljenja za prebivanje, zoper odločbo o
odpovedi prebivanja, zoper odločbo o nastanitvi v Centru,
zoper odločbo o strožjem policijskem nadzoru, zoper odločbo
o zavrnitvi prošnje za dovoljenje za začasno zadrževanje v
Republiki Sloveniji, ne zadrži izvršbe.

72. člen
Pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki
Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na
podlagi zakona in drugih predpisov, ima pravico, da preveri osebne
podatke, vnesene na dovoljenje za prebivanje ali vizum, in pravico
zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če je to potrebno.

(2) Tožba zoper odločbo ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, izdano na prvi stopnji, ne zadrži izvršbe.
69. člen
Odločanje

73. člen
Ugotavljanje istovetnosti tujca

Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev in okoliščin,
znanih v Republiki Sloveniji, če je v posameznem primeru
Potrebno, pa lahko tudi na podlagi podatkov in dejstev organov
Republike Slovenije v tujini.

Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost,
če:
je v Centru;
-

70. člen
Dolžnost obveščanja
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez odlašanja
obvestiti pristojni organ o tujcu, ki nezakonito prebiva v
Republiki Sloveniji ali za katerega je podan razlog za odpoved
prebivanja.

obstaja sum, da zanj pod drugim imenom še vedno velja
prepoved vstopa v Republiko Slovenijo;
se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina za
tujca;

(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek ali postopek
za prekrške zoper tujca, ali organ, ki je podal predlog za
uvedbo takšnega postopka, mora brez odlašanja obvestiti
Pristojni organ za tujce.
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mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji ali
izrečena prepoved vstopa v državo;

-

svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati;
je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva;
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je skušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno oziroma
tujo potno listino in

IX. POGLAVJE: POTNE IN DRUGE LISTINE TER
DOVOLJENJA

obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.

76. člen
Izdaja potnih in drugih listin

74. člen
Osebno ime

(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, se
lahko izda potni list za tujca:

(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike Slovenije
uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje države,
če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni drugače določeno.

- če je oseba brez državljanstva;
- če nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine svoje
matične države.

(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične knjige, ni
identično z osebnim imenom, vpisanim v potni listini tujca, se
v uradnih evidencah, ki se vodijo v Republiki Sloveniji, vpiše
osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca.

(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu, ki nima
veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.

75. člen
Izkazovanje istovetnosti tujca

(3) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri
pristojnem organu. Vlogo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let,
in tudi tujec, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.

(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino, osebno
izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno
listino za tujca, z osebno izkaznico za tujca, z maloobmejno
izkaznico ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ,
v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti
njegovo istovetnost.

77. člen
Potne listine za mladoletnike
(1) Tujec, ki še ni dopolnil 18 let, dobi svojo potno listino, lahko pa
je vpisan v potni list svojega zakonitega zastopnika.
(2) Za izdajo potne listine za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma
tujca, ki ni poslovno sposoben, zaprosi njegov zakoniti
zastopnik.

(2) Na zahtevo policista mora tujec izkazati svojo istovetnost na
način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s
katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v Republiki
Sloveniji.

78. člen
Veljavnost potnih listin za tujce

(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne sme
posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.

(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh let,
razen če:

(5) Tujčevo potno oziroma drugo listino iz prvega in tretjega
odstavka tega člena lahko začasno zadrži samo policist
oziroma pooblaščena uradna oseba pristojnega organa, če:

- tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti ali
- če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten tudi
krajši čas veljavnosti.

- obstaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, oziroma prekrška;

(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda pristojni organ v državi,
za tujca, ki je v tujini, pa pooblaščeno diplomatsko-konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini.

- je to potrebno zaradi zagotovitve navzočnosti tujca v
postopku..

(3) Potni list za tujca velja za vse države, razen državo, katere
državljan je tujec. Potni list za tujca se lahko izda tudi z
veljavnostjo samo za določene države.

(6) O zadržanju listine se tujcu izda potrdilo.
(7) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne listine
oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena mora
tujec prijaviti policiji takoj oziroma najkasneje v 24 urah, ko je
to ugotovil. Policija izda tujcu o tem potrdilo.

(4) V potni list za tujca se lahko vpiše oseba, ki še ni dopolnila 15
let starosti; če je takšna oseba stara več kot 5 let, mora biti v
potnem listu tudi njena fotografija.

(8) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oz. drugo listino, ki jo je
izdal pristojni organ Republike Slovenije, mora to takoj naznaniti
najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini.
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- mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali
varnostni ukrep prisilne odstranitve tujca iz države;

79. člen
Zavrnitev izdaje potnega lista za tujce in njegov
odvzem

- če v njej manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;

(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu:
- zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva
pristojno sodišče;

- če je ponarejena, nepopolna, poškodovana ali je iz drugih
razlogov postala neuporabna.

- ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler kazni
ne prestane;

(6) Tujec mora osebno izkaznico za tujca vrniti pristojnemu
organu:

- če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske zveze
ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki stalno
prebivajo v Republiki Sloveniji, in to zahteva pristojni organ;

- če pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali
- če se izseli z območja Republike Slovenije.

- če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni
organ.

81. člen
Izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji

(2) Tujcu se potni list za tujca odvzame:

Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, se izda izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki
Sloveniji.

- če se naknadno ugotovijo ali nastanejo razlogi iz prejšnjega
odstavka tega člena;
- če v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;

X. POGLAVJE: INTEGRACIJA TUJCEV

- če je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.
82. člen
Pomoč pri integraciji tujcev

(3) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero se
tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne z&drži izvršitve
odločbe.

(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki
imajo v Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno,
gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. Pri tem zlasti:

(4) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo
Republike Slovenije ali če pridobi potni list države, katere
državljan je oziroma katere državljan postane, ali če preneha
oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.

- organizira tečaje slovenskega jezika za tujce;
- organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje
in poklicno izpopoljevanje tujcev;

80. člen
Osebna izkaznica za tujca

- zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo
vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic
in dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v družbi;

(1) Osebna izkaznica za tujca se izda tujcu, ki ima dovoljenje za
stalno prebivanje v Sloveniji in je dopolnil 18 let. Za izdajo
osebne izkaznice mora tujec zaprositi v 30 dneh od pridobitve
dovoljenja za stalno prebivanje.

- seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo;

(2) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje
za začasno prebivanje, če to zahteva, ali v skladu s četrtim
odstavkom 29. člena tega zakona.

- organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za
spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja sodelujejo
zlasti:

(3) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje
za prebivanje, ki je dopolnil 18 let starosti, če to zahteva.
Tujcu, mlajšemu od 15 let, se lahko izda osebna izkaznica z
veljavnostjo največ 5 let.

- s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije;

(4) Osebna izkaznica za tujca, ki ima dovoljenje za stalno
prebivanje, se izda z veljavnostjo 10 let, za tujca, ki ima
dovoljenje za začasno prebivanje, pa z veljavnostjo, ki jo ima
dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne več kot za eno
leto.

- z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije in
integracije tujcev.
(3) Državni in drugi organi, organizacije in združenja z vsem
svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.

(5) Osebna izkaznica za tujca se odvzame, če:
- predčasno preneha dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji;
' mu je odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji;
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XI. POGLAVJE: PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA
- tujcih, ki jim je določeno bivanje izven Centra,
83. člen
Prijava in odjava prebivališča tujca

- tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo, in
- evidence, ki se vodijo po 84. členu tega zakona.

(1) Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
mora pristojnemu organu prijaviti svoje stalno ali začasno
prebivališče.

(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidence iz 2.,
8., 9., 10., 13., 14. in 16. alinee prvega odstavka tega člena ter
evidenco iz 11. alinee prvega odstavka tega člena, kadar je
tujcu odpovedano stalno prebivanje, pri svojem delu pa lahko
uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

(2) Začasno prebivališče mora tujec prijaviti v roku treh dni po
prihodu v kraj prebivanja oziroma po spremembi naslova
stanovanja, odjaviti pa ga mora, preden ga zapusti. Če prijava
v navedenem roku ni možna pri pristojnem organu (če organ
ne dela), je tujec dolžan začasno prebivališče prijaviti v istem
roku na policiji.

(3) Pristojni organ vodi evidence iz 1., 3., 4., 5., 6., 7.in 12. alinee
prvega odstavka tega člena ter evidenco iz 11. alinee prvega
odstavka tega člena, kadar je tujcu odpovedano prebivanje
po 48. členu tega zakona, pri svojem delu pa lahko uporablja
tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

(3) Stalno prebivališče in spremembo naslova mora tujec prijaviti
pristojnemu organu najkasneje v osmih dneh po naselitvi,
odjaviti pa ga mora, preden ga zapusti.

(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo,
vodi evidenco iz 5. in 15. alinee prvega odstavka tega člena,
pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence iz
prvega odstavka tega člena.

84. člen
Prijava in odjava tujca

(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev, vodi evidence iz 5. in 6. alinee prvega
odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi
ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

(1) Prijava in odjava prebivališča tujca poteka na način in pod
pogoji, ki ga določajo predpisi, ki veljajo za prijavo in odjavo
prebivališča državljanov Republike Slovenije, razen če ni s
tem zakonom drugače določeno.
(2) Zdravstvene ustanove, ki sprejmejo tujca na zdravljenje, ga
morajo prijaviti pristojnemu organu v 24 urah po sprejemu.

(6) Organi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
morajo podatke iz 87., 90., 91., 92., 93., 94. in 95. člena tega
zakona posredovati ministrstvu, ki vodi centralne evidence.
Organ, ki ima računalniško opremo povezano z računalnikom
ministrstva izvaja dolžnost posredovanja tako, da vodi
podatke na računalniku ministrstva.

XII. POGLAVJE: EVIDENCE
85. člen
Vrste evidenc

86. člen
Podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje

(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju in gibanju tujcev ter o
listinah, ki so jim bile izdane, se vodijo evidence o:

(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali
stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje podatke:

- dovoljenjih za začasno prebivanje,
1. EMŠO, če mu je določena;
- dovoljenjih za stalno prebivanje,
2. priimek in ime;
- tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem,
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
- tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem,
4. spol;
- vizumih,
5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
- potnih listih za tujce,
6.

rojstni kraj (država, kraj);

- osebnih izkaznicah za tujce in izkaznicah o dovolitvi
zadrževanja,

7.

državljanstvo;

- tujcih, nastanjenih v Centru,

8.

zakonski stan;

- izrečenih kaznih izgona tujca iz države,

9. poklic;

- varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države,

10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v
Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);

- izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcu,
- zadržkih za Izdajo potnega lista tujcu,

11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);

- tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor,

12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;
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pristojnemu organu dati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter
priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo
podobo tuca.

13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. dokazilo o zagotovljenem (primernem) stanovanju;

(2) V evidenci osebnih izkaznic za tujca vodi organ podatke o
številki in datumu izdaje odločbe oziroma registrski in serijski
številki osebne izkaznice, veljavnosti, datumu izdaje in
podaljšanja osebne izkaznice za tujca ter podatke o ukradenih
oziroma pogrešanih osebnih izkaznicah.

16. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere je prestopil državno mejo, datum in kraj
izdaje ter njeno veljavnost;
17. datum vložitve zahtevka.

91. člen
Podatki v evidencah

(2) Pristojni organ vodi podatke iz prejšnjega odstavka v evidenci
iz 1. oziroma 2. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona.
V evidenci o dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni organ tudi
podatek o številki in datumu izdaje ter dokončnosti odločbe in
veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje ter podatek o
prenehanju dovoljenja za prebivanje.

(1) Evidence: o izrečenih kaznih izgona tujca iz države (evidenca
iz 9. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona), o
varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države (evidenca iz
10. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) in o ukrepih
odpovedi prebivanja tujcu (evidenca iz 11. alinee prvega
odstavka 85. člena tega zakona) vsebujejo podatke iz 1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka 86.
člena tega zakona, čas trajanja izrečenega ukrepa, organ, ki
je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje in pravnomočnosti
odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar gre za odpoved
prebivanja.

87. člen
Podatki ob prijavi in odjavi
Tujec je dolžan ob prijavi, odjavi ali spremembi začasnega ali
stalnega prebivališča (evidenci iz 3. oziroma 4. alinee prvega
odstavka 85. člena tega zakona) dati pristojnemu organu podatke
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 15. in 16. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona ter podatke o izdanem dovoljenju
za prebivanje.V evidenci se vodi tudi podatek o datumu prijave in
odjave prebivališča. V primeru odjave prebivališča je tujec dolžan
dati podatek o tem, ali zapušča Republiko Slovenijo.

(2) V evidenci so vsebovani tudi podatki o roku, v katerem mora
tujec zapustiti državo.
(3) Evidenca o prisilno odstranjenih tujcih (evidenca iz 8. alinee
prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje podatke iz
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, razlog, datum in državo odstranitve.

88. člen
Podatki za izdajo vizuma

(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (evidenca
iz 12. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in 16. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona ter podatke o vrsti zadržka,
o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in zakonski podlagi.

(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 16. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona in podatke o vrsti
vizuma, za katerega prosi, čas, za katerega naj velja vizum,
ter razlog, zaradi katerega prosi za vizum.
(2) V evidenci vizumov vodi organ podatke o vrsti vizuma, številki
in datumu izdaje odločbe oziroma veljavnosti in datumu izdaje
ter o razveljavitvi vizuma.

(5) Evidenca iz 15. alinee 85. člena tega zakona vsebuje podatke
iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 16. točke prvega odstavka 86. člena
tega zakona, razloge in datum ter uro zavrnitve ter organ
mejne kontrole, ki je zavrnil vstop tujca.

89. člen
Podatki za izdajo potnega lista za tujca

92. člen
Temeljni podatki iz evidenc

(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca (evidenca
iz 6. alinee prvega odstavka 86. člena tega zakona)
pristojnemu organu oziroma organu Republike Slovenije v
tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev,
posredovati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.
točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter priložiti dve
fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo tujca.

(1) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za začasno prebivanje
oziroma o izdanih vizumih se hranijo dve leti po poteku
veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma in se nato arhivirajo.
Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim začasnim
prebivališčem se hranijo dve leti po odjavi oziroma poteku
prijave začasnega prebivališča in se nato arhivirajo.

(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke o številki
in datumu izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista, registrski
in serijski številki potnega lista, veljavnosti in datumu izdaje
potnega lista ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih
potnih listih.

(2) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje
in tisti podatki, ki so po tretjem odstavku 86. člena tega zakona
vezani na dovoljenje za stalno prebivanje, se hranijo 50 let od
prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje, nato se arhivirajo.
Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem
se hranijo 50 let po odjavi oziroma poteku prijave stalnega
prebivališča, nato se arhivirajo.

90. člen
Podatki za izdajo osebne izkaznice za tujca

(3) Podatki iz evidenc o izrečenih kaznih izgona tujca iz države,
varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države, o odpovedih
prebivanja in prisilno odstranjenih tujcih se hranijo še pet let
po izteku roka, za katerega je bila izrečena kazen ali ukrep,
oziroma po odstranitvi tujca iz Republike Slovenije.

^) Tujec mora v vlogi za izdajo osebne izkaznice za tujca
(evidenca iz 7. alinee prvega odstavka 86. člena tega zakona)
*4- maj 1999
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93. člen
Uporaba podatkov iz evidenc

(5) uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (74. člen);

(1) Osebni podatki iz evidenc iz 85. člena tega zakona se lahko
uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih nalog.

(6) ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oz. druge
listine (sedmi odstavek 75. člena);

(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih oseb,
podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti jim
morajo organi, pristojni za vodenje evidenc, dati podatke iz
evidence iz 85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe
upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika,
na katerega se ti podatki nanašajo.

(7) posodi svojo potno oz. drugo listino drugi osebi ali uporabi tuje
listine kot svoje (četrti odstavek 75. člena).
97. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se takoj na kraju prekrška kaznuje
tujec, če:

(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega
člena ne smejo posredovati osebnih podatkov drugim
uporabnikom in jih smejo uporabljati samo za namene, za
katere so jih dobili.

(1) vstopi ali zapusti državo v nasprotju s 16. členom zakona;
(2) nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen
(četrti odstavek 22. člena);
(3) na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim dokazuje
zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 75.
člena);

XIII. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE
94. člen
Kazenske določbe

(4) na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena);

Z denarno kaznijo 200.000 do 1.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba:

98. člen

(1) če ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku tujca, ki
ga sprejme na prenočevanje, ali tujca, ki ga je sprejela na
zdravljenje;

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.0000 SIT se kaznuje za
prekršek tujec, če:
(1) nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen);

(2) če ne vodi evidence (knjige tujcev) ali je ne vodi pravilno ali je
ne hrani dve leti;
(3) če ne omogoči policistu vpogleda v evidenco (knjigo tujcev).

(2) prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za
katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (šesti
odstavek 30. člena);

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

(3) nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47.člen).
99. člen

95. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki omogoči ali pomaga tujcu, da nedovoljeno
vstopi ali nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji ali prebiva v
državi v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano
dovoljenje za prebivanje.4

Z denarno kaznijo 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki sprejme tujca na prenočevanje proti plačilu:
(1) če ga ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku;
(2) če ne vodi evidence (knjige tujcev) ali je ne vodi pravilno ali je
ne hrani dve leti;

XIV. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(3) če ne omogoči policistu vpogleda v evidenco (knjigo tujcev).
I.
96. člen
100. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
tujec, če:

Posebne določbe za državljane držav članic
Evropske unije

(1) nima veljavne potne listine (7. člen);
(2) nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen);
(3) ostane v Republiki Sloveniji dalj časa, kot je to dovoljeno
(drugi odstavek 12. člena);

(1) Z dnem vstopa Republike Slovenije kot polnopravne članice
v Evropsko unijo določbe tega zakona prenehajo veljati za
državljane držav članic Evropske unije, razen če so za nji
ugodnejše.

(4) ne zapusti države v roku, za katerega mu je prebivanje
dovoljeno (13. člen);

(2) Republika Slovenija prične s tem dnem v celoti izvajati vse
predpise Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in
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Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše:

prebivanja državljanov držav članic Evropske unije v Republiki
Sloveniji.
(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se državljanom držav članic
Evropske unije zagotavlja pravica prostega vstopa in
prebivanja v Republiki Sloveniji.

obrazce za listine, ki se izdajajo po,tem zakonu,

(4) Državljani iz prejšnjega odstavka, ki nimajo zadostnih lastnih
sredstev za svoje preživljanje ali zdravstvenega zavarovanja,
ki pokriva vsa tveganja, imajo pravico do prebivanja le, če
lahko pristojnemu organu:

ceno za posamezne obrazce.

postopek in način izdaje posameznih listin,

103. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o tujcih
(Ur. I. RS, št. 1/91, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/99 - odločba
US).

-predložijo izjavo svojega delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo
o delovnem razmerju ali
-dokažejo, da opravljajo samostojno pridobitno dejavnost, ali

104. člen

- dokažejo, da imajo v šestmesečnem obdobju po vstopu v
državo utemeljen izgled za začetek opravljanja samostojne
pridobitne dejavnosti, ali
-dokažejo, da jim je kot ožjemu družinskemu članu državljana
države članice Evropske unije zagotovljeno preživljanje.

Postopki, ki so se začeli po določbah Zakona o tujcih iz prejšnjega
člena, se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za prizadete
ugodnejše.

(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko prebivanje
v Republiki Sloveniji zavrne le, če:

105. člen
Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po prejšnjem
zakonu, ostanejo v veljavi.

- predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za
varnost države ali

106. člen

- če predstavljajo finančno breme za državo.

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej
uporabljajo dosedanji predpisi, izdani na podlagi Zakona o tujcih
(Ur. list RS, št. 1/91), če niso v nasprotju s tem zakonom.

(6) Vlada Republike Slovenije podrobneje določa načine in pogoje
za izdajo dovoljenj za prebivanje iz četrtega odstavka tega
člena.

107. člen

II.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce (Uradni list RS, št.
27/92), Urad za priseljevanje in begunce pa preneha z delom.

Druge določbe

Naloge Urada, določene z odlokom, prevzame Ministrstvo za
notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve prevzame tudi
delavce Urada, prostore in materialna terfinančna sredstva Urada.

101. člen
Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona
sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrtega odstavka
7. člena, tretjega odstavka 14. člena in šestega odstavka 15.
člena, drugega odstavka 17. člena, petega odstavka 32. člena,
sedmega odstavka 32. člena in šestega odstavka 100. člena
tega zakona.

108. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha z delom Prehodni
dom za tujce. Naloge Prehodnega doma za izvrševanje tega
zakona prevzame Center, naloge za izvrševanje Zakona o azilu
pa Azilni dom.

102. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v enem letu po
uveljavitvi tega zakona predpise za njegovo izvrševanje iz
drugega in tretjega odstavka 9. člena, četrtega odstavka 19. člena,
tretjega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena, tretjega
odstavka 22. člena, tretjega odstavka, 29. člena, tretjega odstavka
46- člena, četrtega odstavka 49. člena, četrtega odstavka 59.
člena tega zakona.

109. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede vprašanj, ki jih
ureja, z njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi podlagi izdani
predpisi.
110. člen

Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje ministrstva,
Pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ali ministrstva,
Pristojnega za zunanje zadeve, izda predpise v soglasju z
Ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, oz.
Ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.

maj 1999

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 21.4.1999,
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o tujcih ter pri tem sprejel
naslednja dva sklepa:

Tudi v drugi alinei 11. člena je predlagatelj v celoti sledil pripombi
Sekretariata in opustil nepotrebno dvakratno navajanje v bistvu
istega dejanskega stanja.

1 .Predlog Zakona o tujcih - prva obravnava je primerna podlaga
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

V drugem odstavku 22. člena je v skladu s pripombo Sekretariata
izboljšal besedilo tako, da je sedaj popolnoma jasno določeno,
kateri organ lahko razveljavi vizum.

2.Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v
skladu z naslednjimi stališči:

V četrtem odstavku 22. člena in v 47. členu zakon določa primere,
ko mora tujec nemudoma zapustiti državo. Sekretariat za
zakonodajo pripominja, da bi bilo potrebno navesti obdobje - isti
dan ali podobno, ki bi časovno opredelil izraz "nemudoma".
Predlagatelj v zvezi s tem meni, da bi bila časovna opredelitev
tega pojma v teh primerih neustrezna. Predlagatelj je uporabil
izraz nemudoma v dobesednem pomenu - tujec mora zapustiti
državo takoj, ko nastane v zakonu določen dogodek. To pa pomeni,
da ta pojem obsega samo tisti čas, ki ga je v konkretnem primeru
za izvršitev zakonske določbe razumno in možno upoštevati.

1. Prouči in upošteva naj pripombe in opozorila, ki so razvidna
iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
2.Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo prouči, ali je v členih 86., 87. in 88. predvideno
zajemanje vseh potrebnih podatkov v skladu s priporočili
Združenih narodov za statistiko mednarodnih migracij (npr.
izobrazba, država bodočega prebivališča v odhodu itd.).
3.Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo prouči, ali je 92. člen sploh potreben.

Predlagatelj je v skladu s pripombo Sekretariat v 2. členu opredelil
izraz "napoteni delavec", s katerim je nadomestil izraz "detaširani
delavec" iz 34. člena.

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
po temeljiti proučitvi sprejetih stališč Državnega zbora ugotovil,
da so ta stališča takšna, da jih lahko v celoti upošteva in vgradi v
predlog zakona, ne da bi bilo potrebno bistveno spremeniti ali
dopolniti zakonsko besedilo.

V 36. členu je predlagatelj natančneje opredelil, da lahko pristojni
organ po prostem preudarku izjemoma šteje pri združevanju
družine za ožjega družinskega člena tudi drugega sorodnika tujca,
kot je v zakonu opredeljen.
Predlagatelj je dopolnil oziroma spremenil naslov II. poglavja, in
sicer: "Vstop tujcev v državo in zapustitev države", kot je to
predlagal Sekretariat.

Prva pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je v
bistvu dilema, ali je potrebno ohraniti ali opustiti poimenovanje
posameznih členov. Predlagatelj meni, da je glede na obsežnost
in strukturiranost zakona in s tem zaradi boljše preglednosti pa
tudi zaradi pomena in same vsebine Zakona o tujcih takšno
poimenovanje vendarle upravičeno. Takšno poimenovanje členov
po mnenju predlagatelja tudi ni v nasprotju s sistematiko drugih
zakonov s področja notranjih zadev.

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve meni, da bi v zvezi
s prisilno odstranitvijo tujcev kazalo razmisliti o nadomestitvi naziva
Centra za odstranjevanje s primernejšim izrazom. Pri tehtanju in
proučevanju različnih možnih, kot so npr. odgonski pripor, izgonski
pripor, se je predlagatelj vseeno odločil za izraz Center za
odstranjevanje in predlaga, da ta izraz kljub morebitnim asociacijam
in pomanjkljivostim ostane. Sekretariat v zvezi s tem tudi meni, da
je ustanovitev te ustanove - Centra nedorečena. Predlagatelj je v
skladu s to pripombo v "Prehodnih in končnih določbah", in sicer
v 108. členu, jasneje opredelil ta center. Obstoječi Prehodni dom
za tujce, ki je sedaj organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve,
bo s sprejetjem Zakona o azilu in Zakona o tujcih prenehal z
delom. Naloge Prehodnega doma se bodo prenesle na Azilni dom
in Center za odstranjevanje. Obe "ustanovi" bosta dobili status
notranje organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve, ki
jih je na podlagi omenjenih dveh zakonov dolžan oblikovati v
predpisanem roku. To pomeni, da je status teh dveh ustanov
jasen - ne gre za poseben organ ali organ v sestavi, ampak za
notranje organizacijske enote, Zakon o azilu in Zakon o tujcih pa
jasno določata naloge ene in druge enote. Pripomniti velja, da g'0
za organizacijski poseg, ki je tako v materialnem kakor tudi v
kadrovskem pogledu najbolj racionalen.

Specifičnosti problematike, ki jo Zakon o tujcih ureja, so razlog,
da je v zakonu večkrat uporabljena možnost, da se določena
vprašanja z zakonom ali z mednarodnim aktom uredijo drugače
za določene tujce ali za tujce iz določenih držav. Tako zakon npr.
predvideva, da se določene določbe ne uporabljajo za tujce, za
katere velja Zakon o azilu ali Zakon o začasnem zatočišču; z
mednarodnim sporazumom se Slovenija z določeno državo
dogovori o opustitvi vizumov in podobno. Seveda pa Zakon o
tujcih zelo natančno določa, v katerih primerih so takšne izjeme
oziroma drugačne ureditve dopustne in možne. Tako je v prvem
odstavku 3. člena določeno, da je Zakon o tujcih splošno veljaven
za vse tujce - morebitne izjeme oz. drugačne ureditve pa so
dopustne samo, če jih Zakon o tujcih predvideva in dopušča kot
možne.
Predlagatelj je v celoti upošteval pripombo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve ter dosledno v vseh členih namesto
sedaj veljavnih in uporabljenih nazivov ministrstev in ministrov
uporabil opisne pojme. Enako je ravnal pri navajanju zakonov.
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in v 9. členu opustil
izraz "razpis" in v 10. členu izraz "temeljita" ter na ta način oba
člena oblikoval skladno z dano pripombo.
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Predlagatelj je temeljito proučil pripombo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, ki se nanaša na 31. člen, ter ugotovil,
da je rešitev, predlagana v tem členu, v celoti smiselna in
konsistentna. Izdaja dovoljenja za prebivanje je v celoti stvar
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presoje pristojnega državnega organa, seveda ob upoštevanju
pogojev, določenih v zakonu, zato zavrnitev prošnje za izdajo
takšnega dovoljenja pač pomeni, da mora tujec državo zapustiti,
zakon mu daje rok 15 dni, da to stori. Tudi morebitna pritožba
tujca zoper zavrnitev prošnje ne zadrži dolžnosti tujca, da zapusti
državo. Predlagatelj ocenjuje, da je takšna ureditev ustrezna in
skladna s celotnim konceptom zakona.

Predlagatelj je proučil člene 86., 87. in 88. v skladu s stališčem
Državnega zbora in ugotovil, da je v teh členih predvideno
zajemanje vseh potrebnih podatkov v skladu s priporočili1
Združenih narodov.
Predlagatelj je prav tako proučil potrebnost 92. člena, kot je to
zahteval Državni zbor ob prvi obravnavi zakona, in ugotovil, da je
ta člen nepotreben, zato predlaga črtanje tega člena.

Predlagatelj je upošteval opozorilo Sekretariata in še enkrat preveril
pooblastila, ki jih zakon daje Vladi Republike Slovenije, da s svojimi
akti ureja določena vprašanja. V skladu s tem je tudi dopolnil 100.
člen zakona tako, da je dodal šesti odstavek, v katerem je
preciziral takšno pooblastilo Vladi.

Predlagatelj ocenjuje, da je v celoti upošteval stališča, sprejeta ob
prvi obravnavi zakonskega predloga na seji Državnega zbora, in
pripravil predlog Zakona o tujcih za drugo obravnavo v skladu s
sprejetimi sklepi Državnega zbora.

člena Zakona o začasnem zatočišču, sprejel Odlok, da bo
Republika Slovenija nudila začasno zatočišče osebam, pribeglim
iz območja Kosova. Trenutne razmere pri izvajanju tega odloka
narekujejo, da Urad za priseljevanje in begunce nadaljuje s svojim
delom kot vladni urad, po ureditvi razmer pa se njegova celovita
vključitev v MNZ izvede z ustreznim aktom Vlade Republike
Slovenije.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Črta se 107. člen.
Obrazložitev:
Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 2. odstavka 2.
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Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13. maja 1999
določila besedilo:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE O ČEZMEJNI TELEVIZIJI IN PROTOKOLA,
KI SPREMINJA EVROPSKO KONVENCIJO O ČEZMEJNI
TELEVIZIJI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Alja BRGLEZ URANJEK, direktorica Urada Vlade
Republike Slovenije za informiranje;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Jože OSTERMAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
S tem gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 908-00/98-1 (T) z dne 6. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificirata se Evropska konvencija o čezmejni televiziji,
®8stavljena v Strasbourgu 5. maja 1989, in Protokol, ki spreminja
Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji, sestavljen v Strasbourgu
9
- septembra 1998.

Konvencija in protokol se v angleškem izvirniku in v slovenskem
prevodu glasita:
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2. člen
Uporabljeni izrazi

EVROPSKA KONVENCIJA O ČEZMEJNI
TELEVIZIJI

Za namene te konvencije:
a) "prenos" (transmisija) pomeni začetno oddajanje kakršnih
koli televizijskih programov po zemeljskem oddajniku, kablu
ali satelitu v kodirani ali nekodirani obliki, namenjenih širši
javnosti. Ne vključuje komunikacijskih storitev, opravljenih na
zahtevo posameznikov;

UVOD
Države članice Sveta Evrope in druge države pogodbenice
Evropske kulturne konvencije, podpisnice te konvencije, so se
glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči čim večjo enotnost
med njegovimi članicami za zaščito in uresničitev idealov in načel,
ki so njihova skupna dediščina;

b) "posredovanje " (retransmisija) označuje sprejemanje in
hkratno prenašanje celotnih in nespremenjenih televizijskih
programov ali pomembnih sestavin takšnih programov, ki jih
ne glede na uporabljena tehnična sredstva prenašajo izdajatelji
televizijskih programov in so namenjeni širši javnosti;

glede na to, da sta dostojanstvo in enakovrednost vsakega
človeka temeljni prvini teh načel;
glede na to, da je svoboda izražanja in obveščanja, zapisana v
10. členu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, eno bistvenih načel demokratične družbe in eden od
osnovnih pogojev za njen napredek in za razvoj vsakega
človeškega bitja;

c) "izdajatelj televizijskega programa" pomeni fizično ali pravno
osebo, ki sestavlja televizijske programe, namenjene širši
javnosti, in jih prenaša ali pa jih v celoti in nespremenjene
zanjo prenaša kdo drug;
d) "program" pomeni vse sestavine posamezne storitve, ki jo
opravlja določen izdajatelj televizijskega programa v smislu
prejšnjega odstavka;

v ponovno potrditev svoje zavezanosti načelom svobodnega
pretoka informacij in idej in neodvisnosti izdajateljev televizijskih
programov, kar je nepogrešljiva podlaga za njihovo programsko
politiko;

e) "evropska avdiovizualna dela" pomenijo ustvarjalna dela,
katerih produkcijo ali koprodukcijo nadzorujejo evropske
fizične ali pravne osebe;

v potrditev pomena televizijskega oddajanja za razvoj kulture in
svobodnega oblikovanja mnenj v razmerah zaščite pluralizma in
enakih možnosti za vse demokratične skupine in politične stranke;
v prepričanju, da bi moral biti nenehni razvoj informacijske in
komunikacijske tehnologije ne glede na meje namenjen
pospeševanju pravice do izražanja, iskanja, sprejemanja in
posredovanja informacij in idej iz kakršnega koli vira;

f) "oglas" pomeni kakršno koli javno objavo, namenjeno
pospeševanju prodaje, nakupa ali izposoje izdelka ali storitve,
podpiranju kake stvari ali ideje ali doseganju kakega drugega
učinka, ki ga želi doseči oglaševalec, ki mu je bil za plačilo ali
podobno nadomestilo dan na voljo določen čas oddajanja;

v želji, da bi predstavile vse večjo izbiro programov za javnost s
poudarkom na evropski dediščini in razvoju njenih avdiovizualnih
stvaritev, in odločene uresničiti ta kulturni cilj s prizadevanji za
porast ustvarjanja in širjenja visokokakovostnih oddaj in se tako
odzivati na pričakovanja javnosti v politiki, izobraževanju in kulturi;

g) "sponzorstvo" pomeni udeležbo fizične ali pravne osebe, ki
se ne ukvarja s televizijsko dejavnostjo ali s produkcijo
avdiovizualnih del, pri neposrednem ali posrednem
financiranju oddaj z namenom uveljavljanja njenega imena,
blagovne znamke ali podobe.

ob spoznanju, da je treba utrditi splošni okvir skupne ureditve;

3. člen
Področje uporabe

ob upoštevanju Resolucije št. 2 in Deklaracije 1. evropske
ministrske konference o politiki množičnih medijev;

Ta konvencija se uporablja za kateri koli program, ki ga po kablu,
zemeljskem oddajniku ali satelitu prenašajo ali posredujejo subjekti
ali tehnična sredstva pod jurisdikcijo kake pogodbenice in ki ga
lahko neposredno ali posredno sprejemajo v eni ali več drugih
pogodbenicah.

v želji, da bi razvijale načela, ki so zajeta v obstoječih priporočilih
Sveta Evrope o načelih televizijskega oglaševanja, enakosti med
ženskami in moškimi v medijih, uporabi satelitov za televizijo in
radio in pospeševanju avdiovizualne produkcije v Evropi,
dogovorile:

4. člen
Svoboda sprejemanja in posredovanja
I. POGLAVJE

Pogodbenice zagotavljajo svobodo izražanja in obveščanja v
skladu z 10. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter jamčijo svobodo sprejemanja in na svojih
ozemljih ne smejo omejevati posredovanja programov, ki so skladni
z določbami te konvencije.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet in namen

5. člen
Dolžnosti pogodbenic, iz katerih se program prenaša

Ta konvencija obravnava programe, ki se prenašajo. Njen namen
je med pogodbenicami olajšati prenašanje in posredovanje
televizijskih programov čez državno mejo.

poročevalec, št. 34

1 .Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, s primernim'
sredstvi in prek svojih pristojnih organov zagotavlja, da so vsi
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programi, ki jih prenašajo subjekti ali tehnična sredstva pod njeno
jurisdikcijo v smislu 3. člena, skladni z določbami te konvencije.

8. člen
Pravica do odgovora

2. Za namene te konvencije je pogodbenica, iz katere se program prenaša:

1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, zagotovi,
da ima vsaka fizična ali pravna oseba ne glede na
državljanstvo ali prebivališče možnost uresničevati pravico
do odgovora ali zahtevati druga primerljiva pravna ali upravna
sredstva v zvezi z oddajami, ki jih prenašajo ali posredujejo
subjekti ali tehnična sredstva pod njeno jurisdikcijo v smislu
3. člena. Predvsem zagotavlja, da so roki in drugi pogoji za
uresničevanje pravice do odgovora takšni, da je to pravico
mogoče učinkovito uresničevati. Zagotoviti je treba učinkovito
uresničevanje te pravice ali drugih primerljivih pravnih ali
upravnih sredstev tako glede časa kot drugih pogojev in
načinov.

a) pri zemeljskem prenosu tista pogodbenica, v kateri se izvaja
začetno oddajanje;
b) pri satelitskem prenosu pa:
i) pogodbenica, v kateri je nameščena satelitska zemeljska
postaja;
ii) pogodbenica, ki dovoli uporabo frekvence ali satelitske
zmogljivosti, če je satelitska zemeljska postaja nameščena v
državi, ki ni pogodbenica te konvencije;
iii) pogodbenica, v kateri ima izdajatelj televizijskega programa
svoj sedež, kadar ni ugotovljena odgovornost iz pododstavkov
i) in ii).

2. V ta namen se v programu s pomočjo ustreznih sredstev za
identifikacijo v rednih presledkih pojavlja ime izdajatelja
televizijskega programa, ki je odgovoren za program.

3. Kadar programe, ki se prenašajo iz držav, ki niso pogodbenice
te konvencije, posredujejo subjekti ali tehnična sredstva pod
jurisdikcijo kake pogodbenice v smislu 3. člena, zagotovi ta
pogodbenica, ki je zdaj v vlogi pogodbenice, iz katere se
program prenaša, s primernimi sredstvi in prek svojih
pristojnih organov skladnost z določbami te konvencije.

9. člen
Dostop javnosti do pomembnejših dogodkov
Vsaka pogodbenica prouči pravne ukrepe za preprečitev
izpodkopavanja pravice javnosti do obveščenosti o dogodku, za
katerega se javnost zelo zanima, zaradi uresničevanja izključnih
pravic kakega izdajatelja televizijskega programa do prenašanja
in posredovanja v smislu 3. člena, zaradi česar bi bil velik del
javnosti ene ali več drugih pogodbenic prikrajšan za možnost
spremljanja takšnega dogodka po televiziji.

6. člen
Zagotavljanje podatkov
1 ■ Odgovornosti izdajatelja televizijskega programa se jasno in
ustrezno podrobno opredelijo v dovoljenju, ki ga izda, ali v
pogodbi, ki jo podpiše pristojni organ vsake pogodbenice, ali
s kakršnim koli drugim pravnim ukrepom.

10. člen
Kulturni cilji

2. Podatki o izdajatelju televizijskega programa so na zahtevo
na voljo pri pristojnem organu pogodbenice, iz katere se program prenaša. Ti podatki vsebujejo najmanj ime ali naziv,
sedež in status izdajatelja televizijskega programa, ime
uradnega predstavnika, sestavo kapitala, naravo, namen in
način financiranja programov, ki jih izdajatelj televizijskega
programa ponuja ali namerava ponujati.

1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, kjer je to
le mogoče in na primeren način zagotovi, da izdajatelji
televizijskih programov večinski del oddajnega časa namenijo
evropskim delom, v kar pa se ne šteje čas, namenjen
poročilom, športnim dogodkom, igram, oglaševanju in
oddajanju teleteksta. To razmerje naj bi dosegle postopno na
podlagi primernih meril in ob upoštevanju odgovornosti
• izdajatelja televizijskega programa do njegovih gledalcev pri
obveščanju, izobraževanju, kulturi in zabavi.

II. POGLAVJE

2. Ob nesoglasju o uporabi prejšnjega odstavka med
pogodbenico, ki program sprejema, in pogodbenico, iz katere
se program prenaša, se lahko na zahtevo ene od pogodbenic
poišče pomoč stalnega odbora z namenom, da ta oblikuje
svetovalno mnenje o zadevi. Takšno nesoglasje se ne rešuje
z arbitražnim postopkom, ki ga predvideva 26. člen.

PROGRAMSKE ZADEVE
7. člen
Odgovornosti izdajatelja televizijskega programa
1

• Vse sestavine programov naj po načinu predstavitve in vsebini
spoštujejo človekovo dostojanstvo in temeljne pravice drugih.

3. Pogodbenice se brez razlikovanja med posameznimi izdajatelji
televizijskih programov zavezujejo s skupnimi močmi najti
najprimernejša sredstva in postopke v podporo delovanja in
razvoja evropske produkcije, zlasti v deželah z majhno
avdiovizualno produkcijo oziroma na omejenem jezikovnem
območju.

še zlasti ne smejo:
a) biti nespodobne in zlasti ne vsebovati pornografije;
t>) po nepotrebnem poudarjati nasilja ali morebiti vzbujati
rasnega sovraštva.

4. Pogodbenice si v duhu sodelovanja in medsebojne pomoči, ki
je podlaga te konvencije, prizadevajo, da programi, ki jih
prenašajo ali posredujejo subjekti ali tehnična sredstva pod
njihovo jurisdikcijo v smislu 3. člena, ne ogrožajo pluralizma
tiska in razvoja filmske produkcije. V skladu s tem v okviru
programov ne smejo prenašati nobenega kinematografskega
dela, dokler ne mineta dve leti od prvega predvajanja dela v
kinematografih, razen če se imetniki pravic in izdajatelj
televizijskega programa ne dogovorijo drugače. Pri

Nobene sestavine programov, ki bi lahko škodljivo vplivale
na telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in mladostnikov,
le smejo biti uvrščene v program takrat, ko jih zaradi časa
oddajanja ali sprejemanja verjetno lahko gledajo.
• Izdajatelj televizijskega programa zagotavlja, da so v poročilih
Pošteno predstavljeni dejstva in dogodki, in spodbuja
svobodno oblikovanje mnenj.
2/f
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kinematografskih delih v koprodukciji z izdajateljem
televizijskega programa je to obdobje eno leto.

2. V oddaje, ki so sestavljene iz samostojnih delov, ali v športne
oddaje in podobno sestavljene dogodke in predstave, ki imajo
premore, se oglasi vstavljajo le med posamezne dele ali v
premore.

III. POGLAVJE

3. Prenašanje avdiovizualnih del, kot so igrani filmi in televizijski
filmi (razen serijskih filmov in nadaljevank, lahkih zabavnih in
dokumentarnih oddaj), ki so daljši od petinštirideset minut, se
lahko prekine samo enkrat v vsakem obdobju petinštirideset
minut. Nadaljnja prekinitev je dovoljena samo, če oddaja traja
najmanj dvajset minut dlje od dveh ali več celotnih
petinštiridesetminutnih obdobij.

OGLAŠEVANJE
11. člen
Splošna pravila
1. Vsi oglasi morajo biti primerni in pošteni.

4. Kadar se zaradi oglasov prekinjajo oddaje, ki niso vključene
v drugem odstavku, mora med vsakim naslednjim premorom
za oglase preteči najmanj dvajset minut oddaje.

2. Oglasi ne smejo zavajati in ne smejo škodovati interesom
uporabnikov.

5. Oglasi se ne smejo vstavljati v prenose verskih obredov.
Poročila in aktualnoinformativne oddaje, dokumentarne,
verske in otroške oddaje, ki so krajše od trideset minut, se ne
smejo prekinjati z oglasi. Če trajajo trideset minut ali dlje, veljajo
določbe prejšnjega odstavka.

3. Oglasi, namenjeni otrokom, ali oglasi, v katerih nastopajo
otroci, se morajo izogibati vsemu, kar bi lahko škodovalo
njihovim interesom, in morajo upoštevati njihovo posebno
dovzetnost.
4. Oglaševalci ne smejo imeti uredniškega vpliva na vsebino
oddaj.

15. člen
Oglaševanje posebnih izdelkov

12. člen
Trajanje

1. Oglasi za tobačne izdelke niso dovoljeni.
2. Oglasi za alkoholne pijače vseh vrst morajo biti skladni z
naslednjimi pravili:

1. Obseg oglaševanja ne sme presegati 15 % dnevnega
oddajnega časa. Ta odstotek pa se lahko poveča na 20 %,
kadar vključuje take oblike oglaševanja, kot so neposredne
ponudbe za prodajo, nakup ali najem izdelkov ali za opravljanje
storitev, pod pogojem, da količina oglaševalnih vložkov ne
presega 15 %.

a) ne smejo biti namenjeni posebej mladoletnikom in nihče, ki
je v oglasih povezan z uživanjem alkoholnih pijač, ne bi smel
dajati videza mladoletnika;
b) ne smejo povezovati uživanja alkohola s telesno zmogljivostjo
ali vožnjo;
c) ne smejo navajati, da ima alkohol zdravilne lastnosti ali da je
poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za premagovanje osebnih
težav;
d) ne smejo spodbujati nezmernega uživanja alkohola ali v
negativni luči predstavljati zdržnosti ali zmernega pitja;
e) ne smejo pretirano poudarjati alkoholne vsebine pijač.

2. Obseg oglaševalnih vložkov v eni uri ne sme presegati 20 %.
3. Oblike oglaševanja, kot so neposredne ponudbe za prodajo,
nakup ali najem izdelkov ali opravljanje storitev, ne smejo
trajati dlje kot eno uro dnevno.
13. člen
Oblika in predstavitev

3. Oglasi za zdravila in zdravljenje, ki se lahko v državi
pogodbenici, iz katere se program prenaša, dobijo samo, če
jih predpiše zdravnik, niso dovoljeni.

1. Oglasi se morajo optično ali zvočno povsem jasno prepoznati
in se posebej razlikovati od drugih sestavin programa.
Načeloma naj se prenašajo v blokih.

4. Oglasi za vsa druga zdravila in zdravljenje morajo biti jasno
razpoznavni kot takšni, pošteni, resnični in preverjeni ter
skladni z zahtevami za varstvo posameznika pred škodljivimi
učinki.

2. Oglasi, ki vplivajo na podzavest, niso dovoljeni.
3. Prikriti oglasi niso dovoljeni, zlasti pa ne predstavitev izdelkov
ali storitev v oddajah, kadar je taka predstavitev namenjena
oglaševanju.

16. člen
Oglaševanje, ki je posebej namenjeno eni sami
pogodbenici

4. V oglasih ne smejo vidno ali govorno nastopati osebe, ki
redno berejo poročila ali nastopajo v aktualnoinformativnih
oddajah.

1. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence in ogrožanju
televizijskega sistema pogodbenice, oglasi, ki so posebej in z
določeno pogostostjo usmerjeni h gledalcem v eni sami
pogodbenici, ki ni pogodbenica, iz katere se program prenaša,
ne smejo zaobiti pravil televizijskega oglaševanja v tel
pogodbenici.

14. člen
Vstavljanje oglasov

2. Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, kadar:

1. Oglasi se vstavljajo med posamezne oddaje. Če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v odstavkih od dva do pet tega člena, so
oglasi lahko vstavljeni tudi v oddaje, vendar tako, da to ne
prizadene celovitosti in vrednosti programa ter pravic
imetnikov pravic.
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a) taka pravila pomenijo diskriminacijo med oglasi, ki jih prenašajo
subjekti ali tehnična sredstva pod jurisdikcijo ene pogodbenic^
ter oglasi, ki jih prenašajo subjekti ali tehnična sredstva p°"
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c) sodeluje z organi, ki so jih imenovale druge pogodbenice,
kadar koli je to koristno, in zlasti kadar bi to povečalo
učinkovitost ukrepov, sprejetih pri izvajanju te konvencije;
d) prouči vsako težavo, ki se pojavi pri uporabi te konvencije,
na katero ga opozori organ, ki ga je imenovala druga
pogodbenica.

jurisdikcijo druge pogodbenice, ali
sta prizadeti pogodbenici sklenili dvostranske ali
mnogostranske sporazume na tem področju.

IV. POGLAVJE

VI. POGLAVJE

SPONZORSTVO

STALNI ODBOR

17. člen
Splošna pravila

20. člen
Stalni odbor

. Kadar je oddaja ali niz oddaj v celoti ali delno sponzoriran, se
to na primeren način jasno navede na začetku in/ali na koncu
oddaje.

1.

2. Sponzor v nobenem primeru ne sme vplivati na vsebino in
razvrščanje sponzoriranih oddaj na tak način, da bi s tem
vplival na odgovornost in uredniško neodvisnost izdajatelja
televizijskega programa v zvezi z oddajami.

2. Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru zastopa en ali
več delegatov. Vsaka delegacija ima en glas. Evropska
gospodarska skupnost ima na področjih svoje pristojnosti
pravico glasovati s številom glasov, enakim številu njenih
držav članic, pogodbenic te konvencije; Evropska
gospodarska skupnost svoje pravice do glasovanja ne sme
uresničevati, kadar jo posamezne države članice uresničujejo
same, in obratno.

3. Sponzorirane oddaje ne smejo spodbujati prodaje, nakupa ali
. najema izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje stranke, še
zlasti ne s posebnim opozarjanje^ na določene izdelke ali
storitve v takih oddajah.

3.

18. člen
Prepovedano sponzorstvo
1. Fizične ali pravne osebe, katerih glavna dejavnost je
proizvodnja ali prodaja izdelkov ali opravljanje storitev, katerih
oglaševanje je prepovedano na podlagi 15. člena, ne smejo
sponzorirati oddaj.

V. POGLAVJE

5. Stalni odbor skliče generalni sekretar Sveta Evrope. Njegov
prvi sestanek mora biti najkasneje v šestih mesecih po
začetku veljavnosti te konvencije. Nato se sestaja, kadar koli
to zahteva ena tretjina pogodbenic ali Odbor ministrov Sveta
Evrope ali na pobudo generalnega sekretarja Sveta Evrope v
skladu z določbami drugega odstavka 23. člena ali na zahtevo
ene ali več pogodbenic v skladu z določbami pododstavka c)
21. člena in drugega odstavka 25. člena.

VZAJEMNA POMOČ
19. člen
Sodelovanje med pogodbenicami
•

Vsako državo, omenjeno v prvem odstavku 29. člena, ki ni
pogodbenica te konvencije, lahko v stalnem odboru zastopa
opazovalec.

4. Stalni odbor lahko za opravljanje svojih nalog zaprosi za nasvet
strokovnjake. Na lastno pobudo ali na zahtevo določenega
organa lahko povabi kateri koli mednarodni ali državni, vladni
ali nevladni organ, ki je strokovno usposobljen na področjih,
ki jih obravnava ta konvencija, da ga na posameznem
sestanku ali delu posameznega sestanka zastopa kot
opazovalec. Sklep o povabilu takšnih strokovnjakov ali
organov se sprejme s tričetrtinsko večino članov stalnega
odbora.

2. Sponzoriranje poročil in aktualnoinformativnih oddaj ni
dovoljeno.

1

Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor.

Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo vzajemno pomagale
za uresničevanje te konvencije.

6. Sestanek stalnega odbora je sklepčen, če je navzoča večina
pogodbenic.

2- V ta namen:
7. S pridržkom določb četrtega odstavka tega člena in tretjega
odstavka 23. člena se sklepi stalnega odbora sprejemajo s
tričetrtinsko večino navzočih članov.

a

) vsaka država pogodbenica imenuje enega ali več organov,
njihov naziv in naslov pa sporoči generalnemu sekretarju
Sveta Evrope ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu;
) vsaka država pogodbenica, ki je imenovala več kot en organ, v svojem sporočilu iz pododstavka a) določi pristojnost
vsakega organa.

8. Na podlagi določb te konvencije stalni odbor sestavi svoj
poslovnik.
21. člen
Naloge stalnega odbora

3

' Organ, ki ga je imenovala pogodbenica:

Stalni odbor je odgovoren za spremljanje uporabe te konvencije.
Stalni odbor lahko:

daje podatke, ki so predvideni po drugem odstavku 6. člena
le konvencije;
'
zahtevo organa, ki ga je imenovala druga pogodbenica,
daje podatke o notranji zakonodaji in praksi na področjih, ki jih
obravnava ta konvencija;
24
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a) daje pogodbenicam priporočila v zvezi z uporabo te konvencije;
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člen ali prvi ali tretji odstavek 15. člena in če traja več kot dva
tedna po sporočilu, lahko pogodbenica, ki program sprejema,
začasno ustavi posredovanje takega spornega programa.

b) predlaga kakršne koli potrebne spremembe konvencije in
prouči tiste, ki so predlagane v skladu z določbami 23. člena;
c) na zahtevo ene ali več pogodbenic prouči vprašanja v zvezi
z razlago konvencije;
d) po svojih najboljših močeh zagotavlja mirno reševanje
kakršnih koli težav, ki so mu predložene v skladu z določbami
25. člena;

3. V vseh drugih primerih domnevne kršitve, z izjemo tistih, ki
so določeni v četrtem odstavku, lahko pogodbenica, ki program sprejema, začasno ustavi posredovanje spornega
programa osem mesecev po sporočilu, če se domnevna
kršitev še kar naprej ponavlja.

e) daje priporočila Odboru ministrov, da povabi države, ki niso
omenjene v prvem odstavku 29. člena, da pristopijo k tej
konvenciji.

4. Začasna ustavitev posredovanja programa ni dovoljena v
primeru domnevnih kršitev iz tretjega odstavka 7. člena in 8.,
9. ali 10. člena.

22. člen
Poročila stalnega odbora

IX. POGLAVJE

Po vsakem sestanku stalni odbor pošlje pogodbenicam in Odboru
ministrov Sveta Evrope poročilo o svojih razpravah in vseh
sprejetih sklepih.

REŠEVANJE SPOROV

VII. POGLAVJE

25. člen
Sprava

SPREMEMBE

1. Če se pri uporabi te konvencije pojavijo težave, si prizadete
pogodbenice prizadevajo doseči mirno rešitev.
2. Če nobena od prizadetih pogodbenic temu ne ugovarja, lahko
stalni odbor prouči vprašanje in je na voljo prizadetim
pogodbenicam, da čim hitreje dosežejo zadovoljivo rešitev, in
če je to primerno, oblikuje svoje svetovalno mnenje o zadevi.

23. člen
Spremembe
1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.

3. Vsaka prizadeta pogodbenica se obvezuje, da stalnemu
odboru nemudoma zagotovi vse informacije in potrebno
pomoč za izpolnjevanje njegovih nalog iz prejšnjega odstavka.

2. Vsak predlog za spremembo se sporoči generalnemu
sekretarju Sveta Evrope, ki ga pošlje državam članicam Sveta
Evrope, drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije, Evropski gospodarski skupnosti in vsaki državi
nečlanici, ki je h konvenciji pristopila ali je bila povabljena, da
k njej pristopi v skladu z določbami 30. člena. Generalni
sekretar Sveta Evrope skliče sestanek stalnega odbora,
vendar ne prej kot dva meseca po tem, ko je poslal predlog.

26. člen
Arbitraža
1. Če prizadete pogodbenice ne morejo rešiti spora v skladu z
določbami 25. člena, ga lahko po skupnem dogovoru
predložijo v arbitražo, katere postopek je predviden v dodatku
k tej konvenciji. Če tak dogovor ni dosežen v šestih mesecih
od prve zahteve za začetek spravnega postopka, se spor
na zahtevo ene od pogodbenic predloži v arbitražo.

3. Stalni odbor prouči vsako predlagano spremembo in predloži
besedilo, ki ga je sprejela tričetrtinska večina članov stalnega
odbora, v odobritev Odboru ministrov. Po odobritvi se besedilo
pošlje pogodbenicam v sprejetje.
4. Vsaka sprememba začne veljati trideseti dan po datumu, ko
so vse pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so
jo sprejele.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli izjavi, da priznava kot
ipso facto obvezno in brez sklenitve posebnega sporazuma
uporabo arbitražnega postopka, predvidenega v dodatku k
tej konvenciji, za spor s katero koli drugo pogodbenico, ki j0
prevzela enako obveznost.

VIII. POGLAVJE
X. POGLAVJE

DOMNEVNE KRŠITVE KONVENCIJE

DRUGI MEDNARODNI SPORAZUMI IN NOTRANJE
PRAVO POGODBENIC

24. člen
Domnevne kršitve konvencije
1. Kadar kaka pogodbenica ugotovi kršitev te konvencije,
domnevno kršitev sporoči pogodbenici, iz katere se program
prenaša, nato pa si pogodbenici prizadevata rešiti težavo na
podlagi določb 19., 25. in 26. člena.

27. člen
Drugi mednarodni sporazumi ali dogovori
1. V medsebojnih odnosih pogodbenice, ki so članice Evropsk®
gospodarske skupnosti, uporabljajo pravila Skupnosti in zato
ne uporabljajo pravil, ki izhajajo Iz te konvencije, razen če f"
pravil Skupnosti, ki bi urejala določen predmet.

2. Če je domnevna kršitev očitna, resna in tako huda, da sproži
pomembna javna vprašanja, ter zadeva prvi ali drugi odstavek
7. člena, 12. člen, 1. stavek prvega odstavka 13. člena, 14.
poročevalec, št. 34
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2. Nič v tej konvenciji ne preprečuje pogodbenicam, da ne bi
sklepale mednarodnih sporazumov, ki dopolnjujejo ali razvijajo
njene določbe ali širijo področje njihove uporabe.

31. člen
Ozemlja uporabe
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali
ozemlja, za katera se bo ta konvencija uporabljala.

3. Pri dvostranskih sporazumih ta konvencija ne spreminja
pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz takšnih
sporazumov in ki ne vplivajo na uživanje pravic drugih
pogodbenic ali izvajanje njihovih obveznosti po tej konvenciji.

2. Vsaka država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te
konvencije na katero koli drugo ozemlje, navedeno v izjavi.
Za takšno ozemlje začne konvencija veljati prvi dan meseca
po izteku trimesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni
sekretar prejel tako izjavo.

28. člen
Odnos med konvencijo in notranjim pravom
pogodbenic
Nič v tej konvenciji ne preprečuje pogodbenicam, da za programe,
ki jih prenašajo subjekti ali tehnična sredstva pod njihovo
jurisdikcijo v smislu 3. člena, ne bi uporabljale strožjih ali
podrobnejših pravil, kot so predvidena v tej konvenciji.

3. Z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega
sekretarja, je mogoče preklicati katero koli izjavo, dano po
prejšnjih dveh odstavkih za vsako ozemlje, navedeno v taki
izjavi. Preklic začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
šestmesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar
prejel tako uradno obvestilo.

XI. POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE

32. člen
Pridržki

29. člen
Podpis in začetek veljavnosti

1. Ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko:

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope in drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije in Evropski gospodarski skupnosti. Konvencijo je
treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

a) vsaka država izjavi, da si v skladu s pravili, predvidenimi v
drugem odstavku 15. člena te konvencije, pridržuje pravico
na svojem ozemlju omejiti posredovanje programov, ki
vsebujejo oglase za alkoholne pijače, vendar samo, kolikor
to ni skladno z njeno notranjo zakonodajo;

2. Ta konvencija začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je sedem držav, med
njimi najmanj pet držav članic Sveta Evrope privolilo, da jih
konvencija zavezuje v skladu z določbami prejšnjega
odstavka.

b) Združeno kraljestvo izjavi, da si pridržuje pravico, da ne bo
izpolnjevalo obveznosti, navedene v prvem odstavku 15.
člena, da prepove oglase za tobačne izdelke, in sicer oglase
za cigare in tobak za pipo, ki jih na njegovem ozemlju po
zemeljskih oddajnikih oddaja Neodvisna televizijska služba
(Independent Broadcasting Authority).

3. Država lahko ob podpisu ali kadar koli pozneje pred začetkom
veljavnosti te konvencije zanjo izjavi, da bo to konvencijo
uporabljala začasno.

Drugi pridržki niso dopustni.
2. Zoper pridržek, dan v skladu s prejšnjim odstavkom, ugovor
ni mogoč.

4. Za katero koli državo, ki je navedena v prvem odstavku, ali
za Evropsko gospodarsko skupnost, ki naknadno privoli, da
jo konvencija zavezuje, začne konvencija veljati prvi dan
meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po dnevu
deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

3. Katera koli država pogodbenica, ki je dala pridržek po prvem
odstavku, ga lahko popolnoma ali delno umakne z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta
Evrope. Umik začne veljati z dnem, ko je generalni sekretar
prejel tako uradno obvestilo.

30. člen
Pristop držav nečlanic
1

4. Pogodbenica, ki je dala pridržek glede kake določbe te
konvencije, ne sme zahtevati, da kaka druga pogodbenica to
določbo uporablja; če pa je njen pridržek delen ali pogojen,
lahko zahteva uporabo take določbe do tiste mere, kot ga je
sama sprejela.

■ Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov
Sveta Evrope po posvetovanju s pogodbenicami povabi katero
koli drugo državo, da pristopi k tej konvenciji, na podlagi sklepa,
ki ga sprejme večina, določena v odstavku d) 20. člena Statuta
Sveta Evrope, in soglasnega sklepa predstavnikov držav
pogodbenic, ki imajo pravico biti zastopane v odboru.

33. člen
Odpoved

Za vsako državo, ki pristopi h konvenciji, začne ta veljati prvi
dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po
deponiranju listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.
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1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo z
uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja
Sveta Evrope.
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2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
šestmesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar
prejel uradno obvestilo.

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z
določbami 29., 30. in 31. člena;
d) vsakem poročilu, pripravljenem v skladu z določbami 22. člena;
e) vsakem drugem dejanju, izjavi, uradnem obvestilu ali sporočilu
v zvezi s to konvencijo.

34. člen
Uradna obvestila

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta, druge države pogodbenice Evropske kulturne konvencije,
Evropsko gospodarsko skupnost in vsako državo, ki je h
konvenciji pristopila ali je povabljena, da k njej pristopi, o:

Sestavljeno v Strasbourgu 5. maja 1989 v angleščini in francoščini,
pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem
izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta
Evrope, drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije, Evropski gospodarski skupnosti in vsaki državi, ki je
bila povabljena, da pristopi k tej konvenciji.

a) vsakem podpisu;
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu;

4. Če ena od strank ni imenovala razsodnika v enem mesecu,
potem ko jo je generalni sekretar Sveta Evrope obvestil o tej
zadevi, razsodnika na zahtevo druge stranke imenuje
predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice v
nadaljnjem roku enega meseca. Če predsednik sodišča tega
ne more storiti ali če je državljan ene od strank v sporu, ga
imenuje podpredsednik sodišča ali sodnik z najdaljšim stažem,
ki je na voljo in ni državljan nobene od strank v sporu. Enak
postopek se uporabi, če v enem mesecu po imenovanju
drugega razsodnika ni imenovan predsednik razsodišča.

DODATEK
Arbitraža
1. O zahtevi za arbitražo je treba obvestiti generalnega
sekretarja Sveta Evrope. Zahteva vsebuje ime druge stranke
v sporu in predmet spora. Generalni sekretar sporoči tako
prejeto informacijo vsem pogodbenicam te konvencije.
2. Če gre za spor med dvema pogodbenicama, od katerih je
ena država članica Evropske gospodarske skupnosti in je ta
tudi pogodbenica konvencije, se zahteva za arbitražo naslovi
tako na državo pogodbenico kot tudi na Skupnost, ki nato
skupaj v enem mesecu po prejemu zahteve obvestita
generalnega sekretarja o tem, ali je stranka v sporu država
članica ali Skupnost ali pa država članica in Skupnost skupaj.
Če takšnega obvestila v navedenem roku ni, se za uporabo
določb, ki urejajo ustanovitev razsodišča in postopek arbitraže,
šteje, da sta država članica in Skupnost ena in ista stranka v
sporu. Isto velja, kadar država članica in Skupnost nastopata
skupaj kot stranka v sporu. V primerih, ki jih predvideva ta
odstavek, se predvideni enomesečni rok iz 1. stavka četrtega
odstavka podaljša na dva meseca.

5. Določbe tretjega oz. četrtega odstavka se uporabljajo za
zapolnitev katerega koli prostega mesta.
6. Dve ali več strank, ki sporazumno ugotovijo, da imajo skupni
interes, skupno imenujejo razsodnika.
7. Stranke v sporu in stalni odbor zagotovijo razsodišču vse
potrebno za učinkovito vodenje postopka.
8. Razsodišče sestavi svoj poslovnik. Njegove odločitve se
sprejemajo z večino glasov njegovih članov. Njegova razsodba
je dokončna in zavezujoča.
9. O razsodbi razsodišča je treba obvestiti generalnega
sekretarja Sveta Evrope, ki jo sporoči vsem pogodbenicam
te konvencije.

3. Razsodišče sestavljajo trije člani: vsaka stranka v sporu
imenuje enega razsodnika; tako imenovana razsodnika v
skupnem dogovoru imenujeta tretjega razsodnika, ki
predseduje razsodišču. Slednji ne sme biti državljan nobene
stranke v sporu, ne sme imeti svojega običajnega bivališča
na ozemlju ene ali druge stranke v sporu, ne sme biti
uslužbenec nobene od njiju in se s primerom ni ukvarjal v
nobeni drugi vlogi.
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10. Vsaka stranka v sporu krije stroške razsodnika, ki ga j®
imenovala; stranki v sporu si v enakih delih razdelita stroške
tretjega razsodnika kakor tudi druge z arbitražo povezane
stroške.
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SVET EVROPE
Evropske pogodbe

"c) "izdajatelj televizijskega programa" pomeni fizično ali pravno
osebo, ki je uredniško odgovorna za sestavljanje televizijskih
programov, namenjenih širši javnosti, in jih prenaša ali pa jih v
celoti in nespremenjene zanjo prenaša kdo drug;"

ETS št. 171
PROTOKOL, KI SPREMINJA EVROPSKO
KONVENCIJO O ČEZMEJNITELEVIZIJI

4. člen
Opredelitev izraza "oglas" v odstavku f) 2. člena se glasi:

Strasbourg, 1. X. 1998

"f) "oglaševanje" pomeni kakršno koli javno objavo za plačilo ali
podobno nadomestilo ali za samoreklamo, namenjeno
pospeševanju prodaje, nakupa ali izposoje izdelka ali storitve,
podpiranju kake stvari ali ideje ali doseganju kakega drugega
učinka, ki ga želi doseči oglaševalec ali izdajatelj televizijskega
programa sam;"

Države članice Sveta Evrope in druge pogodbenice Evropske
konvencije o čezmejni televiziji, ki je bila dana na voljo za podpis
v Strasbourgu 5. maja 1989 (v nadaljnjem besedilu konvencija),
so se,
pozdravljajoč dejstvo, da je širitev članstva Sveta Evrope od leta
1989 privedla do tega, da se je na vseevropski ravni razvil in se
izvaja pravni okvir, predviden s to konvencijo;

5. člen
V 2. člen se vstavi nov odstavek g), ki se glasi:

ob upoštevanju pomembnega tehnološkega in gospodarskega
razvoja na področju televizijskega oddajanja ter nastanka novih
komunikacijskih storitev v Evropi od sprejetja konvencije leta
1989;

"g) "TV-prodaja" pomeni predvajanje neposrednih ponudb javnosti
z namenom dobavljanja blaga ali storitev, vključno z
nepremičninami, pravicami in obveznostmi, v zameno za plačilo;"

ob ugotovitvi, da ta razvoj zahteva revizijo določb konvencije;

6. člen

ob upoštevanju, da je v zvezi s tem Evropska skupnost sprejela
Direktivo 97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.
junija 1997, ki spreminja Direktivo Sveta 89/552/EGS o uskladitvi
nekaterih določb, ki so v državah članicah predpisane z zakonom,
predpisom ali upravnim ukrepom in zadevajo opravljanje
televizijske dejavnosti;

Odstavek g) 2. člena se spremeni v odstavek h) 2. člena.
7. člen
5. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:

glede na nujnost spremembe nekaterih določb konvencije, da bi
razvili skladen pristop v zvezi s čezmejno televizijo med tem
instrumentom in direktivo, kot je poudarjeno v Deklaraciji o medijih
v demokratični družbi, ki so jo sprejeli ministri držav, ki so
sodelovale na 4. evropski ministrski konferenci o politiki množičnih
medijev (Praga, 7 - 8. december 1994), in politični deklaraciji 5.
evropske ministrske konference (Solun, 11.-12. december 1997);

"5. člen: Dolžnosti pogodbenic, iz katerih se program prenaša
1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša,
zagotavlja, da so vsi programi, ki jih prenaša izdajatelj
televizijskega programa pod njeno jurisdikcijo, skladni z
določbami te konvencije.
7, Za namene te konvencije je izdajatelj televizijskega programa
pod jurisdikcijo pogodbenice:

v želji, da bi še naprej razvijale načela iz priporočil Sveta Evrope
o pripravi strategije za boj proti kajenju, odvisnosti od alkohola in
mamil v sodelovanju s tistimi, ki oblikujejo javno mnenje, in z
mediji, o pravici do kratkega poročanja o pomembnih dogodkih,
če so bile pridobljene izključne pravice za njihov čezmejni
televizijski prenos, ter o prikazovanju nasilja na elektronskih
medijih, ki jih je Svet Evrope sprejel po sprejemu konvencije,

- izdajatelj televizijskega programa, za katerega se šteje, da
je ustanovljen v tej pogodbenici v skladu s tretjim odstavkom;
- izdajatelj televizijskega programa, za katerega se uporablja
četrti odstavek.

dogovorile:

3. Za namene te konvencije se šteje, da je izdajatelj televizijskega
programa ustanovljen v pogodbenici, v nadaljnjem besedilu
"pogodbenica, iz katere se program prenaša", v naslednjih
primerih:

1. člen
'zraz "juridiction" v prvem odstavku 8. člena in v odstavku 2 a)
16. člena v francoskem besedilu se nadomesti z izrazom
competence".

a) izdajatelj televizijskega programa ima svoj sedež v tej
pogodbenici in se odločitve o programskih shemah sprejemajo
v tej pogodbenici;

2. člen

b) če ima izdajatelj televizijskega programa svoj sedež v eni
pogodbenici, odločitve o programskih shemah pa se
sprejemajo v drugi pogodbenici, se šteje, da je ustanovljen v
pogodbenici, kjer dela znaten del zaposlenih, ki so vključeni v
opravljanje televizjske dejavnosti; če znaten del zaposlenih,
ki so vključeni v opravljanje televizijske dejavnosti, dela v
vsaki od pogodbenic, se šteje, da je izdajatelj televizijskega
programa ustanovljen v pogodbenici, kjer ima svoj sedež; če

2r

' az "advertisements" v tretjem in četrtem odstavku 15. člena v
hgleškem besedilu se nadomesti z izrazom "advertising".

a

3. člen
Opredelitev izraza "izdajatelj televizijskega programa" v odstavku
c 2
) člena se glasi:
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2. V ta namen se v programu s pomočjo ustreznih sredstev za
identifikacijo v rednih presledkih pojavlja ime programa ali
izdajatelja televizijskega programa, ki je odgovoren za program."

znaten del zaposlenih, ki so vključeni v opravljanje televizijske
dejavnosti, ne dela v nobeni od pogodbenic, se šteje, da je
, izdajatelj televizijskega programa ustanovljen v pogodbenici,
v kateri je prvič začel oddajati v skladu s pravnim sistemom
te pogodbenice, pod pogojem, da vzdržuje stalno in učinkovito
povezavo z gospodarstvom te pogodbenice;

9. člen
9. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:

c) če ima izdajatelj televizijskega programa svoj sedež v
pogodbenici, odločitve o programskih shemah pa se
sprejemajo v državi, ki ni pogodbenica te konvencije, ali
obratno, se šteje, daje ustanovljen v pogodbenici pod pogojem,
da znaten del zaposlenih, ki so vključeni v opravljanje
televizijske dejavnosti, dela v tej pogodbenici;

"9. člen: Dostop javnosti do informacij
Vsaka pogodbenica prouči in po potrebi sprejme pravne ukrepe,
kot je uvedba pravice do kratkega poročanja o dogodkih, za
katere se javnost zelo zanima, da prepreči izpodkopavanje pravice
javnosti do obveščenosti o takem dogodku zaradi uresničevanja
izključnih pravic kakega izdajatelja televizijskega programa pod
njeno jurisdikcijo do prenašanja ali posredovanja v smislu 3. člena."

d) če se ob uporabi meril iz tretjega odstavka 2. člena Direktive
97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. junija
1997, ki spreminja Direktivo Sveta 89/552/EGS o uskladitvi
nekaterih določb, ki so v državah članicah predpisane z
zakonom, predpisom ali upravnim ukrepom in zadevajo
opravljanje televizijske dejavnosti, šteje, da je izdajatelj
televizijskega programa ustanovljen v državi članici Evropske
skupnosti, se tudi za namene te konvencije šteje, da je
ustanovljen v tej državi.

10. člen
Vstavi se nov 9. bis člen, ki se glasi:
"9. bis člen: Dostop javnosti do pomembnejših dogodkov

4. Za izdajatelja televizijskega programa, za katerega se ne
uporabljajo določbe tretjega odstavka, se šteje, da je pod
jurisdikcijo pogodbenice, tako imenovane pogodbenice, iz
katere se program prenaša, v naslednjih primerih:

1. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da sprejme ukrepe,
s katerimi zagotovi, da izdajatelj televizijskega programa pod
njeno jurisdikcijo ne prenaša dogodkov, za katere meni, da
so za družbo zelo pomembni, na podlagi izključne pravice
tako, da s tem znaten del javnosti v tej pogodbenici prikrajša
za možnost, da spremlja take dogodke 9 prenosi v živo ali v
kasnejšem prenosu na brezplačni televiziji. Če to stori, si
lahko ta pogodbenica pomaga tako, da sestavi seznam
določenih dogodkov, za katere meni, da so za družbo
pomembnejši.

a) če uporablja frekvenco, ki jo je podelila ta pogodbenica;
b) če ne uporablja frekvence, ki jo je podelila pogodbenica,
uporablja pa satelitske zmogljivosti, ki pripadajo tej
pogodbenici;
c) če ne uporablja niti frekvence, ki jo je podelila pogodbenica,
niti satelitskih zmogljivosti pogodbenice, uporablja pa satelitsko
zemeljsko postajo, ki je nameščena v tej pogodbenici.

2. Pogodbenice ob upoštevanju pravnih jamstev, ki jih daje
Konvencija za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin oz. državna ustava, z ustreznimi sredstvi
zagotovijo, da izdajatelj televizijskega programa pod njihovo
jurisdikcijo ne uresničuje izključnih pravic, ki jih je kupil po
dnevu začetka veljavnosti Protokola, ki spreminja Evropsko
konvencijo o čezmejni televiziji, na tak način, da je znaten del
javnosti v kaki drugi pogodbenici prikrajšan za možnost
spremljanja dogodkov, ki jih določi ta druga pogodbenica, v
celoti ali delno v živo, ali če je to potrebno ali ustrezno iz
objektivnih razlogov v interesu javnosti, v celoti ali delno v
kasnejšem prenosu na brezplačni televiziji, kot določi ta druga
pogodbenica po prvem odstavku ob upoštevanju naslednjih
zahtev:

5. Če po četrtem odstavku ni mogoče ugotoviti, iz katere
pogodbenice se televizijski program prenaša, stalni odbor
prouči zadevo v skladu z" alineo a) prvega odstavka 21. člena
te konvencije, da ugotovi, katera je ta pogodbenica.
6. Ta konvencija se ne uporablja za televizijske programe,
namenjene izključno sprejemanju v državah, ki niso
pogodbenice te konvencije, in jih javnost v eni ali več
pogodbenicah neposredno ali posredno ne sprejema."
8. člen
8. člen se glasi:

a) pogodbenica, ki izvaja ukrepe iz prvega odstavka, sestavi
seznam dogodkov v državi ali zunaj nje, za katere meni, da
so za družbo pomembnejši;

1

"8. člen: Pravica do odgovora

b) pogodbenica to stori na jasen in pregleden način v ustreznem
in čim krajšem času;

1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, zagotovi,
da ima vsaka fizična ali pravna oseba ne glede na
državljanstvo ali prebivališče možnost uresničevati pravico
do odgovora ali zahtevati druga primerljiva pravna ali upravna
sredstva v zvezi z oddajami, ki jih prenaša izdajatelj
televizijskega programa pod njeno jurisdikcijo v smislu 5. člena.
Predvsem zagotavlja, da so roki in drugi pogoji za
uresničevanje pravice do odgovora takšni, da je to pravico
mogoče učinkovito uresničevati. Zagotoviti je treba učinkovito
uresničevanje te pravice ali drugih primerljivih pravnih ali
upravnih sredstev tako glede časa kot drugih pogojev in
načinov.
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c) pogodbenica določi, ali se ti dogodki lahko v celoti ali delno
spremljajo v živo, ali če je to potrebno ali ustrezno iz objektivnih
razlogov v javnem interesu, v celoti ali delno v kasnejšem
prenosu;
d) ukrepi, ki jih je sprejela pogodbenica, ki sestavi seznam, s°
sorazmerni in tako podrobni, da drugim pogodbenicam
omogočijo, da sprejmejo ukrepe, omenjene v tem odstavku.
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15. člen

e) pogodbenica, ki sestavi seznam, ga pošlje stalnemu odboru
in ga obvesti o ustreznih ukrepih v roku, ki ga določi stalni
odbor;

Besedilo 11. člena se glasi:
"1. Oglaševanje in TV-prodaja morata biti primerna in poštena.

f) ukrepi, ki jih je sprejela pogodbenica, ki sestavi seznam, so
omejeni na smernice stalnega odbora, omenjene v tretjem
odstavku, in stalni odbor mora o njih dati pozitivno mnenje.

2. Oglaševanje in TV-prodaja ne smeta zavajati in ne smeta
škodovati interesom uporabnikov.

Ukrepi iz tega odstavka se nanašajo le na dogodke, ki jih
stalni odbor objavi v letnem seznamu, omenjenem v tretjem
odstavku, in na izključne pravice, kupljene po začetku
veljavnosti tega protokola, ki spreminja konvencijo.

3. Oglaševanje in TV-prodaja, ki sta namenjena otrokom ali v
katerih nastopajo otroci, se morata izogibati vsemu, kar bi
lahko škodovalo njihovim interesom, in morata upoštevati
njihovo posebno dovzetnost.

3. Stalni odbor enkrat letno:

4. TV-prodaja ne sme navajati mladoletnikov k nakupu ali najemu
blaga in storitev.

a) objavi zbirni seznam dogodkov in ustreznih ukrepov, o katerih
so ga obvestile pogodbenice v skladu z odstavkom 2 e);

5. Oglaševalci ne smejo imeti uredniškega vliva na vsebino
oddaj."

b) sestavi smernice, ki jih morajo poleg zahtev, naštetih v
odstavku 2 a) do e), sprejeti člani s tričetrtinsko večino, da se
izogne razlikam med izvajanjem tega člena in členov iz
ustreznih določb Evropske skupnosti."

16. člen
Besedilo 12. člena se glasi:
"12. člen: Trajanje
1. Delež vložkov TV-prodaje, oglaševalnih vložkov in drugih oblik
oglaševanja, razen oken za TV-prodajo v smislu tretjega
odstavka, ne sme presegati 20 % dnevnega oddajnega časa.
Oddajni čas za oglaševalne vložke ne sme presegati 15 %
dnevnega oddajnega časa.

11. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se glasi:
"1 .Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, kjer je to
le mogoče in na primeren način zagotovi, da izdajatelj televizijskega
programa pod njeno jurisdikcijo večinski del oddajnega časa
nameni evropskim delom, v kar pa se ne šteje čas, namenjen
poročilom, športnim dogodkom, igram, oglaševanju, oddajanju
teleteksta in TV-prodaji. To razmerje naj bi dosegle postopno na
podlagi primernih meril in ob upoštevanju odgovornosti izdajatelja
televizijskega programa do njegovih gledalcev pri obveščanju,
izobraževanju, kulturi in zabavi."

2. Delež oglaševalnih vložkov in vložkov TV-prodaje v eni uri ne
sme presegati 20 %.
3. Okna, namenjena prenašanju oddaj TV-prodaj v programih,
ki niso izključno namenjeni TV-prodaji, neprekinjeno trajajo
vsaj 15 minut.Takih oken je lahko največ osem dnevno. Njihovo
skupno trajanje ne sme presegati treh ur dnevno. Optično ali
zvočno se morajo povsem jasno prepoznati.

12. člen

4. Za namene tega člena oglaševanje ne vključuje:

Besedilo četrtega odstavka 10. člena se glasi:

objav izdajatelja televizijskega programa v zvezi z njegovimi
lastnimi oddajami in spremljajočih izdelkov, ki neposredno
izhajajo iz teh oddaj;

"4.Pogodbenice zagotavljajo, da izdajatelj televizijskega programa
pod njihovo jurisdikcijo prenaša kinematografska dela le v
obdobjih, dogovorjenih z Imetniki pravic."

objav v javnem interesu in dobrodelnih pozivov, ki se oddajajo
brezplačno."

13. člen
17. člen

Vstavi se nov 10. bis člen, ki se glasi:
"10. bls člen: Pluralizem medijev

Besedilo 13. člena se glasi:

Pogodbenice si v duhu sodelovanja in vzajemne pomčči, ki je
Podlaga te konvencije, prizadevajo, da programi, ki jih prenašajo
a
li posredujejo izdajatelj televizijskega programa ali katere koli
Pravne ali fizične osebe pod njihovo jurisdikcijo v smislu 3. člena,
n
® ogrožajo pluralizma medijev."

"13. člen: Oblika In predstavitev
1. Oglaševanje in TV-prodaja se morata optično in/ali zvočno
povsem jasno prepoznati in se posebej razlikovati od drugih
sestavin programa. Načeloma se oglaševalni vložki in vložki
TV-prodaje prenašajo v blokih.
2. Pri oglaševanju in TV-prodaji se ne smejo uporabljati tehnike,
ki vplivajo na podzavest.

14. člen
Naslov III. poglavja se glasi:

3. Prikrito oglaševanje in TV-prodaja nista dovoljena, zlasti pa
ne predstavitev izdelkov ali storitev v oddajah, kadar je taka
predstavitev namenjena oglaševanju.

"Oglaševanje in tv-prodaja"
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stimulant, sedatif, ou qu'elles peuvent resoudre des problemes
personnels;

4. V oglaševanju in TV-prodaji ne smejo vidno ali govorno
nastopati osebe, ki redno berejo poročila in nastopajo v
aktualnoinformativnih oddajah."
d

ils ne doivent pas encourager la consommation immoderee
de boissons alcoolisees ou donner une image negative de
l'abstinence ou de la sobriete;

e

ils ne doivent pas souligner indument la teneur en alcool des
boissons."

18. člen
14. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
"14. člen: Vstavljanje oglaševanja In TV-prodaje
1. Oglaševanje in TV-prodaja se vstavljata med posamezne
oddaje. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov dva do pet tega
člena, se oglaševalni vložki in vložki TV-prodaje lahko
vstavljajo tudi v oddaje, vendar tako, da to ne prizadene
celovitosti in vrednosti oddaje ter pravic imetnikov pravic.

21. člen
V 15. člen se vstavi nov peti odstavek, ki se glasi:
"5. TV-prodaja zdravil in zdravljenja ni dovoljena."

2. V oddajah, ki so sestavljene iz samostojnih delov, ali v športnih
oddajah in podobno sestavljenih dogodkih in predstavah, ki
imajo premore, so oglaševalni vložki in vložki TV-prodaje
vstavljeni le med posamezne dele ali v premore.

22. člen
Besedilo 16. člena se glasi:
"16. člen: Oglaševanje In TV-prodaja, ki sta posebej
namenjena eni sami pogodbenici

3. Prenašanje avdiovizualnih del, kot so igrani filmi in televizijski
filmi (razen serijskih filmov, nadaljevank, lahkih zabavnih in
dokumentarnih oddaj), ki so brez prekinitev daljši od
petinštirideset minut, se lahko prekine samo enkrat v vsakem
obdobju petinširideset minut. Nadaljnja prekinitev je dovoljena
samo, če oddaja brez prekinitev traja najmanj dvajset minut
dlje od dveh ali več celotnih petinštiridesetminutnih obdobij.

1. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence in ogrožanju
televizijskega sistema pogodbenice, oglaševanje in TVprodaja, ki sta posebej in z določeno pogostostjo usmerjena
h gledalcem v eni sami pogodbenici, ki ni pogodbenica, iz
katere se program prenaša, ne smeta zaobiti pravil
oglaševanja in TV-prodaje v tej pogodbenici.

4. Kadar se zaradi oglaševalnih vložkov ali vložkov TV-prodaje
prekinjajo oddaje, ki niso vključene v drugem odstavku, mora
med vsakim naslednjim premorom za oglaševanje ali TVprodajo preteči najmanj dvajset minut oddaje.

2. Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, kadar:
a) taka pravila pomenijo diskriminacijo med oglaševanjem in TVprodajo, ki ju prenaša izdajatelj televizijskega programa pod
jurisdikcijo ene pogodbenice, ter oglaševanjem in TV-prodajo,
ki ju prenaša izdajatelj televizijskega programa ali katera koli
druga pravna ali fizična oseba pod jurisdikcijo druge
pogodbenice, ali

5. Oglaševanje in TV-prodaja se ne smeta vstavljati v prenose
verskih obredov. Poročila in aktualnoinformativne oddaje,
dokumentarne, verske in otroške oddaje, ki so brez prekinitev
krajše od trideset minut, se ne smejo prekinjati z oglaševanjem
ali TV-prodajo. Če trajajo brez prekinitev trideset minut ali dlje,
veljajo določbe prejšnjega odstavka.

b) sta prizadeti pogodbenici sklenili dvostranske ali
mnogostranske sporazume na tem področju."

19. člen
23. člen

Naslov 15. člena in besedilo odstavkov 1 do 2 a) tega člena se
glasita:

Prvi odstavek 18. člena se glasi:

"15. člen: Oglaševan|e in TV-prodaja posebnih Izdelkov

"1 .Fizične ali pravne osebe, katerih glavna dejavnost je proizvodnja
ali prodaja izdelkov ali opravljanje storitev, katerih oglaševanje in
TV-prodaja sta prepovedana na podlagi 15. člena, ne smejo
sponzorirati oddaj."

1. Oglaševanje in TV-prodaja tobačnih izdelkov nista dovoljena.
2. Oglaševanje in TV-prodaja alkoholnih pijač vseh vrst morata
biti skladna z naslednjimi pravili:

24. člen

a) ne smeta biti namenjena posebej mladoletnikom in nihče, ki je
pri oglaševanju ali TV-prodaji povezan z uživanjem alkoholnim
pijač, ne bi smel dajati videza mladoletnika;"

V 18. člen se vstavi nov drugi odstavek, ki se glasi:
"2. Družbe, katerih dejavnost med drugim vključuje proizvodnjo
ali prodajo zdravil in zdravljenja, lahko sponzorirajo oddaje z
uveljavljanjem imena, blagovne znamke, podobe ali dejavnosti
družbe z izjemo kakršnega koli sklicevanja na zdravila ali posebno
zdravljenje, ki so v pogodbenici, iz katere se oddaja prenaša, na
voljo le na zdravniški recept."

20. člen
V francoskem besedilu se pododstavki b) do e) drugega odstavka
15. člena glasijo:
"b ils ne doivent pas associer la consommation de l'alcool a des
performances physiques ou a la conduite automobile;
c

25. člen

ils ne doivent pas suggšrer que les boissons alcoolis.es sont
dot.es de proprietes th6rapeutiques ou gueelles ont un effet
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f

Drugi odstavek 18. člena postane tretji odstavek.
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26. člen

datumu, koje pogodbenica konvencije, ki je uradno sporočila
ugovor, pri generalnem sekretarju Sveta Evrope deponirala
svojo listino o sprejetju.

Vstavi se novo IV. bis poglavje, ki se glasi:
"IV. BIS POGLAVJE - PROGRAMI, NAMENJENI IZKLJUČNO
SAMOREKLAMI ALI TV-PRODAJI

6. Če je spremembo odobril Odbor ministrov, vendar pa še ni
začela veljati v skladu s četrtim ali petim odstavkom, država
ali Evropska skupnost ne sme izraziti svojega soglasja, da jo
konvencija zavezuje, ne da bi hkrati sprejela spremembo."

18. bis člen: Programi, namenjeni izključno samoreklami
1. Določbe te konvencije se smiselno uporabljajo za programe,
namenjene izključno samoreklami.

30. člen

2. Druge oblike oglaševanja so na takih programih dovoljene v
mejah, določenih v prvem in drugem odstavku 12. člena.

Vstavi se nov 24. bis člen, ki se glasi:

18. fer člen: Programi, namenjeni Izključno TV-prodaji

"24. bis člen: Domnevne zlorabe pravic, podeljenih s to
konvencijo

1. Določbe te konvencije se smiselno uporabljajo za programe,
namenjene izključno TV-prodaji.

1. Če je program izdajatelja televizijskega programa v celoti ali
načelno usmerjen na ozemlje pogodbenice, ki ni pogodbenica,
pod katere jurisdikcijo je izdajatelj televizijskega programa
("pogodbenica sprejemnica"), in se je izdajatelj televizijskega
programa ustanovil z namenom, da bi se izognil zakonom na
področjih, ki jih ureja ta konvencija, in ki bi se zanj uporabljali,
če bi bil pod jurisdikcijo druge pogodbenice, to pomeni zlorabo
pravic.

2. Oglaševanje je na takih programih dovoljeno v mejah,
določenih v prvem odstavku 12. člena, drugi odstavek 12.
člena pa se ne uporablja."
27. člen

2. Kadar pogodbenica domneva, da je prišlo do take zlorabe, se
uporablja naslednji postopek:

Zadnji stavek četrtega odstavka 20. plena se črta, besedilo
sedmega odstavka 20. člena pa se glasi:
"7. S pridržkom določb odstavka 3 b) 9. bis člena in tretjega
odstavka 23. člena se sklepi stalnega odbora sprejemajo s
tričetrtinsko večino navzočih članov.".

a) pogodbenici, ki ju to zadeva, si prizadevata za mirno rešitev;

28. člen

c) potem ko je stalni odbor slišal stališča prizadetih pogodbenic,
v šestih mesecih od dneva, ko mu je bila zadeva predložena,
da mnenje, ali so bile pravice zlorabljene, in o tem obvesti
prizadeti pogodbenici.

b) če tega ne storita v treh mesecih, pogodbenica sprejemnica
zadevo predloži stalnemu odboru;

21. člen se dopolni, kot sledi:
"f) daje mnenja o zlorabi pravic po odstavku 2 c) 24. bis člena.

3. Če je stalni odbor ugotovil, da je prišlo do zlorabe pravic,
pogodbenica, za katero se šteje, da je izdajatelj televizijskega
programa pod njeno jurisdikcijo, sprejme ustrezne ukrepe,
da odpravi zlorabo pravic, in o teh ukrepih obvesti stalni odbor.

2. Poleg tega stalni odbor:
a) sestavlja smernice, omenjene v odstavku 3 b) 9. bis člena,
da bi se izognili razlikam med izvajanjem določb te konvencije
glede dostopa javnosti do dogodkov, ki so za družbo
pomembnejši, in izvajanjem ustreznih določb Evropske
skupnosti;

4. Če pogodbenica, za katero se šteje, da je izdajatelj
televizijskega programa pod njeno jurisdikcijo, v šestih
mesecih ne sprejme ukrepov, določenih v tretjem odstavku,
prizadeti pogodbenici začneta arbitražni postopek, določen v
drugem odstavku 26. člena in dodatku h konvenciji.

b) daje mnenja o ukrepih, ki jih sprejmejo pogodbenice, ki so v
skladu z drugim odstavkom 9. bis člena sestavile seznam
dogodkov v državi ali zunaj nje, za katere te pogodbenice
menijo, da so za družbo pomembnejši;

5. Pogodbenica sprejemnica ne sprejme nobenih ukrepov proti
takemu programu, dokler arbitražni postopek ni končan.

c

) enkrat letno objavi zbirni seznam dogodkov in ustreznih
ukrepov, ki jih sporočijo pogodbenice v skladu z odstavkom
2 e) 9. bis člena."

6. Vsi po tem členu predlagani ali sprejeti ukrepi morajo biti v
skladu z 10. členom Konvencije za varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin."

29. člen

31. člen
Besedilo 28. člena se glasi:

^ 23. člen se vstavita nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
5

"28. člen: Odnos med konvencijo In notranjim pravom
pogodbenic

- Vendar pa lahko Odbor ministrov po posvetovanju s stalnim
odborom odloči, da začne posamezna sprememba veljati po
izteku dveletnega obdobja od dneva, ko je bila dana na voljo
z
a sprejetje, razen če pogodbenica ni uradno obvestila
9eneralnega sekretarja Sveta Evrope, da ugovarja njenemu
začetku veljavnosti. Če je bil tak ugovor uradno sporočen,
začne sprememba veljati prvega dne v mesecu, ki sledi

maj 1999

Nič v tej konvenciji ne preprečuje pogodbenicam, da za programe,
ki jih prenaša izdajatelj televizijskega programa, za katerega se
šteje, da je pod njihovo jurisdikcijo v smislu 5. člena, ne bi
uporabljale strožjih ali podrobnejših pravil, kot so predvidena v tej
konvenciji."
119
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32. člen

veljavnosti. Pravica do ugovora je omejena na države ali
Evropsko skupnost, ki so pred iztekom trimesečnega obdobja
po tem, ko je bil protokol na voljo za sprejetje, izrazile svoje
soglasje, da jih konvencija zavezuje.

Besedilo prvega odstavka 32. člena se glasi:
"1. Ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu lahko vsaka država izjavi, da si v skladu
s pravili, predvidenimi v drugem odstavku 15. člena te
konvencije, pridržuje pravico na svojem ozemlju omejiti
posredovanje programov, ki vsebujejo oglase za alkoholne
pijače, vendar samo, kolikor to ni skladno z njeno notranjo
zakonodajo.

3. Če je tak ugovor uradno sporočen, začne protokol veljati prvi
dan meseca, ki sledi dnevu, ko je pogodbenica konvencije, ki
je uradno sporočila ugovor, pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope deponirala svojo listino o sprejetju.
4. Pogodbenica konvencije lahko kadar koli izjavi, da bo protokol
uporabljala začasno.

Drugi pridržki niso dopustni."

36. člen

33. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta Evrope, druge pogodbenice konvencije in Evropsko
skupnost o:

V drugem odstavku 20. člena, v drugem odstavku 23. člena, v
prvem odstavku 27. člena, v prvem in četrtem odstavku 29. člena,
v 34. členu in v zaključni klavzuli se besede "Evropska
gospodarska skupnost" nadomestijo z "Evropska skupnost".

a) deponiranju vsake listine o sprejetju;
b) vsaki izjavi o začasni uporabi protokola v skladu s četrtim
odstavkom 35. člena;

34. člen
Ta protokol je pogodbenicam konvencije na voljo za sprejetje.
Pridržki niso dopustni.

c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu
s prvim do tretjim odstavkom 35. člena;
t
d) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v
zvezi s tem protokolom.

35. člen
1. Ta protokol začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko
je zadnja od pogodbenic konvencije pri generalnem sekretarju
Sveta Evrope deponirala svojo listino o sprejetju.

Sestavljeno v Strasbourgu 9. septembra 1998 v angleščini in
francoščini in na voljo za sprejetje 1. oktobra 1998. Besedili sta
enako verodostojni in sta shranjeni v enem samem izvodu v
arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje
overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, drugim
pogodbenicam konvencije in Evropski skupnosti.

2. Vendar pa ta protokol začne veljati po izteku dveletnega
obdobja od dneva, ko je bil dan na voljo za sprejetje, razen če
pogodbenica konvencije ni uradno obvestila generalnega
sekretarja Sveta Evrope, da ugovarja njegovemu začetku

3. člen

4. člen

Ob deponiranju listine o ratifikaciji konvencije in protokola, ki jo
spreminja, Republika Slovenija na podlagi prvega odstavka 32.
člena konvencije izjavi, da si v skladu z drugim odstavkom 15.
člena konvencije pridržuje pravico, da na svojem ozemlju omeji
posredovanje programov, ki vsebujejo oglase za alkoholne pijače.

Za izvajanje konvencije skrbi organ, pristojen za področje medijev.
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5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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razmerah ohranjanja pluralizma ter se zavzema za uveljavitev
evropske dediščine in razvoj evropskih avdiovizualnih
stvaritev.

Besedilo Evropske konvencije o čezmejni televiziji je bilo
sestavljeno v Svetu Evrope 5. maja 1989, konvencija pa je začela
veljati 1. maja 1993, ko jo je ratificiralo zadostno število držav
članic Sveta Evrope na način, kot to določajo končne določbe.
Slovenija je konvencijo podpisala 18. julija 1996, mora pa jo še
ratificirati. Konvencijo je do zdaj podpisalo 27 držav članic Sveta
Evrope in ratificiralo 14 držav članic Sveta Evrope, podpisal in
ratificiral pa jo je tudi Sveti sedež.

Namen konvencije je olajšati čezmejno prenašanje in
posredovanje televizijskih programov. Uporablja se za tiste
televizijske programe, ki jih po kablu, zemeljskem oddajniku
ali satelitu prenašajo ali posredujejo iz ene države pogodbenice
in ki jih lahko neposredno ali posredno sprejemajo tudi gledalci
v drugi pogodbenici.

Protokol, ki spremlja evropsko konvencijo o čezmejni televiziji, je
bil sestavljen 3. septembra 1998 in dan na voljo za sprejetje 1.
oktobra 1998.

Konvencija zavezuje pogodbenice (4. člen), da zagotovijo
svobodo izražanja in obveščanja v skladu z 10. členom
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Na svojem ozemlju ne smejo omejevati posredovanja
programov, ki so skladni z določbami te konvencije, prav
tako pa mora vsaka pogodbenica zagotoviti, da bodo programi,
ki jih oddajajo izdajatelji televizijskih programov pod njeno
jurisdikcijo, skladni z določbami te konvencije.

Bistveni razlog za spremembe in dopolnitve Evropske konvencije
o čezmejni televiziji, kar ureja protokol, je bil nujnost uskladitve
določb konvencije z revidirano Direktivo EU o »televiziji brez
meja« (Direktiva 97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. junija 1997, ki spreminja Direktivo Sveta 89/552/EGS o
uskladitvi nekaterih določb, ki so v državah članicah predpisane
z zakonom, predpisom ali upravnim ukrepom in zadevajo
opravljanje televizijske dejavnosti).

Konvencija (7. člen) predpisuje, da morajo vse sestavine
programov spoštovati človekovo dostojanstvo in temeljne
pravice drugih; ne smejo biti nespodobne in še posebej ne
smejo vsebovati pornografije ter poudarjati nasilja ali kakor
koli vzbujati rasne nestrpnosti. Programi, ki bi lahko škodljivo
vplivali na telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in
mladoletnikov, se ne smejo oddajati v času, ko bi jih ti lahko
gledali. Dejstva in dogodki v poročilih morajo biti pravično
predstavljeni in morajo spodbujati svobodno oblikovanje
mnenj.

Razlogi, zaradi katerih se predlaga ratifikacija Evropske
konvencije o čezmejni televiziji In protokola, ki jo spreminja
Konvencija je dogovor o svobodnem oddajanju ter prenašanju
oz. posredovanju televizijskih programov med vsemi državami
pogodbenicami, ki so konvencijo ratificirale, pa tudi o omejitvah ali
celo prepovedih posredovanja tistih tujih programov, ki niso v
skladu z njenimi določbami.
Ratifikacija konvencije in protokola ter njuna uveljavitev v Sloveniji
sta nujni. Sedanja slovenska zakona o javnih glasilih in o RTV
Slovenija sta sicer nastala ob upoštevanju večine določb
konvencije, pri čemer pa so določbe konvencije strožje zlasti pri
določanju splošnih pravil oglaševanja in uveljavljanju evropske
Programske kvote. Ratifikacija je pomembna tudi zato, ker
konvencija varuje Slovenijo pred piratskimi in neavtoriziranimi
vdori oddajanja in hkrati omogoča zaščito pred trženjem
nelicenciranih programov iz tujine, namenjenih našemu prostoru,
ter oddajami, ki ne bi bile skladne z določbami konvencije.

Konvencija zavezuje izdajatelje (8. člen), da vsaki fizični ali
pravni osebi zagotovijo možnost uporabe pravice do odgovora
ali drugega podobnega pravnega sredstva. Med kulturnimi
cilji (10. člen) je poudarjena obveznost izdajateljev televizijskih
programov, da postopoma večinski del oddajnega časa
namenijo evropskim delom.
V poglavju Oglaševanje (11.-18. člen) določa konvencija
pravila o vsebini, trajanju, obliki, predstavitvi in vstavljanju
oglasov v televizijskih programih ter nekatere prepovedi
(oglasi za tobačne izdelke) in omejitve (oglasi za alkoholne
pijače ter za zdravila in zdravljenje). V poglavju Sponzorstvo
(17. in 18. člen) so zajeta splošna pravila sponzoriranja ter
prepoved sponzoriranja poročil in aktualnoinformativnih oddaj.

Na podlagi konvencije deluje v okviru Sveta Evrope stalni odbor,
*i spremlja njeno uresničevanje; v tem odboru ima Slovenija sedaj
status opazovalca, po ratifikaciji pa bo dobila status polnopravne
članice.

Izvajanje konvencije nadzira skrbi stalni odbor (20.-22. člen),
v katerega pogodbenice imenujejo svoje predstavnike.

Bistveni elementi konvencije In protokola
a

) Konvencija je - poleg Direktive Sveta Evropske unije 89/552/
EEC o usklajevanju nekaterih določb, ki so v državah članicah
predpisane z zakonom, podzakonskim predpisom ali
administrativnim ukrepom in se nanašajo na oddajanje
televizijskih programov, ki je pravni akt Evropske Unije temeljni evropski dokument za področje radiotelevizije in
pomeni pravni okvir za svobodno čezmejno oddajanje in
posredovanje televizijskih programov v evropskih državah,
vsebuje pa tudi programske omejitve, ki se nanašajo na
oglaševanje, sponzoriranje ter varstvo otrok in mladine pri
gledanju televizijskih programov.

Konvencija dopušča (poglavje Pridržki), da lahko država ob
podpisu oziroma ratifikaciji izjavi, da si pridržuje pravico do
omejitve posredovanja programov, ki vsebujejo oglase za
alkoholne pijače, če to ni v skladu z njeno zakonodajo in
pravili te konvencije.

Konvencija v uvodu povzema načela mednarodne skupnosti
o svobodnem pretoku informacij in idej in o neodvisnosti
izdajateljev televizijskih programov, potrjuje pomembnost
televizije za razvoj kulture in svobodno oblikovanje mnenj v

Predlagamo, da Slovenija ta pridržek Izreče. Oglaševanje
alkoholnih pijač po tisku, radiu in televiziji in drugih sredstvih
javnega obveščanja je v Sloveniji prepovedano z zakonom o
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe

*4- maj 1999

V poglavju Reševanje sporov (25. in 26. člen) je predvidena
mirna rešitev spora med pogodbenicami, lahko pa ga po
skupnem dogovoru predložijo v.reševanje arbitražnemu
sodišču. Postopek arbitraže ureja dodatek h konvenciji.
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vendar le z navajanjem svojega imena, blagovne znamke,
podobe ali dejavnosti, ne pa tudi z navajanjem zdravil ali
zdravljenja, ki so dostopna le na podlagi zdravniškega recepta
ali zdravniške napotnice;
dodano se novo poglavje, ki ureja programe, izključno
namenjene samoreklami in TV- prodaji;
dopolnjene so določbe o pristojnostih stalnega odbora;
poglavje o domnevnih kršitvah pravic, ki jih določa konvencija,
je dopolnjeno tako, da se za zlorabo šteje tudi primer, ko se
nek televizijski program ustanovi v pogodbenici, usmerjen pa
je na ozemlje druge države, z namenom da se izogne
zakonom, ki veljajo v tej pogodbenici.

(Uradni list SFRJ, 55/78) in z odlokom o sredstvih javnega
obveščanja , ki jim je prepovedano reklamiranje alkoholnih
pijač in tobačnih izdelkov (Ur. list SFRJ št. 24/79). Izjeme,
določene z odlokom o načinu in pogojih, ob katerih je dovoljeno
obveščati potrošnike o alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih
po sredstvih javnega obveščanja (Ur. list SFRJ, št. 34/79), ne
spreminjajo dejstva, da je slovenska notranja zakonodaja
glede tega bistveno strožja od določil konvencije. Če pridržka
ne bi izrekli, pri posredovanju tujih programov v nobenem
primenj njenih določil ne bi mogli uveljavljati.
Drugi vsebinski pridržki niso možni.
Konvencija ne preprečuje pogodbenicam uporabe strožjih ali
podrobnejših pravil za programske storitve izdajateljev
televizijskih programov, ki so pod njihovo pristojnostjo, ter
dovoljuje sklepanje mednarodnih sporazumov, ki dopolnjujejo
ali razvijajo določbe konvencije, prav tako pa ne spreminja
pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz dvostranskih
sporazumov.

Organ, pristojen za Izvajanje konvencije In protokola
Za izvajanje konvencije in protokola bo skrbel organ, pristojen za
področje medijev.
Predlagana dikcija ustrezno upošteva dejstvo, da je trenutno na
podlagi 94. člena Zakona o javnih glasilih za to področje pristojen
Urad za informiranje, pristojnost pa bo ob sprejemu novega
Zakona o medijih prešla na Ministrstvo za kulturo.

b) Protokol spreminja nekatere določbe konvencije, ki se
nanašajo zlasti na:
-

•

Ratifikacija konvencije In protokola ter njun vpliv na notranjo
zakonodajo

opredelitev izdajatelja televizijskega programa;
podrobneje se opredeljuje merilo ustanovitve kot temeljno
merilo za določanje jurisdikcije posamezne pogodbenice;
za oglaševanje se šteje tudi oglaševanje izdajatelja
televizijskega programa z namenom samoreklame, t. j.
objavljanje sporočil v zvezi z njegovimi programi in izdelki, ki
neposredno izhajajo iz teh programov;
televizijsko prodajo (TV- prodajo) kot posebno vrsto
komercialnih sporočil ureja ločeno od oglaševanja;
dodane so določbe, ki urejajo dostop javnosti do
pomembnejših dogodkov: vsaka pogodbenica mora zagotoviti,
da izdajatelj televizijskega programa pod njeno jurisdikcijo
prenaša dogodke, ki so za družbo zelo pomembni, na način,
da velikemu delu javnosti v tej državi ali drugi pogodbenici
omogoči spremljanje takšnega dogodka po televiziji v
programih javne ali komercialne televizije, ki so dostopni
javnosti brez dodatnega plačila;
ukinjena je časovna omejitev predvajanja kinematografskega
dela po televiziji; to vprašanje je prepuščeno dogovorom med
izdajatelji televizijskega programa in imetniki pravic;
dovoljeno je, da farmacevtske družbe sponzorirajo oddaje,
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Ratifikacija konvencija neposredno ne zahteva spreminjanja
obstoječe zakonodaje, vendar pa narekuje dopolnjevanje obeh
zakonov, ki urejata področje radiodifuzije (Zakona o javnih glasilih,
Zakona o RTV Slovenija), bodisi oblikovanja novega zakona o
medijih, saj zlasti določil o postopnem uveljavljanju evropskih
programskih kvot in v tej zvezi tudi lastne produkcije televizijskih
organizacij, določil o oglaševanju in določil o zagotovitvi možnosti
dostopa do pomembnih dogodkov, ki so v največjem interesu
javnosti naša zakonodaja ne opredeljuje ali pa jih opredeljuje
pomanjkljivo.
Ocena potrebnih finančnih sredstev za Izpolnitev konvencije
In protokola ter način njihove zagotovitve
Uresničevanje konvencije in protokola ne zahteva dodatnih
proračunskih sredstev, zaostruje pa vprašanje čimprejšnje
organizacije ustreznega nadzora nad prenašanjem televizijskih
programov v Sloveniji. Tega smiselno terjajo tudi naši veljavni
zakoni na tem področju. .
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Sklad kmetijskih zemljišč pošilja na podlagi sklepa seje Odbora

z dodanim Finančnim poročilom Sklada.
Predsednik Nadzornega odbora:
mag. Milan Božič, dipl. vet., I.r.
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Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije
Nadzorni odbor

Zadeva: Poslovanje sklada v letu 1997 - dopolnitev poročila

Na podlagi sklepa Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 1. nadaljevanj u
26.seje dne 31.3.1999 in 2. odstavka 7.čl. Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS posreduje dopolnitev
poročila za leto 1997.
Pregled prihodkov in odhodkov Sklada v primerjavi s programom za leto 1998 je v
prilogi tega poročila in so pregledani s strani računskega sodišča.
1. Prihodki so preseženi glede na program v postavkah zakupnin, ki so jih vplačale
fizične osebe in prihodki ustvaijeni s storitvami Sklada. Največji izpad prihodkov jc
zabeležen na postavki prihodkov od gospodarjenja z državnimi gozdovi, prihodki od
izterjani odpisanih teijatev ter od financiranja, medtem ko so prihodki proračunskih
sredstev za delo Sklada skoraj v celoti izpadli.
Nadzorni odbor ugotavlja, daje vzrok izpada prihodkov
- iz gospodaijenja z gozdovi v nesklenjenih koncesijskih pogodbah v skladu z Uredbo
o izkoriščanju državnih gozdov, da bi Sklad s koncesionaiji sklenil koncesijsko
pogodbo ali dogovoril za prehodno obdobje vsaj drugo ustrezno pogodbo, kot jo
predvideva Zakon o spremembi zakona o Skladu in Uredba o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v državni lastnini, o Skladu. Te pogodbe so se sklepale šele v
drugi polovici leta 1998, zadnja v mesecu marcu 1999;
iz zakupnin pravnih- in fizičnih oseb zaradi nedokončanega prenosa kmetijskih
zemljišč od pravnih oseb na Sklad, saj Sklad ni izkoristil vseh v zakonu predvidenih
možnosti za..realizacijo prenosa,.. od ^fizičnih oseb, ki imajo v zakupu kmetijsko
zemljišče, delno poraščeno z gozdom pa ni povsod uveljavljalo odškodnine za
posekan les ( besedilo 1. Odstavka poglavja 3.2 . v Poročilu Sklada se zavrne).
- na Kočevskem z več fizičnimi osebami, ki so imele prej v zakupu zemljišče od
Kmetijskega kombinata Kočevje, ni sklenjena zakupna pogodba niti obračunana
zakupnina.
-

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do Sklada ni poravnalo vseh
obveznosti za dela izvedena v gozdovih v postopku vračanja, kar v bilanci ni
izkazano niti kot terjatev.
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2. Odhodki Sklada so preseženi na postavkah amortizacije in popravkih vrednosti
terjatev ter nakupu varovalnih gozdov ter pobot kupnin z zakupninami za prenesena
kmetijska zemljišča, bistveno pa so manjši v primeijavi z načrtovanimi v postavkah :
- stroški prenosa zemljišč in nastavitve evidenc
- vzdrževanje in sanacija kmetijske infrastrukture,
- vzdrževanje gozdnih cest,
- stroški sanacije gozdov,
- stroških gojitvenih in varstvenih del v denacionalizacijskih gozdovih,
- storitvah javne gozdarske službe (Zavoda za gozdove RS),
- geodetske storitve,
- stroški strokovnega izobraževanja in
- nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov
Nadzorni odbor ugotavlja, da se je Sklad pri trošenju sredstev sicer vedel racionalno,
žal pa bilanca ne izkazuje realnega stanja, saj so zaradi metodologije izkazovanja
uspešnosti poslovanja, nekateri stroški preneseni v leto 1998 ali celo 1999 (vzdrževanje
gozdnih cest, gojitvena in varstvena dela v denacionalizacijskih gozdovih), medtem ko
je izvedba nekaterih osnovnih nalog Sklada (prenos in evidenca kmetijskih in gozdnih
zemljišč v državni lasti, povečevanje ali vsaj vzdrževanje stanja njihovega obsega,
urejanje zemljiškega katastra, izboljšanje stanja zemljišč v državni lasti z melioracijami,
poboti kupnin za gozdove) izvedena zelo okrnjeno ali sploh ne. V pregledu finančnega
poslovanja je nadzorni odbor tudi ugotovil bistvene razlike v obravnavi posameznih
izvajalcev in zakupnikov, saj je z nekaterimi sklepal pogodbe o zakupu za obdobje, kije
daljše od predvidenega s pravilnikom, nekaterim izvajalcem pa zakonsko predvidenih in
realiziranih del kljub vsem dokazilom sploh ni priznal, oz. jih je šele leto kasneje.
Nadzorni odbor je med drugim tudi ugotovlja:
- da so bili 16-02-98 Odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tendenciozno
posredovani polresnični podatki o bilanci poslovanja na področju gozdarstva, ki o
izkazovali povsem drugačno stanje, kot uradna bilanca, objavljena v letu 1997
v.poročevalcu št. 44 in
- da se ne izvaja sklep Vlade RS iz nov-97 o rednem gospodaijenju z gozdovi v
postopku denacionalizacije v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti (z nekaterih se
izvajajo izključno nujna gojitvena in varstvena dela v breme proračuna RS), zaradi
česar so prav tako izpadli prihodki Sklada iz naslova gospodarjenja z gozdovi.
Nadzorni odbor Sklada kmet. zemljišč in gozdov RS upa, da bo novo vodstvo
pomanjkljivostim ugotovljenim v preteklem obdobju posvetilo več pozornosti in se
osredotočilo na izvajanje osnovnih nalog Sklada ter čimprejšnje urejeno poslovanje z
vsemi zakupniki in koncesionarji.

Predsednik NO:
mag. Milan Boži
Priloga:
- izvleček iz Poročila sklada za leto 1997
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POROČILO SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
ZA LETO 1997-izvleček

FINANČNO POROČILO
Realizacija prihodkov in odhodkov je prikazana ločeno za sektor kmetijstva in za sektor
gozdarstva za vse postavke, ki se vežejo neposredno na določeni sektor. Vsi drugi
prihodki in odhodki so v poročilu prikazani v skupnem znesku.
Bruto prihodki Sklada so realizirani 43,4% na vse načrtovane prihodke oz. 77,1% na
načrtovane prihodke brez proračunskih sredstev za nakupe zemljišč (iz postavke
odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč).
Bruto odhodki Sklada so realizirani 42,6% na vse načrtovane odhodke oz. 75,7% na
načrtovane odhodke brez proračunskih sredstev za nakupe zemljišč (iz postavke
odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč).

1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči
Iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči je bilo pričakovano bruto 705 mio SIT. Približno
toliko znaša tudi skupna realizacija. Večji od načrtovanega je prihodek iz zakupnin fizičnih
oseb (132%), manjši pa prihodek iz zakupnin pravnih oseb (88%). Razlog je v odpovedih
pravnih oseb, ki opustijo obdelavo na določenih površinah, ki jih Sklad nato odda v zakup
fizičnim osebam. Zakupnine fizičnih oseb so se povečale tudi na račun oddaje površin, ki
do leta 1997 niso bile v zakupu.
Razlika prihodkov na postavki prihodki od melioracijskih sistemov (-2,5 mio SIT)
predstavljajo znesek, ki je bil vrnjen zakupnikom, ki jim je Sklad na podlagi odloka MKGP
zaračunal stroške vzdrževanja melioracijskih sistemov, dejanski stroški vzdrževanja pa so
bili nato manjši od prvotno fakturiranih.
Prihodki od trajnih nasadov (0,7 mio SIT) predstavljajo zakupnino za trajne nasade,
prihodki od melioracijskih sistemov (0,6 mio SIT) pa uporabnino za sekundarno mrežo
melioracijskih sistemov, ki jo je Sklad ob izgradnji sofinanciral. Oba prihodka sta bila
realizirana v skoraj enakem znesku, kot sta bila načrtovana.
Odhodki iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so večji, kot so bili načrtovani.
Prekoračitev je nastala pri kompenzaciji kupnin, ki so jih podjetja v preteklosti plačala za
pridobitev zemljišč, ki so jih nato prenesla na Sklad. To kupnino podjetja v skladu z
zakonom predlagajo Skladu v pobot z zakupnino za zemljišča, za katera imajo sklenjene
zakupne pogodbe in v letu 1997 so med odhodke knjiženi poboti za leto 1997 v višini 106
mio SIT in poboti iz preteklih let v višini 211 mio SIT. Podrobnejša obrazložitev je
zapisana v poglavju 2.2.
Vlaganja v vzdrževanje in sanacijo kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture so bila
opravljena v najnujnejšem obsegu - porabljenih je bilo le 9% načrtovanih sredstev.
Projekti izdelave namakalnih sistemov na državnih zemljiščih pa v letu 1997 še niso bili
zaključeni, zato Sklad s te postavke sredstev ni izplačal.
Skupni odhodki, vezani neposredno na gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči so bili
načrtovani v višini 295 mio SIT, realizirani pa v višini 323 mio SIT oz. 109%.
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2. Gospodarjenje z gozdovi
Prihodki iz gospodarjenja z gozdovi so bistveno manjši od načrtovanih. V letu 1997
koncesijske pogodbe niso bile podpisane. Vsa podjetja, razen enega, so kot pravni
nasledniki gozdnogospodarskih organizacij vložila tožbe na sklenitev koncesijskih pogodb,
vendar sodišča postopkov še niso zaključila.
Sklad je podjetjem, ki nadaljujejo z deli v gozdovih, izstavil račune za minimalno
predpisano - 3% - odškodnino za koncesijo (skupaj okoli 126 mio SIT). Poleg s podjetji:
GG Kranj (za sanacijo gozdov), Gozd.d.o.o. in Gozdarstvo Gornja Radgona, d.d. (vse
pogodbe brez prihodkov) so bile pogodbe podpisane tudi s podjetjem Snežnik, Kočevska
Reka (56 mio SIT) ter zadrugami in drugimi izvajalci, ki so opravljali dela v gozdovih (21
mio SIT). V letu 1997 so bili opravljeni tudi poračuni za leto 1996, ki skupno predstavljajo
izredni prihodek v višini obračunani 16 mio SIT. Skupni prihodek iz gospodarjenja z
gozdovi v letu 1997 tako znaša le 219 mio SIT oz. 37% načrtovanega.
Kot prihodek Sklada štejejo tudi sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v višini
že nakazanih 43 mio SIT, na kontu časovnih razmejitev (»avansov«) pa je knjiženo 15,8
mio SIT, za kar račun Skladu še ni bil poravnan. Ta sredstva bodo kot izredni prihodek oz.
izredni odhodek, ki izvira iz preteklega leta, knjižena, ko bodo s podjetji, ki so dela
opravila, podpisani dogovori oz. pogodbe o poravnavi obveznosti za leto 1997.
Preko Zavoda za gozdove Slovenije je bilo Skladu za sanacijo in varstvo gozdov ter za
izvedbo dei v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije s prepovedjo sečnje nakazanih
skupaj 53,1 mio SIT proračunskih sredstev, od tega je kot prihodek Sklada v letu 1997
knjiženo 30,2 mio SIT, preostala sredstva (23 mio SIT) ostajajo na kontu časovnih
razmejitev in bodo v prihodke oz. odhodke knjižena po istem kriteriju kot sredstva za
vzdrževanje gozdnih cest.
Vseh sredstev, ki so Skladu zagotovljena v posameznih proračunskih postavkah za leto
1997, zaradi zakasnitev pri sprejetju proračuna, Sklad na svoj račun še ni dobil. Okoli 50
mio SIT naj bi biio na podlagi proračuna za leto 1997 Skladu nakazano v prvih mesecih
leta 1998.

Tudi odhodki iz gospodarjenja z gozdovi so bistveno manjši kot so bili načrtovani. Za
vzdrževanje gozdnih cest je bilo po poročilih podjetij porabljeno skoraj 300 mio SIT, Sklad
pa je podjetjem, s katerimi je sklenil obračunske pogodbe za leto 1997, priznal skupaj
65,7 mio SIT stroškov .
Stroški sanacije, ki jo je Sklad v obračunskih pogodbah priznal podjetjem, znašajo 16 mio
SIT, stroški drugih gojitvenih del in varstvenih del, ki presegajo obseg koncesijske
pogodbe, pa 8,2 mio SIT.
Za označitev drevja na panju je Sklad Zavodu za gozdove Slovenije nakazal 17,6 mio SIT.
Po pogodbi za leto 1996 mu je nakazal še 41,2 mio SIT. Pogodba za opravljanje storitev z
Zavodom za gozdove Slovenije zaradi različnih stališč glede vsebine »nadstandardnih«
del leto 1997 ni bila podpisana, zato načrtovani odhodek 110 mio SIT ni v celoti porabljen.
Odhodki, ki so vezani na opravljene obračune z izvajalskimi podjetji za leto 1996, znašajo
56,1 mio SIT in so knjiženj med izredne odhodke.
Tudi načrtovani odhodek, povezan s pobotom za odplačno pridobljene gozdove (30 mio
SIT), zaradi nepodpisanih koncesijskih pogodb, ni bil realiziran.
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Skupni odhodki za področje gozdarstva so bili načrtovani v višini 467 mio SIT (od tega 75
mio SIT v izrednih odhodkih - za plačilo stroškov, priznanih z obračuni za leto 1996),
realizirani pa v višini 233 mio SIT oz. s 50%.

3. Drugi prihodki in odhodki
3.1 Drugi prihodki
Sredstva, ki so bila Skladu nakazana na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje in
prostor, Sklad knjiži na kontu časovnih razmejitev in bodo prihodek Sklada v letu 1998, ko
bodo porabljena za nakupe zavarovanih območij.
Prihodki iz prodaje nepremičnin so bili realizirani 95%, prodajna vrednost v letu 1997
odtujenih zemljišč znaša 123,7 mio SIT.
Prihodki od storitev Sklada so bili načrtovani v višini 10 mio SIT, realizirano pa je skupaj
26,2 mio SIT. Z izdajo soglasij za različne posege na zemljišča, s katerimi gospodari
Sklad, je bilo ustvarjenih 18,9 mio SIT prihodkov. V isto postavko so sešteti tudi prihodki
iz denacionalizacije - 7,5 mio SIT (vračilo odškodnin, izplačanih denacionalizacijskim
upravičencem ob podržavljenju, če so te presegale 30%, zemljišče pa je bilo v naravi
vrnjeno).
Prihodki od financiranja so zaradi v celoti manjših prihodkov Sklada realizirani le 47% oz.
v višini 61,4 mio SIT.
Izterjava odpisanih terjatev je v sedanjih razmerah neučinkovita, Skladu je uspelo pridobiti
le 12% načrtovanih sredstev oz. 24,2 mio SIT.
Izredni prihodki - to so prihodki iz preteklih let - znašajo 140,3 mio SIT. Večino
predstavlja vrednost zemljišč, pridobljenih v komasacijskih območjih (131 mio SIT),
preostanek pa sredstva iz revalorizacije vrednostnih papirjev in izterjani sodni stroški.
Proračunska sredstva za delo Sklada so namesto načrtovanih 10 mio SIT znašala le 1,8
mio SIT, porabljena pa so bila za sofinanciranje sanacije kmetijskih zemljišč in
infrastrukture.
Iz proračunskih sredstev na postavki »sanacija nedokončanih komasacij« je Sklad prejel
3,8 mio SIT sredstev za odkupe kmetijskih zemljišč v komasacijskih območjih.
Za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom je bilo Skladu iz proračuna
zagotovljenih 28, 3 mio SIT.
Sklad je v letu 1997 načrtoval tudi 1.500 mio SIT proračunskih sredstev za nakupe
zemljišč. Čeprav zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da sredstva, zbrana iz odškodnin
za spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v določenem delu uporabi Sklad, je bilo
na ustrezni proračunski postavki zagotovljenih le 2,7 mio SIT, ki so bili namensko
uporabljeni za nakup kmetijskega zemljišča.

3.2 Drugi odhodki

Obveznosti iz sodnih sklepov in priznanic so bile v letu 1997 bistveno nižje od načrtovanih
- le 5%.
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Pri naročanju geodetskih storitev in raznih študij, pa tudi pri izobraževanju zaposlenih je
Sklad zaradi zmanjšanih prihodkov v letu 1997 zelo varčeval, od načrtovanih sredstev je
porabil le 8 mio SIT (30%).
Od načrtovanih 280 mio SIT je bito za Službe Sklada porabljeno 242 mio SIT - 86%, za
plače 148 mio SIT (98%), za materialne stroške 30 mio SIT (59%) in za nematerialne
stroške 64 mio SIT (81%), Podrobnejši prikaz je v prilogi št. 3. Povprečno število
zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 1997 je 51,96 delavcev. Skupaj so opravili preko
3400 nadur, od katerih jih je bilo plačanih 36 %.
Za nabavo svojih osnovnih sredstev je Sklad načrtoval 35 mio SIT, zaradi nerealiziranih
prihodkov pa je bilo porabljenih le 9 mio SIT oz. 26%.
Skupni stroški amortizacije predstavljajo Skladu 17 mio SIT, realizirani pa so 77%.
Popravek vrednosti terjatev je strošek, ki je za 91 % večji od načrtovanega. Predstavljajo
ga predvsem obresti na terjatve iz leta 1997, starejše od 60 dni in terjatve, ki jih Sklad
ocenjuje kot dvomljive (npr. do podjetij, ki ne plačujejo zakupnin).
Postavka izrednih odhodkov - 313 mio SIT - je realizirana 92 %. Vanjo so sešteti:
vrednost zemljišč, vloženih v komasacijska območja (158 mio SIT), odhodki gozdarstva iz
preteklih let (skupaj 97 mio SIT - plačilo Zavodu za gozdove Slovenije po pogodbi za leto
1996 in odhodki po obračunih z izvajalskimi podjetji za leto 1996 - obrazloženo v poglavju
4.2), neodpisana vrednost osnovnih sredstev (57 mio SIT) ter še razni drugi odhodki obveznosti iz preteklih let.
Za nakupe nepremičnin je bilo od načrtovanih 150 mio SIT porabljeno le 52 mio SIT (35%)
- 7,1 mio SIT za nakup zemljišč in 42,9 mio SIT za odkup trajnih nasadov.
Sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom so bila Skladu v
celoti nakazana šele januarja, zato je kot odhodek knjiženo le decembra nakazanih in
nato prodajalcu tudi izplačanih 12,6 mio SIT.
V letu 1997 je Sklad plačal 44,0 mio SIT prometnega davka ter poravnal 100,0 mio SIT
obveznosti do Slovenskega odškodninskega Sklada, kar je zaradi manjših prihodkov manj
kot je bilo načrtovano.
Gibljiva sredstva Sklada predstavljajo skupaj:
•
•
•
•

kupci
terjatve
druge terjatve
vrednostni papirji in denarna sredstva

819 mio
92 mio
0,04 mio
1.019 mio

V skladu z zakonom o računovodstvu je Sklad odpisoval terjatve, starejše od 60 dni. Na
dan 31.12.1997 te znašajo 314 mio SIT, terjatve spremenjene v kredit 18,5 mio SIT,
popravek finančnih naložb 360 mio SIT in popravek prihodkov iz financiranja 80 mio SIT.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 27.927.737,21 SIT je Sklad oblikoval kot
obveznost do proračuna R Slovenije.
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|Proračunska sredstva za nakup zemljišč {iz odškodnin za spremembo namembnosti zemljišč)
3.423.500
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Bruto prihodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Materialne in nematerialne naložbe
Sredstva Ministrstva za okolje in prostor
Prihodki od trajnih nasadov
[Uporabnina namakalnih naprav
Prihodki od melioracijskih sistemov
[Zakupnine - fizične osebe
Zakupnine - pravne osebe
Prodaja nepremičnin
Prihodki od gospodarjenja z gozdovi
[Prihodki od storitev sklada
Proračunska sredstva za delo Sklada
Prihodki od finansiranja
Izterjane odpisane terjatve
izredni prihodki
Sanacija nedokončanih komasacij - sredstva MKGP
Proračunska sredstva za sofinansiranje vzdrževanja gozdnih cest
Proračunska sredstva za nakup varovalnih gozdov
Sofinansiranje preko Zavoda za gozdove Slovenije
Skupaj
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53,5

33,8
86,4
28,8
166,2
70,6
191.0
92,3
26,4

2.370
6.937
241.961
863
3.323
14.112 i
191.042
313.718
9.235

72,4
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Nakupi kmetijskih zemljišč in nakupi nepremičnin
Nakupi aozdov
Nakupi zemljišč - sredstva MOP
SOS

000'5

150.000
Vzdrževanje aozdnih cest
30.000
Istroški sanaciie aozdov
Stroški gojitvenih in varstvenih del, ki presegajo obseg koncesijskih 70.000
noaodb
2.000
Sofinansiranje socialnih funkcij gozdov
Storitve javne gozdarske službe
iNaročanie študii in ekspertiz
i 3.000
IFinančne obveznosti iz priznanje
30.000
Obveznosti po sodnih sklepih in vračilo zakupnin
20.500
IGeodetske storitve
280.000|
ISlužbe Sklada
Stroški strokovnega izobraževanja
2.000
(Amortizacija služb Sklada
(Popravek vrednosti terjatev
340 000
'izredni odhodki
35.000
(Nakup materialnih naložb služb Sklada

65.745
16.055
8.215

Bruto odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v Program
mio sit Realizacija Realizacija v
15,8
20.000|i
Stroški prenosa zemljišč in nastavitve evidenc
jm
5.000
Isofinansiranie namakalnih naprav
38,2
5.724
15.000
[Vzdrževanje in sanacija kmetijske infrastrukture
Melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč
25.000|
Sofinansiranje obnove trajnih nasadov
53,2
200 000| 106.392
Pobot kupnin z zakupninami - kmetijska zemljišča
211.309
IPobot kuonin z zakupninami - pretekla leta - kmetijska zemljišča
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24. maj 1999

OPOMBA UREDNIŠTVA:
V Poročevalcu št. 30, z dne 14. maja 1999, je bilo pri
°b|avi obvestila o rednem postopku obravnave
Predloga zakona o postopkih umetne oploditve In
r
avnan|u s človeškimi zarodki - EPA 681 - II - prva
°bravnava, napačno napisano ime predlagatelja iz
skupine poslancev Državnega zbora, gospoda
Richarda Beuermanna.
2a napako se opravičujemo.
Uredništvo Poročevalca

'• maj 1999
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NAROČILNICA
| Ime in priimek:

_____^

| Naslov:
i Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:

I

' Davčna številka:
I NAROČAM

I
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
L

|
1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-22
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece ■ Žiro račun! Držav
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. lSS|a
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prod®
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

