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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca
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Vlada Republike Slovenije je dne 28. Junija 1999
predložila v obravnavo predlog deklaracije o zunanji
politiki Republike Slovenije - EPA 867 - II.
Dne 26. junija 1995 je Vlada predložila Državnemu
zboru v obravnavo predlog smernic zunanje politike
Republike Slovenije - prva obravnava (EPA 1167), ki
jih je Državni zbor sprejel 2.4.1996 na 43. izredni seji
prejšnjega sklica, dne 19.3.1998 pa Je Vlada RS
predložila Državnemu zboru predlog resolucije o
zunanji politiki RS - druga obravnava.
Ker Vlada RS z dopisom z dne 25.3.1999 umika iz
zakonodajnega postopka predlog resolucije (EPA
1167), bo o umiku odločil Državni zbor.
Zato je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga deklaracije, ki jo je
Vlada RS predložila Državnemu zboru v obravnavo.

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24. junija 1999
določila besedilo:

predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA DEKLARACIJE O ZUNANJI POLITIKI
REPUBLIKE SLOVENIJE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 166. člena in 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
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Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavnosti je, ob
zagotavljanju nacionalne neodvisnosti, slovenske nacionalne
identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske države in
njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po
svetu, primarna zunanjepolitična naloga Republike Slovenije
ureditev odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na
medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobremu sodelovanju
na gospodarskem in drugih področjih. Položaj narodnih manjšin
bo Republika Slovenija urejala v skladu s svojo Ustavo, Listino
OZN in konvencijami Sveta Evrope.

V prizadevanju, da si Republika Slovenija utrdi svoj
mednarodni položaj in ugled kot demokratična, stabilna in
uspešna srednjeevropska država ter da čim uspešneje
uresničuje svoje temeljne zunanje-polltlčne interese in cilje,
je potrebno opredeliti in uskladiti najpomembnejše
usmeritve njenega zunanje-polltlčnega delovanja.
Pri določanju zunanjepolitičnih prioritet Republika Slovenija
upošteva sedanje stanje in možen razvoj mednarodne politične,
gospodarske in varnostne situacije v Evropi in svetu ter izhaja iz
tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj
slovenskega naroda in slovenske države. Republika Slovenija
se pri tem zaveda, da je ta razvoj zagotovljen le v pogojih trajnega
miru in stabilnosti v Evropi in sveta

EVROPSKA UNIJA
Prednostna naloga slovenske zunanje politike Je
polnopravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji.
Usmeritev Slovenije za vključitev v Evropsko unijo izhaja iz
slovenske kulturne in civilizacijske umeščenosti v evropski
prostor, ki ga EU zajema in ki je dobil izraz tudi v tesnem političnem,
gospodarskem in kulturnem sodelovanju z Evropsko unijo in
njenimi institucijami ter državami članicami.

Zunanja politika Slovenije mora zagotavljati dve temeljni vrednoti:
varnost in blaginjo države in njenih državljanov. Slovenska zunanja
politika temelji na nacionalnem konsenzu, ohranjanju slovenske
nacionalne identitete in hkratni odprtosti v svet. Uspešna zunanja
politika mora biti učinkovit instrument razvoja slovenskega
gospodarstva in promocije Slovenije v svetu.

Republika Slovenija sledi istim ciljem In temeljnim načelom
kot Evropska unija, med katerimi je bistveno načelo polne
enakopravnosti vseh držav članic in spoštovanje tega načela pri
vključevanju novih držav v EU. Slovenija usklajuje svojo
zakonodajo z zakonodajo EU z namenom, da vzpostavi pogoje
za prost pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile. Republika
Slovenija se želi vključiti v EU na sedanji stopnji dosežene
ekonomske in politične integracije. Hkrati želi sodelovati v procesu
širjenja in poglabljanja integracije v skladu s cilji Pogodbe o Evropski
uniji. Pravno osnovo za sodelovanje med Republiko Slovenijo in
EU predstavlja Evropski sporazum. Republika Slovenija je že
vložila prošnjo za sprejem v članstvo in začela pogajanja o
polnopravnem članstvu. V skladu z deklaracijo državnega zbora,
sprejeto 1.1996 bodo državljani Slovenije o vključitvi v EU odločali
z referendumom.

Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz
temeljnih načel ustavne ureditve države In splošno veljavnih
načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrditev slovenske
državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in jezikovni samobitnosti
slovenskega naroda in priznanih pravicah italijanske in madžarske
narodne skupnosti. Republika Slovenija spremlja položaj
pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in se
zavzema za pravice manjšine v sosednjih državah, določene z
mednarodnimi pogodbami ter bo vztrajala pri krepitvi povezav
izseljencev in zdomcev s Slovenijo. Republika Slovenija podpira
prizadevanja za ohranjanje slovenske identitete naših izseljencev
po svetu.
V mednarodnih odnosih se Republika Slovenija zavzema za mirno
reševanje sporov in zavrača uporabo sile. Podpira nadzor
oboroževanja, razoroževanja in neširjenja orožij za množično
uničevanje.

Izvajanje evropskega sporazuma, pogajanja in izvajanja
predpristopne strategije predstavljajo tri med seboj tesno povezane
dele procesa vključevanja Slovenije v EU. Državni program
sprejemanja evropske zakonodaje predvideva, da bo Slovenija
ob koncu leta 2002 izpolnila pogoje za polnopravno članstvo.

Republika Slovenija se zavzema za krepitev sodelovanja In
zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pravic, kot
jih določajo mednarodne pogodbe in drugi mednarodni akti
oziroma običajno mednarodno pravo. Posebno pozornost
posveča kontrolnim mehanizmom ter ureditvi človekovih pravic
v Evropi.

Pred-pristopna strategija In pogajanja so postali neločljivi
sestavni deli procesa vključevanja v EU. Partnerstvo za pristop
in Državni program sprejemanja evropskega pravnega reda
predstavljata skupaj z okrepljeno pred-pristopno pomočjo nov
element v odnosih med Slovenijo in EU, ki mora biti temelj
dolgoročnemu razvoju Republike Slovenije in sodelovanju z EU
in njenimi članicami. Njihovo izvajanje je prednostna naloga, ki bo
Slovenijo usposobila za polnopravno članstvo v EU.

Republika Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstvenlh
vprašan] v skladu z mednarodnim pravom, upoštevaje razpad
nekdanje države, enakopravno obravnavo vseh novih držav
naslednic in sorazmeren prevzem nasledstvenih pravic in
dolžnosti.
Na področju globalnih in regionalnih mednarodnih ekonomskih
odnosov se Republika Slovenija zavzema za rešitve, ki zagotavljajo
polno zaposlitev, višjo kvaliteto življenja in pogoje za gospodarski
ter družbeni napredek in razvoj.

NATO IN VARNOSTNA POLITIKA
Med temeljnimi vrednotami, ki naj Jih zagotavlja zunanja
politika Republika Slovenija, Je vsekakor varen položaj v
mednarodni skupnosti. Slovenija sicer ni izpostavljena
neposrednim varnostnim izzivom, hkrati pa so možni nepredvidljivi
varnostni izzivi v prihodnjem stoletju. Dejstvo je, da se Republika
Slovenija nahaja na obrobju nestabilnega območja Balkana in
JVE, tudi njena sredozemska lega ji nalaga, da z izjemno
pozornostjo dolgoročno utrjuje varnostni položaj.

Republika Slovenija podpira boj proti terorizmu, trgovini z mamili
in vsem drugim oblikam mednarodnega kriminala v skladu z
ustavo in mednarodnim pravom.
Glede na vse tesnejše gospodarsko In vamostno-obrambno
povezovanje evropskih držav, je strateški razvojni in varnostni
interes Republike Slovenije vključitev v Evropsko unijo,
Zahodnoevropsko unijo in v NATO. Zaradi pospeševanja
gospodarskega razvoja ter krepitve mednarodne vloge, si
Republika Slovenija prizadeva za aktivno in enakopravno
sodelovanje v pomembnejših mednarodnih organizacijah in
ustanovah.
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Kot relativno majhna država, ki razpolaga z majhno lastno močjo,
si Republika Slovenija more zagotoviti dolgoročno varnost
predvsem z urejenimi odnosi s sosedi, z vključitvijo v
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zanesljiva zavezništva in z aktivnim sodelovan|em v sistemih
kolektivne varnosti.

SFRJ, med katerimi je za Slovenijo eno najpomembnejših ureditev
premoženjsko-pravnih zadev. Republika Slovenija bo varovala
svoje vitalne interese v zvezi z odprtimi vprašanji meje na
Jadranskem morju z vsemi pravnimi in političnimi sredstvi, ki jih
ima na voljo kot članica mednarodne skupnosti. Bližina
balkanskega kriznega žarišča narekuje Sloveniji dodatno skrb
za urejene odnose s sosednjo Hrvaško, saj stabilnost Hrvaške
pomembno vpliva na stabilnost regije. Hrvaška ostaja v dolgoročni
perspektivi eden pomembnejših gospodarskih partnerjev
Slovenije. Slovenija je strateško zainteresirana za približevanje
Hrvaške evroatlantskim integracijam, saj lahko le taka usmeritev
hrvaške zunanje politike bistveno prispeva k krepitvi varnosti in
stabilnosti v širši regiji ter k splošnemu ugodnemu razvoju
dvostranskih odnosov med državama. Slovenija si bo prizadevala
za vse oblike regionalnega in maloobmejnega sodelovanja s
Hrvaško, ki lahko bistveno izboljša razmere obmejnega
prebivalstva.

V sedanjih mednarodnih razmerah in tudi v perspektivi nekaj
prihodnjih desetletij je takšno zavezništvo NATO. Vključitev vanj
je zato eden temeljnih strateških nacionalnih interesov Slovenije
in njene zunanje politike. Uresničevanje tega nacionalnega
interesa, ki je potrjen tudi s sklepi DZ zahteva, da Republika
Slovenija kot partnerica aktivno sodeluje z NATO že sedaj In
se integrira v njegove dejavnosti In strukture, vključno s
Partnerstvom za mir.
V obdobjih mednarodne stabilnosti varnost majhnih držav ni
vprašljiva. Vendar pa, kot potrjuje zgodovina našega stoletja, so v
obdobjih mednarodnih kriz prav majhne države izpostavljene
nevarnim varnostnim izzivom, če niso čvrsto zakoreninjene v
močnih in zanesljivih zavezništvih. Z graditvijo lastne oborožene
sile, še zlasti pa z ustreznimi zunanjepolitičnimi odločitvami, si
Slovenija utrjuje svoj položaj bodoče članice NATO. To
predpostavlja, da Slovenija naše partnerstvo z NATO, potrjuje z
konkretnimi zunanjepolitičnimi stališči, Ukrepi, in aktivnostmi. Za
graditev našega partnerstva z NATO je še posebej pomembna
aktivna vloga in sodelovanje Republike Slovenije z NATO pri
prizadevanjih za odpravo kriznih žarišč na Balkanu.

Italijanska Republika
Italija je kot ena od ustanovnih članic EU in zveze NATO ter
sosednja država na političnem in gospodarskem področju med
najpomembnejšimi gospodarskimi partnerji. S postopnim
preseganjem in reševanjem odprtih dvostranskih vprašanj na
temelju spoštovanja veljavnih mednarodnih pogodb sta državi v
zadnjem obdobju vzpostavili intenziven partnerski odnos. Slednje
bistveno krepi regionalno sodelovanje ter skupna prizadevanja
pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti v regiji,, kjer tako Slovenija
kot Italija enakopravno uveljavljata lastne dolgoročne interese.
Med zahodnimi zaveznicami je italijanska podpora našemu
vključevanju v evroatlantske integracije najbolj izrazita, saj izhaja
tudi iz neposrednih regionalnih interesov Italije. Pomemben dejavnik
v bilateralnih odnosih ostajata narodni manjšini. Ob dejstvu, da je
italijanska vlada pripravila in v parlamentarni postopek predložila
osnutek zakona o globalni zaščiti Slovencev, ki prvič predvideva
tudi priznanje pravic Slovencev v Videmski pokrajini, je nesporno
tudi dejstvo, da zakon še ni sprejet. Omenjeno odprto vprašanje
bremeni, sicer dobre, dvostranske odnose med državama.
Slovenija bo vztrajala, usklajeno z organizacijami slovenske
skupnosti v Italiji, pri sprejemu take zakonske zaščite, ki bo
ustrezala potrebam slovenske skupnosti v Italiji in bo primerljiva
z zakonsko zaščito italijanske manjšine v Sloveniji.

V procesu graditve nove evropske oz. transatlantske varnostne
arhitekture dobivata vse pomembnejšo vlogo tudi ZEU in OVSE.
Včlanitev Republike Slovenije v ZEU, ki postaja ob NATO (in v
sodelovanju z njim) pomemben dejavnik evropske varnosti, je
prav tako strateški cilj zunanje in varnostne politike, katerega
uresničevanje bo potekalo vzporedno z vključevanjem v EU.
V OVSE bo Slovenija delovala in uveljavljala svoje interese v
partnerstvu z EU in NATO ter si aktivno prizadevala za doseganje
soglasnih in učinkovitih rešitev, zlasti glede varnostnih problemov
JVE. Ob tem bo Slovenija vztrajala pri vključevanju v OVSE vseh
demokratičnih držav, nastalih na območju bivše SFRJ kot novih
držav.

SOSEDNJE DRŽAVE
Slovenski strateški interes in ključni element varnosti so
urejeni odnosi s sosednjimi državami, ki temeljijo na
medsebojnem zaupan|u in Intenzivnem vsestranskem
sodelovan|u. Tako zasnovan interes Republike Slovenije je
naravnan k varovanju ozemeljske nedotakljivosti in
nespremenljivosti državnih meja, varstvu pravic narodnih manjšin
in njihovega vsestranskega razvoja, krepitvi gospodarskih vezi
in višjih oblik gospodarskega, informacijskega in kulturnega ter
vsestranskega sodelovanja lokalnih skupnosti in regij, gradnji
sodobnih cestnih, železniških in drugih komunikacij ter krepitvi
trilateralnih in podobnih povezav, ki so pomemben dejavnik in
element bodoče evropske, politične, ekonomske in varnostne
strukture. Odnose s sosednjimi državami Slovenija gradi na
strpnosti, medsebojnem spoštovanju in iskanju obojestransko
sprejemljivih rešitev.

Republika Avstrija
Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo so intenzivni
in kooperativni tako na bilateralnem, kakor tudi na multilateralnem
področju. Kvaliteta le-teh ter prizadevanja za njihovo nadaljnje
izboljšanje, za kar obstaja obojestranski interes, predstavlja
pomemben argument podpore te države pri našem vključevanju
v EU. Avstrija ostaja eden najpomembnejših slovenskih
zunanjetrgovinskih partnerjev. Slovenija pričakuje, da bo Avstrija
na zvezni in tudi na deželnih ravneh naredila dodatne napore za
celovito uresničevanje še neizpolnjenih obveznosti do slovenske
manjšine na Koroškem in Štajerskem, ki izhajajo iz Avstrijske
državne pogodbe. Slovenija kot ena izmed naslednic SFRJ je
upravičena do nasledstva Avstrijske državne pogodbe, ki Avstrijo
zavezuje k izpolnitvi njenih mednarodnopravnih obvez glede
zaščite slovenske manjšine.

Republika Hrvaška
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško povezuje najdaljši del
slovenske meje ter mnoge gospodarske, kulturne in druge vezi.
Zato si Republika Slovenija še posebej prizadeva za krepitev in
razvoj dobrososedskega sodelovanja. Sodelovanje s Hrvaško je
razvejano in intenzivno ter na številnih področjih zgledno. Državi
uspešno sodelujeta zlasti na multilateralnem področju. Bilateralno
sodelovanje med njima je, med drugim, zaznamovano z
reševanjem nekaterih odprtih vprašanj, ki so posledica razpada
poročevalec, št. 54

Republika Madžarska
Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko so na
večini področij zelo dobri. Slovenija si v skladu s podpisanim
sporazumom prizadeva za nadaljnjo krepitev položaja slovenske
manjšine v Porabju in za izboljšanje gospodarskega sodelovanja
med državama, zlasti na obmejnem območju. Z Madžarsko,
6
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polnopravno članico NATO, deli Slovenija skupen strateški cilj polnopravno članstvo v EU, kar narekuje vse bolj intenziven
partnerski odnos med državama ter poglobljeno sodelovanje na
vseh področjih, še posebej pri zagotavljanju miru in stabilnosti v
JVE.

mednarodne skupnosti, za njeno aktivno angažiranje v
kriznem območju jugovzhodno od nje.

Slovenija bo s sosednjimi državami sodelovala pri nadaljnji
krepitvi regionalnih pobud. V tem okviru bo še naprej posebno
pozornost posvetila trilateralnemu sodelovanju z Italijo in
Madžarsko s posebnim poudarkom na strateško-varnostnem
področju, približevanju EU ter krepitvi gospodarsko-prometne
osi vzdolž evropskega koridorja št. 5.

Na podlagi plebiscitne odločitve za osamosvojitev in z odporom
zoper agresijo se je v procesu razpadanja SFRJ Slovenija po letu
1991 uveljavila kot nova uspešna država, ena od enakopravnih
naslednic bivše države. Na tej ustavni in mednarodni pravni
predpostavki, da gre za pet enakopravnih naslednic, novih držav,
je Republika Slovenija vstopila v OZN in v druge mednarodne
organizacije, uredila svoje odnose z mednarodnimi finančnimi
ustanovami ter uveljavlja svoje interese v okviru nasledstvenih
pogajanj. To izhodišče, utemeljeno na mnenju Badlnterjeve
komisije, Slovenija dosledno uveljavlja in zagovarja v svoji zunanji
politiki.

Urejanje nasledstva

EVROPSKE DRŽAVE IN ZDA
Evropske države

Politični, varnostni in gospodarski interesi Republike
Slovenije

Republiki Sloveniji je vključevanje v politične, gospodarske in
varnostne tokove in, integracije v Evropi prioritetni cilj, ki se z
uravnoteženim pristopom odraža v zagotavljanju dobrih in stabilnih
odnosov ter sodelovanju z evropskimi državami, zlasti s članicami
EU. Z vidika ekonomskih in političnih interesov imajo odnosi med
Republiko Slovenijo in Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, poleg
Italije in Avstrije, posebno težo. Posebnega pomena so tudi odnosi
med Republiko Slovenijo in državami kandidatkami za članstvo v
EU.

Stabilnost Jugovzhodne Evrope je v življenjskem interesu
Slovenije in prav ta prostor je tisti del Evrope, kjer se Slovenija
skupaj s svojimi strateškimi partnerji mora uveljavljati kot
pomemben mednarodni dejavnik. Aktivna vloga Slovenije v
tem prostoru, zlasti v Bosni in Hercegovini, Črni Gori in pri
reševanju t.i. kosovskega vprašanja, je Slovenijo uveljavila kot
pomembnega partnerja NATO, EU in ZDA ter jo, skupaj z njeno
dejavnostjo v VS OZN potrdila kot verodostojnega partnerja pri
urejanju razmer v tem delu Evrope.
Politični, varnostni, gospodarski ter drugi interesi in razlogi
zahtevajo, da je Slovenija aktivno prisotna v Jugovzhodni Evropi
in zato podpira napore mednarodne skupnosti za stabilizacijo in
razvoj tega področja (kot so npr. Pakt stabilnosti in druge pobude).
V njenem interesu je, da razvija odnose z obema entitetama Bosne
in Hercegovine (Federacija in Republika Srbska) ob hkratni
čvrsti podpori uresničevanju Daytonskega sporazuma in da
nadaljuje z razvojem odnosov z Makedonijo, Albanijo in drugimi
državami regije. Slovenija se z aktivno vlogo in podporo
demokratičnim procesom v tem prostoru uveljavlja kot poriiemben
in verodostojen partner mednarodne skupnosti pri urejanju razmer
v tem delu Evrope.

Združene države Amerike
Republika Slovenija se zaveda pomena Združenih držav Amerike.
Spremenjene mednarodne razmere so vlogo ZDA kot največje
svetovne sile še dodatno okrepile. V VVashingtonu se soodloča
tudi o vprašanjih pomembnih za našo državo. Med te spadajo
vprašanja evropske varnosti, odnosi z mednarodnimi finančnimi
organizacijami in vstopanje v zvezo NATO. V interesu Slovenije
je, da se, zaradi aktivnega prizadevanja ZDA za stabilnost v JV
Evropi, zavezništvo z njimi še poglobi in utrdi. Glede na njihovo
vodilno vlogo znotraj zveze NATO, lahko uspešno sodelovanje in
poglobljeni bilateralni odnosi okrepijo tudi naše možnosti pri
vključevanju v Severnoatlantsko zavezništvo. Za Republiko
Slovenijo je tako izrednega pomena z ZDA vzpostaviti čim boljše
politične, gospodarske in siceršnje odnose. Na osnovi sodelovanja
z ZDA, kot partnerja strateškega pomena, je potrebno okrepiti
ameriško prisotnost v Sloveniji s pritegnitvijo novih investicij.

V interesu Slovenije je razvoj gospodarskega, kulturnega in
drugega sodelovanja s partnerji v Srbiji, podobno kot že uspešno
poteka s partnerji iz Črne Gore. Slovenija si bo prizadevala
normalizirati odnose z ZRJ, vključno z vzpostavitvijo diplomatskih
odnosov, ob ustreznem zavarovanju interesov Republike
Slovenije. V tem kontekstu je tudi nesprejemljivo pristajanje na
vnaprejšnje pogoje, torej tudi brez tega, da bi priznali ZRJ
izključno kontinuiteto po bivši SFRJ.

Ruska federacija
Interes Slovenije je nadaljnje razvijanje dobrih odnosov z Rusko
federacijo, posebej na gospodarskem področju. Slovenija je
dolgoročno zainteresirana za gospodarsko in politično stabilizacijo
razmer v Ruski federaciji.

IZVENEVROPSKE DRŽAVE
Republika Slovenija bo še naprej utrjevala vsestransko
sodelovanje z izvenevropskimi državami. Kot dejaven član
mednarodne skupnosti bo nadaljevala dialog z najpomembnejšimi
državami in regionalnimi integracijami v tem delu sveta. Slovenija
bo še naprej gradila svojo prisotnost zlasti na posamezno skrbno
izbranih točkah, kjer so potrebe in možnosti za razmah predvsem
gospodarskega sodelovanja največje.

JUGOVZHODNA EVROPA
Republika Slovenija se je s svojim uspešnim razvojem in z
zunanjo politiko uveljavila kot srednjeevropska država, s
tem so nastali potrebni pogoji, pa tudi pričakovanja
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GLOBALNA POLITIKA
S članstvom v OZN in drugih pomembnejših mednarodnih
organizacijah Slovenija uresničuje svoje temeljne zunanje
politične cilje in interese.To je hkrati temeljni okvir uresničevanja
njene globalne politike, ki je v funkciji krepitve mednarodnega
položaja Slovenije in uveljavljanja nacionalnih interesov. S
članstvom v VS OZN je Republika Slovenija dobila priložnost za
dolgoročno krepitev njenega mednarodnega položaja in ugleda
ter za uveljavljanje njenih interesov v odnosih s posameznimi
državami. Globalna politika Slovenije temelji na selektivnosti, kot
načinu maksimalne izrabe omejenih nacionalnih virov ter kriteriju
definiranja in uresničevanja zunanje političnih interesov. Evropska
in evroatlantska dimenzija globalne politike, je za Slovenijo
najpomembnejša. S sodelovanjem v EU, NATO, OVSE in Svetu
Evrope Slovenija uresničuje svoje vitalne politične, ekonomske in
varnostne interese. Te interese bo v polni meri uresničila s
članstvom v EU, NATO, ZEU, OECD in ILO.

Izhajajoč iz temeljnih vrednot in dolgoročnih interesov, so
prioritetni cilji zunanje politike Republike Slovenije utrjevanje
mednarodnega položaja in ugleda naše države, stabilni in dobri
sosedski odnosi z vsemi državami, ki nas neposredno obkrožajo,
polnopravno članstvo v EU, polnopravno članstvo v NATO in
ZEU, članstvo v OECD, aktivna vloga v OZN, OVSE, WTO, CEFTA
in v odnosih z EFTA, tesnejše sodelovanje z državami Srednje
Evrope v okviru SEP, v okviru trilaterale (Italija, Slovenija,
Madžarska) in drugih podobnih povezav, aktivno sodelovanje
Slovenije pri stabilizaciji področja Jugovzhodne Evrope in krepitev
gospodarskega sodelovanja.
Na podlagi geografskih, političnih, gospodarskih, kulturnih in
zgodovinskih danosti, lahko Republika Slovenija pri izvajanju svoje
zunanje politike uporablja predvsem držo privrženosti temeljnim
mednarodnopravnim načelom, izkazuje prizadevnost za
spoštovanje temeljnih človekovih pravic doma in v svetu ter ponuja
svoje dobre usluge pri reševanju zapletenih razmer, tako v svoji
soseščini kot drugod. Republika Slovenija lahko zato svoje
nacionalne interese uveljavlja le z močjo argumentov, pri čemer
lahko na uravnotežen način uporablja zavezništva držav, zvez in
mednarodnih ustanov. Temeljne vrednote po katerih se pri tem
ravna so: mir, varnost, blaginja, ozemeljska celovitost in zaščita
ter razvijanje nacionalne identitete. Okvir delovanja Republike
Slovenije v mednarodnih odnosih bodo vedno demokracija,
spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava.

REGIONALNA POLITIKA
Regionalna politika Slovenije je pomemben element njene
evropske in evroatlantske politike ter odnosov s sosedi.
Regionalna politika Slovenije prioritetno zajema območje v njeni
neposredni soseščini, v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Z aktivnim
delovanjem v raznih oblikah regionalnega sodelovanja ima
Slovenija možnost uveljavitve v regiji in krepitve pozicije znotraj
širše evroatlantske politike. Na takšnih izhodiščih bo Slovenija
tudi v prihodnje aktivno delovala v raznih oblikah trilateralnega
povezovanja s sosednjimi državami, SEP, CEFTA, SECI,
Royaumont pobudi, DS Alpe-Jadran kakor tudi v nastajajoči
Jadranski pobudi. V tej funkciji je tudi krepitev sodelovanja s
srednjeevropskimi državami.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

SODIŠČU

ZAKONA

0

USTAVNEM

(ZUstS-A)

- EPA 878 - II - hitri postopek

vsebinski naravi pa je predlagana dopolnitev v bistvu
postopkovne narave, saj samo zagotavlja določitev "ad hoc"
sodnika v primerih, ko ne more nastopati naš siceršnji sodnik
v Evropskem sodišču, kar je v zakonu že sedaj ustrezno
urejeno. S sprejetjem zakona bi tako dosegli varovanje
interesov Slovenije v tem konkretnem primeru, takoj odpravili
opaženo pravno praznino in izkazali, da Slovenija kot pravna
država v vsakem položaju lahko brez ovir in konstruktivno
sodeluje v delu organov Sveta Evrope, katerega članica je,
kot tudi pri delu Evropskega sodišča za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.

Vlada Republike Slovenije je na 177. korespondenčni seji dne
6. julija 1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
USTAVNEM SODIŠČU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se ga obravnava na 37. izredni seji Državnega
zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o
Ustavnem sodišču obravnava po hitrem postopku, ker gre
sicer za tehnično-pravno majhno dopolnitev zakona, ki tudi s
sistemskega vidika in vsebinsko gledano nikakor ni in ne more
biti sporna, omogoča pa, da bi Republika Slovenija lahko do
19. julija tega leta določila svojega predstavnika v senatu
Evropskega sodišča za človekove pravice. Če v tem roku
pristojni organ ne bo določil namestnika kandidata, bo
Evropsko sodišče štelo, da se je Republika Slovenija v tem
primeru tej pravici odpovedala. Potreba po dopolnitvi zakona je
zato neposredno v prid interesov Republike Slovenije. Po svoji

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;
- Tone Dolčič, direktor Službe Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo;
- Ksenija Mihovar Globokar, namestnica direktorja Službe
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

pravic in temeljnih svoboščin, uveljavljena leta 1953 in pozneje z
nekaterimi protokoli še dodatno dopolnjena in izpopolnjena. Visoko
raven varstva človekovih pravic v državah članicah sveta Evrope
zagotavlja zlasti ta konvencija. Z njo je bilo ustanovljenih tudi več
institucij za varstvo človekovih pravic v državah podpisnicah,
med njimi še zlasti izstopata Evropska komisija za človekove
pravice, in pa Evropsko sodišče za človekove pravice, prav tako
s sedežem v Strasbourgu. Po 38. členu konvencije je število
sodnikov tega sodišča enako številu članov Sveta Evrope; v tem
sodišču ima tako svojega predstavnika - sodnika tudi naša država.

1. UVOD
1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Slovenija je aktivna članica že leta 1949 ustanovljenega Sveta
Evrope s sedežem v Strasbourgu. Med temeljne naloge te izredno
pomembne mednarodne organizacije spada tudi poudarjeno
prizadevanje za uveljavljanje človekovih pravic v državah
članicah. Med številnimi konvencijami, ki jih je podpisala oziroma
k njim pristopila in ratificirala tudi Slovenija, je za poglobljeno
prizadevanje na področju uresničevanja človekovih pravic še
zlasti pomembna Evropska konvencija o varstvu človekovih
13. julij 1999

Sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice so izvoljeni
za mandatno dobo devetih let. Po konvenciji sodnike izvoli
parlamentarna skupščina sveta Evrope; konvencija v tretjem
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odstavku 39. člena postavlja tudi okvirne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati osebe, ki kandidirajo za mesto sodnika tega sodišča.
Ureditev in izpeljava samega kandidiranja je sicer prepuščena
notranjim ureditvam v posameznih državah članicah. Določbe o
kandidiranju za sodnika Evropskega sodišča so pri nas urejene
v posebnem XII. poglavju zakona o ustavnem sodišču. V tem
poglavju (v 80. členu) zakon ureja predlaganje in določitev
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega sodišča
za človekove pravice. Po teh določbah zakona je državni zbor
določil tudi kandidate iz Republike Slovenije, izmed katerih je bil
potem v parlamentarni skupščini Sveta Evrope izvoljen sedanji
sodnik tega sodišča kot sodnik iz Republike Slovenije v tem
sodišču.

ravnanje v naši zakonodaji, konkretno v zakonu o ustavnem
sodišču oziroma v njegovem citiranem poglavju. Sprejem
predlaganih dopolnitev zakona torej terja ne samo rešitev
konkretno nastalega problema, ko je naš sodnik v Evropskem
sodišču od opravljanja svojega dela v konkretni zadevi zaradi
njegove izločitve izključen, temveč je problem, dokler ga trajno
ne uredimo in rešimo, take narave, da se lahko vedno znova tudi
ponovi. Iz tega je jasno razvidno, da problem terja trajno celovito
rešitev, in da se tako z njim nikakor ne rešuje samo enkratna
zadrega zaradi nezadostne urejenosti v našem pravu oziroma
zakonu.
Če Slovenija svoje ureditve ne dopolni v predlaganem smislu,
sodišče sicer še vedno lahko odloča tudi brez določitve našega
nadomestnega predstavnika za tak primer. Vendar pa, če Slovenija
svojega predstavnika ne določi, to po določbi 2. točke 29. člena
sodnega poslovnika Evropskega sodišča pomeni, da se je svoji
pravici do imenovanja svojega nadomestnega sodnika v tem
primeru odpovedala. Taka posledica po citirani določbi nastane,
če država članica ne reagira in ne odgovori, če njen ustrezni
odgovor izostane v roku 30 dni. Slovenija si torej poslabša svoj
položaj, v tem primeru in v vseh podobnih bodočih, če v skladu s
3. točko 29. člena sodnega poslovnika Evropskega sodišča ne bi
imenovala »ad hoc« sodnika, kot ga ta pravila na navedenem
mestu imenujejo. Da bi bilo to možno napraviti, pa je potrebno
zakon na predlagani način dopolniti. S predlagano dopolnitvijo
zakona bi bil obstoječi opaženi problem trajno rešen, s
pravočasnim sprejemom zakona pa zagotovljeno zastopanje z
»ad hoc« sodnikom tudi v konkretnem primeru, ki je v teku pred
Evropskim sodiščem.

Razlog za predlagano dopolnitev sedanje zakonske ureditve ni v
pomanjkljivi ureditvi postopka predlaganja in določitve kandidata,
saj je bil ta postopek po veljavnih določbah tudi že pravilno in
uspešno izpeljan. Pokazalo se je pa, da je zakon v svoji ureditvi
ostal nedorečen v tem, da ni upošteval in ni uredil primera, ko je
treba določiti osebo, ki opravlja funkcijo sodnika v primeru, ko
sodnik zaradi zadržanosti ali iz kakšnega drugega razloga, zlasti,
ko nastopijo razlogi za izločitev sodnika, v posamezni zadevi ne
more in ne sme sodelovati. Šele konkretno nastali primer je torej
opozoril, da imamo v zakonu t.i. pravno praznino, ki jo bo treba
sedaj zapolniti z ustrezno dopolnitvijo zakona.

1.2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Za redno delo vsakega sodišča je potrebno, da praviloma dela v
polni sestavi, tako kot je to predvideno in določeno.To pravilo dobi
še posebno dimenzijo in pomen pri delu Evropskega sodišča za
človekove pravice ob upoštevanju dejstva, da so v njem praviloma
enakopravno zastopane vse države članice s svojim
predstavnikom - sodnikom. Pred sodiščem torej lahko pride, in je
sedaj ravno v zvezi s predstavništvom naše države konkretno
prišlo do primera, ko se mora sodnik od sodelovanja in odločanja
v konkretnem primeru izločiti, ker je v zadevi že odločal kot ustavni
sodnik. Taki primeri so v sodnih postopkih predvideni in urejeni,
predvidevajo in urejajo pa to tudi pravila sodnega poslovnika
(Rules of Court) Evropskega sodišča za človekove pravice.
Pravni problem je torej v tem, da glede Evropskega sodišča tega
nimamo ustrezno urejenega, in zato tudi ne izpeljane podlage za

1.3. FINANČNE POSLEDICE
Predlagana dopolnitev zakona nima nobenih neposrednih finančnih
posledic niti za proračun Republike Slovenije, niti za posameznike.
Sprejem predlagane dopolnitve zakona pomeni samo ustrezno
normalno delovanje obstoječih institucij na ustrezni zakonski
podlagi, ki bi jo ustvarila in zagotovila sprejeta dopolnitev zakona.
Določena finančna sredstva pa bo zahtevala vsakokratna
udeležba našega predstavnika, ki bo v danem primeru
nadomeščal zadržanega oziroma izločenega sodnika.

Evropskega sodišča za človekove pravice sodnika iz Republike
Slovenije potrebno nadomestiti ker je zadržan ali ker se je izločil,
mu namestnika za tak primer določi Vlada Republike Slovenije.«.

2. BESEDILO ČLENOV

1. člen

2. člen

V zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) se v 80.
členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

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

»(3) Če je za obravnavo posamezne zadeve iz pristojnosti
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3. OBRAZLOŽITEV

Slovenija je v skladu z določbami Evropske konvencije o
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, s katerimi je
vzpostavljeno Evropsko sodišče za varstvo človekovih pravic,
enakopravno zastopana s svojim sodnikom v tem sodišču. Sedanji
zakon o ustavnem sodišču, ki sicer ureja kandidiranje za člana
Evropskega sodišča pa ne predvideva primera, ki sicer lahko
nastane v postopku pred vsakim sodiščem, in ki ga podrobneje
ureja tudi sodni poslovnik navedenega sodišča. Gre za primer,
ko sodnik sodišča iz kakršnegakoli razloga ne more sodelovati
pri delu sodišča v konkretni zadevi, bodisi ker je na kakšen način
zadržan, zlasti pa, ker se je bit dolžan izločiti, čim je nastopil
oziroma je sodnik zvedel za razlog za izločitev. Medtem ko se v

takih primerih sodniku določi namestnik, kot to predvideva tudi
sodni poslovnik navedenega sodišča, pa v naši domači zakonodaji,
ki sicer ureja kandidiranje sodnikov za Evropsko sodišče, tak
primer, ko je treba sodniku določiti namestnika, doslej ni bil urejen.
S predlagano dopolnitvijo zakona bi se ta pomanjkljivost zakona
uredila tako, da bi imel pristojni organ tudi v takih primerih jasno
pravno podlago za to, da z določitvijo t.i. ad hoc sodnika določi
namestnika zadržanemu oziroma izločenemu sodniku. Na tak
način bi bilo Sloveniji v celoti zagotovljeno, da tudi v teh primerih
lahko sama neposredno varuje svoje koristi v sodišču s
sodelovanjem svojega predstavnika s polnomočjem člana oziroma
sodnika tega sodišča.

4. BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
80. člen
(1) Določbi 12. in 13. člena tega zakona se smiselno uporabljata
tudi za predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za sodnika
Evropskega sodišča za človekove pravice.

13. julij 1999

(2) Kandidate iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice določi državni zbor ob smiselni
uporabi določbe 14. člena tega zakona.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

0

VARSTVU

IN

DOPOLNITVI

PRED

POŽAROM

ZAKONA

(ZVPoz-A)

- EPA 846 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3.6.1999 določila
besedilo:

S tem se omogoča ustreznejše razporejanje zbranih sredstev
in s tem izvrševanje zakonsko določenih nalog tudi v manjših,
gospodarsko slabše razvitih lokalnih skupnostih in
prvenstveno tistih, kjer je gasilstvo glede na požarno
ogroženost slabo razvito.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
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:

Pri besedilu navedenega predloga zakona gre za manj
zahtevno spremembo in dopolnitev zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93). S predlagano spremembo
in dopolnitvijo se ukinja dolžnost zbiranja podatkov o vplačanih
zavarovalnih premijah na območju posameznih lokalnih
skupnosti in hkrati nalaga ministrstvu, pristojnemu za varstvo
pred požarom, da določi merila za razporejanje dela sredstev
požarnega sklada lokalnim skupnostim v skladu z zakonom.

- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo,
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

I. UVOD

od vsote požarnih premij. Z uredbo o požarni taksi pa se natančneje
ureja višina in način plačevanja požarne takse.

OCENA STANJA

Zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb ne
morejo prikazovati požarne takse po lokalnih skupnostih. Zato je
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada izdelal kriterije
za delitev dela sredstev požarnega sklada lokalnim skupnostim,
ki vključujejo število poklicnih gasilcev v lokalni skupnosti, število
prebivalcev, število operativnih gasilcev, površino in stopnjo
ogroženosti lokalne skupnosti.

Področje financiranja sistema varstva pred požarom podrobneje
urejata zakon o varstvu pred požarom (Ur. I. RS, št. 71/93) in
uredba o požarni taksi (Ur. I. RS, št. 22/94 in 11/97).Ta dva predpisa
urejata tudi financiranje varstva pred požarom s požarno takso,
to je z delom sredstev od požarnih premij.
Zakon o varstvu pred požarom določa v četrtem odstavku 58.
člena, da del sredstev požarnega sklada porazdeli odbor, ki s
tem skladom razpolaga, lokalnim skupnostim za izvrševanje nalog
sofinanciranja delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot ter
izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred požarom v
razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne
lokalne skupnosti. Zakon določa v 59. členu, da požarno takso
vplačujejo v požarni sklad zavarovalnice in sicer v višini do 20%
13. julij 1999

Računsko sodišče Republike Slovenije je v poročilu o reviziji na
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za
obrambo z dne 22.12.1998 ugotovilo, da Odbor za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada ni delil sredstev požarnega sklada
lokalnim skupnostim po zakonskem kriteriju v razmerju z zbranimi
požarnimi taksami na območju posamezne lokalne skupnosti,
temveč je izbral dugačne kriterije.
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zavarovancev, bi tako ob dosledni uporabi zakona pridobivale
sredstva tudi za objekte, ki se nahajajo v drugih lokalnih
skupnostih. Zato zavarovalnice obračunavajo in odvajajo požarno
takso od vsote zbranih zavarovalnih premij.

Zakon o varstvu pred požarom določa v drugem odstavku 58.
člena, da se sredstva za sofinanciranje delovanja In opremljanja
gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred
požarom, izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred požarom
vodijo na postavki požarni sklad. Do sofinanciranja, opremljanja
in delovanja so po sedanji ureditvi upravičene vse gasilske enote
ne glede na njihov status, razvitost in požarno ogroženost po
lokalnih skupnostih. Pri sofinanciranju dejavnosti gasilskih enot bi
bilo smiselno upoštevati stanje razvitosti gasilstva glede na
dejansko požarno ogroženost posameznih okolij oziroma območij
lokalnih skupnosti.

Glede na to, da zavarovalnice redno in popolno izpolnjujejo
obveznosti iz naslova požarne takse ter tako omogočajo redno
financiranje in s tem nemoteno opravljanje dejavnosti gasilskih
enot in izpolnjevanje drugih nalog v zvezi z varstvom pred
požarom, se predlaga sprememba zakona, ki bo omogočila, da
bi se del sredstev požarnega sklada delil med lokalne skupnosti
po merilih, ki jih bo določilo ministrstvo, pristojno za varstvo pred
požarom. To ne bi predstavljalo dodatne obremenitve zavarovalnic.
Z merili, ki bi jih predpisalo ministrstvo bi omogočili ustreznejše
razporejanje zbranih sredstev in s tem izvrševanje zakonsko
določenih nalog tudi v manjših, gospodarsko slabše razvitih
lokalnih skupnostih in prvenstveno tistih, kjer je gasilstvo glede
na požarno ogroženost slabo razvito.

Četrti odstavek istega člena zakona o varstvu pred požarom pa
določa, da se del sredstev požarnega sklada porazdeli lokalnim
skupnostim za izvrševanje nalog sofinanciranja delovanja in
opremljanja gasilskih enot, izobraževanja in usposabljanja za
varstvo pred požarom v razmerju z zbranimi požarnimi taksami
na območju posamezne lokalne skupnosti. Ker sklepajo
zavarovalnice eno zavarovalno pogodbo za pokrivanje rizika
požara na različnih objektih po sedežu zavarovanca, ne morejo
zagotavljati podatkov o vplačanih zavarovalnih premijah po
lokalnih skupnostih, kjer se zavarovani objekti nahajajo, ampak
zgolj o vplačanih zavarovalnih premijah po sedežu zavarovanca.
Lokalne skupnosti, na območju katerih ima sedež več

FINANČNE POSLEDICE
Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o varstvu
pred požarom ne bo povzročila dodatnih finančnih obremenitev
proračuna Republike Slovenije in lokalnih skupnosti.

zaostajajo za potrebami glede na požarno ogroženost." Doda se
nov stavek, ki se glasi: "Natančnejša merila za delitev dela sredstev
požarnega sklada lokalnim skupnostim določa ministrstvo".

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

V četrtem odstavku 58. člena zakona o varstvu pred požarom
(Ur. I. RS, št. 71/93) se za besedami "prvega odstavka tega člena"
postavi vejica in črta besedilo v nadaljevanju ter doda besedilo, ki
se glasi: "prvenstveno tistim lokalnim skupnostim, ki znatno

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

III. OBRAZLOŽITEV

S spremembo in dopolnitvijo četrtega odstavka 58. člena se ukinja
dolžnost zbiranja podatkov o vplačanih zavarovalnih premijah na
območju posameznih lokalnih skupnosti in hkrati nalaga
ministrstvu, pristojnem za varstvo pred požarom, da določi merila
za razporejanje dela sredstev požarnega sklada lokalnim

poročevalec, št. 54

skupnostim v skladu z zakonom. Pri tem se lahko prvenstveno
sofinancira iz sredstev požarnega sklada dejavnost in opremljanje
gasilskih enot v tistih lokalnih skupnostih, ki po opremljenosti in
usposobljenosti znatno zaostajajo za potrebami glede na
ogroženost.
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(3) Delitev sredstev, namenjenih varstvu pred požarom iz
požarnih taks in drugih prihodkov proračuna Republike Slovenije,
se za financiranje dejavnosti varstva pred požarom, ki jih
zagotavlja država v skladu s 1., 2., 3., 4. in 5. točko prvega
odstavka tega člena in za financiranje iz postavke požarnega
sklada, določi s proračunom Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA
58. člen
(1) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva
za:

(4) Del sredstev požarnega sklada porazdeli odbor, ki s
skladom razpolaga, lokalnim skupnostim za Izvrševanje
nalog Iz 6. In 8. točke prvega odstavka tega člena v razmerju
z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne
lokalne skupnosti.

1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na
področju varstva pred požarom;
2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in
gasilstvo;
3. znanstveno raziskovalno delo na področju varstva pred
požarom;
4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu
zagotavlja država;
5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih
gasilskih enot širšega pomena;
6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot;
7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom;
8. izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

(5) Odbor iz drugega odstavka tega člena sestavljajo po dva
člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, po dva člana
izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član s področja
zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti
ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(6) Za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
lokalne skupnosti imenujejo odbore, v katerih so zastopani
predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov lokalne
skupnosti.

\

(2) Sredstva za namene iz 6.,7. in 8. točke prejšnjega odstavka
se vodijo na postavki požarni sklad. S sredstvi požarnega sklada
razpolaga odbor, ki ga imenuje Vlada.

13. julij 1999
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

VOJNIH

DOPOLNITVAH

VETERANIH

(ZVV-A)

- EPA 63 - II - tretja obravnava

ki gaje pripravil na podlagi sklepa 13. redne seje Državnega
zbora z dne 14/5-1999 ter na podlagi 195. člena Poslovnika
Državnega zbora RS.

Stanislav BRENČIČ
poslanec
Državnega zbora
Republike Slovenije

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo na sejah delovnega telesa in državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

Ljubljana 1/7-1999
Podpisani poslanec Državnega zbora pošilja kot predlagatelj
zakona Državnemu zboru RS v tretjo obravnavo

poslanec,
Stanislav BRENČIČ, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH VETERANIH - EPA 63-II-,

2. člen
BESEDILO ČLENOV

V 3. alinei 2. člena se črta podpičje in dodajo besede:
"ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma,
ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino" in
podpičje.

1. člen
V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) se v 1.
členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

V 6. alinei 2. člena se besede "narodne zaščite ter" nadomestijo z
besedami: "oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik" in
nadaljnje besedilo.

"Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno
za vojne veterane, podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu za obdobje petih let. Ministrstvo podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu na podlagi temeljnega akta in programa
društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na
področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo,
ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih
grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene
aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz
katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese
njegovega članstva.

3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
"2.a člen
Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva Republike
Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine,
ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko
Slovenijo od 26.6. do 18.7.1991.

Podrobnejše kriterije za podelitev statusa društva v javnem
interesu predpiše minister, pristojen za vojne veterane."

13. julij 1999
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Ne glede na pogoje iz 6. alinee 2.člena tega zakona je vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17.5.1990 do 25.6.1991
opravljala dolžnosti organizatorja Manevrske strukture narodne
zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja Manevrske
strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne
zaščite, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo
orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali
obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih
in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne
dejavnosti.

7. člen
V 14. členu se beseda "osnove" nadomesti z besedilom "odmerne
osnove po Zakonu o vojnih invalidih iz januarja tekočega leta".
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
"Vojni veteran iz prejšnjega odstavka je upravičen do letnega
prejemka ne glede na uveljavljeno pravico do dodatka za
rekreacijo po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju."

Za organizatorja Manevrske strukture narodne zaščite se šteje
oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo
republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za
notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika
narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in
pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika
narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa
za notranje zadeve določena za organiziranje Manevrske strukture
narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.

8. člen
V 15. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
"Vojnemu veteranu s stalnim prebivališčem v tujini se v času, ko
je na ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja plačilo zdravstvenih
storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti.".

Za pripadnika Manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi
nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji
strani in z datumom, 17.5.1990 ter številkami 001 do 126 na
hrbtni strani.

9. člen
V 23. členu se črta besedilo za besedo "zavarovanje".

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade
(v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike
Slovenije od 17.5.1990 do 18.7.1991 izvajal vojaške obveščevalne
in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.

10. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedo "knjižice" postavi
vejica, besede "ali drugega ustreznega dokazila" pa se
nadomestijo z besedami: "odločbe ali potrdila pristojnega
državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne
listine" in vejica.

Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz
JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih,
oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva
Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega
roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno
služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka,
razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih.

Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"Ob pogoju dejanske vzajemnosti se za javno listino po prejšnjem
odstavku šteje tudi odločba ali drug pravni akt tuje države ali
tujega organa, s katerim je osebi priznan čas udeležbe v NOV
Slovenije v pokojninsko dobo."

4. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki
se glasi:

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vojni veteran po
lastni izbiri uveljavi pravico do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja ali po tem zakonu ali po drugem predpisu."

11. člen
V 29. členu se za besedo "podatkov" doda vejica in besedilo:
"dolžnosti državnih organov, zavodov, organizacij in delodajalcev
glede posredovanja podatkov".

5. člen
12. člen

V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

V 35. členu se črta besedilo:

"Vojnr veteran - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji ima enake pravice kot vojni veteran - državljan Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.".

"če so se njegove pravice iz naslova statusa borca NOV
izvrševale v Republiki Sloveniji 25.6.1991".

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

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

6. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se
glasi:
'
"Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje vojni
veteran iz tretjega odstavka 2.a člena tega zakona."

poročevalec, št. 54
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V 6. členu je besedilo »iz tretjega odstavka 3. člena tega
zakona« nadomestil z besedilom »iz tretjega odstavka 2.a
člena tega zakona«.

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za tretjo
obravnavo na podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor
k besedilu zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino
naslednjih členov:

V 7. členu je v prvem odstavku besedilo: »odmerne osnove iz
januarja tekočega leta« nadomestil z besedilom: »odmerne
osnove po Zakonu o vojnih invalidih iz januarja tekočega
leta« in vnesel novo besedilo drugega odstavka.

V 3. členu (v 2. a členu) je za tretjim odstavkom dodal nov
odstavek, ki se glasi:
»Za pripadnike Maneverske strukture narodne zaščite se
šteje tudi nosilec znaka z napisom: RS, MSNZ, OZN, 1990
na sprednji strani in z datumom 17.5.1990 ter številkami 001
do 126 na hrbtni strani.«.

-

V 11. člen vnesel besedilo, ki se glasi:
V 29. členu se za besedo »podatkov« doda vejica in besedilo:
»dolžnosti državnih organov, zavodov, organizacij in
delodajalcev glede posredovanja podatkov.«

V. 4. člen vnesel nov tekst kot sledi:
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek,
ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vojni veteran po lastni izbiri uveljavi pravico do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja ali po tem zakonu ali po drugem
predpisu.«

13. julij 1999

V 9. člen vnesel besedilo, ki se glasi:
»V 23. členu se črta besedilo za besedo zavarovanje.«

V 12. člen vnesel besedilo, ki se glasi:
V 35. členu se črta besedilo: »če so se njegove pravice iz
naslova statusa borca NOV izvrševale v Republiki Sloveniji,
25.6.1991«.
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Predlog zakona o

RAČUNSKEM

SODIŠČU

(ZRacS-pz)

- EPA 860 - II - prva obravnava

Skupina poslancev s prvopodplsanim Ferijem
Horvatom je dne 24.juni]a 1999 predložila v obravnavo
predlog zakona o računskem sodišču - prva obravnava
(EPA 860-II).
Dne 25. septembra 1998 |e skupina poslancev s
prvopodplsanim Izidorjem Rejcem predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o računskem
sodišču (ZRacS-A) - prva obravnava (EPA 574-II), ki
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev s prvopodplsanim
Izidorjem Rejcem še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila
skupina poslancev s prvopodplsanim Ferijem
Horvatom.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo kot predlagatelji
na sejah delovnih teles in zbora sodelovali Feri Horvat, Bogomir
Špiletič, Janez Kopač, Leon Gostiša in Franc Žnidaršič.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA POSLANCEV
Številka:
Ljubljana: 24.6.1999

PODPISI POSLANCEV:

V skladu s 174. in 175. členom poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in
26/97) podpisani poslanci kot predlagatelji vlagajo
- PREDLOG ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU
obravnava,

1. Feri HORVAR, l.r.
2. Bogomir ŠPILETIČ, l.r.
3. Janez KOPAČ, l.r.
4. Franc ŽNIDARŠIČ, l.r.
5. Leon GOSTIŠA, l.r.
6. Rafael KUŽNIK, l.r.

prva

ki naj bi ga Državni zbor Republike Slovenije obravnaval in
sprejel.
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I. 2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

I. UVOD

Osnovni cilj zakona je napisati taka določila, ki bodo jasneje kot
dosedanji zakon določala predvsem organiziranost, pristojnosti,
postopek revidiranja ter pogoje za delo računskega sodišča.
Poseben pomen pri pripravi zakona je bil dan določbam o
izvrševanju revizijske pristojnosti računskega sodišča, v tem
okviru pa še posebej porevizijskemu postopku, ki ga v dosedanjem zakonu praktično ni bilo.

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
NOVEGA ZAKONA
Računsko sodišče je po 150. členu Ustave Republike Slovenije
najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna
in celotne javne porabe. Po ustavi ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon. Računsko sodišče je pri svojem
delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon. Člane računskega
sodišča po 151. členu ustave imenuje državni zbor.

Tudi novi zakon temelji na 150. in 151. členu Ustave Republike
Slovenije. Kljub temu, da nekateri posamezniki smatrajo, da bi
moralo računsko sodišče glede na ime, ki ga ima po ustavi, postati
dejansko sodišče z vsem sodnimi pristojnostmi, je večina v javnih
razpravah le ugotovila, da ustava, kljub temu, da govori o
"sodišču", ne smatra računskega sodišča kot dela sodne oblasti.
Zato tudi novi zakon obravnava računsko sodišče kot najvišji
revizijski urad v državi, ne pa kot sodni organ.

Zakon o računskem sodišču je bil sprejet 20. julija 1994 (Ur. I. RS
št. 48/94), Računsko sodišče Republike Slovenije pa je začelo
delovati 1.1. 1995. Ko se je zakon sprejemal, seveda v Sloveniji
nismo imeli ustreznih izkušenj na tem področju. Služba družbenega
knjigovodstva (oziroma kasneje Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje) je sicer nadzirala tudi javno porabo,
vendar na drugačnih temeljih. Povsem na novo je bilo treba
postaviti vrhovno revizijsko ustanovo, ki bi nadzirala javno porabo.

Iz ustave izhaja tudi imenovanje članov računskega sodišča. V
predlogu zakona je število članov računskega sodišča zmanjšano
na 3 člane. V primerjavi s prejšnjim zakonom se spremeni tudi
postopek kandidiranja in predlaganja. Medtem ko je po obstoječem
zakonu predlagatelj za vse člane računskega sodišča predsednik
republike, v predlogu novega zakona ohranjamo ta način le za
predsednika, medtem ko ostala dva člana (prvega in drugega
namestnika) v imenovanje Državnemu zboru predlaga predsednik
računskega sodišča. Poleg tega v računskem sodišču deluje še
do 6 vrhovnih državnih revizorjev, ki jih imenuje in razrešuje
predsednik računskega sodišča. Spremenjene so tudi določbe o
predčasnem prenehanju funkcije članov računskega sodišča.
Poleg treh razlogov, ki so bili za razrešitev predvideni že v
dosedanjem zakonu, je dodana in podrobneje razdelana še
možnost predčasne razrešitve predsednika računskega sodišča
na predlog pristojnega delovnega telesa državnega zbora ter
razrešitve namestnika predsednika računskega sodišča na
predlog predsednika računskega sodišča.

Računsko sodišče je v svojem začetnem delovanju predvsem
nadziralo zakonitost poslovanja uporabnikov javnih financ, manj
pa se je zaradi neizkušenosti in neizdelanih kriterijev ukvarjalo z
ocenjevanjem ekonomičnosti poslovanja, namenskosti porabe
sredstev in izvajanja nalog v javnem sektorju. V svojih štirih letnih
poročilih, ki jih je do sedaj pripravilo, je tudi samo opozarjalo na
nekatere probleme pri svojem delovanju.
Kmalu po začetku delovanja računskega sodišča so se pokazale
nekatere njegove pomanjkljivosti, zlasti glede nedorečenosti delovanja in odgovornosti posameznih udeležencev pri opravljanju
nadzorov in še posebej pri uresničevanju mnenj, sklepov in
priporočil računskega sodišča. To sta s svojimi sklepi ugotovila
tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ ter Državni zbor, ki je predlagal
predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, da pripravi
predlog tez za spremembo zakona.

Povezano z zmanjšanjem števila članov računskega sodišča se
poenostavlja tudi postopek delovanja računskega sodišča, saj
ne bo več dela v senatih.

Glavni razlog za spremembo zakona je premajhna učinkovitost
pristojnih organov pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti in v
nekaterih primerih nezadostna pripravljenost nadzorovanih oseb,
da bi to same storile. Zato je treba vzpostaviti temeljne zakonske
mehanizme, s katerimi bo zagotovljen učinkovit nadzor nad porabo
javnih sredstev.
4
Ugotovitve o ne dovolj učinkovitem delovanju nadzornih organov
in potrebi po spremembi zakona izhajajo tudi iz mnenj tujih
strokovnjakov. Delovna skupina SIGMA (Podpora za izboljšanje
vodenja in upravljanja v državah Srednje in Vzhodne Evrope Skupna pobuda Centra OECD za sodelovanje z gospodarstvi
nečlanic in programa Phare Evropske unije) je po oceni delovanja
Računskega sodišča republike Slovenije med drugim v svojem
poročilu zapisala: "Zakon o računskem sodišču in z njim povezane
zakonske predpise bi bilo treba ponovno proučiti in popraviti tako,
da bi olajšali učinkovitejše in uspešnejše delovanje RSRS in se
pripravili na pristop k EU ... Pri ponovnem proučevanju zakonov
bi bilo treba posebno pozornost posvetiti vlogi predsednika in
članov, zlasti glede dela senata in glede poslovodnih nalog."

Precizirane so določbe o izvedencih računskega sodišča.
V primerjavi z obstoječim zakonom so bolj jasno določene možne
revidirane osebe, s čimer se bomo izognili sporom o pristojnosti
računskega sodišča. Jasneje in določneje je opredeljeno
svetovanje, ki ga lahko izvaja računsko sodišče.
Revizija se prične s tem, da računsko sodišče najavi revizijsko
namero možnemu revidirancu, ki tej nameri lahko oporeka, če
smatra, da računsko sodišče za nadzor nad njegovim delom ni
pristojno. Računsko sodišče lahko pri možnem revidirancu opravi
predrevizijsko poizvedbo, s katero pridobi podatke potrebne za
načrtovanje revizije.
Postopek same revizije je podrobno določen v predlogu zakona
predvsem v izogib sporom in neenakemu obravnavanju
revidirancev v različnih sektorjih računskega sodišča. Sprememba
v revizijskem postopku je tudi v tem, da se čimveč ugotovljenih
nepravilnosti skuša odpraviti v sodelovanju z revidirancem že
med nadzorom.

Tudi Komisija EU je v svojem letnem poročilu in v drugih
dokumentih navajala zahtevo, da mora Slovenija okrepiti delovanje
nadzornih institucij, med njimi tudi računskega sodišča.

Na novo je opredeljen postopek po izdaji revizijskega poročila:
revidiranec mora v primeru razkritja nepravilnosti napisati odzivno
poročilo; tega oceni računsko sodišče in ugotovi, če je ustrezno.
V primeru, da odzivno poročilo ni ustrezno (in gre za ugotovljene
pomembne nepravilnosti), računsko sodišče o tem obvesti odbor
Državnega zbora pristojen za nadzor proračuna, ki o tem
razpravlja in sprejme ukrepe v mejah svojih pristojnosti. Računsko

V fazi priprave koncepta novega zakona je bilo organiziranih več
razprav, med njimi tudi javna predstavitev mnenj, na kateri so bile
razjasnjene nekatere temeljne dileme ureditve državnega
revidiranja v Sloveniji. Na rešitvah, ki so jih ponudile te razprave,
temelji tudi ta predlog zakona.
poročevalec, št. 54
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Mandat

sodišče lahko v primerih, ko gre za večje nepravilnosti, za katere
v odzivnem poročilu ni izkazano zadovoljivo odpravljanje, predlaga
razrešitev odgovorne osebe uporabnika javnih sredstev in/ali
izda sporočilo za javnost.

Dolžina mandata se med revizijskimi institucijami razlikuje. Veliko
vodji ali članov upravnih organov vrhovne revizijske ustanove je
imenovanih doživljenjsko ali do določene starostne meje. Med
izjeme sodijo Španija, kjer so člani imenovani za obdobje devetih
let z možnostjo podaljšanja, Švedska, kjer je predsednik
računskega sodišča imenovan za šest let z možnostjo podaljšanja,
Avstrija, kjer je predsednik imenovan za 12 let, in Belgija, kjer so
člani izvoljeni za šest let z možnostjo podaljšanja.

Strožje so opredeljene sankcije in višina kazni v primerih storitve
prekrška; določeno je tudi, da je odzivno poročilo poslovna listina
in zato odgovorna oseba revidiranca stori kaznivo dejanje, če
navede neresnične podatke v odzivnem poročilu

Odstavitev s položaja

I. 3. PRIMERJAVA Z DRUGIMI EVROPSKIMI
DRŽAVAMI IN EVROPSKIM RAČUNSKIM SODIŠČEM

Funkcija predsednika ali vodstvenega organa vrhovne revizijske
ustanove je zelo sigurna, obstajajo pa tudi varovala, ki
zagotavljajo, da je odstavitev s položaja dobro premišljeno dejanje.
V Belgiji lahko člane računskega sodišča odstavi le predstavniška
zbornica, v Združenem kraljestvu pa predsednika računskega
sodišča odstavi lahko le kralj v skladu s sklepom obeh domov
parlamenta. Podobno soglasje zakonodajnega organa je potrebno
na Irskem, v Luksemburgu in v Avstriji, kjer je za odstavitev
predsednika potrebna sodba ustavnega sodišča. Na
Portugalskem predsednika računskega sodišča lahko odstavi le
predsednik države. Člane Evropskega računskega sodišča lahko
odstavi le odločba Evropskega sodišča na zahtevo Evropskega
računskega sodišča, če eden od članov ne izpolnjuje več pogojev
za opravljanje svoje funkcije.

(Primerjavo med organiziranostjo vrhovnih revizijskih institucij
smo naredili na podlagi gradiva vrhovne revizijske institucije Velike
Britanije (National Audit Office): State Audit in the European Union. V gradivu je predstavljenih 15 vrhovnih revizijskih ustanov v
državah EU in Evropsko računsko sodišče.)
Organiziranost in vodenje
V Evropski uniji poznamo štiri glavne oblike vrhovnih revizijskih
institucij: "sodišče" s sodno funkcijo, "kolegijski" organ brez sodne
funkcije, neodvisno računsko sodišče s predsednikom na čelu in
računsko sodišče v okviru vlade, ki ga prav tako vodi predsednik.
Sedem vrhovnih revizijskih ustanov (v Franciji, Belgiji,
Luksemburgu, na Portugalskem, v Španiji, Italiji in Grčiji) bi lahko
združili pod "sodišča"; v Grčiji in na Portugalskem pa je vrhovna
revizijska ustanova del sodstva in je po ustavi enakovredna ostalim
sodiščem. Evropsko računsko sodišče kljub svojemu imenu nima
vloge sodišča. Druga oblika je "kolegijska" struktura brez sodne
funkcije, kot na Nizozemskem in v Nemčiji. Računsko sodišče s
predsednikom na čelu najdemo v Združenem kraljestvu, na Irskem
in na Danskem. Četrta oblika pa je sistem Švedske in Finske, kjer
je računsko sodišče vladni organ. Obe državi imata po dve revizijski
organizaciji - vrhovna revizijska ustanova je odgovorna vladi in
izvaja podrobne preglede, drugi organ, ki ga vodijo člani
parlamenta, in zaposluje manjši sekretariat, pa je odgovoren
parlamentu.

Drugod je odstavitev še težja. Na Švedskem ni uradnih sredstev
za odstavitev predsednika računskega sodišča, v Nemčiji in
Španiji pa člani vrhovne revizijske ustanove ne morejo biti odpuščeni in so podrejeni le zakonu. Na Finskem je lahko predsednik
računskega sodišča odstavljen le zaradi res slabega vedenja in
po odločitvi helsinškega apelacijskega sodišča.
Osebje
Zaposleni v vrhovni revizijski ustanovi so večinoma javni
uslužbenci in dobivajo enako plačo kot splošni javni uslužbenci.
To posebej zahteva zakonodaja v Združenem kraljestvu. V Nemčiji za osebje vrhovne revizijske ustanove veljajo strukture plač
in razvrstitve za javne službe. Na Finskem plače določa
predsednik računskega sodišča upoštevajoč plače v javnih
službah. Posamezne plače odražajo dolžino zaposlitve v javnem
sektorju v celoti, ne le v vrhovni revizijski ustanovi. V Avstriji pri
plačah upoštevajo dodatno usposabljanje, ki je potrebno za delo
na računskem sodišču, na Portugalskem pa plače osebja sodišča
ne smejo biti manjše od drugih v javnem sektorju.

Vrhovne revizijske ustanove na Irskem, Švedskem, Finskem, v
Združenem kraljestvu, Avstriji in na Danskem imajo enega samega
vodjo - predsednika - ki sprejema končne odločitve na najvišji
ravni. Povsod drugod se odločitve vrhovne revizijske ustanove
sprejema kolektivno. V Nemčiji ima vrhovna revizijska ustanova
66 članov, vključno s predsednikom in podpredsednikom, odločitve
pa sprejema vrsta kolegijev. Na Nizozemskem vrhovno revizijsko
ustanovo vodi tričlanski odbor, odločitve pa sprejema kolektivno.
Kjer vrhovno revizijsko ustanovo vodi sodišče, je njena velikost
lahko zelo različna. V Italiji šteje na primer več kot 20 članov, v
Belgiji in Španiji pa 12. Evropsko računsko sodišče ima 15 članov
- enega iz vsake države članice Evropske unije.
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Področje revidiranja
Področja revidiranja za vrhovne revizijske ustanove v državah,
ki so upoštevane v tem primerjalnem pregledu, so navedena v
tabeli 1.

23

poročevalec, št. 54

Tabela 1: Področje revidiranja
Držav,
raven
Avstrija

Pokraj,
raven

Lokal,
raven
*

Državna
podjetja

Javni
organi

Občine

Drugi
prejemniki
*1

Belgija
Danska

♦2
*1,2
*1
*1

Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Irska
Italija

*1

Luksemburg
Nizozemska
Portugalska

M
*1

Španija

*1

Švedska
Združeno
kraljestvo

*1

Evropsko
računsko
sodišče

'1,2

Drugi prejemniki: 1 - zasebni organi
2 - občinski organi, ki prejemajo javna sredstva

Vrste revizij
Vrhovne revizijske ustanove v Evropski uniji opravljajo zelo
različne naloge. V tabeli 2 so prikazane splošne kategorije revizije,
t.j. predhodna in naknadna revizija, sodna funkcija nekaterih
vrhovnih revizijskih ustanov in gospodarsko-finančna revizija. S
predhodno revizijo so vrhovne revizijske ustanove vključene v
odobritev javne porabe, predvsem kot del procesa finančnega
nadziranja. Običajno revizijska ustanova dobi vse plačilne naloge
in dokumentacijo, pregleduje, če je bila transakcija odobrena, če
je zakonita in pravilna, ter če je v proračunu dovolj sredstev.
Potem plačilo odobri ali pa ga, če transakcija ne izpolnjuje teh
pogojev, vrne revidiranemu organu, da ga popravi.

poročevalec, št. 54

Naknadna revizija se deli na tri vrste. Revizijske ustanove s sodno
funkcijo pregledujejo in ocenjujejo dokumentacijo tistih
posameznikov, ki so osebno odgovorni za rabo javnih sredstev.
Finančna revizija, vključno s pregledom dokumentacije v zvezi z
različnimi transakcijami, omogoča vrhovni revizijski ustanovi, da
poroča o državnem računu ali računih, parlamentu pa nudi osnovo
za neke vrste odobritev ali mnenje. Gospodarsko-finančna
revizija, ki se osredotoča na posebne vidike javne porabe, se
posveča vprašanjem ekonomičnosti, učinkovitosti in uspešnosti.
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Tabela 2: Vrste revizij
predhodna

naknadna
sodna
revizija

gospod.finančna
revizija

*
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Avstrija
Belgija
Danska
Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Irska

♦

Italija
Luksemburg

*
*

Nizozemska
Portugalska

*
*
*'
*

Španija
Švedska

*
*
*
*
*

*

Združeno
kraljestvo

Dostop do dokumentacije

njene datoteke. Evropsko računsko sodišče ima pravico dostopa
do vseh dokumentov in podatkov v zvezi s finančnim upravljanjem
sektorjev in organov, ki jih pregleduje. Lahko zasliši vse osebe, ki
so uradno odgovorne za dohodke ali stroške. Sodišče ima tudi
dostop do organov zasebnega in javnega sektorja, ki prejemajo
sredstva Skupnosti, vse do končnih prejemnikov.

Vse države Evropske unije vrhovnim revizijskim ustanovam
priznavajo pravico do vpogleda v dokumentacijo in dostop do
potrebnih pojasnil za izvajanje svojega dela. Ustanove, ki izvajajo
predhodno revizijo, dobijo vse dokumente v zvezi s transakcijami
v svoje pisarne. Večina revizijskih ustanov, razen tistih v Grčiji in
Luksemburgu, običajno izvaja preglede na samem mestu
dogajanja, da poišče nadaljnje dokaze, kjer je to potrebno. V Grčiji
se to lahko zgodi le, če vrhovna revizijska ustanova posumi o
nepoštenem ravnanju, v Luksemburgu pa samo, če je revizijska
ustanova v dvomih kar zadeva pravilnost revizije.

Parlament upošteva poročila vrhovnih revizijskih
ustanov
Iz tabele 3 je razvidno, da parlament v treh državah poročila
vrhovnih revizijskih ustanov obravnava na plenarni seji kot celota,
v drugih dveh pa poleg njega poročila pregleda še poseben odbor.

V večini primerov pravico do dostopa do podatkov določa zakon.
Na Danskem je na primer predsednik računskega sodišča
pooblaščen za dostop do informacij, ki so mu pri opravljanju nalog
potrebne, in ima pravico do vpogleda v dokumente in obiska
kraja, kjer je shranjena dokumentacija. Irski zakon o predsedniku
računskega sodišča iz leta 1993 zagotavlja pravico dostopa do
dokumentacije. Edinstven je položaj na Švedskem, kjer imajo
dejansko vsi državljani dostop do vladne dokumentacije. Vrhovna
revizijska ustanova ima dostop do vseh podatkov, ki jih pri svojem
delu potrebuje, po končanem delu pa so drugim na razpolago
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finančna
revizija

Deset izmed petnajstih držav ima posebne odbore za obravnavo
poročil vrhovnih revizijskih ustanov, čeprav so njihova področja
in naloge različna. Na splošno gre za državne odbore, Avstrija pa
poročila računskega sodišča pregleduje na zvezni, pokrajinski in
občinski ravni, odvisno od vladnega področja. Podobno v Belgiji
sodišče svoja poročila predloži primerni državni, občinski ali
pokrajinski skupščini. Letno poročilo Evropskega računskega
sodišča obravnava tudi odbor za nadzor proračuna v Evropskem
parlamentu.
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Tabela 3: Obravnava poročil vrhovnih revizijskih ustanov
Država

Odbor/-i

Avstrija

♦
*

Belgija
Danska
Finska
Francija
Nemčija
Grčija

Parlament

Drugo

Pokrajinska/
občinska
raven

.

*
*
♦

Irska

♦

Italija

♦

Luksemburg
Nizozemska
Portugalska
Španija
Švedska

*
**
*
♦♦

Združeno
kraljestvo
Opombe: poročila finske in Švedske vrhovne revizijske ustanove obravnavajo
vlada in revidirani organi
** del obravnave letnih poročil izvede parlament na plenarni seji

Poročila nekaterih revizijskih ustanov obravnava vrsta odborov.
V Nemčiji na primer poročila računskega sodišča lahko obravnava
odbor za dodelitev sredstev pri parlamentu, odbor za račune za
sredstva javne porabe ali občasno posebni izbrani odbori. V Italiji
dele poročila sodišča obravnavajo različni odbori, odvisno od
predmeta obravnave, na Nizozemskem pa lahko poročila
obravnava vsak odbor, čeprav je to običajno naloga odbora za
javno porabo.

Nizozemskem pa morajo ministri odgovoriti v dveh mesecih, sicer
se poročilo parlamentu pošlje brez njihovih pripomb.
V Združenem kraljestvu parlamentarni odbor, ki preučuje delo
revizijske ustanove, pričakuje, da bo revidirani organ točnost
podatkov potrdil pred predložitvijo parlamentu. To odboru omogoča, da se zanaša na dejstva in se osredotoča na razloge za
slabost ali neuspešnost. Na Irskem, kjer je revizijski sistem zelo
podoben, so večje razlike v mnenjih vključene v poročilo, to pa
skrajša čas za pojasnitev. V Nemčiji, na Danskem, Nizozemskem
in Portugalskem so mnenja revidiranih organov vključena v
besedilo ali v prilogo. Kjer je potrebno, vrhovna revizijska ustanova svoje pripombe o mnenju ministra vključi v poročilo.

Soglašanje o vsebini poročil
Vse vrhovne revizijske ustanove sodelujejo z revidiranimi organi
pri sestavljanju poročil, vendar imajo drugačne postopke
uradnega soglašanja in različne zahteve za doseganje soglasja
o ugotovitvah iz poročil. V večini primerov so poročila revizijskih
ustanov poslana revidiranemu organu, čigar pripombe so vpisane
v odobreno poročilo (kot v Združenem kraljestvu) ali pa priložene
revizijskemu poročilu kot ločeno poglavje. Dober primer
revizijskega poročila je letno poročilo Evropskega računskega
sodišča, katerega polovico sestavljajo odgovori Evropske komisije
in drugih ustanov na ugotovitve sodišča.

Odziv in ukrepi vlade
V nekaterih državah obstajajo uradni postopki ukrepov, s katerimi
vlada ali ministrstva odgovorijo na poročila vrhovne revizijske
ustanove in določijo načrt dejavnosti. Tudi to je lahko podvrženo
reviziji. Lep primer je Danska, kjer revizijska ustanova tesno
sodeluje z odborom za javna sredstva. Odbor revizijsko poročilo
pregleda in ga predloži parlamentu in odgovornemu ministru, ki
mora v štirih mesecih odgovoriti s podrobnostmi predlaganih
ukrepov. Vrhovna revizijska ustanova ima mesec dni časa, da
preuči odgovor in sporoči svoje mnenje odboru. Na koncu je
poročilo odbora objavljeno skupaj z odgovorom vlade in mnenjem
vrhovne revizijske ustanove.

Čakanje na mnenje revidiranega organa lahko vzame veliko časa.
Za pospešitev odgovorov so nekateri parlamenti uvedli stroge
roke za sporočanje mnenj. Na Irskem imajo organi le teden dni
časa, da potrdijo točnost podatkov v poročilih vrhovne revizijske
ustanove v zvezi z gospodarsko-finančno revizijo, na
poročevalec, št. 54
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Zaključek

V Združenem kraljestvu in na Irskem poročilo vrhovne revizijske
ustanove obravnava parlamentarni odbor, ki izda svoje poročilo
s priporočili za izboljšavo. Vlada podrobno odgovori, poročila
vrhovne revizijske ustanove, odbora ter odgovor vlade pa so
objavljeni posebej. V Italiji vlada uradno ni dolžna odgovoriti, in
informacije vrhovne revizijske ustanove o različnih organih
pregleda več parlamentarnih odborov. Po priporočilih sodišča
parlament obravnava sporne zadeve z vlado.

Pregled je pokazal, da imajo vrhovne revizijske ustanove vedno
bolj pomembno vlogo v nadzoru javnih financ držav članic EU.
Delujejo v okolju vodenja javne porabe, skušajo zagotoviti
uspešnost poslovanja in pridobiti zanimanje politikov in volivcev
za pravilnost in primernost rabe javnih sredstev. Dela vrhovnih
revizijskih ustanov ni mogoče posploševati, saj je zelo različno in
zahtevno, vendar lahko zaključimo, da:

V Franciji je vlada nedavno sprejela odločitev, da vsake tri mesece
pregleduje primere, v katerih je po poročilih vrhovne revizijske
ustanove potrebno ukrepati. Na ta način lahko parlament ministre
vpraša, na kakšen način so ukrepali. V Avstriji imajo pokrajinske
vlade in župani mest tri mesece časa, da odgovorijo, kako so po
priporočilu računskega sodišča ukrepali.

čeprav so načini revidiranja in računovodstva po posameznih
državah različni, imajo vrhovne revizijske ustanove skupen
cilj: pomagati pri varovanju javnih sredstev in zagotavljati
neodvisno mnenje o vladni porabi
načini revidiranja so se razvili v okoliščinah posameznih držav
članic in se jih zato ne da prenesti v države z zelo drugačno
upravno strukturo, vendar se lahko posamezne vrhovne
revizijske ustanove veliko naučijo druga od druge in obstaja
obsežna podlaga za primerjave in sodelovanje
celo zelo ustaljeni sistemi revidiranja in računovodstva se
prilagajajo razvojem znotraj vlad v posameznih državah
ne glede na razlike v ustavi in upravnem sistemu imajo vse
vrhovne revizijske ustanove določena sredstva za varovanje
njihove neodvisnosti, sposobnosti odločanja o svojem programu dela in svobode poročanja.

V nekaterih državah je vpliv parlamenta omejen na primere, kjer
vrhovna revizijska ustanova ni sposobna sama najti rešitve. To
velja predvsem v Nemčiji, kjer je predstavitev primera parlamentu
zadnja rešitev. Pogosto je dovolj učinkovita sama vrhovna
revizijska ustanova in ukrep parlamenta ni potreben. Večina
vrhovnih revizijskih ustanov o rutinskih zadevah poroča revidiranim organom in na ta način zagotavlja izboljšanje izvajanja na
delovni stopnji. V Združenem kraljestvu odbor za javne račune
običajno ne pregleduje poročil o priporočilih, ki jih je revidirani
organ že sprejel ali izvršil.

I. 4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Nekatere vrhovne revizijske ustanove objavljajo, kako njihova
priporočila napredujejo. Letno poročilo avstrijskega računskega
sodišča vključuje spisek priporočil iz prejšnjih let in podatek, ali
so bila priporočila upoštevana. Švedsko računsko sodišče objavlja
poročilo o priporočilih v obdobju treh let. Na Nizozemskem
računsko sodišče izvaja redno revizijo ukrepov v obdobju od
enega do treh let po začetnih poročilih. Rezultati so objavljeni v
letnem poročilu. Širjenje ugotovitev in odločitev pomaga pri širjenju
dobrih navad. V Grčiji se odločitve in dejanja računskega sodišča
pošlje vsem ministrstvom, da se seznani celotna vlada.

Sprejem predloga novega zakona o računskem sodišču ne bo
prinesel novih obremenitev za proračun. Nasprotno bo izvajanje
zakona in uspešnejše delovanje računskega sodišča ter bolj
učinkovito odpravljanje finančnih nepravilnosti imelo za proračun
in druge javne finance pozitiven učinek, saj bo zagotovilo bolj
racionalno porabo sredstev. Hkrati se bo okrepila finančna
disciplina in odgovornost uporabnikov javnih financ do javnih
sredstev.

2. člen
(sedež računskega sodišča)

II. BESEDILO ČLENOV

(1) Sedež računskega sodišča je v Ljubljani.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(2) Računsko sodišče ima lahko organizacijske enote izven
sedeža.

1. člen
(status računskega sodišča)

3. člen
(poslovnik in drugi splošni akti računskega sodišča)

(1) Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju:
računsko sodišče) je najvišji organ kontrole državnih računov,
državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji.

(1) Računsko sodišče ima poslovnik, s katerim podrobno ureja
način in postopek izvrševanja svojih pristojnosti v okviru in na
podlagi tega zakona.

(2) Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih organov
samostojen in neodvisen državni organ.

(2) Poslovnik sprejme računsko sodišče v soglasju z državnim
zborom.

(3) Aktov, s katerimi računsko sodišče izvršuje svoje pristojnosti,
ni dopustno izpodbijati ne pred sodišči ne pred drugimi državnimi
organi.
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(3) Izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, ki ni urejeno ne
s tem zakonom ne s poslovnikom, se uredi s poslovniškim
sklepom.
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(4) Poslovnik računskega sodišča in poslovniški sklep se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
(imenovanje predsednika računskega sodišča)

(5) Poleg poslovnika ima računsko sodišče še druge splošne
akte. Z njimi določa svoje službe in ureja svoje poslovanje.

(1) Po prejemu obvestila iz tretjega ali četrtega odstavka
prejšnjega člena ali po prejemu obvestila iz petega odstavka tega
člena predsednik republike brez odlašanja objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije poziv za prijavljanje možnih kandidatov za
predsednika računskega sodišča.

4. člen
(javnost dela računskeiga sodišča)

(2) Prijavo možnega kandidata za predsednika računskega
sodišča se pošlje predsedniku republike v roku, ki začne teči dan
po objavi iz prejšnjega odstavka in sme biti krajši od 30 dni edino
v primeru, ko predsedniku računskega sodišča predčasno
preneha funkcija, in v primeru iz petega odstavka tega člena,
vendar ne krajši od 15 dni. Prijave morajo biti obrazložene. Priložena mora biti pisna izjava prijavljenega možnega kandidata, da
je pripravljen sprejeti kandidaturo.

(1) Delo računskega sodišča je javno. Javnost dela računskega
sodišča se zagotavlja na način, ki ga določa ta zakon in poslovnik
računskega sodišča.
(2) Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu
zboru v obravnavo poročilo o svojem delu.

(3) Izmed prijavljenih možnih kandidatov predsednik republike
predlaga državnemu zboru kandidata za predsednika računskega
sodišča. Predlog poda v 30 dneh po izteku objave iz prvega
odstavka tega člena. Predlog kandidature mora biti obrazložen.
Priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema
kandidaturo.

2. ORGANIZACIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA
5. člen
(člani računskega sodišča)
(1) Računsko sodišče ima 3 člane. Imenuje jih državni zbor.
(2) Člani računskega sodišča so: predsednik računskega sodišča
in dva namestnika - prvi namestnik in drugi namestnik predsednika računskega sodišča.

(4) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za
predsednika računskega sodišča v 30 dneh po predložitvi
predloga. Predlagani kandidat se udeleži seje, na kateri se glasuje
o njegovi kandidaturi. Imenovan je, če zanj glasuje večina vseh
poslancev. Glasovanje je tajno.

(3) Za člana računskega sodišča je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki v 4 letih pred imenovanjem ni bil član Vlade
Republike Slovenije, je star najmanj 35 let, ima najmanj visokošolsko izobrazbo in je strokovnjak na področju, ki je pomembno
za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča.

(5) Če predlagani kandidat za predsednika računskega sodišča
ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega
zbora o tem takoj obvesti predsednika republike.
8. člen
(imenovanje namestnika predsednika računskega
sodišča)

6. člen
(mandatna doba članov računskega sodišča)

(1) Po prejemu obvestila iz petega odstavka 6. člena tega zakona
predsednik državnega zbora brez odlašanja objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije poziv za prijavljanje možnih kandidatov
za namestnika predsednika računskega sodišča.

(1) Član računskega sodišča je imenovan za dobo 9 let od dneva,
ko nastopi funkcijo.
(2) Če do dneva, ko članu računskega sodišča poteče mandatna
doba, še ni izvedeno novo imenovanje člana računskega sodišča
ali če novo imenovani član računskega sodišča ne more nastopiti
funkcije z dnem, ko dotedanjemu članu računskega sodišča
poteče mandatna doba, slednjemu traja mandat do dneva, ko
novo imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo.

(2) Predsednik državnega zbora ravna po določbi prejšnjega
odstavka tudi v primeru, ko namestniku predsednika računskega
sodišča predčasno preneha funkcija, in v primeru, ko predlagani
kandidat za namestnika predsednika računskega sodišča ne
dobi potrebne večine poslanskih glasov.

(3) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika
republike o izteku svojega mandata najprej 180 in najkasneje 150
dni pred iztekom mandatne dobe.

(3) Prijave možnih kandidatov za namestnika predsednika
računskega sodišča je treba poslati predsedniku državnega zbora
v roku, ki začne teči dan po objavi iz prvega odstavka tega člena
in je lahko krajši od 30 dni edino v primerih iz prejšnjega odstavka,
vendar ne krajši od 15 dni. Prijave morajo biti obrazložene.
Priložena mora biti pisna izjava prijavljenega možnega kandidata,
da je pripravljen sprejeti kandidaturo.

(4) Če državni zbor ugotovi, da je predsedniku računskega
sodišča predčasno prenehala funkcija, predsednik državnega
zbora o tem takoj obvesti predsednika republike.
(5) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika državnega zbora o izteku mandata namestnika predsednika
računskega sodišča najprej 180 in najkasneje 150 dni pred iztekom
mandatne dobe.

(4) Predsednik državnega zbora predstavi vse prijavljene možne
kandidate predsedniku računskega sodišča.
(5) V 15 dneh po predstavitvi iz prejšnjega odstavka predsednik
računskega sodišča predlaga državnemu zboru kandidata za
namestnika predsednika računskega sodišča. Navesti mora, za
katero prosto mesto ga predlaga: za prosto mesto prvega
namestnika predsednika računskega sodišča ali za prosto mesto
drugega namestnika predsednika računskega sodišča.

(6) Če državni zbor ugotovi, da je namestniku predsednika
računskega sodišča predčasno prenehala funkcija, predsednik
državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika računskega
sodišča.
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(6) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za
namestnika predsednika računskega sodišča v 30 dneh po
predložitvi predloga. Predlagani kandidat se udeleži seje, na kateri
se glasuje o njegovi kandidaturi. Imenovan je, če zanj glasuje
večina vseh poslancev. Glasovanje je tajno.

računskega sodišča predsednik državnega zbora preveri, ali je
zahteva veljavna. Če ugotovi, da ni, jo zavrže s sklepom, ki mora
biti obrazložen in vročen vložniku zahteve.
(6) O veljavni zahtevi za predčasno razrešitev člana računskega
sodišča mora državni zbor odločiti s tajnim glasovanjem v 30
dneh po vložitvi zahteve. Zahteva je izglasovana, če zanjo glasuje večina vseh poslancev.

9. člen
(prisega in nastop funkcije člana računskega
sodišča)

(7) Pred glasovanjem ima član računskega sodišča, o čigar
razrešitvi se odloča, pravico, da v državnem zboru odgovori na
navedbe v utemeljitvi zahteve za njegovo razrešitev.

(1) Po imenovanju izreče član računskega sodišča pred državnim
zborom naslednjo prisego: "Prisegam, da bom opravljal(a) svoje
delo skladno z ustavo in zakonom, pošteno, vestno in nepristransko."

11. člen
(predsednik računskega sodišča)

(2) Novo imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo
najkasneje 90 dni po dani prisegi oziroma ko dotedanjemu članu
računskega sodišča preneha funkcija.

(1) Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja
računsko sodišče, opravlja funkcijo generalnega državnega
revizorja in funkcijo predstojnika računskega sodišča.

(3) Novo imenovani predsednik računskega sodišča ima
pristojnost iz petega odstavka prejšnjega člena od dneva, ko je
imenovan.

(2) Funkcija generalnega državnega revizorja obsega:
1. izvrševanje pristojnosti računskega sodišča;
2. izdajanje smernic, predpisovanje navodil, določanje letnih
programov in izdajanje odredb za izvrševanje pristojnosti
računskega sodišča;
3. dajanje pooblastil za izvrševanje pristojnosti računskega
sodišča.

10. člen
(predčasno prenehanje funkcije člana računskega
sodišča)
(1) Članu računskega sodišča lahko predčasno preneha funkcija
v naslednjih primerih:

(3) Funkcija predstojnika računskega sodišča obsega:

1. če državnemu zboru predloži izjavo, da nepreklicno odstopa;
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje
funkcije;
4. na zahtevo za predčasno razrešitev, ki jo vloži delovno telo
državnega zbora, pristojno za obravnavanje predlogov za
imenovanja in razrešitve (v nadaljevanju: kadrovska komisija).

1. usmerjanje, koordiniranje in odrejanje dela na računskem
sodišču;
2. odobravanje porabe sredstev, ki so v državnem proračunu
zagotovljena računskemu sodišču;
3. izdajanje splošnih aktov iz petega odstavka 3. člena tega
zakona;
4. izdajanje posamičnih aktov;
5. izvrševanje drugih pristojnosti, ki jih predsedniku računskega
sodišča daje ta zakon.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka članu računskega sodišča
preneha funkcija:
1. z dnem, ko državni zbor ugotovi nastop razloga iz 1., 2. ali 3.
točke prejšnjega odstavka;
2. z dnem, ko državni zbor izglasuje zahtevo iz 4. točke
prejšnjega odstavka.

12. člen
(namestnik predsednika računskega sodišča)
(1) Namestnik predsednika računskega sodišča:
1. izvaja pristojnosti predsednika računskega sodišča na podlagi
splošnega ali posameznega, trajnega ali začasnega
pooblastila predsednika računskega sodišča;
2. opravlja druge naloge v mejah pristojnosti, ki mu jih določa ta
zakon.

(3) Zahteva za predčasno razrešitev predsednika računskega
sodišča je veljavna:
1. če jo kadrovska komisija vloži na predlog, ki ga ji predloži
delovno telo državnega zbora, pristojno za nadzor porabe
proračunskih in drugih javnih sredstev (v nadaljevanju: odbor
za proračunski nadzor);
2. če je predlog odbora za proračunski nadzor utemeljen z
dokazi, da je predsednik računskega sodišča storil dejanja,
ki niso v skladu s prisego iz prvega odstavka prejšnjega
člena, ali z dokazi, da je opustil dejanja, ki mu jih narekuje
prisega iz prvega odstavka prejšnjega člena;
3. če najmanj dve tretjini članov kadrovske komisije glasuje za
vložitev zahteve.

(2) Prvi namestnik predsednika računskega sodišča:
1. nadomešča predsednika računskega sodišča, ko je odsoten;
2. če predsedniku računskega sodišča predčasno preneha
funkcija, je vršilec dolžnosti predsednika računskega sodišča do imenovanja novega predsednika računskega sodišča.
13. člen
(kolegij računskega sodišča)

(4) Zahteva za predčasno razrešitev namestnika predsednika
računskega sodišča je veljavna, če jo kadrovska komisija vloži
na predlog predsednika računskega sodišča, za katerega glasuje
večina prisotnih na seji.

(1) Predsednik in namestnika predsednika računskega sodišča
tvorijo kolegij računskega sodišča.

(5) Pred glasovanjem o zahtevi za predčasno razrešitev člana

(2) Pristojnosti kolegija računskega sodišča so:
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1. v soglasju z državnim zborom sprejme poslovnik računskega
sodišča;
2. sprejema poslovniške sklepe;
3. skupaj s Slovenskim inštitutom za revizijo določa standarde
za izvajanje revizij pri uporabnikih javnih sredstev v Republiki
Sloveniji;
4. sprejema druge odločitve v okviru in na podlagi tega zakona.

(v nadaljevanju: funkcija na računskem sodišču) ni združljiva:
1. s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti,
v organih političnih strank in v organih sindikatov;
2. z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in pri
nosilcih javnih pooblastil;
3. s članstvom v organih vodenja ali nadzora gospodarskih
družb, gospodarskih javnih služb, skladov, zavodov in zadrug;
4. z opravljanjem pridobitne dejavnosti.

14. člen
(vrhovni državni revizor)

(2) Za nosilca funkcije na računskem sodišču velja:

(1) Računsko sodišče ima do 6 vrhovnih državnih revizorjev.
Imenuje in razreši jih predsednik računskega sodišča. Imenuje jih
za nedoločen čas.

1. z dnem, ko nastopi funkcijo na računskem sodišču, mu
preneha funkcija iz 1. točke prejšnjega odstavka;
2. v 90 dneh od dneva, ko je bil imenovan, mora prenehati
opravljati delo oziroma dejavnost iz zadnjih treh točk prvega
odstavka tega člena; če tega ne stori, mu preneha funkcija na
računskem sodišču;
3. v 90 dneh od dneva, ko je bil imenovan, mora predložiti državnemu zboru pisno izjavo o svojih premoženjskih razmerah v
skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo.

(2) Za vrhovnega državnega revizorja je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 35 let, obvlada
vsaj en svetovni jezik, ima naziv preizkušeni državni revizor ali
naziv pooblaščeni revizor ali drug naziv, ki izkazuje strokovna
znanja, pomembna za izvrševanje pristojnosti računskega
sodišča.
(3) Vrhovni državni revizor nastopi funkcijo, ko pred predsednikom
računskega sodišča poda prisego iz prvega odstavka 9. člena
tega zakona.

17. člen
(nedopustna razmerja med nosilci funkcij na
računskem sodišču)

(4) Vrhovni državni revizor:

(1) Nosilci funkcij na računskem sodišču ne smejo biti med seboj
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti pa do četrtega kolena.

1. izvaja naloge iz pristojnosti računskega sodišča na delovnem
področju, ki mu ga določi predsednik računskega sodišča;
2. odreja in nadzoruje delo na svojem delovnem področju;
3. opravlja druge naloge po odredbah in v mejah pooblastil predsednika računskega sodišča.

(2) Nosilec funkcije na računskem sodišču ne sme biti z drugim
nosilcem funkcije na računskem sodišču v zakonski zvezi ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvenem razmerju do drugega
kolena.

(5) Vrhovni državni revizorje za svoje delo odgovoren predsedniku
računskega sodišča.

18. člen
(službe računskega sodišča)

15. člen
(sekretar računskega sodišča)

(1) Računsko sodišče ima revizorske in podporne službe.

(1) Računsko sodišče ima sekretarja. Imenuje in razreši ga
predsednik računskega sodišča. Imenuje ga za nedoločen čas.

(2) Delo v službah računskega sodišča opravljajo državljani
Republike Slovenije, ki so razporejeni na delovna mesta na
računskem sodišču.

(2) Za sekretarja računskega sodišča je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je star vsaj 35 let, ima najmanj visokošolsko
izobrazbo in obvlada vsaj en svetovni jezik.

(3) Delovna mesta na računskem sodišču in pogoje za zasedbo
posameznega delovnega mesta določa splošni akt računskega
sodišča.

(3) Sekretar računskega sodišča:
1. vodi poslovanje računskega sodišča;
2. usklajuje delo podpornih služb računskega sodišča;
3. opravlja druge naloge po odredbah in v mejah pooblastil predsednika računskega sodišča.

(4) Računsko sodišče lahko zaposli pripravnike v skladu z
zakonom.
19. člen
(izvedenci računskega sodišča)

(4) Sekretar računskega sodišča je za svoje delo odgovoren
predsedniku računskega sodišča.

(1) Računsko sodišče lahko vključuje v izvajanje nalog iz svojih
pristojnosti izvedence. Imenuje in razreši jih predsednik
računskega sodišča. Imenuje jih za nedoločen čas.

(5) Sekretar računskega sodišča ima v razmerju do zaposlenih v
službah računskega sodišča položaj predstojnika, razen glede
imenovanj, razporeditev na delovno mesto, napredovanj in
razrešitev, ki so v pristojnosti predsednika računskega sodišča.

(2) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan, kdor
ima ustrezne strokovne reference. Izvedenec je lahko
posameznik ali pravna oseba (izvedenska organizacija).

16. člen
(nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z
drugimi funkcijami)

(3) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan tudi tuj
državljan, ki je priznan strokovnjak za revidiranje.

(1) Funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega
državnega revizorja in funkcija sekretarja računskega sodišča

(4) Imenovani izvedenec pridobi status izvedenca računskega
sodišča z dnem, ko pred predsednikom računskega sodišča
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poda prisego. Ko gre za izvedensko organizacijo, poda prisego
njen zastopnik. V obliki, ki se uporabi za izvedenca moškega
spola in za zastopnika izvedenske organizacije, se prisega glasi:

21. člen
(uporabniki javnih sredstev, revidiranci)
(1) Revidiranec je lahko vsak subjekt, ki je po tem zakonu
uporabnik javnih sredstev.

"Prisegam pri svoji časti, da bom(o) izvedensko delo opravljal(i)
po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in
strokovnega znanja, da bom(o) podajal(i) svoje izvide in mnenja
natančno in popolno in da bom(o) trajno varoval(i) vse informacije, ki so državne, uradne, poslovne, industrijske ali vojaške
skrivnosti."

(2) Uporabnik javnih sredstev je po tem zakonu:
1. uporabnik proračunskih sredstev, to je subjekt, ki so mu
zagotovljena sredstva v državnem proračunu ali proračunu
lokalne skupnosti;
2. Banka Slovenije;
3. javni zavod, javni gospodarski zavod, javno podjetje,
koncesionar in vsak drug izvajalec javne službe;
4. prejemnik dotacije ali subvencije iz proračuna Evropske
zveze, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;
5. gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, v kateri imata
država in lokalna skupnost večinski delež;
6. gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, ki jo obvladuje
gospodarska družba, banka ali zavarovalnica iz prejšnje
točke.

(5) Za izvedenca ženskega spola se besedilo prisege iz
prejšnjega odstavka priredi tako, da je smiselno za osebo
ženskega spola. Za izvedenca, ki je imenovan na podlagi določbe
tretjega odstavka tega člena, se, če ne obvlada slovenskega
jezika, uporabi ustrezen uradni prevod besedila prisege iz
prejšnjega odstavka.
(6) Po prisegi se izvedenca vpiše v imenik izvedencev računskega
sodišča.
(7) Izvedenec računskega sodišča se sme sklicevati na svoj
status samo, kadar daje izvid ali mnenje na zahtevo računskega
sodišča, v drugih primerih pa le z dovoljenjem predsednika računskega sodišča.

(3) Poleg subjektov iz prejšnjega odstavka je lahko revidiranec
tudi drug subjekt, če tako določa poseben zakon.

(8) Tudi ko se opira na izvid ali mnenje izvedenca, je računsko
sodišče odgovorno za revizijske ugotovitve.

22. člen
(svetovanje uporabnikom javnih sredstev)
Računsko sodišče svetuje uporabnikom javnih sredstev in sicer
tako, da:

' 3. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA

1. daje priporočila med izvajanjem revizije in v revizijskem
poročilu;
2. daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil in
drugih predpisov;
3. sodeluje pri izvedbi posvetov in seminarjev o javno finančnih
vprašanjih;
4. izdaja smernice za izvajanje notranjega kontroliranja in
notranjega revidiranja;
5. izdaja smernice za delo nadzornih odborov občin;
6. podaja predloge v poročilu iz drugega odstavka 4. člena tega
zakona.

20. člen
(revizije)
(1) Računsko sodišče izvaja revizije v okviru, na način in po
postopku, ki ga določa ta zakon.
(2) Subjekt, pri katerem računsko sodišče izvaja revizijo, je
revidiranec. Revizija lahko poteka pri več revidirancih.
(3) Revizija obsega nepristransko pridobivanje, preizkuševalno
preverjanje ter analitično in presojevalno obravnavanje podatkov
o poslovanju revidiranca.

23. člen
(izdajanje certifikatov za revizorske nazive)

(4) Cilji revizije so lahko zlasti:

(1) Računsko sodišče izdaja potrdilo (certifikat) o nazivu državni
revizor in nazivu preizkušeni državni revizor.

1. preizkus predračuna za projekt;
2. preizkus akta o privatizaciji javnega premoženja ali akta o
koncesioniranju javne službe;
3. preizkus računovodskega izkaza ali drugega poročila o
poslovanju;
4. preizkus skladnosti poslovanja s predpisi, ki vključuje preizkus
namembnosti uporabe javnih sredstev;
5. ocenitev gospodarnosti, učinkovitosti ali uspešnosti
poslovanja ali izvajanja programa.

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka lahko dobi oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. ima visoko strokovno izobrazbo;
2. ima ustrezne delovne izkušnje;
3. ima ustrezno število točk, s katerimi se merijo revizijski
dosežki, določeni v splošnem aktu računskega sodišča;
4. je opravila izpit za naziv državni revizor oziroma za naziv
preizkušeni državni revizor.

(5) Preizkus iz 1. točke prejšnjega odstavka se lahko izvede že
pred odločanjem o projektu; preizkus iz 2. točke prejšnjega
odstavka se lahko izvede že pred izvršitvijo akta (predhodna
revizija).

(3) Pogoje za izdajo potrdila iz prvega odstavka tega člena
podrobneje določa splošni akt računskega sodišča.

(6) Računovodski izkaz iz 3. točke četrtega odstavka tega člena
je izkaz, ki ga določa zakon, ali poseben izkaz oziroma obračun,
ki ga zahteva računsko sodišče.
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4. IZVRŠEVANJE REVIZIJSKE PRISTOJNOSTI

(7) Pri prejemniku najave revizijske namere lahko računsko
sodišče izvede predrevizijsko poizvedbo, ki obsega pridobivanje
podatkov, potrebnih za pripravo revizijskega načrta.

24. člen
(način izvajanja revizij)

(8) Ugovor zoper najavljeno revizijsko namero ne zadrži
predrevizijske poizvedbe iz prejšnjega odstavka.

(1) Računsko sodišče izvaja revizije tako, da:
1. spoštuje splošno sprejeta revizijska načela in pravila;
2. upošteva revizijske standarde mednarodnega združenja
INTOSAI in mednarodnega združenja IFAC - Odbora za javni
sektor;
3. dela po standardih, ki jih določa skupaj s Slovenskim inštitutom
za revizijo;
4. posamezna revizijska dejanja opravlja v skladu s
poslovnikom, poslovniškimi sklepi in internimi navodili;
5. uporablja analitične tehnike in metode aplikativnega
raziskovanja.

27. člen
(izvedba revizije)
(1) Po najavi revizijske namere lahko računsko sodišče izda
sklep o izvedbi revizije. Izda ga lahko najprej 8 in najkasneje 180
dni po vročitvi najave revizijske namere.
(2) Ugovor zoper najavljeno revizijsko namero zadrži izdajo sklepa
o izvedbi revizije. Če je ugovor utemeljen, izdaja sklepa o izvedbi
revizije ni dopustna.

(2) Preizkus skladnosti poslovanja s predpisi lahko računsko
sodišče opre na svojo razlago predpisov, ki jih upošteva pri takem preizkusu.

(3) Zoper sklep o izvedbi revizije ni ugovora.

(3) Računsko sodišče mora varovati vse pridobljene podatke, ki
so državne, uradne, poslovne, industrijske ali vojaške skrivnosti.

1. pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov o poslovanju
revidiranca;
2. pregled revidirančevih prostorov, objektov in naprav;
3. druga dejanja, ki so potrebna za uresničitev revizijskih ciljev.

(4) Pri revidirancu se opravi pregled, ki lahko obsega:

(4) Za izvrševanje svoje revizijske pristojnosti lahko računsko
sodišče uporabi poročilo revizijske gospodarske družbe.

(5) Pregled iz prejšnjega odstavka opravijo pooblaščenci
računskega sodišča.

25. člen
(določanje revizij)

(6) Če pooblaščenec računskega sodišča, ki opravlja pregled iz'
četrtega odstavka tega člena, sodi, da obstaja sum, da je bil
storjen prekršek ali kaznivo dejanje, lahko odvzame dokumentacijo, vendar največ za 8 dni. O odvzemu izda potrdilo.

(1) Razen revizij iz naslednjega odstavka in revizij, ki so mu
naložene s posebnimi zakoni, računsko sodišče samostojno
določa, katere revizije bo izvedlo. Pri tem lahko upošteva predloge
državnega zbora, vlade, ministrstev in organov lokalnih skupnosti,
kakor tudi pobude drugih subjektov.

28. člen
(revizijsko poročilo)

(2) Računsko sodišče vsako leto izvede:

(1) O reviziji se pripravi poročilo (v nadaljevanju: revizijsko
poročilo).

1. revizijo, s katero preizkusi pravilnost izvršitve državnega
proračuna za prejšnje leto;
2. revizijo v javnem zavodu za zdravstveno zavarovanje;
3. revizijo v javnem zavodu za pokojninsko zavarovanje.

(2) Osnutek revizijskega poročila se vroči revidirancu. Če revizija
poteka pri več revidirancih, se osnutek revizijskega poročila vroči
posameznim revidirancem po delih.

(3) Pri reviziji iz 1. točke prejšnjega odstavka se šteje, da je
revidiranec Vlada Republike Slovenije.

(3) Ob vročitvi osnutka revizijskega poročila se predstavnike
revidiranca povabi na razčiščevalni sestanek.

(1) Računsko sodišče najavi revizijsko namero.

(4) Razčiščevalni sestanek ni potreben, če revidiranec v 8 dneh
po vročitvi osnutka revizijskega poročila pisno sporoči
računskemu sodišču, da ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila.

(2) Prejemnik najave revizijske namere lahko vloži ugovor. Vloži
ga pri računskem sodišču v 8 dneh po vročitvi najave revizijske
namere.

(5) Razčiščevalnih sestankov je lahko več. Prvi je najmanj 8 in
zadnji največ 30 dni potem, ko je bil revidirancu vročen osnutek
revizijskega poročila.

(3) O ugovoru zoper najavljeno revizijsko namero odloči kolegij
računskega sodišča s sklepom.

(6) Razčiščevalni sestanek je praviloma pri revidirancu.

26. člen
(najava revizijske namere)

(7) Razčiščevalni sestanek vodi pooblaščenec računskega sodišča.

(4) Ugovor je utemeljen, če se izkaže, da najavljena revizijska
namera ne spada v revizijsko pristojnost računskega sodišča.
(5) Zavrnitev ugovora mora biti obrazložena. Zoper sklep o
zavrnitvi ni dopusten ugovor.

(8) Če se predstavniki revidiranca ne udeležijo razčiščevalnega
sestanka in svojega izostanka ne opravičijo, se šteje, da ne izpodbijajo nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila.

(6) Če je ugovor vložen prepozno ali če ga je vložila neupravičena
oseba, ga računsko sodišče zavrže. Zoper sklep o zavrženju ni
dopusten ugovor.

(9) Po razčiščevalnih sestankih pristojni vrhovni državni revizor
preda predsedniku računskega sodišča predlog revizijskega
poročila. Preda mu ga s spremnim pismom, v katerem mu pred-
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stavi razkritja, ki jih revidiranec izpodbija, ali pa mu zagotovi, da
revidiranec ne izpodbija nobenega razkritja v predlogu revizijskega poročila.

30. člen
(razrešitev odgovorne osebe, sporočilo za javnost)
(1) Če so razkrite nepravilnosti velikega pomena in če računsko
sodišče sodi, da v odzivnem poročilu nI izkazano zadovoljivo
odpravljanje razkritih nepravilnosti, lahko:

(10) Razkritje v predlogu revizijskega poročila lahko predsednik
računskega sodišča označi kot strokovno oporečno. Za
strokovno oporečno se šteje revizijsko razkritje, ki ne temelji na
zadostnih, ustreznih in razumnih revizijskih dokazih.

1. predlaga razrešitev odgovorne osebe uporabnika javnih
sredstev;
2. izda sporočilo za javnost.

(11) Če je revizijsko razkritje strokovno oporečno ali če ga
revidiranec izpodbija, se šteje za sporno. O spornih razkritjih v
predlogu revizijskega poročila odloči kolegij računskega sodišča.

(2) Organ, ki mu računsko sodišče predlaga razrešitev odgovorne
osebe uporabnika javnih sredstev, mora odločiti o predlogu in
svojo odločitev pisno sporočiti računskemu sodišču v 15 dneh
po prejemu predloga.

(12) Ugotovitve, ki ni bila predstavljena v osnutku revizijskega
poročila, ni dopustno naknadno vključevati v revizijsko poročilo.
(13) Ko predsednik računskega sodišča podpiše revizijsko
poročilo, se ga vroči:

31. člen
(predlogi sodniku za prekrške in ovadbe državnemu
tožilcu)

1. revidirancu;
2. organom, za katere predsednik računskega sodišča sodi,
da jih je treba obvestiti o revizijskih razkritjih.

Če utemeljeno sumi, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje,
računsko sodišče predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška
oziroma vloži ovadbo.

(14) Predsednik računskega sodišča lahko odloči, da se
revizijskega poročila ne izda.
(15) Osnutek in predlog revizijskega poročila sta zaupna.

5. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
(odpravljanje razkritih nepravilnosti)

32. člen
(prekršek odgovorne osebe)

(1) Uporabnik javnih sredstev, pri katerem so bile razkrite
nepravilnosti, mora predložiti računskemu sodišču poročilo o
odpravljanju razkritih nepravilnosti (v nadaljevanju: odzivno poročilo): predložiti ga mora v 90 dneh po prejemu revizijskega poročila,
razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

(1) Če odgovorna oseba prejemnika najave revizijske namere ne
omogoči računskemu sodišču, da izvede predrevizijsko poizvedbo
v skladu s sedmim odstavkom 26. člena tega zakona, stori
prekršek, za katerega se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
500.000 SIT.

(2) Odzivno poročilo ni potrebno, če je v revizijskem poročilu
navedeno, da so bile razkrite nepravilnosti odpravljene že med
izvajanjem revizije ali da so bili med izvajanjem revizije sprejeti
ustrezni popravljalni ukrepi.

(2) Če odgovorna oseba revidiranca ne zagotovi pogojev za to,
da pooblaščenci računskega sodišča opravijo pregled v skladu s
četrtim odstavkom 27. člena tega zakona, stori prekršek, za
katerega se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT.

(3) Odzivno poročilo je poslovna listina. Za resničnost navedb v
odzivnem poročilu odgovarja odgovorna oseba uporabnika javnih
sredstev.

(3) Če odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev, pri katerem
so bile razkrite nepravilnosti in za katerega ne velja določba
drugega odstavka 29. člena tega zakona, ne poskrbi, da je računskemu sodišču predloženo odzivno poročilo v roku iz prvega
odstavka 29. člena tega zakona, stori prekršek, za katerega se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT.

(4) Računsko sodišče lahko brez najave revizijske namere izda
sklep o izvedbi revizije, s katero preizkusi verodostojnost odzivnega poročila.
(5) Nepravilnost, razkrito v revizijskem poročilu, računsko sodišče
presojevalno obravnava kot nepravilnost velikega pomena ali kot
nepravilnost majhnega pomena.

(4) Če odgovorna oseba organa, ki mu je računsko sodišče
predlagalo razrešitev odgovorne osebe uporabnika javnih
sredstev, ne poskrbi, da organ v roku iz drugega odstavka 30.
člena tega zakona odloči o predlogu za razrešitev in da računsko
sodišče dobi pisno obvestilo, kako je odločil, stori prekršek, za
katerega se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT.

(6) Če so razkrite nepravilnosti velikega pomena in če računsko
sodišče sodi, da v odzivnem poročilu ni izkazano zadovoljivo
odpravljanje razkritih nepravilnosti, o tem s posebnim pismom
obvesti odbor za proračunski nadzor, da v mejah svojih pristojnosti
sprejme ustrezne ukrepe zoper uporabnika javnih sredstev, ki
razkritih nepravilnosti ne odpravlja na zadovoljiv način.

33. člen
(kaznivo dejanje odgovorne osebe)
Če odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev predloži računskemu sodišču odzivno poročilo, v katerem so neresnične
navedbe, odgovarja po kazenskem zakoniku Republike Slovenije.

(7) Če so razkrite nepravilnosti majhnega pomena in če računsko
sodišče oceni, da v odzivnem poročilu ni izkazano zadovoljivo
odpravljanje razkritih nepravilnosti, o tem s posebnim pismom
obvesti organ, za katerega sodi, da v mejah svojih pristojnosti
lahko sprejme ustrezne ukrepe zoper uporabnika javnih sredstev, ki razkritih nepravilnosti ne odpravlja na zadovoljiv način.
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6. POGOJI ZA DELO RAČUNSKEGA SODIŠČA

podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih,
vendar najdlje še za eno leto.

34. člen
(sredstva za delo računskega sodišča)

(9) Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje članu računskega
sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v zavarovalno dobo. V tem
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Ob upokojitvi mu pripada
odpravnina.

(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi državni zbor na
. predlog predsednika računskega sodišča in so sestavni del
državnega proračuna.
(2) Računovodske izkaze računskega sodišča vsako tretje leto
revidira gospodarska revizijska družba, ki jo izbere državni zbor
na predlog odbora za proračunski nadzor.

37. člen
(pravica do plače in druge pravice vrhovnega
državnega revizorja)

(3) Računsko sodišče predloži poročilo revizijske gospodarske
družbe državnemu zboru.

(1) Vrhovni državni revizor je v službenem razmerju z računskim
sodiščem.
(2) Vrhovni državni revizor ima pravico do plače, ki je določena
za sodnika ustavnega sodišča.

35. člen
(podpora vladnih služb)
(1) Naloge, za katere računsko sodišče nima ustrezne službe,
praviloma opravljajo za računsko sodišče vladne službe.

(3) Za druge prejemke in pravice vrhovnega državnega revizorja
se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za
funkcionarje v državnih organih.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so zlasti naloge, ki so povezane
s pripravo in izvedbo javnih naročil za potrebe računskega
sodišča.

(4) Če je vrhovni državni revizor razrešen, ima pravico do dela
na računskem sodišču na prostem delovnem mestu, ki ustreza
vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.
38. člen
(pravica do plače in druge pravice sekretarja
računskega sodišča)

7. PRAVICE IZ SLUŽBENIH IN DELOVNIH RAZMERIJ
NA RAČUNSKEM SODIŠČU

(1) Sekretar računskega sodišča je v službenem razmerju z
računskim sodiščem.

36. člen
(pravica do plače in druge pravice članov računskega
sodišča)

(2) Sekretar računskega sodišča ima pravico do plače v višini
90% plače, ki pripada vrhovnemu državnemu revizorju.

(1) Od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko mu preneha
funkcija, je član računskega sodišča v službenem razmerju z
Republiko Slovenijo.

(3) Za druge prejemke in pravice sekretarja se uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo te pravice za funkcionarje v državnih organih.

(2) Akt o nastopu in akt o prenehanju službenega razmerja iz
prejšnjega odstavka izda državni zbor.

(4) Če je sekretar računskega sodišča razrešen, ima pravico do
dela na računskem sodišču na prostem delovnem mestu, ki
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.

(3) Predsednik računskega sodišča ima pravico do plače v višini,
ki je določena za predsednika ustavnega sodišča.
(4) Namestnik predsednika računskega sodišča ima pravico do
plače v višini 80% plače predsednika računskega sodišča.

39. člen
(pravica do plače in druge pravice zaposlenih v
službah računskega sodišča)

(5) Za druge prejemke in pravice članov računskega sodišča se
uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za funkcionarje
v državnih organih.

(1) Kdor opravlja delo v službah računskega sodišča, ima
delovnopravni položaj, ki velja za zaposlene v državnih organih.
(2) Za delo na delovnem mestu, na katerem se zahteva najmanj
sedma stopnja izobrazbe, se določi plačo tako, da se plačo po
predpisih, ki urejajo določanje plač zaposlenih v državnih organih, poveča za dodatek, določen v splošnem aktu računskega
sodišča (institucionalni dodatek).

(6) Član računskega sodišča, ki je bil do imenovanja v delovnem
• razmerju v državnem organu, v javnem podjetju ali javnem
zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije
člana računskega sodišča vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na
drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.

(3) Za delo na delovnem mestu, na katerem se zahteva manj kot
sedmo stopnjo izobrazbe, se določi plačo po predpisih, ki urejajo
določanje plač zaposlenih v državnih organih.

(7) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela, ali dobiti
druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po
splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače,
ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli
oziroma ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih,
vendar najdlje eno leto od prenehanja funkcije člana računskega
sodišča.

(4) Za druge prejemke in pravice zaposlenih v službah
računskega sodišča se uporabljajo predpisi, ki urejajo to področje
za zaposlene v državnih organih.
(5) Kdor opravlja delo na računskem sodišču sme sprejemati
funkcije ali opravljati druga dela oziroma dejavnosti samo, če so
združljive z neodvisnostjo in ugledom računskega sodišča, o

(8) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
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1. če državnemu zboru predloži izjavo, da nepreklicno odstopa;
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje
funkcije;
4. na zahtevo, ki jo vloži kadrovska komisija na predlog odbora
za proračunski nadzor.

čemer odloči v posameznem primeru predsednik računskega
sodišča.
(6) Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice
sindikalnega organiziranja.
(7) Zaposleni v službah računskega sodišča imajo omejeno
pravico do stavke: naloge v postopkih, za katere je v zakonu ali
poslovniku računskega sodišča določen rok, kakor tudi naloge,
ki so po zakonu ali naravi stvari nujne, so dolžni opravljati tudi
med stavko.

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka članu računskega sodišča
po zakonu iz leta 1994 preneha funkcija:
1. z dnem, ko državni zbor ugotovi nastop razloga za razrešitev
iz 1., 2. ali 3. točke prejšnjega odstavka;
2. z dnem, ko državni zbor izglasuje zahtevo iz 4. točke
prejšnjega odstavka.

40. člen
(prejemki izvedencev računskega sodišča)

(5) O zahtevi iz 4. točke tretjega odstavka tega člena mora državni
zbor odločiti s tajnim glasovanjem v 30 dneh po vložitvi zahteve.
Zahteva je izglasovana, če zanjo glasuje večina vseh poslancev.

Izvedenec računskega sodišča ima pravico do plačila za svoje
izvedensko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v
zvezi z izvedenskim delom.

44. člen
(dokončanje že uvedenih nadzorov)

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(kontinuiteta mandata predsednika računskega
sodišča)

Nadzor, ki je na dan, ko začne veljati ta zakon, nedokončan, se
izvede po Zakonu o računskem sodišču, objavljenem v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 48/94 in Poslovniku Računskega
sodišča Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 20/95.

Predsednik računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z
Zakonom o računskem sodišču, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 48/94, opravlja funkcijo predsednika računskega sodišča do poteka dobe, za katero je bil imenovan, če
ni predčasno razrešen v skladu z 10. členom tega zakona.

45. člen
(uveljavitev zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

42. člen
(kontinuiteta mandata namestnika predsednika
računskega sodišča)

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o
računskem sodišču, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 48/94.

Namestnik predsednika računskega sodišča, ki je bil imenovan v
skladu z Zakonom o računskem sodišču, objavljenem v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 48/94, opravlja po uveljavitvi tega
zakona funkcijo prvega namestnika predsednika računskega
sodišča in sicer do poteka dobe, za katero je bil imenovan, če ni
predčasno razrešen v skladu z 10. členom tega zakona.

(3) Takoj po uveljavitvi tega zakona predsednik državnega zbora
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za prijavljanje
možnih kandidatov za drugega namestnika predsednika računskega sodišča.
(4) Poziv iz prejšnjega odstavka ni potreben, če predsednik
računskega sodišča obvesti predsednika državnega zbora, da
bo predlagal za drugega namestnika predsednika računskega
sodišča enega od članov računskega sodišča po zakonu iz leta
1994.

43. člen
(kontinuiteta mandata drugih članov računskega
sodišča)
(1) Član računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z
Zakonom o računskem sodišču, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 48/94 in pred uveljavitvijo tega zakona ni
opravljal funkcije predsednika ali namestnika predsednika
računskega sodišča (v nadaljevanju: član računskega sodišča
po zakonu iz leta 1994), po uveljavitvi tega zakona opravlja funkcijo
vrhovnega državnega revizorja v skladu s 14. členom tega
zakona do poteka dobe, za katero je bil imenovan, če ni predčasno razrešen v skladu z določbami tega člena.

(5) Če je član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994
imenovan za drugega, namestnika predsednika računskega
sodišča, opravlja funkcijo drugega namestnika predsednika
računskega sodišča do poteka dobe, za katero je bil imenovan
za člana računskega sodišča v skladu z Zakonom o računskem
sodišču, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/
94.

(2) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 ima pravico
do plače in druge pravice v skladu s 37. členom tega zakona.

(7) V dveh letih po uveljavitvi tega zakona izda računsko sodišče
skupaj s Slovenskim inštitutom za revizijo prve standarde iz 3.
točke prvega odstavka 24. člena tega zakona.

(6) V 180 dneh po uveljavitvi tega zakona računsko sodišče
sprejme poslovnik in ga predloži v soglasje državnemu zboru.

(3) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je lahko
predčasno razrešen v naslednjih primerih:
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

poročilu ni izkazan zadovoljiv način odpravljanja nepravilnosti
velikega pomena, računsko sodišče o tem obvesti pristojno
delovno telo državnega zbora (trenutno je to Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ), ki nato v mejah svojih
pristojnosti zahteva od revidiranca dodatna pojasnila in sprejme
ukrepe. V primeru, da je RS v revizijskem poročilu razkrilo manjše
nepravilnosti in v odzivnem poročilu ni izkazan zadovoljiv način
njihovega odpravljanja, RS s posebnim pismom o tem obvesti
prejemnika revizijskega poročila, ki je poleg revidiranca prejel
poročilo ■ običajno bo to organ nadrejen revidirancu - ministrstvo,
vlada. V primeru, da so bile z revizijo razkrite nepravilnosti velikega
pomena in RS presodi, da njihovo odpravljanje ni ustrezno, lahko
poda predlog za razrešitev odgovorne osebe ali/in o tem izda
sporočilo za javnost (30. člen).

1. Splošne določbe (členi 1 do 4):
V tem delu je opredeljen status RS kot najvišji organ kontrole
javnih sredstev, njegova samostojnost in neodvisnost, sedež,
poslovnik, splošni akti in javnost dela RS.
2. Organizacija računskega sodišča (členi 5 do 19):
Ti členi opredeljujejo organizacijo računskega sodišča: število
članov, njihovo mandatno dobo, imenovanje predsednika,
namestnika in vrhovnih državnih revizorjev. V tem poglavju so
navedeni razlogi za prenehanje mandata funkcije člana RS,
nezdružljivost funkcije člana RS z drugimi funkcijami, nedopustna
razmerja med člani RS. Opredeljene so pristojnosti predsednika,
namestnika predsednika, kolegija računskega sodišča, vrhovnih
državnih revizorjev, sekretarja RS, služb in izvedencev RS.

31. člen določa, da RS lahko vloži ovadbo, če utemeljeno sumi,
da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali predlaga uvedbo postopka
zaradi prekrška, če utemeljeno sumi, da je bil storjen prekršek.

3. Pristojnosti računskega sodišča (členi 20 do 23):
5. Kazenske določbe (členi 32 do 33):

V tem delu so določene pristojnosti računskega sodišča. 20. člen
določa revizije, člen 21 pa določa revidirance (ki so po tem zakonu
uporabniki javnih sredstev), 22. člen podrobno določa načine
svetovanja uporabnikom javnih sredstev s strani RS. V 23. členu
so določeni nazivi državnih revizorjev ter pogoji za pridobitev
naziva državni revizor in vrhovni državni revizor.

Kot prekrški so določeni primeri, ko odgovorna oseba ne omogoči
RS, da izvede predrevizijsko poizvedbo, ne zagotovi pogojev za
pregled, če ne predloži odzivnega poročila in če v zakonskem
roku ne odloči o predlogu za razrešitev odgovorne osebe
uporabnika javnih sredstev. Določene so tudi kazni za te prekrške
(32. člen). Kot kaznivo je opredeljeno dejanje, ko odgovorna oseba
revidiranca pošlje računskemu sodišču odzivno poročilo, v
katerem so neresnične navedbe.

4. Izvrševanje revizijske pristojnosti (členi 24 do 31)
V členih 24 in 25 je opisan način izvajanja revizij in določanje
revizij, ki jih opravlja računsko sodišče.

6. Pogoji za delo računskega sodišča (členi 34 do 35):

Členi 26 do 28 so bistveni za ureditev postopkov izvajanja revizij.
Opisana je najava revizijske namere, način in postopek njenega
izpodbijanja ter opustitev revizijske namere. Podrobno so
opredeljena vsa dejanja v revizijskem postopku od sklepa o
izvedbi revizije do razpošiljanja končnega revizijskega poročila.
Postopek se začne s pregledom pri revidirancu, kjer revizorji
lahko opravljajo različna revizijska dejanja, našteta v 27. členu.
Na podlagi ugotovitev se pripravi osnutek revizijskega poročila, o
katerem z revidirancem nato potekajo razčiščevalni sestanki, na
podlagi katerih se lahko poročilo popravlja (28. člen). Predlog
revizijskega poročila preda pristojni vrhovni državni revizor
predsedniku RS. Končno poročilo podpiše predsednik RS,
prejmejo pa ga revidiranec in drugi subjekti, za katere predsednik
RS sodi, da jih je treba obvestiti o revizijskih odkritjih.

V tem delu so opredeljena proračunska sredstva za delo RS in
revidiranje računovodskih izkazov RS. V 35. členu je dana
možnost, da za RS naloge, za katere to nima ustreznih služb
(zlasti glede javnih naročil), izvajajo vladne službe.
7. Pravice iz službenih In delovnih razmerij na računskem
sodišču (členi 36 do 40):
Določeni so pravice do plače in druge pravice članov (analogno
kot za ustavne sodnike), sekretarja RS, služb in izvedencev
računskega sodišča.
8. Prehodne In končne določbe (členi 41 do 45):

Določb, ki opredeljujejo postopek po izdaji končnega revizijskega
poročila ("porevizijski postopek) v veljavnem zakonu ni, kar je
doslej predstavljalo oviro pri izvajanju priporočil, mnenj in sklepov
računskega sodišča. V predlogu zakona je opredeljeno, da
revidiranec v primeru, da so z revizijo razkrite nepravilnosti,
predloži računskemu sodišču odzivno poročilo, v katerem
predstavi če sprejete in načrtovane ukrepe za odpravljanje ali
preprečevanje ponavljanja ugotovljenih nepravilnosti (29. člen).
Odzivno poročilo je poslovna listina in za resničnost navedb
odgovarja odgovorna oseba revidiranca. Resničnost navedb
lahko z dodatno revizijo ugotavlja RS. V primeru, da v odzivnem
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V prehodnih določbah je opredeljeno, da člani RS, ki so bili izvoljeni
po veljavnem zakonu, opravljajo svoje delo do konca mandata
(predsednik in namestnica na svojih dosedanjih funkcijah, člani
pa kot vrhovni državni revizorji) in da se nedokončani nadzori
dokončajo po veljavnem zakonu. Računsko sodišče mora nov
poslovnik RS predložiti v potrditev državnemu zboru v roku 180
dni po uveljavitvi tega zakona. V dveh letih po uveljavitvi tega
zakona izda računsko sodišče skupaj s Slovenskim inštitutom
za revizijo prve revizijske standarde.
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Predlog zakona o

OBLIGACIJSKIH

RAZMERJIH

V

IN

STVARNOPRAVNIH

LETALSTVU

(ZOSRL)

- EPA 872 - II - prva obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24/6-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBLIGACIJSKIH
STVARNOPRAVNIH RAZMERJIH V LETALSTVU,

IN

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- mag. Brane LUČOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PRVA OBRAVNAVA
24/6-1999

Predlog zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v
letalstvu
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I. UVOD

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Temeljni cilj Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v
letalstvu (v nadaljevanju: ZOSRL) je ureditev obligacijskih in
stvarnopravnih razmerij, postopkov izvršbe, zavarovanja terjatev
in kolizije zakonov na področju letalstva ob upoštevanju naslednjih
načel in opredelitev:

Letalsko pravo spada v transportno pravo. Ukvarja se z vrsto
vprašanj, katera lahko v grobem razdelimo na javna (predvsem
upravna in kazenska) in zasebna (premoženjska). V prvo skupino
spada zlasti problematika, ki jo ureja Konvencija o mednarodnem
civilnem letalstvu (Čikaška konvencija) iz leta 1944 s
spremembami (Ur.l. FLRJ-MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62 in Ur.l.
SFRJ-MP, št. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80; točka A.2 Akta o
notifikaciji nasledstva ..., Ur.l. RS, št. 24/92 in točka II.3. Obvestila
Ministrstva, Ur.l. RS-MP, št. 9/92 (Ur.l. RS, št. 35/92)) ter nekateri
drugi mednarodni sporazumi, oziroma še vedno veljavni, nekdaj
zvezni Zakon o zračni plovbi (Ur.l. SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89
in 29/90, ter Ur.l. RS, št. 58/93) z vrsto podzakonskih predpisov.
Gre predvsem za ureditev preletov državnih ozemelj, državno
pripadnost zrakoplovov, varnost zrakoplovov in zračnega
prometa, tranzit v mednarodnem zračnem prometu, kazniva
dejanja na zrakoplovih in podobno.

-

suverenost Republike Slovenije v zračnem prostoru nad njenih
ozemljem,
spoštovanje splošno veljavnih načel mednarodnega javnega
in zasebnega prava in mednarodnih pogodb,
varnost in zaščita potnikov, prtljage in tovora,
zakonitost,
dispozitivnost zakonskih določb,
kogentnost zakonskih določb,
preglednost in jasnost zakona.

Suverenost Republike Slovenije v zračnem prostoru nad njenih
ozemljem
To načelo temelji na ustavnih določbah, ki opredeljujejo Republiko
Slovenijo kot suvereno državo državljank in državljanov na
ozemlju Republike Slovenije. Suverenost v zračnem prostoru se
izraža z uveljavljanjem slovenske zakonodaje za vse udeležence
v zračnem prometu v Republiki Sloveniji. Čikaška konvencija
določa načelo suverenosti držav pogodbenic konvencije kot eno
od temeljnih načel, ki ga ureja že v prvem členu.

V drugo skupino letalskopravne tematike spadajo številne
konvencije, ki bodo na kratko opisane v nadaljevanju, ter še
vedno veljavni jugoslovanski Zakon o obligacijskih in temeljnih
materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi, ki ga je sprejela
nekdanja Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora 15. marca
1977, veljati pa je začel 1. januarja 1978 (Ur.l. SFRJ, št. 22/77 in
12/85). Ta skupina ureja premoženjskopravna vprašanja, kot na
primer letalski prevoz potnikov, prtljage in blaga ter odgovornost
letalskega prevoznika v primeru škode, posebne storitve z letali,
zakup letala, odgovornost za škode, ki jih letalo v letu povzroči na
zemlji, zavarovanje, stvarne pravice na letalu in kolizijska pravila.
Na podlagi zakona je bil sprejet Odlok o denarnih zneskih, do
katerih je omejena odgovornost prevoznika v zračni plovbi (Ur.l.
SFRJ, št. 48/88), v letu 1991 pa je bila določena uporaba denarne
enote Republike Slovenije (Ur.l. RS/I, št. 17/91).

Spoštovanje splošno veljavnih načel mednarodnega javnega in
zasebnega prava in mednarodnih pogodb
ZOSRL poudarja vprašanja, ki so neposredno povezana z
implementacijo konvencij, ki so nastale v okviru Mednarodne
organizacije civilnega letalstva (v nadaljevanju: ICAO) in
obveznosti, ki izhajajo iz Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani (Ul., št. 44-MP 13/97) (v nadaljevanju: ESP).
Spoštovanje mednarodnih obveznosti je v skladu z določbami
osmega člena Ustave Republike Slovenije zagotovljeno s tem,
da so določbe predlaganega zakona v skladu s splošno veljavnimi
načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo.

Od osamosvojitve Republike Slovenije leta 1991 se oba omenjena
zvezna zakona s podzakonskimi predpisi uporabljata smiselno
na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur.l. RS, št. 1-6/91). Dejstvo je, da Slovenija potrebuje svoje
predpise na področju letalstva, ki bodo v celoti usklajeni z
ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pogodbami, hkrati pa
bodo zaradi vključevanja v Evropsko unijo upoštevali tako
imenovani acquis communautaire.

Varnost in zaščita potnikov, prtljage in tovora

Eden od takšnih temeljnih predpisov je zakon na področju
obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu. Pri oblikovanju
zakona se je nujno pojavilo vprašanje, v kolikšni meri je možno
upoštevati bivši zvezni Zakon o obligacijskih in temeljnih
materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi (v nadaljevanju:
ZOTMR). Pri pisanju zakona so tedaj sodelovali vrhunski
jugoslovanski pravni strokovnjaki, ki so se zavedali nujnosti, da
je tovrsten domači predpis usklajen z mednarodnim pravom, dobro
pa so poznali tudi teorijo in sodno prakso s področja letalskega
prava. Ogrodje zakona je zato pomenilo odlično izhodišče za
oblikovanje novega predpisa, določbe pa je bilo potrebno
spremeniti, dopolniti, črtati ali na novo sestaviti zaradi drugačnega
ustavnopravnega sistema, novih mednarodnih pogodb in prava
Evropskih skupnosti.

Ta zakon želi na sodoben način urediti razmerja med letalskim
prevoznikom, bodisi, da je ta pogodbeni prevoznik, dejanski
prevoznik, zaporedni prevoznik oziroma izpolnitveni pomočnik
ter naročnikom prevoza, pošiljateljem, prejemnikom, potnikom in
upravičencem, ki ima po pogodbi zahtevek do prevoznika.
Zakonitost
Načelo zakonitosti je uveljavljeno z uskladitvijo zakonskih določb
z Ustavo RS in drugimi zakoni. ZOSRL upošteva ustavno določbo,
da se pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb določajo
samo z zakonom (87.člen Ustave RS).
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Dispozitivnost zakonskih določb

Druga smer unifikacije je posvečena poenotenju nacionalnih
letalskih predpisov in je lažja kot prva, saj vedno več držav
usklajuje svoje zakonodaje z mednarodnimi konvencijami, zlasti
na področju javnega (upravnega in kazenskega) prava.

Navedeno načelo je uveljavljeno v drugem členu ZOSRL, ki
določa, da lahko razmerja v zvezi z pogodbami iz tega zakona
stranke s pogodbo oziroma splošnimi prevoznimi pogoji uredijo
tudi drugače, če zakon tega ne prepoveduje.

Poleg mednarodne unifikacije letalskega prava s pomočjo
multilateralnih konvencij so izjemnega pomena tudi številni
bilateralni sporazumi o zračnem prometu, ki nedvomno prav tako
pospešujejo sodelovanje med državami na tem področju.

Kooentnost zakonskih določb
Načelo kogentnosti zakonskih določb opredeljuje tretji člen
ZOSRL, ki določa, da v kolikor ta zakon ne določa drugače ne
smejo biti v pogodbi oziroma splošnih pogojih določbe, s katerimi
je prevoznik popolnoma ali deloma prost odgovornosti iz tega
zakona, določbe, ki izključujejo ali omejujejo pravice, ki jih ima po
tem zakonu potnik ali naročnik prevoza, ter določbe, ki odvzemajo
dokazno breme prevozniku ali predpisujejo omejitve odgovornosti,
ki so za prevoznika ugodnejše od omejitev, ki jih določa ta zakon.

Za unifikacijo letalskega prava je pomembno tudi "praktično"
poenotenje prava (na primer v obliki avtonomnih kodifikacij,
formularnih pogodb), za kar ima precejšnje zasluge Združenje
mednarodnih letalskih prevoznikov (IATA - International Air Traffic Association), ki inter alia skrbi za izboljšanje varnosti v letalskem
prometu, sodelovanje prevoznikov, usklajevanje tarif ter
pogodbenih prevoznih pogojev, v zadnjem času pa se je intenzivno
angažiralo na področju odgovornosti letalskih prevoznikov v
primeru nesreče (The IATA Intercarrier Agreement on Passenger Liability -1995). Med regionalnimi mednarodnimi organizacijami
moramo omeniti Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC
- European Civil Aviation Conference), ki se ukvarja predvsem z
ekonomskimi vprašanji na področju letalstva kot na primer z
razmerjem med rednim in izrednim letalskim prometom, tarifami
in boljšim izkoriščanjem letalskih zmogljivosti. Slovenija je članica
te organizacija od leta 1993. Pomembna je tudi Komisija za zračni
transport v okviru Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), ki se
med drugim ukvarja z vsebino in višino odgovornosti letalskega
prevoznika. Tu so še Mednarodna organizacija pilotov (IFALPA),
Mednarodna organizacija letalskih kontrolorjev (IFATCA),
Mednarodno združenje zavarovateljev v zračnem prevozu (IUAI)
in Mednarodno združenje letališč (ICAA), vendar so naštete
mednarodne organizacije manj (neposredno) pomembne pri
izenačevanju letalskega prava.

Preglednost in jasnost zakona
To načelo se izraža v jasnosti zakonskih opredelitev ter v
celovitosti urejanja tega področja kot je navedeno v prvem členu
ZOSRL.

3. MEDNARODNO JAVNO PRAVNI PREGLED
3.1. Mednarodno poenotenje (unifikacija) letalskega
prava
Za unifikacijo letalskega prava je izjemno ICAO, ki je bila
ustanovljena leta 1944 na Čikaški konferenci. Slovenija je
polnopravna članica te organizacije od leta 1982. ICAO Ima
predvsem administrativno, legislacijsko in sodno funkcijo. Tako
sodeluje z državami članicami ter jim nudi strokovno pomoč,
sprejema tehnične anekse k Čikaški konvenciji, ki zagotavljajo
enotne standarde ter s tem varnejše letenje, pripravlja in sprejema
druge predpise, kot na primer konvencije, protokole, standarde,
priporočila in resolucije, s katerimi se ureja mednarodni zračni
prevoz in mednarodni zračni promet, rešuje spore med članicami
v zvezi z letalstvom, zagotavlja varen in kontinuiran razvoj
civilnega letalstva po vsem svetu, spodbuja razvoj izdelave in
uporabe zrakoplovov v miroljubne namene, spodbuja razvoj
zračnih poti, letališč in naprav za zračno plovbo za mednarodno
civilno letalstvo, zadovoljuje potrebe po varnem, rednem,
učinkovitem in ekonomičnem zračnem prevozu in spodbuja
varnost letenja v mednarodnem letalstvu.

3.2. Pregled pomembnejših mednarodnih sporazumov
na področju obligacijskih in stvarnopravnih razmerij v
letalstvu
3.2.1. Varšavska konvencija (1929)
Razvoj letalskega transporta po prvi svetovni vojni je dokaj hitro
botroval prvemu poskusu, da se unificirajo različni pravni režimi
na področju odgovornosti letalskih prevoznikov za prevoz
potnikov, prtljage in blaga (tovora, stvari). Tako so 12. oktobra
1929 v Varšavi številne države podpisale Konvencijo o izenačenju
nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, ki
je bolj znana kot Varšavska konvencija. Veljati je začela 13. februarja
1933 in trenutno obvezuje okrog 140 držav, vključno Slovenijo
(Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 124-XXXVII z dne 5.
junija 1931, str. 789 in zbirka Mednarodne pogodbe Kraljevine
Jugoslavije, letnica 1931, str. 277; Akt o nasledstvu..., Ur.l. RS MP, št. 5/94 (Ur.l. RS, št. 20/94)). Konvencija določa razpon svoje
uporabe ter ureja letalsko vozovnico, prtljažnico, letalski tovorni
list, odgovornost prevoznika za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter kombiniran prevoz. Med drugim je uvedla subjektivno (krivdno)
omejeno odgovornost letalskega prevoznika z obrnjenim
dokaznim bremenom za škodo, ki nastane med prevozom
potnikov, prtljage in blaga. Prevoznik ne odgovarja, če dokaže,
da je ukrenil vse potrebno za preprečitev škode ali da je bilo
nemogoče ukrepati na takšen način. V primeru smrti ali poškodbe
potnika lahko prevoznik omeji odgovornost na znesek v višini
10.000 USD (okoli 1.680.000 SIT).To pravico izgubi, če se dokaže,
da je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti
("vvilful misconduct").

Po mnenju ICAO naj bi unifikacija mednarodnega civilnega
letalskega prava potekala v dveh smereh. Prva naj bi zajela
izenačevanja posameznih vprašanj, ki jih določene konvencije
različno urejajo (nekakšna "unifikacija unifikacije"), pri čemer
prihaja do težav, ker se letalsko pravo zaradi svoje dinamičnosti
lažje prilagaja novim potrebam z novimi pravnimi rešitvami, težje
pa se odpove starim konvencijam, ki jih zato nove konvencije ne
derogirajo. Tipičen primer predstavlja problematika odgovornosti
letalskega prevoznika za prevoz potnikov, njihove prtljage in blaga,
ki je izvirno urejena z Varšavsko konvencijo ter potem večkrat
spremenjena in dopolnjena. Tako imamo kljub navidezni unifikaciji
številne različne mednarodne pravne režime (od subjektivne do
objektivne odgovornosti, od banalno nizkih do bistveno višjih limitov
odgovornosti), ki ne prispevajo k razvoju sodobnega letalstva.
Zato ni presenetljivo, da je ena od najpomembnejših sedanjih
nalog ICAO prav posodobitev "Varšavskega sistema".

poročevalec, št. 54

42

13. julij 1999

3.2.2. Konvencija o priznanju pravic na letalu (1948)

3.2.7. Montrealski protokoli št. 1,2,3 in 4 (1975)

Države so na pobudo Konference mednarodnega civilnega
letalstva (1944) že 19. junija 1948 v Ženevi podpisale Konvencijo
o mednarodnem priznanju pravic na letalu, ki jo je Državni zbor
Republike Slovenije ratificiral 19. februarja 1997 (Ur.l. RS - MP, št.
3/97 (Ur.l. RS, št. 16/97)). S konvencijo so se pogodbene stranke
med drugim zavezale, da bodo priznale lastninsko pravico na
letalu, pravico pridobiti letalo z nakupom skupaj s posestjo, pravico
imeti v posesti letalo na podlagi zakupnih pogodb za najmanj šest
mesecev ter hipoteko in vsako podobno pravico na letalu,
določeno s pogodbo kot jamstvo za plačilo dolga.

Do ponovnih sprememb Varšavske konvencije, Haaškega
protokola in Guatemalskega protokola je prišlo v Montrealu, kjer
so države 25. septembra 1975 sprejele štiri Montrealske
protokole, od katerih je Slovenija ratificirala Protokole št. 1, 2 in 4
( Ur.l. SFRJ - MP, št. 1/78; Akt o notifikaciji nasledstva..., Ur.l. RS
- MP, št. 15/92, točka B.4 (Ur.l. RS, št. 54/92)). Protokoli 1, 2 in 3
spreminjajo le obračunsko enoto (uvajajo posebne pravice črpanja
- Special Dravving Rights, ki predstavljajo obračunsko enoto
Mednarodnega denarnega sklada), Protokol št. 4 pa prinaša večje
spremembe Varšavske konvencije, spremenjene v Haagu leta
1955, glede listin, ki se nanašajo na blago, odgovornosti prevoznika
(uvaja objektivno odgovornost letalskega prevoznika za prevoz
blaga) in višine odškodnine. Protokol št. 3 spreminja Guatemalski
protokol (objektivna odgovornost z limitom 100.000 SDR oziroma
okoli 23.380.000 SIT), ki nas ne obvezuje, zato tega protokola
Slovenija ni ratificirala. Zaenkrat veljajo le Protokoli št. 1,2 in 4 in
sicer od aprila 1999.

3.2.3. Konvencija o škodi, ki jo tuja letala povzročijo
tretjim osebam na zemlji (tleh) (1952,1978)
V Rimu je bila 7. oktobra 1952 podpisana Konvencija o škodi, ki jo
tuja letala povzročijo tretjim osebam na zemlji (tleh), veljati pa je
začela 4. februarja 1958. Konvencija naj bi bila spremenjena in
dopolnjena s Protokolom, ki so ga države podpisale 23. septembra
1978 v Montrealu, vendar še ne velja. Bivša Jugoslavija ni ratificirala
navedenih dokumentov, prav tako pa se za takšen korak ni
odločila Slovenija. Konvencija ureja omejeno objektivno
odškodninsko (izvenpogodbeno) odgovornost letalskega
prevoznika za škodo na tleh ter ustvarja podlago za obvezno
letalsko zavarovanje.

3.2.8. Konvencija Združenih narodov o mednarodnem
multimodalnem prevozu blaga (1980)
Omeniti velja tudi Konvencijo Združenih narodov o mednarodnem
multimodalnem prevozu blaga, ki je bila podpisana v Ženevi 24.
maja 1980, vendar še ne velja. Konvencija bi lahko prišla v poštev,
če bi na primer letalski prevoznik organiziral prevoz tudi z drugimi
prevoznimi sredstvi ter bi tako postal "podjemnik multimodalnega
prevoza", za katerega uvaja konvencija enotno omejeno
subjektivno odgovornost za prevoz blaga, z obrnjenim dokaznim
bremenom. Tako bivša Jugoslavija kot Slovenija nista ratificirali
konvencije.

3.2.4. Haaški protokol (1955)
Prve spremembe Varšavske konvencije so bile sprejete v otiliki
Protokola o spremembi Konvencije o izenačenju nekaterih pravil,
ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, ki je bil podpisan v
Haagu 28. septembra 1955 ter sedaj obvezuje tudi Slovenijo (Ur.l.
FLRJ - MP, št. 6/59; Akt o nasledstvu..., Ur.l. RS - MP, št. 5/94 (Ur.l.
RS, št. 20/94)). Haaški protokol je začel veljati 1. avgusta 1963 in
inter alia povečuje prevoznikovo krivdno odgovornost za prevoz
potnikov na 20.000 USD (okoli 3.360.000 SIT) ter ukinja "letalsko
navtično napako" (na primer oprostitev prevoznikove
odgovornosti v primeru napake pilota v zvezi s pilotiranjem).

3.2.9. Najnovejše spremembe Varšavske konvencije
Po nekaterih podatkih naj bi nova Uredba Sveta o odgovornosti
letalskih prevoznikov v primeru nesreč (Council Regulation (EC)
No. 2027/97 of 9 October 1997) in prizadevanja I ATA vplivale na
spremembe Varšavske konvencije, do katerih je prišlo na
diplomatski konferenci v mesecu maju 1999 v Montrealu, ko je
bila sprejeta nova Konvencija o poenotenju nekaterih pravil o
mednarodnem letalskem prevozu (v nadaljevanju: Montrealska
konvencija). Rešitve te konvencije so ZOSRL že upoštevane.

3.2.5. Guadalajarska konvencija (1961)
Letalske čarterske prevoze ureja Konvencija, ki dopolnjuje
Varšavsko konvencijo o izenačenju nekaterih pravil v
mednarodnem zračnem prevozu, ki ga opravlja nekdo, ki ni
pogodbeni prevoznik, sprejeta v Guadalajari 18. septembra 1961.
Guadalajarska konvencija je začela veljati 1. maja 1964 in prav
tako obvezuje Slovenijo (Ur.l. SFRJ - MP, št. 3/78; Akt o notifikaciji
nasledstva..., Ur.l. RS - MP, št. 15/92, točka B.5 (Ur.l. RS, št. 54/
92)).

3.3. Usklajenost predloga zakona z mednarodnim
letalskim pravom
Enega od ključnih pogojev za mednarodno unifikacijo prava pomeni
supremacija mednarodnega prava nad nacionalnim pravom, ki
naj bi jo zagotavljale državne ustave. Ustava Republike Slovenije
na primer v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi
v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe pa se morajo neposredno
uporabljati. Domači zakoni torej le dopolnjujejo mednarodno pravo,
ne ?mejo pa mu nasprotovati. Takšno načelo izhaja iz 27. člena
Dunajske konvencije o pogodbenem pravu iz leta 1969, ki določa,
da se posamezna članica ne more sklicevati na svoje notranje
pravo, da bi opravičila neizpolnjevanje mednarodne pogodbe.
Slovensko ustavno ureditev glede veljavnosti mednarodnega
prava nekateri imenujejo "teorija koordinacije", ker na
kompromisen način podreja nacionalno pravo mednarodnemu,
ustavne norme pa postavlja nad mednarodno pravo.

3.2.6. Guatemalski protokol (1971)
Ker je varšavski sistem odgovornosti z bliskovitim tehnološkim
razvojem na področju letalsfva postal okoren ter po mnenju
potrošnikov (potnikov) preveč pisan na kožo letalskim
prevoznikom, so države 8. marca 1971 poskušale drugič
spremeniti Varšavsko konvencijo z Guatemalskim protokolom, ki
naj bi uvedel objektivno odgovornost letalskega prevoznika pri
prevozu potnikov, z zelo omejenimi možnostmi ekskulpacije. Limit
odgovornosti je bil povečan na okoli 130.000 USD (okoli 21.800.000
SIT). Protokol še ne velja in ga tudi ni podpisala ter ratificirala
bivša Jugoslavija, pa tudi Slovenije ne obvezuje.
13. julij 1999
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Predlog Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v
letalstvu je usklajen z vsemi navedenimi mednarodnimi
pogodbami, razen z Guatemalskim protokolom iz leta 1971 in
Montrealskim protokolom št. 3 iz leta 1975, ki še ne veljata, pa
tudi Slovenija ju ni ratificirala. Delno sta upoštevana Montrealski
protokol št. 4, ki ga je sicer Slovenija ratificirala, vendar zaenkrat
še ne velja, ter Konvencija o multimodalnem prevozu, ki je
Slovenija še ni ratificirala.
'

prevoznikov na letalske proge znotraj Evropske skupnosti, cen
vozovnic in tarif v zračnem prometu, sistemov kompenzacije v
rednem letalskem prometu v primeru, da se potnik ne more vkrcati
na letalo, agencijskih potovanj, počitnic in izletov ter nepoštenih
pogojev v potrošniških pogodbah.
Vlada Republike Slovenije je 8. januarja 1998 sprejela posebno
Strategijo Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo
(EPA 371-11, Poročevalec DZ RS, št. 4, 16.1.1998 in št. 48 in 48/I,
17.10.1997) ter predlagala Državnemu zboru, da jo obravnava in
sprejme morebitna stališča oziroma sklepe. Na podlagi strategije
je Vlada RS izdelala Državni program za prevzem pravnega reda
EU (Poročevalec DZ RS, št. 11, 24. februar 1999). V Strategiji so
med drugim navedeni cilji usklajevanja slovenske zakonodaje z
evropsko, kot na primer razvoj v smeri zanesljivih in stroškovno
učinkovitih transportnih storitev, ki bodo upoštevale varnost vseh
udeležencev v prometu, racionalno rabo energije, regionalni razvoj
in zaščito okolja; učinkovita ureditev preskrbe s storitvami
zračnega transporta; vključitev Slovenije v enoten letalski trg in
sprejem nove zakonodaje o zračnem prometu ter podpis
sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega
prostora. Čeprav so bolj ali manj vsi predpisi EU, ki jih mora
prevzeti Slovenija, s področja javnega letalskega prava oziroma
v okviru vsebin Zakona o zračni plovbi, ki ga bo nadomestil Zakon
o letalstvu ter podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
so bile pri pripravi predloga Zakona o obligacijskih in
stvarnopravnih razmerjih v letalstvu upoštevane naslednje uredbe:

4. HARMONIZACIJA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI
4.1. ACOUIS COMMUNAUTAIRE
Unifikacija prava dobiva nove dimenzije v okviru Evropske unije
(v nadaljevanju: EU), kjer morajo sedanje in bodoče članice
prevzeti tako imenovani acquis communautaire s pomočjo
poenotenja (unifikacije), usklajevanja (harmonizacije) in prilagajanja
(koordinacije). Za poenotenje prava evropskih skupnosti se
uporabljajo pogodbe in uredbe, za usklajevanje in prilagajanje pa
direktive. Ob včlanitvi v EU bo moralo tudi v Sloveniji prevladati
pravo EU, kar pomeni, da bomo morali odpraviti načelo
supremacije ustave in uvesti načelo supremacije mednarodnega
prava (tudi nad ustavo).
Slovenija bo morala torej v fazi pridruženega članstva v EU
prevzeti acquis (predpise, sodne odločbe in druge pravne
dokumente skupnosti), kar določa Evropski pridružitveni
sporazum, ki ga je Slovenija podpisala 10. junija 1996 v
Luksemburgu, 15. julija 1997 pa ga je sprejel Državni zbor (Ur.l.
RS, št. 13/97 (44/97) in ki je začel veljati 1. februarja 1999.

- Uredba Sveta, ki uvaja skupna pravila za sistem odškodovanja
za zavrnjeno vkrcanje v rednem zračnem prometu (Council Regulation (EEC) No. 295/91 of 4 February 1991);
- Uredba Sveta o licenciranju letalskih prevoznikov (Council Regulation (EEC) No. 2407/92 of 23 July 1992);

Sporazum določa v 3. členu, da pridružitev vključuje prehodno
obdobje, ki traja največ šest let. Omeniti moramo še 83. člen, ki je
izrecno namenjen transportu in med drugim obvezuje
pogodbenice, da razvijajo in širijo sodelovanje, ki naj Sloveniji
omogoča izboljšanje prevoza z odpravo upravnih, tehničnih in
drugih ovir. Določba ima podlago v členih 74-84 Rimske pogodbe
(1957), ki po spremembah in dopolnitvah iz Maastrichta (1992)
še posebej poudarja pomen ukrepov za izboljšanje varnosti v
transportu.

- Uredba o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč
(Council Regulation (EC) No. 2027/97 of 9 October 1997).

4.2. UREDITEV V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
V državah Evropske unije seveda naštete uredbe veljajo
neposredno, kar pomeni, da so postale del notranjega prava
posamezne članice. Glede veljavnosti mednarodnih konvencij pa
je stanje naslednje (vir: Schadee H. et al. (uredniki), Transport:
International Transport Treaties, Vol. 2, Kluvver Law International,
The Hague, London, Boston, 1994, s spremembami in
dopolnitvami):

V mesecu decembru 1994 je Svet EU v Essnu sprejel Belo knjigo
z naslovom Priprava pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope
na vključitev v notranji trg Evropske unije, ki jo je Evropska komisija
objavila maja 1995. Bela knjiga je namenjena desetim državam
kot pripomoček pri pripravi ustrezne zakonodaje, ki bo usklajena
z evropskim pravnim redom, vendar nima pravnega učinka in ne
predstavlja del pogajanj za pristop, kakor tudi ne prejudicira takšnih
pogajanj, vključno z možnimi prehodnimi sporazumi. Bela knjiga
obsega dva dela; v prvem je prikazana politična analiza namena,
konteksta in vrste prilagajanja ter način njenega izvajanja, drugi
del, v obliki priloge, pa obsega podrobno predstavitev zakonodaje
EU na področju notranjega trga. Komisija opozarja države v
tranziciji na ključne zakonodajne ukrepe s področja trga, ki so
razdeljeni na triindvajset sektorjev, med katerimi je tudi promet
oziroma transport.

- Varšavska konvencija: ratificirale so jo vse sedanje članice EU;
- Konvencija o priznanju pravic na letalu: ratificirala jo je večina
članic EU, razen Avstrije, Finske, Irske in Španije;
- Konvencija o škodi, ki jo tuja letala povzročijo tretjim osebam na
zemlji: konvencijo so ratificirale Belgija, Italija, Luksemburg in
Španija, Protokol pa ni ratificirala nobena članica EU;.
- Haaški protokol: ratificirale so ga vse članice EU;
- Guadalajarska konvencija: ratificirale so jo vse članice EU, razen
Portugalske in Španije;

Med ukrepe I. stopnje (prvi po prioriteti) na področju letalskega
transporta spada uskladitev slovenske zakonodaje z uredbami
in direktivami na področju izdajanja licenc, tehničnih pogojev in
upravnih postopkov v zračnem prometu, preiskave nesreč,
kodeksa poslovanja za računalniške sisteme rezervacij,
omejevanja hrupa in dodeljevanja pristajalnih koridorjev.

- Guatemalski protokol: ratificirale so ga le Grčija, Italija in
Nizozemska;
- Montrealski protokoli: Protokola št. 1 in 2 je ratificirala večina
članic EU, razen Avstrije, Belgije, Luksemburga in Nemčije;
Protokola št. 3 in 4 je prav tako ratificirala večina članic EU, razen
Avstrije, Belgije, Francije, Nemčije in Luksemburga;

Bela knjiga priporoča tudi ukrepe II. stopnje kot na primer
harmonizacijo predpisov na področju dostopa letalskih
poročevalec, št. 54
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- Janko L., Pristopna strategija na zakonskem področju, PP 2/98,
str. 1-4 (Priloga).
- Koman Perenič L., Uporaba mednarodnega prava v notranjem
pravu RS, PP 1/96, str. 9.
- Kranjc V., Uporaba avtonomnih pravil obligacijskega prava,
Podjetje in delo 5-6/1996/XXII, str. 578-587.
- Margo R.D., Aviation Insurance, Second Edition, Buttervvorths,
London, 1989.
- Pavčnik M. (urednik), Pravo (Leksikoni Cankarjeve založbe),
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987.
- Pavliha M., Na pragu neomejene odgovornosti letalskih
prevoznikov v potniškem prometu, PP, št. 11/96, str. 1-3 (Priloga).
- Pavliha, Odgovornost letalskega prevoznika v primeru nesreče,
Pravnik, Ljubljana, let. 53(1998), str. 353-366.
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- Pavliha, International and lnterdisciplinary Characteristics of
Transportation ("Traffic") Lavv, 1 st International Conference on
Traffic Science, Proceedings, Fakulteta za pomorstvo in promet
in Slovensko društvo za znanost v prometu, Portorož, 20.-21.
november 1997, str. 69-75.
- Pavliha, Poenotenje transportnega prava, Podjetje in delo 6-7/
1998/XXIV, str. 724-747.
- Planinšec V., Nesporazumi o mednarodnih virih letalskega prava,
PP 2/89, str. 7.
- Planinšec, Napačen uradni prevod konvencije - napačna
opredelitev prevoznikove odgovornosti, Pravnik, Ljubljana, let.
46 (1991), 1-2, str. 79-81.
- Prek M., Usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnimi akti
evropske skupnosti, PP 24/97, str. 1-4 (Priloga).
- Sedgvvick Accident Information betvveen 01-Jan-1997 and 31Dec-1997 ordered by Date of Loss, and betvveen 01-Jan-1998
and 31-Dec-1998 (do vključno 10. marca 1998).
- Schadee H. et al. (uredniki), Transport: International Transport
Treaties, Vol. 2, Kluvver Lavv International, The Hague, London,
Boston, 1994 (s spremembami in dopolnitvami).
- Šorli N., Pogodba o (mednarodnem) prevozu stvari (blaga) z
letalom; objavljeno v N. Plavšak (ured.), Gospodarske pogodbe,
prva knjiga, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993, str. 290-317.
-Trajkovič M., Vazduhoplovno pravo, Službeni list SFRJ, Beograd,
1981.
- Wilkinson C., IATA regime "to hit insurers", Insurance Day,
25.3.1997.

- Konvencija Združenih narodov o mednarodnem mullimodalnem
prevozu blaga: konvencije še ni ratificirala nobena članica EU.

5. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH
POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Sprejetje in uveljavitev zakona ne bo terjalo nobenih posebnih
novih proračunskih finančnih sredstev. Predlagani zakon ne
ustanavlja novih institucij in tudi ne nalaga novih obveznosti.

6. VIRI
Pri izdelavi strokovnih podlag za pripravo predloga ZOSRL so bili
uporabljeni zlasti naslednji viri:
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8. prejemnik je oseba, katera je v namembnem kraju upravičena
prevzeti tovor, ki je bil oddan za prevoz;

II. BESEDILO ČLENOV

9. potnik je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do prevoza z
letalom;
PRVI DEL

10. upravičenec je oseba, ki ima po pogodbi zahtevek do
prevoznika;

SPLOŠNE DOLOČBE

11. mednarodni prevoz je prevoz z letalom, pri katerem sta po
prevozni pogodbi odhodni kraj in namembni kraj na ozemlju dveh
držav ali na ozemlju ene same države, če je predviden vmesni
pristanek na ozemlju druge države.

1. člen
Področje urejanja

12. SDR ( Special Dravving Rights) so posebne pravice črpanja
(obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad.

Ta zakon ureja obligacijska in stvarnopravna razmerja, postopek
izvršbe, zavarovanje terjatev ter kolizije zakonov na področju
letalstva.

13. Letalo za potrebe tega zakona pomeni vsako napravo, ki se
lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije
zraka na zemeljsko površino (zrakoplov).

2. člen
Dispozitivnost zakonskih določb
DRUGI DEL

Razmerja v zvezi s pogodbami iz tega zakona lahko stranke s
pogodbo oziroma splošnimi prevoznimi pogoji uredijo tudi drugače,
če zakon tega ne prepoveduje.

OBLIGACIJSKA RAZMERJA

3. člen
Kogentnost zakonskih določb

I. POGLAVJE

(1) Če ta zakon ne določa drugače, ne smejo biti v pogodbi
oziroma splošnih prevoznih pogojih določbe, s katerimi je
prevoznik popolnoma ali deloma prost odgovornosti iz tega
zakona, določbe, ki izključujejo ali omejujejo pravice, ki jih ima po
tem zakonu potnik ali naročnik, prevoza, ter določbe, ki odvzemajo
dokazno breme prevozniku ali predpisujejo omejitve odgovornosti,
ki so za prevoznika ugodnejše od omejitev, ki jih določa ta zakon.

POGODBE O PREVOZU POTNIKOV, PRTLJAGE IN
TOVORA
(PREVOZNE POGODBE)

(2) Prevoznik je dolžan objaviti splošne prevozne pogoje na
običajen način.

Prevoz potnikov in prtljage

I. oddelek

1. Pogodba o prevozu potnikov
4. člen
Temeljni pojmi
Posamezni pojmi, uporabljeni vtem zakonu imajo naslednji pomen:

5. člen
Vsebina pogodbe

1. prevoznik je oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike,
prtljago in tovor;

(1) Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali
prevoznik in naročnik prevoza.

2. pogodbeni prevoznik je oseba, ki je sklenila s potnikom,
naročnikom prevoza ali pošiljateljem prevozno pogodbo;

(2) S pogodbo o prevozu potnikov prevzame prevoznik
obveznost, da bo prepeljal potnika v skladu z voznim redom
oziroma v določenem času od odhodnega kraja do namembnega
kraja, potnik pa se obveže, da bo plačal dogovorjeno prevoznino.

3. dejanski prevoznik je oseba, ki ni pogodbeni ali zaporedni
prevoznik, vendar izvaja bodisi ves prevoz ali del prevoza;

(3) S pogodbo, ki jo skleneta prevoznik in naročnik prevoza,
prevzame prevoznik obveznost, da bo prepeljal enega ali več
potnikov, ki jih določi naročnik prevoza.

4. zaporedni prevoznik je oseba, ki izvaja del prevoza na podlagi
prevozne pogodbe, ki jo sklene prvi prevoznik, ter s privolitvijo
potnika oziroma naročnika prevoza;
5. izpolnitveni pomočnik je oseba, ki za izvršitev prevoza dela po
naročilu prevoznika ali za njegov račun;

6. člen
Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza

6. naročnik prevoza je oseba, ki sklene prevožno pogodbo s
pogodbenim prevoznikom;

(1) Prevoznik in naročnik prevoza lahko skleneta pogodbo o
prevozu enega ali več potnikov za eno ali več potovanj ali za
določen čas, z vsem letalom ali določenim številom sedežev.

7. pošiljatelj je oseba, v čigar imenu je na podlagi pogodbe oddan
tovor za prevoz;
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7. člen
Vozovnica

razlogov varnosti v letalstvu ali zaradi vzrokov, za katere je
odgovoren potnik.

(1) Prevoznik je dolžan izdati vozovnico, ki je lahko posamična ali
skupinska.

11. člen
Prekinitev potovanja

(2) Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov,
vendar se obstoj te pogodbe lahko dokazuje tudi drugače.

(1) Če pride med potovanjem do prekinitve potovanja iz razlogov,
za katere potnik ni odgovoren, in če traja prekinitev v domačem
prometu dalj kot tri ure oziroma v mednarodnem prometu dalj kot
šest ur, je potnik upravičen:

(3) Vozovnica se mora praviloma glasiti na ime.
(4) Če se vozovnica glasi na ime, se brez prevoznikove privolitve
ne sme prenesti na drugega potnika.

1. zahtevati, da ga skupaj s prtljago prevoznik s svojim ali drugim
primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja;

(5) Prevoznik lahko zavrne prenos vozovnice iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena le tedaj, ko ima opravičene razloge.

2. zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem času
odpelje nazaj v odhodni kraj in mu vrne prevoznino za neizvršeni
del pogodbenega potovanja;

(6) V vozovnici morajo biti navedeni odhodni in namembni kraj ter
čas odhoda letala, ki je določen z voznim redom oziroma s
pogodbo.

3. odstopiti od pogodbe in zahtevati, da mu prevoznik vrne
prevoznino za neizvršeni del potovanja.
t
(2) V primeru prevoza po 1. in 2. točki prvega odstavka tega člena
je za morebitno škodo, ki nastane na poti, odgovoren prevoznik
po določbah tega zakona.

8. člen
Pravica potnika do odstopa od pogodbe
(1) Potnik ima pravico, da odstopi od pogodbe o prevozu, preden
se začne izpolnjevati pogodba.

(3) Če potnik zaradi prekinitve potovanja ne odstopi od pogodbe,
mu mora v času čakanja na nadaljevanje potovanja prevoznik na
svoje stroške zagotoviti prenočišče, hrano in pijačo na način, ki
je običajen v letalstvu.

(2) Prevoznik je dolžan potniku vrniti prevoznino, če potnik opusti
potovanje, in sicer v domačem prometu najpozneje štiriindvajset
ur, v mednarodnem prometu pa najpozneje oseminštirideset ur
pred začetkom potovanja.

12. člen
Zavrnitev vkrcanja na letalo

(3) Če potnik opusti potovanje pod pogoji iz drugega odstavka
tega člena, sme prevoznik obdržati največ deset odstotkov
prevoznine.

(1) Če se zaradi prevelikega števila rezervacij potnik na more
vkrcati na letalo v rednem prometu, čeprav ima veljavno vozovnico,
potrjeno rezervacijo za to potovanje in se pravočasno prijavi za
to potovanje, lahko izbira med:
•

9. člen
Odstop od pogodbe zaradi višje sile

1. povrnitvijo prevoznine za neizvršeni del pogodbenega
potovanja;

(1) Če potnik ali njegov ožji družinski član, ali njegov spremljevalec,
brez katerega ne more potovati, pred začetkom potovanja umre
ali zboli, tako da ne more potovati ali bi bilo potovanje škodljivo za
njegovo zdravje, se plačana prevoznina vrne, če je bil prevoznik
pred odhodom letala obveščen o tem, da potovanje ni mogoče.

2. spremembo smeri leta v namembni kraj ob prvi priložnosti;
3. spremembo smeri leta na kasnejši datum, ki ustreza potniku.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima prevoznik
pravico, da obdrži največ pet odstotkov prevoznine.
(3) Če nastane ovira za potovanje iz prvega odstavka tega člena
med prevozom, se prevoznina vrne v sorazmerju z
neizkoriščenim delom poti.

(2) Ne glede na potnikovo izbiro iz prvega odstavka tega člena
mu mora prevoznik plačati odškodnino v gotovini ali na kakšen
drug dogovorjen način, in sicer najmanj v višini 120 SDR v tolarski
protivrednosti za lete do 3500 kilometrov in 240 SDR v tolarski
protivrednosti za lete preko 3500 kilometrov glede na namembni
kraj, ki je naveden v vozovnici.

10. člen
Odložitev potovanja

(3) Prevoznik ni dolžan plačati odškodnine iz drugega odstavka
tega člena, če potnik potuje brezplačno ali z vozovnico po znižani
ceni, ki ni neposredno ali posredno dostopna javnosti.

(1) Če se potovanje v domačem prometu ne začne v dveh urah,
v mednarodnem prometu pa v štirih urah od časa, ki je po redu
letenja ali pogodbi določen za odhod letala (odložitev potovanja),
sme potnik pred odhodom letala zahtevati od prevoznika, da ga s
svojim ali z drugim primernim letalom oziroma drugim prevoznim
sredstvom prepelje do namembnega kraja, ali pa ima pravico
opustiti potovanje in zahtevati, da se mu vrne prevoznina.

(4) Poleg odškodnine iz drugega odstavka tega člena mora
prevoznik zagotoviti potniku iz prvega odstavka tega člena
povrnitev stroškov za teletonsko ali kakšno drugo sporočilo v
namembni kraj, hrano in pijačo v razumnem razmerju s čakalnim
časom in prenočišče v primerih, ko je potrebno prenočiti eno ali
več noči.
(5) Kadar prevoznik ponudi spremembo smeri leta do
namembnega kraja z nadomestnim letom, katerega čas prihoda
ne presega z voznim redom predvidenega časa prihoda prvotno
rezerviranega leta za več kot dve uri pri letih do 3500 kilometrov
in za več kot štiri ure pri letih preko 3500 kilometrov, lahko

(2) Če potnik zaradi odložitve ne opusti potovanja, mu mora
prevoznik za obdobje odložitve na svoje stroške zagotoviti hrano
in pijačo, potniku, ki ne prebiva v odhodnem kraju, pa tudi
prenočišče, na način, ki je običajen v letalstvu, razen če je bilo
potovanje odloženo zaradi akta pristojnega upravnega organa iz
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odškodnino iz drugega odstavka tega člena zmanjša za 50
odstotkov.

(4) Pri pogodbi o prevozu potnikov za določen čas z vsem letalom
sme pogodbeni prevoznik zaupati prevoz dejanskemu
prevozniku samo s pogojem, da je to dogovorjeno v pogodbi ali
da se kasneje naročnik prevoza s tem izrecno strinja.

(6) V primeru pogodbe o prevozu potnikov med prevoznikom in
naročnikom prevoza, mora prevoznik plačati odškodnino iz
drugega odstavka tega člena naročniku prevoza.

16. člen
Zamenjava letala

(7) Če v primeru, ko v določenem kraju, mestu ali regiji več
letališč zagotavlja storitve, prevoznik ponudi potniku iz prvega
odstavka tega člena let na letališče, ki ni namembno, mu mora
povrniti stroške za potovanje od tega letališča do namembnega
letališča oziroma do drugega kraja v bližini namembnega letališča,
s katerim soglaša potnik.

(1) Če je v pogodbi dogovorjen prevoz potnikov za določen čas
z vsem letalom, sme prevoznik v pogodbi določeni tip letala
zamenjati z drugim tipom samo s privolitvijo naročnika prevoza.
(2) Če prevoznik brez privolitve naročnika prevoza zamenja v
pogodbi določeni tip letala z drugim tipom, je odgovoren za škodo,
ki jo zaradi tega pretrpi naročnik prevoza.

(8) Če na letu s prevelikim številom rezervacij potnik soglaša, da
ga prevoznik premesti v razred, ki je nižji od navedenega v
vozovnici, mu mora prevoznik vrniti razliko v prevoznini.

17. člen
Izpolnjevanje naročnikovih navodil

13. člen
Upoštevanje zavrnitve vkrcanja v splošnih prevoznih
pogojih prevoznika

(1) Pri pogodbi o prevozu potnikov za določen čas z vsem letalom
je prevoznik dolžan izpolnjevati navodila naročnika prevoza v
mejah pogodbe.

(1) Prevoznik mora v svojih splošnih prevoznih pogojih določiti
pravila, ki jih bo upošteval v primeru zavrnitve vkrcanja pri letu s
prevelikim številom rezervacij, ter jih dati na razpolago javnosti v
svojih agencijah, drugih potovalnih agencijah in prodajnih mestih
ter na okencih za prijavo potnikov, kakor tudi potniku iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

(2) Naročnik prevoza ne sme določiti takšnega potovanja, ki bi
letalo, posadko ali potnike spravilo v nevarnost, kakršne ob
sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, kot tudi ne potovanja,
pri katerem je pričakovati, da se bo končalo z bistveno
prekoračitvijo časa, za katerega je sklenjena pogodba.

(2) Prevoznik mora vključiti v pravila iz prvega odstavka tega
člena možnost, da se povabijo osebe, ki bi bile pripravljene odstopiti
sedeže potnikom iz prvega odstavka prejšnjega člena v zameno
za odškodnino.

18. člen
Razpolaganje z nezasedenimi sedeži letala
(1) Če je v pogodbi dogovorjen prevoz potnikov z vsem letalom,
sme prevoznik razpolagati z nezasedenimi sedeži letala le s
privolitvijo naročnika prevoza.

(3) Prevoznik mora v pravilih upoštevati interese potnikov, ki jim
je potrebno dati prednost pri vkrcanju zaradi upravičenih razlogov,
kot na primer invalidom in otrokom brez spremstva.
•
14. člen
Odgovornost naročnika prevoza

(2) Če prevoznik razpolaga z nezasedenimi sedeži na podlagi
privolitve naročnika prevoza, se s pogodbo dogovorjena
prevoznina sorazmerno zniža.

(1) Če se naročnik prevoza in prevoznik ne dogovorita drugače,
je naročnik prevoza odgovoren prevozniku za obveznosti, ki
izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

(3) Če prevoznik razpolaga z nezasedenimi sedeži brez privolitve
naročnika prevoza, odgovarja tudi za škodo, ki jo zaradi tega
pretrpi naročnik prevoza.

(2) Če je naročnik prevoza odgovoren prevozniku za obveznosti,
ki izvirajo iz prevozne pogodbe, lahko potnik uveljavlja svoje
terjatve zaradi odstopa, prekinitve, odložitve, neizvršitve zaradi
zavrnjenega vkrcanja oziroma zamude pri prevozu, samo od
naročnika prevoza.

2. Odgovornost prevoznika

(3) Če se naročnik prevoza in potnik ne dogovorita drugače
mora naročnik prevoza priskrbeti potniku prevoznikove storitve.

19. člen
Odgovornost za smrt, okvaro zdravja ali poškodbo
potnika

15. člen
Dejanski prevoznik

(1) Prevoznik objektivno odgovarja za škodo, ki ne presega
100.000 SDR v tolarski protivrednosti in nastane zaradi smrti,
okvare zdravja ali poškodbe potnika v času letalskega prevoza .

(1) Če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno, sme
pogodbeni prevoznik zaupati prevoz potnikov dejanskemu
prevozniku s pogojem, da zagotovi enake ali podobne prevozne
pogoje.

(2) Če prevoznik dokaže, da je škodo iz prvega odstavka tega
člena krivdno povzročil ali k njej prispeval poškodovani oziroma
umrli potnik, se njegova odgovornost za škodo zmanjša
sorazmerno s prispevkom potnika k škodi.

(2) Razmerje med pogodbenim in dejanskim prevoznikom ureja
njuna medsebojna pogodba.

(3) Če škoda iz prvega odstavka tega člena presega 100.000
SDR v tolarski protivrednosti, je prevoznik odgovoren za celotno
škodo, razen če dokaže, da je on ali izpolnitveni pomočnik, da je
ravnal kot skrben prevoznik oziroma skrben gospodar.

(3) Če ni v pogodbi drugače določeno, veljajo za razmerja med
pogodbenim in dejanskim prevoznikom določbe tega zakona, ki
se nanašajo na prevoz.
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(4) Če je odškodninski zahtevek iz prvega odstavka tega člena
vložen po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti zoper
izpolnitvenega pomočnika, lahko ta oseba omeji odgovornost do
zneska iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je delala
preko svojih pooblastil.

(4) Prevoznik odgovarja za škodo iz prvega in tretjega odstavka
tega člena tudi v primeru, da jo povzroči izpolnitveni pomočnik.
(5) Pri prevozu potnikov po pogodbi o prevozu za določen čas z
vsem letalom odgovarja za škodo iz prvega in tretjega odstavka
tega člena naročnik prevoza solidarno s prevoznikom.
(6) Pogodbeni in dejanski prevoznik odgovarjata solidarno za
škodo iz prvega in tretjega odstavka tega člena.

(5) Izpolnitveni pomočnik ne more omejiti svoje odgovornosti, če
se dokaže, da je škodo povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.

20. člen
Obvezno nezgodno zavarovanje

(6) Pri prevozu potnikov po pogodbi o prevozu za določen čas z
vsem letalom odgovarja za škodo iz prvega odstavka tega člena
naročnik prevoza solidarno s prevoznikom.

Prevoznik je dolžan skleniti nezgodno zavarovanje v višini
zavarovalne vsote, ki znaša najmanj toliko kot znesek iz prvega
odstavka prejšnjega člena tega zakona.

(7) Pogodbeni in dejanski prevoznik odgovarjata solidarno za
škodo iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Reklamacija

21. člen
Predplačilo odškodnine

(1) Odškodninski zahtevek za škodo iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega zakona je treba vložiti pri prevozniku v
obliki reklamacije v petnajstih dneh od dneva, ko bi se moralo
začeti potovanje, ki je bilo odloženo oziroma ni bilo opravljeno,
oziroma od dneva, ko je bilo potovanje prekinjeno oziroma
končano.

(1) Prevoznik mora brez odlašanja, vendar najkasneje petnajst
dni po ugotovitvi identitete fizične osebe, ki je upravičena do
odškodnine, plačati akontacijo, ki je nujna za kritje njenih takojšnjih
materialnih potreb v sorazmerju z nastalo škodo.
(2) V primeru smrti potnika predplačilo iz prvega odstavka tega
člena ne sme biti manjše od 15.000 SDR po potniku v tolarski
protivrednosti.

(2) Če odškodninski zahtevek ni vložen v roku iz prvega odstavka
tega člena, ga po preteku tega roka ni več mogoče vložiti.

(3) Plačilo predplačila odškodnine ne pomeni priznanja
odgovornosti prevoznika in se vračuna v odškodnino oziroma se
vrne prevozniku, če ni odgovoren za škodo.

(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporabi, če se dokaže, da je
bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.
(4) Drugi odstavek tega člena se uporabi tudi v primeru, da je
škodo namenoma ali iz hude malomarnosti povzročil izpolnitveni
pomočnik, če prevoznik dokaže, da je ta oseba delala preko
svojih pooblastil.

22. člen
Obvezna sestavina splošnih prevoznih pogojev
Določbe iz 19., 20. in 21. člena tega zakona so sestavni del
splošnih prevoznih pogojev in jih mora dati prevoznik na razpolago
v svojih agencijah, drugih potovalnih agencijah in prodajnih mestih
ter na okencih za prijavo potnikov.

25. člen
Kumulacija odškodninskih zahtevkov
Celoten znesek odškodnine iz prvega odstavka 23. člena tega
zakona, ki se sme zahtevati za enega potnika v zvezi z istim
dogodkom od prevoznika in izpolnitvenega pomočnika, oziroma
od pogodbenega in dejanskega prevoznika ter izpolnitvenih
pomočnikov, ne sme presegati zneska iz prvega odstavka 23.
člena tega zakona, razen če je bila škoda povzročena namenoma
ali iz hude malomarnosti.

23. člen
Odgovornost za drugo škodo, ki jo utrpi potnik
(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi odložitve
ali prekinitve potovanja ali zamude pri prevozu z letalom, do
zneska dvojne prevoznine, razen če dokaže, da je on ali
izpolnitveni pomočnik ravnal kot skrben prevoznik oziroma skrben
gospodar.

26. člen
Odgovornost dejanskega prevoznika

(2) Prevoznik ne more omejiti odgovornosti do zneska iz
prejšnjega odstavka, če se dokaže, da je bila škoda povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti.

(1) Dejanski prevoznik ne more izgubiti pravice do omejitve
odgovornosti iz prvega odstavka 23. člena tega zakona zaradi
dejanja ali opustitve pogodbenega prevoznika ali izpolnitvenega
pomočnika.

(3) Prevoznik lahko omeji odgovornost do zneska iz prvega
odstavka tega člena, če je škodo namenoma ali iz hude
malomarnosti povzročil izpolnitveni pomočnik, če dokaže, da je
ta oseba delala preko svojih pooblastil.
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(2) Dejanskega prevoznika ne zavezuje nikakršen sporazum, s
katerim bi pogodbeni prevoznik prevzel večje obveznosti ali se
odpovedal pravicam, ki mu jih daje ta zakon, razen če ni v takšen
sporazum izrecno privolil.
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3. Prevoz prtljage

(2) Kot registrirana prtljaga se za prevoz ne morejo oddati stvari,
za katere je potrebno posebno dovoljenje, ali ki se morajo
prevažati pod posebnimi pogoji, ali ki utegnejo po svoji naravi
povzročiti nevarnost za letalo ali za potnike ali povzročiti škodo
drugi prtljagi, kakor tudi ne stvari, ki zaradi svoje narave, obsega
ali teže ne spadajo v prostore, ki so določeni za prtljago.

27. člen
Ročna prtljaga
(1) Na podlagi prevozne pogodbe ima potnik pravico, da prinese
v letalo ročno prtljago, za katero skrbi sam, prevoznik pa jo mora
prepeljati brez posebnega plačila.

(3) Prevoznik določi v splošnih prevoznih pogojih, do katere teže
in obsega lahko potnik odda registrirano prtljago in do katere teže
se ta prtljaga prevaža brez posebnega plačila.

(2) V letalo se kot ročna prtljaga ne smejo prinesti stvari, ki utegnejo
po svoji naravi in obsegu pomeniti nevarnost ali oviro za letalo,
potnike ali druge stvari, ali ne spadajo v prostore, ki so določeni
za potnike.

32. člen
Pisni ugovor v primeru škode

(3) Prevoznik določi v splošnih prevoznih pogojih, koliko sme biti
največ težka in obsežna ročna prtljaga, ki jo lahko potnik prinese
v letalo.

(1) Prevoznik ne odgovarja za škodo zaradi poškodbe prtljage,
oddanih dragocenosti in drugih predmetov velike vrednosti, če
potnik ne ugovarja pisno takoj, ko odkrije škodo, najpozneje pa v
sedmih dneh od njihovega prevzema.

28. člen
Odgovornost prevoznika za ročno prtljago

(2) Če je nastala škoda zaradi zamude pri prevozu prtljage, mora
potnik vložiti ugovor najpozneje v enaindvajsetih dneh od dneva,
ko je prispel v namembni kraj.

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi poškodbe
ali izgube ročne prtljage, če potnik dokaže, da je bila škoda
povzročena po krivdi prevoznika ali izpolnitvenega pomočnika.

(3) Če so obstajale okoliščine, ki so potniku onemogočile, da bi
vložil ugovor v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena, ga
mora vložiti takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v sedmih dneh
po prenehanju navedenih okoliščin.

(2) Če je bila ročna prtljaga poškodovana ali izgubljena zaradi
nesreče letala, odgovarja prevoznik za nastalo škodo, razen če
dokaže, da je on ali izpolnitveni pomočnik ravnal kot skrben
prevoznik oziroma skrben gospodar.

(4) Prevoznik se ne more sklicevati na prepozni ugovor, če je on
ali izpolnitveni pomočnik škodo povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.

29. člen
Omejitev odgovornosti

33. člen
Pridržna pravica

(1) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe
ročne prtljage največ do zneska 332 SDR v tolarski protivrednosti
na potnika.

Prevoznik ima za zavarovanje svojih terjatev v zvezi s prevozom
pridržno pravico na registrirani prtljagi in sprejetih dragocenosti
ali drugih predmetih velike vrednosti.

(2) Prevoznik ne more omejiti odgovornosti do zneska iz prvega
odstavka tega člena, če se dokaže, da je on ali izpolnitveni
pomočnik povzročil škodo namenoma ali iz hude malomarnosti.

34. člen
Smiselna uporaba določb o prevozu tovora

30. člen
Prevoz dragocene ročne prtljage

Za odgovornost prevoznika za registrirano prtljago se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za prevoz tovora.

(1) Potnik lahko odda prevozniku za prevoz dragocenosti ali druge
predmete velike vrednosti in navede znesek, ki je večji od zneska
iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(2) Če prevoznik sprejme v hrambo predmete iz prvega odstavka
tega člena, mora izdati pisno potrdilo, potniku pa lahko zaračuna
posebno plačilo.

II. oddelek
Prevoz tovora

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena odgovarja prevoznik
do navedenega zneska za vsako škodo, ki nastane zaradi izgube
ali poškodbe takega predmeta, kakor tudi zaradi zamude pri
njegovi izročitvi.

1. Pogodba o prevozu tovora

(4) Če se predmet iz prvega odstavka tega člena izgubi, se
domneva, da škoda ustreza navedenemu znesku.

35. člen
Vsebina pogodbe
(1) Pogodbo o prevozu tovora skleneta prevoznik in naročnik
prevoza.

31. člen
Registrirana prtljaga

(2) S pogodbo o prevozu tovora prevzame prevoznik obveznost,
da bo prepeljal tovor z letalom, naročnik prevoza pa da bo plačal
prevoznino.

(1) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz prtljago, ki ni ročna
prtljaga (registrirana prtljaga), in o tem izdati pisno potrdilo.
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36. člen
Vrste pogodbe o prevozu tovora

43. člen
Odgovornost pošiljatelja do prevoznika

Pogodba o prevozu tovora lahko velja za enega ali več prevozov
ali za določen čas, za celotno zmogljivost ali del zmogljivosti
letala, za določeno količino enot tovora ali za posamezno enoto
tovora.

Če ni dogovorjeno drugače, odgovarja tudi pošiljatelj prevozniku
za obveznosti iz pogodbe o prevozu tovora, če se nanašajo na
tovor, ki ga je pošiljatelj oddal prevozniku za prevoz.
44. člen
Smiselna uporaba drugih določb tega zakona

37. člen
Oblika pogodbe o prevozu tovora

Za prevoz tovora se smiselno uporabljajo določbe o prevozu
potnikov iz 15., 16., 17. in 18. člena tega zakona.

Pogodba o prevozu tovora z vsem letalom za določen čas ali za
več prevozov mora biti sklenjena v pisni obliki, drugače nima
pravnega učinka.
38. člen
Določanje količine tovora

2. Listine o tovoru

(1) Količina tovora, ki se odda za prevoz, je lahko določena s
številom kosov, težo, prostornino, dimenzijami ali kombinirano.
*
(2) V dvomu se količina določa z mero, ki je običajna v kraju, kjer
se tovor odda prevozniku.

45. člen
Letalski tovorni list in druga sredstva
(1) Pošiljatelj izroči letalski tovorni list prevozniku.
(2) Letalski tovorni list se lahko s soglasjem pošiljatelja nadomesti
s kakšnim drugim sredstvom, s katerim se ugotavljajo podatki o
prevozu, ki naj se opravi. V primeru, da se uporabi takšno drugo
sredstvo, izda prevoznik pošiljatelju na njegovo zahtevo potrdilo
o prejemu tovora, s katerim je mogoče identificirati pošiljko in ki
omogoča vpogled v podatke, ki jih vsebuje to drugo sredstvo.

39. člen
Sprememba tovora pri pogodbi o prevozu z vsem
letalom
Pri pogodbi o prevozu tovora z vsem letalom sme naročnik
prevoza namesto dogovorjenega tovora oddati za prevoz drugi
tovor, če se s tem prevozni pogoji ne spremenijo v škodo
prevoznika, če zaradi tega ne bi bilo zadržano letalo ali ne bi bila
ogrožena njegova varnost in če pošiljatelj na prevoznikovo zahtevo
položi varščino za terjatev, ki bi utegnila nastati zaradi zamenjave
tovora.

(3) Če v krajih tranzita in v namembnem kraju ni možno
ugotavljanje podatkov o prevozu na podlagi sredstev iz prejšnjega
odstavka, prevoznik zaradi tega nima pravice odpovedati prevoza
tovora.
46. člen
Prevozne listine v primeru večih enot tovora

40. člen
Naročnikov pooblaščenec za oddajo tovora

(1) Če se prevaža več tovorkov, ima prevoznik pravico zahtevati
od pošiljatelja, da sestavi letalski tovorni list za vsak tovorek
posebej.

(1) Naročnik prevoza lahko pooblasti drugo osebo, da odda v
svojem imenu za prevoz vso dogovorjeno količino ali del
dogovorjene količine tovora le, če je za to upravičen po prevozni
pogodbi.

(2) Če se prevaža več tovorkov in je letalski tovorni list
nadomeščen z drugim sredstvom iz drugega odstavka prejšnjega
člena, ima pošiljatelj pravico zahtevati od prevoznika, naj mu
vroči posebno potrdilo o prejemu tovora za vsak tovorek posebej.

(2) Prevoznik ne odgovarja osebi iz prvega odstavka tega člena
za obveznosti, ki bi bile večje od tistih, ki so bile prevzete s
pogodbo z naročnikom.

47. člen
Trije izvodi letalskega tovornega lista

41. člen
Odgovornost naročnika za pošiljatelja
Če med naročnikom prevoza in prevoznikom ni drugače
dogovorjeno, odgovarja naročnik prevoza, ki je pooblastil koga
drugega, da kot pošiljatelj odda prevozniku tovor v prevoz, za
obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu tovora.

(1) Pošiljatelj sestavi letalski tovorni list v treh izvodih. Prvi izvod,
ki ima označbo "za prevoznika", podpiše pošiljatelj. Drugi izvod z
oznako "za prejemnika" podpišeta pošiljatelj in prevoznik in se
vroči prejemniku, ko prejme blago. Tretji izvod z oznako "za
pošiljatelja" podpiše prevoznik in ga izroči pošiljatelju, ko sprejme
tovor v prevoz. Prevoznik se mora podpisati, preden se tovor
naloži v letalo.

42. člen
Obveznosti naročnika prevoza do pošiljatelja

(2) Podpis prevoznika oziroma pošiljatelja je lahko natisnjen ali
nadomeščen s pečatom.

Če v pogodbi med naročnikom prevoza in pošiljateljem ni drugače
dogovorjeno, prevzame naročnik prevoza le obveznost, da
preskrbi pošiljatelju prevoznikove storitve.
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48. člen
Vsebina letalskega tovornega lista

52. člen
Pravica prevoznika, da v letalski tovorni list zapiše
pripombe o videzu tovora

(1) Letalski tovorni list mora vsebovati:

(1) Prevoznik sme zapisati v letalski tovorni list pripombe o videzu
tovora in embalaže.

1. odhodni in namembni kraj;
2. morebitne vmesne pristanke v tujih državah, če sta odhodni in
namembni kraj na območju Republike Slovenije;

(2) Če v letalskem tovornem listu niso navedene pripombe iz
prvega odstavka tega člena, se domneva, da tovor in embalaža
nista imeli zunanjih napak.

3. težo pošiljke.
(2) Letalski tovorni list lahko vsebuje tudi druge podatke kot na
primer kraj in datum izdaje, ime in naslov pošiljatelja, ime in naslov
prejemnika, vrsto in količino tovora, seznam listin, ki so priložene
letalskemu tovornemu listu, rok za izročitev tovora, vrednost
tovora in druge podatke.

53. člen
Potrebni podatki in listine
(1) Pošiljatelj mora dati prevozniku vse podatke in priložiti
letalskemu tovornemu listu vse listine, ki so potrebne za carinske,
policijske in druge upravne formalnosti in jih dati na razpolago
prevozniku.

49. člen
Učinek letalskega tovornega lista na prevozno pogodbo

(2) Pošiljatelj odgovarja prevozniku za vsako morebitno škodo, ki
nastane zaradi tega,, ker ne priskrbi vseh potrebnih podatkov
oziroma listin ali če so ti nepopolni ali nepravilni.

Nespoštovanje določb iz prejšnjih členov, ki se nanašajo na letalski
tovorni list, nima vpliva na obstoj in veljavnost prevozne pogodbe,
za katero veljajo določbe tega zakona vključno z določbami o
omejitvi odgovornosti.

(3) Prevoznik ni dolžan preverjati, ali so podatki in listine iz tega
člena popolni in pravilni.

50. člen
Odgovornost za resničnost, popolnost in pravilnost
podatkov v letalskem tovornem listu

54. člen
Odgovornost pošiljatelja za lastnosti tovora
Pošiljatelj je odgovoren za škodo, povzročeno osebam, letalu in
drugim stvarem zaradi lastnosti tovora, ki je oddan v prevoz, če
prevoznik za te lastnosti ni vedel in tudi ni mogel vedeti.

(1) Pošiljatelj je odgovoren za resničnost podatkov in izjav, ki jih je
vpisal v letalski tovorni list ali katere je v njegovem imenu vpisala
druga oseba. Pošiljatelj je prav tako odgovoren za pravilnost
podatkov, ki jih je dal sam ali jih je dala druga oseba v njegovem
imenu prevozniku, da bi se vpisali v potrdilo o prejemu tovora in
so bili vključeni med podatke, ki so registrirani na drug način iz 45.
člena tega zakona.

3. Izvršitev prevoza
55. člen
Prevozna pot

(2) Pošiljatelj mora prevozniku povrniti škodo, ki jo utrpi prevoznik
ali ki jo utrpijo tretje osebe, katerim prevoznik odgovarja, nastalo
zaradi nepravilnih, nepopolnih ali neresničnih podatkov ali izjav
glede tovora, ki jih je pošiljatelj dal sam ali so bile dane v njegovem
imenu.

(1) Prevoznik mora tovor prepeljati po zračni poti, ki je dogovorjena
v pogodbi (prevozna pot).
(2) Če prevozna pot ni bila dogovorjena, mora prevoznik opraviti
prevoz po zračni poti, ki je običajna.

(3) Prevoznik je odgovoren pošiljatelju za vsako škodo, ki jo utrpi
pošiljatelj ali tretja oseba, kateri odgovarja pošiljatelj, če je do
takšne škode prišlo zaradi nepravilnih, nepopolnih ali neresničnih
izjav ali podatkov, ki jih je vpisal prevoznik ali jih je v njegovem
imenu vpisal kdo drug v potrdilo o prejemu tovora ali med podatke,
vpisane na drug način iz 45. člena tega zakona.

(3) Prevoznik sme izjemoma opraviti prevoz po drugi zračni poti,
če to zahtevajo varnost v letalstvu ali drugi opravičeni razlogi.
56. člen
Prevozni rok

51. člen
Domneve, ki izhajajo iz letalskega tovornega lista

(1) Prevoznik mora prepeljati tovor v dogovorjenem roku (prevozni
rok).

(1) Ko je tretji izvod letalskega tovornega lista oziroma potrdilo o
prejemu izročen pošiljatelju, se domneva, da je sklenjena prevozna
pogodba in da je tovor prevzet v prevoz pod pogoji, navedenimi v
letalskem tovornem listu.

(2) Če prevozni rok ni dogovorjen, mora prevoznik opraviti prevoz
v času, ki je običajen glede na dolžino poti, vrsto letala in vse
ostale okoliščine, ki vplivajo na čas prevoza.

(2) Domneva se, da so podatki v letalskem tovornem listu ali v
potrdilu o prejemu tovora, o teži, dimenzijah in embalaži, kakor
tudi o številu tovorkov, resnični.

57. člen
Potek prevoznega roka

(3) Če se prevoznik v navzočnosti pošiljatelja prepriča o podatkih,
navedenih v letalskem tovornem listu o prostornini, teži in stanju
tovora, in to navede v letalskem tovornem listu, ali če preveri
videz blaga in embalaže, se šteje, da so ti podatki oziroma stanje
resnični.
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je prišlo zaradi vzrokov, ki so onemogočili začetek ali nadaljevanje
prevoza in za katere ni kriv prevoznik.

61. člen
Izvrševanje pravice do razpolaganja brez vpisa

(3) Šteje se, da je prevozni rok potekel v trenutku, ko je bilo
prejemniku izročeno obvestilo, da je tovor prispel v namembni
kraj in da je pripravljen za izročitev, ali v trenutku, ko je prevoznik
tovor poskusil izročiti prejemniku.

(1) Če prevoznik izpolni pošiljateljevo zahtevo za razpolaganje s
tovorom, čeprav mu ni bil izročen tretji izvod letalskega tovornega
lista ali izvod potrdila o prejemu tovora izdanega pošiljatelju, mora
povrniti škodo, ki je nastala z izpolnitvijo zahteve za razpolaganje,
tistemu, ki je upravičeni imetnik tretjega izvoda letalskega
tovornega lista ali potrdila o prejemu blaga.

58. člen
Dolžnost zahtevati navodila

(2) Določba prejšnjega odstavka ne vpliva na prevoznikovo
pravico do regresa proti pošiljatelju.

(1) Če prevoznik iz kakršnih koli vzrokov nima možnosti, da bi
izpolnil prevozno pogodbo po dogovorjenih pogojih, ovira pa traja
dlje časa, ali pa ni gotovo, koliko časa bo trajala, mora zahtevati
navodila od tistega, ki je upravičen razpolagati s tovorom.

62. člen
Nezmožnost izvrševanja pravice do razpolaganja

(2) Če prevoznik ne more ravnati po prvem odstavku tega člena
ali če ne more ravnati po prejetem navodilu, mora v skladu z
okoliščinami primera tovor preložiti, ga vrniti v odhodni kraj ali
ravnati kako drugače, pri tem pa paziti na koristi upravičenca.

Če zahteve za razpolaganje s tovorom ni mogoče izpolniti ali če
bi bila z njeno izpolnitvijo povzročena škoda prevozniku ali
imetnikom zahteve za razpolaganje z drugim tovorom, mora
prevoznik o tem nemudoma obvestiti pošiljatelja.

4. Pravica razpolaganja s tovorom

63. člen
Zavrnitev zahteve za razpolaganje
(1) Prevoznik lahko zavrne izpolnitev zahteve za razpolaganje s
tovorom:

59. člen
Pošiljateljeve pravice razpolaganja

1. če zahteve ni več mogoče izpolniti;

(1) Pošiljatelj, ki je izpolnil vse svoje obveznosti iz prevozne
pogodbe, ima pravico razpolagati s tovorom na naslednje načine:

2. če bi nastala škoda za koga, ki je upravičen razpolagati z
drugim tovorom;

1. tovor sme umakniti iz odhodnega in namembnega letališča;

3. če bi za prevoznika nastala škoda ali če bi bili stroški izpolnitve
zahteve večji od vrednosti tovora;

2. tovor sme zadržati med prevozom na kateremkoli vmesnem
letališču;

4. če bi bila izpolnitev zahteve v nasprotju s carinskimi in drugimi
predpisi.

3. sme zahtevati, naj bo tovor na namembnem letališču izročen
osebi, ki v letalskem tovornem listu ali drugem sredstvu iz 45.
člena tega zakona ni označena kot prejemnik;

(2) V primerih iz 3. točke prejšnjega odstavka prevoznik ne sme
zavrniti izpolnitve zahteve, če mu je ponujeno ustrezno
zavarovanje.

4. sme zahtevati, naj se tovor vrne v odhodni kraj.
(2) Zahtevo za razpolaganje s tovorom iz prejšnjega odstavka
sporoči pošiljatelj pogodbenemu prevozniku, njegovemu
izpolnitvenemu pomočniku pa le, če je bilo tako dogovorjeno.

64. člen
Obvestilo upravičencu do razpolaganja

(3) Pošiljatelj z izvrševanjem pravice razpolaganja s tovorom ne
sme prizadejati škode prevozniku in drugim pošiljateljem in mora
nositi stroške, ki so nastali zaradi izvrševanja pravic razpolaganja
s tovorom.

Če prevoznik zavrne izpolnitev zahteve, mora brez odlašanja
obvestiti vložnika zahteve in se ravnati po določbah 58. člena
tega zakona.

(4) Pošiljatelj, ki razpolaga s tovorom po prvem odstavku tega
člena, mora predložiti pogodbenemu prevozniku ali njegovemu
pooblaščencu tretji izvod letalskega tovornega lista ali potrdila o
prejemu tovora.

65. člen
Odgovornost prevoznika
(1) Če prevoznik ne izpolni zahteve iz prvega odstavka 59. člena
tega zakona ali če ne ravna po 64. členu tega zakona, je odgovoren
za škodo, ki zaradi tega nastane.

(5) Prevoznik ali njegov pooblaščenec ima pravico zahtevati, naj
se zahteva za razpolaganje s tovorom vpiše v prvi izvod letalskega
tovornega lista ali na potrdilo o prejemu tovora in naj bo dana v
pisni obliki.

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka in iz prvega odstavka 61.
člena tega zakona ne sme biti večja od zneska, ki bi ga moral
prevoznik povrniti, če bi se tovor, ki je bil izročen za prevoz,
izgubil.

60. člen
Omejitev pravic razpolaganja

66. člen
Prenehanje pravic razpolaganja

(1) Stranki lahko s pogodbo izključita ali omejita pravico
razpolaganja s tovorom iz prejšnjega člena .

(1) Pošiljateljeva pravica razpolaganja s tovorom preneha, ko
tovor prispe v namembni kraj in ko prejemnik zahteva izročitev
tovora.

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka, ki ni vpisan v letalski tovorni
list ali na potrdilo o prejemu tovora, nima pravnega učinka.
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(2) Prejemnik je upravičen zahtevati od prevoznika, da mu izroči
tovor, če iz pošiljateljevega naročila ne izhaja kaj drugega in če je
izpolnil svoje obveznosti, ki so navedene v 90. in 91. členu tega
zakona.

71. člen
Nezmožnost izročitve tovora
(1) Če prejemnika ni mogoče najti, ali če noče prevzeti tovora,
mora prevoznik brez odlašanja zahtevati navodila od pošiljatelja.

(3) Če prejemnik po zahtevi iz prvega odstavka tega člena noče
prevzeti tovora ali če prejemnika ni mogoče obvestiti o prejetem
tovoru, pošiljatelj znova pridobi pravico razpolaganja s tovorom.

(2) Če prevoznik ne prejme v primernem roku od pošiljatelja
navodila ali če prejetega navodila ne more izpolniti, lahko odda
tovor na stroške in nevarnost tistega, ki je upravičen razpolagati
s tovorom, v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi
ali ga sam vzame v hrambo. O tem mora brez odlašanja obvestiti
pošiljatelja ali tistega, ki je upravičen razpolagati s tovorom.

(4) Če je prevoznik priznal izgubo tovora ali če tovor ni prispel v
namembni kraj v sedmih dneh od dneva, ko bi moral prispeti, je
prejemnik upravičen uveljavljati pravice, ki izvirajo iz prevozne
pogodbe.

(3) Če odda tovor v hrambo komu drugemu, je prevoznik
odgovoren za njegovo izbiro.

5. Izročitev tovora

(4) Če prevoznik ravna po drugem odstavku tega člena, se šteje,
da je prevoz končan.

67. člen
Izročitev tovora

72. člen
Prodaja tovora

(1) Prevoznik mora tovor izročiti v namembnem kraju, ki je
naveden v pogodbi ali letalskem tovornem listu oziroma v kraju,
ki ga določi tisti, ki je upravičen razpolagati s tovorom.

(1) Če pošiljatelj oziroma tisti, ki je upravičen razpolagati s
tovorom, ne prevzame tovora v tridesetih dneh od dneva, ko je bil
dan v hrambo, je prevoznik upravičen prodati tovor.

(2) Če ni v pogodbi drugače določeno, prevoznik izroči tovor
prejemniku na letališču namembnega kraja.

(2) Prevoznik lahko proda tovor tudi pred potekom roka iz
prejšnjega odstavka.

(3) Prevoznik je dolžan izročiti tovor prejemniku, ki je naveden v
letalskem tovornem listu. Če letalski tovorni list ni bil izdan, ga
mora izročiti tistemu, ki je v prevozni pogodbi ali kako drugače
določen za prevzem tovora.

1. če se tovor kvari ali če je neposredna nevarnost, da se bo
pokvaril;
2. če stroški za hrambo ne bi bili v sorazmerju z vrednostjo
tovora;

(4) Če pošiljatelj v skladu z 59. členom tega zakona določi za
prejemnika kakšno drugo osebo, ne pa tisto, ki je navedena v
letalskem tovornem listu ali potrdilu o prejemu tovora, mora
prevoznik izročiti tovor tej drugi osebi.

3. če zaradi odložitve prodaje ne bi mogel dobiti zneska, ki bi
zadoščal za kritje njegovih terjatev in stroškov za hrambo tovora.

(5) Če ni drugače dogovorjeno, mora prevoznik brez odlašanja
obvestiti prejemnika, da je tovor prispel v namembni kraj.

73. člen
Način prodaje
(1) Tovor se proda na javni dražbi, razen če gre za tovor, ki se
kvari, ali za tovor, za katerega je cena določena ali se oblikuje na
borzi.

68. člen
Ugovori prejemnika
(1) Če prejemnik tovora ne ugovarja pisno zaradi poškodbe tovora
takoj po prevzemu, se domneva, da mu je bil tovor izročen v
stanju, v kakršnem je bil prevzet za prevoz, oziroma tako, kot je
navedeno v letalskem tovornem listu ali potrdilu o prejemu tovora.

(2) Znesek, ki ga prevoznik dobi s prodajo tovora, mora po odbitku
svoje terjatve v zvezi z njegovim prevozom in po odbitku stroškov
za hrambo in prodajo položiti pri sodišču, ki je pristojno za kraj
prodaje, v dobro osebe, ki je upravičena razpolagati s tovorom, in
jo o tem obvestiti.

(2) Če poškodbe ni bilo mogoče opaziti ob prevzemu tovora,
mora prejemnik ugovarjati pri prevozniku takoj, ko odkrije
poškodbo, najpozneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko je
prevzel tovor.

6. Prevoznikova odgovornost

69. člen
Škoda zaradi zamude

74. člen
Prevoznikova odgovornost

Če je prišlo do škode zaradi zamude pri izročitvi tovora, mora
prejemnik ugovarjati pisno v enaindvajsetih dneh od dneva, ko
mu je bil izročen tovor.

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube in
poškodovanja tovora, ki ga prevzame za prevoz in do katere
pride med trajanjem letalskega prevoza, kakor tudi za škodo,
nastalo zaradi zamude pri prevozu in izročitvi tovora prejemniku.

70. člen
Odgovornost prevoznika

(2) Prevoznik odgovarja za škodo iz prejšnjega odstavka tudi v
primeru, če jo povzroči njegov izpolnitveni pomočnik.

Če prejemnik tovora ne ugovarja pisno v roku, ki je določen v 68.
in 69. členu tega zakona, prevoznik ni odškodninsko odgovoren,
razen če je škoda nastala namenoma ali iz hude malomarnosti
prevoznika oziroma njegovega izpolnitvenega pomočnika.
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(3) Za čas letalskega prevoza se šteje čas od prevzema tovora
na odhodnem letališču do izročitve tovora tistemu, ki je upravičen
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razpolagati z njim, na namembnem letališču ali na kakšnem
drugem letališču.

vrste v kraju in času izročitve prejemniku.
79. člen
Višina odgovornosti prevoznika

(4) Če zajema pogodba o letalskem prevozu tovora tudi prevoz
pred začetkom ali po končanem prevozu z letalom, se šteje, da je
škoda nastala med prevozom z letalom.

(1) Odškodnina za škodo, za katero je prevoznik odgovoren pri
prevozu tovora, ne more presegati 17 SDR v tolarski
protivrednosti za kilogram tovora.

75. člen
Primeri, ko prevoznik ne odgovarja

(2) Odškodnina za škodo pri prevozu tovora je lahko višja od
omejitve iz prejšnjega odstavka v primeru, da se v prevozni
pogodbi navede večja vrednost tovora. V takšnem primeru
odgovarja prevoznik do navedene vrednosti za izgubo,
poškodovanje ali zamudo pri izročitvi tovora.

(1) Prevoznik ne odgovarja za škodo iz prejšnjega člena, če
dokaže, da je škoda nastala zaradi enega ali več naslednjih
vzrokov:
1. napake, pomanjkljivosti ali lastnosti tovora;

(3) Če je vrednost tovora navedena na način iz prejšnjega
odstavka, ima prevoznik pravico do povečanja prevoznine.

2. neustreznega pakiranja tovora, ki ga ni opravil prevoznik ali
njegovi izpolnitveni pomočniki;

(4) Domneva se, da vrednost tovora ustreza znesku,
navedenemu v drugem odstavku tega člena, če prevoznik ne
dokaže nasprotno.

3. vojne ali oboroženega spopada;
4. zaradi akta državnega organa, ki se nanaša na uvoz, izvoz ali
tranzit tovora.

80. člen
Odgovornost v primeru poštnih pošiljk

(2) Prevoznik tudi ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi zamude
pri prevozu tovora, če dokaže, da je on ali njegov izpolnitveni
pomočnik ravnal kot skrben prevoznik oziroma skrben gospodar.

Pri prevozu poštnih pošiljk z letalom odgovarja prevoznik poštni
upravi v skladu s predpisi, ki urejajo razmerje med prevozniki in
poštnimi upravami.

(3) Če prevoznik dokaže, da je škoda iz tega člena nastala zaradi
vzrokov na strani tistega, ki bi sicer Ijil upravičen do odškodnine,
se njegova odgovornost zmanjša sorazmerno za toliko, za kolikor
je upravičenec pripomogel k škodi.

81. člen
Neomejena odgovornost prevoznika

76. člen
Izguba lovora

(1) Prevoznik se ne more sklicevati na omejitev odgovornosti iz
79. člena tega zakona, če je on ali njegov izpolnitveni pomočnik
povzročil škodo namenoma ali iz hude malomarnosti.

(1) Domneva se, da je tovor izgubljen med prevozom, če ga
prevoznik ni izročil prejemniku v sedmih dneh od dneva, ko bi ga
po pogodbi moral izročiti, ali če prevoznik pred potekom
navedenega roka izjavi, da je tovor izgubljen.

(2) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitev odgovornosti iz 79.
člena tega zakona, če je škoda nastala zaradi ravnanja njegovega
izpolnitvenega pomočnika, ta pa je pri tem prekoračil svoja
pooblastila.

(2) Če v pogodbi ni določen rok za izročitev, se računa rok iz
prejšnjega odstavka od dneva, ko bi tovor moral biti izročen v
skladu z drugim odstavkom 56. člena tega zakona.

82. člen
Razširitev odgovornosti na druge škode

77. člen
Obseg odgovornosti

Prevoznik, ki se ne more sklicevati na omejitev odgovornosti iz
79. člena tega zakona, je poleg škod iz 77. člena tega zakona
odgovoren tudi za vsako drugo škodo, ki je nastala zaradi izgube,
poškodovanja ali zamude pri izročitvi tovora.

(1) Prevoznik odgovarja za vrednost izgubljenega tovora ali
njegovega dela ali za zmanjšanje vrednosti poškodovanega
tovora.

83. člen
Kogentnost in dispozitivnost določb tega poglavja

(2) Če je tovor iz prejšnjega odstavka izročen prejemniku z
zamudo, je prevoznik odgovoren tudi za škodo, povzročeno z
zamudo.

Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega zakona so lahko v pogodbi
o prevozu tovora določila, po katerih je prevoznik popolnoma ali
deloma oproščen odgovornosti ali ki predvidevajo omejitve
odgovornosti, ki so za prevoznike ugodnejše od omejitev po tem
zakonu, vendar samo za primer izgube ali poškodovanja, nastale
zaradi narave ali napake tovora, ki se prevaža.

(3) Poleg zneska iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
prevoznik povrniti pošiljatelju v primeru izgube vso plačano
prevoznino in druge stroške, nastale med prevozom, v primeru
poškodbe tovora pa sorazmeren znesek, toda največ v višini iz
prvega oziroma drugega odstavka 79. člena tega zakona.

84. člen
Smiselna uporaba drugih določb tega zakona

78. člen
Določanje vrednosti tovora

Za prevoz tovora se smiselno uporabljajo tudi določila o prevozu
potnikov iz 25. in 26. člena tega zakona.

V primeru izgube ali poškodovanja tovora se njegova vrednost
ugotavlja po določeni oziroma tržni ceni tovora enake količine in
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7. Prevoznina

90. člen
Dolžnosti prejemnika v primeru prevoza brez letalskega
tovornega lista

85. člen
Določanje prevoznine

Če se prevoz opravlja brez letalskega tovornega lista, mora
prejemnik, ki zahteva izročitev tovora, plačati prevoznino in druge
prevoznikove terjatve v zvezi s prevozom tovora.

Prevoznina se določa s pogodbo o prevozu tovora.
86. člen
Sprememba prevoznine

91. člen
Plačilo prevoznine pri prevozu za določen čas

(1) Prevoznina, določena s pogodbo o enem ali več prevozih,
ostaja nespremenjena ne glede na trajanje pogodbeno
dogovorjenega prevoza.

(1) Pri pogodbi o prevozu za določen čas plačuje naročnik prevoza
prevoznino vnaprej v enakih mesečnih zneskih, vendar ima
prevoznik pravico do prevoznine samo za čas izpolnjevanja
pogodbe.

(2) Če se na pošiljateljevo zahtevo ali v interesu upravičenca
prevoz nadaljuje dlje od dogovorjenega namembnega kraja, se
prevoznina sorazmerno zviša.

(2) Če nastanejo med veljavnostjo pogodbe o prevozu za določen
čas ovire pri izkoriščanju letala, plačuje naročnik prevoznino tudi
za čas, ko trajajo te ovire, če jih je povzročil sam ali so nastale
zaradi izpolnitve njegovega naročila.

87. člen
Plačilo prevoznine

(3) Prevoznik sme odstopiti od pogodbe o prevozu za določen
čas, če mu prevoznina ni plačana ob zapadlosti.

(1) Prevoznina se plača samo za tovor, ki je bil prepeljan in je bil
v namembnem kraju dan na razpolago prejemniku.

92. člen
Posledice neporavnanih obveznosti - pridržna pravica

(2) Prevoznino je treba plačati tudi za tovor, ki ni bil prepeljan in
dan na razpolago prejemniku, če je to povzročil naročnik prevoza,
pošiljatelj ali tisti, ki je upravičen razpolagati s tovorom, ali tisti, za
katerega so ti odgovorni, ali če je vzrok, zaradi katerega tovor ni
prispel v namembni kraj, v samem tovoru, prevoznik pa zanj ni
odgovoren.

(1) Če prejemnik ne izpolni svojih obveznosti, ima prevoznik
pravico zadržati tovor in ga oddati v hrambo ali pa ga sam vzeti v
hrambo, o tem pa mora brez odlašanja obvestiti prejemnika in
pošiljatelja.

(3) Če je bil tovor prepeljan samo del poti, ima prevoznik, razen v
primeru iz prejšnjega odstavka, pravico do prevoznine v
sorazmerju s koristno opravljenim delom prevoza.

(2) Če prevozniku niso izplačani dolgovani zneski v petnajstih
dneh od izročitve obvestila iz prejšnjega odstavka, je upravičen
prodati tovor.

88. člen
Sprememba tovora

(3) Glede hrambe in prodaje tovora se uporabljajo določbe 71.,
72. in 73. člena tega zakona.

\

(1) Če se namesto s pogodbo dogovorjenega tovora izroči za
prevoz drug tovor, za katerega je prevoznina večja od dogovorjene,
je treba plačati prevoznino za dejansko naloženi tovor.

93. člen
Posledice prevoznikovega neuveljavljanja pravic

(2) Če je bilo oddano za prevoz manj tovora, kot je bilo
dogovorjeno, ali če tovor ni bil naložen, je treba plačati prevoznino
za vso dogovorjeno količino tovora.

(1) Prevoznik, ki je izročil tovor prejemniku, ni pa izkoristil pravice
iz prejšnjega člena, nima pravice zahtevati od pošiljatelja oziroma
naročnika prevoza zneskov, ki bi mu jih moral plačati prejemnik,
razen če se je zaradi tega pošiljatelj ali naročnik prevoza
neupravičeno obogatil.

(3) Če je bil naložen drug tovor istega pošiljatelja, kot je bilo
dogovorjeno, prevoznina za naloženi drug tovor istega pošiljatelja
pa je večja od dogovorjene prevoznine, je treba plačati vso
dogovorjeno prevoznino in razliko med dogovorjeno prevoznino
in večjo prevoznino za naložen tovor.

(2) Če prevoznik, ki je izkoristil pravico iz prejšnjega člena, izterja
samo del svoje terjatve, sme od oseb, navedenih v prejšnjem
odstavku tega člena, zahtevati izplačilo neizterjanega dela.
94. člen
Zavarovanje prevoznikovih terjatev

89. člen
Dolžnosti prejemnika

Za zavarovanje svojih terjatev iz pogodbe o prevozu tovora ima
prevoznik zastavno pravico na tovoru, ki ga je prevzel za prevoz.

Prejemnik, ki je upravičen zahtevati izročitev tovora, mora
poravnati terjatve in izpolniti vse druge pogoje, ki so navedeni v
letalskem tovornem listu ali v drugih sredstvih iz 45. člena tega
zakona, če ni izrecno navedeno, da jih mora plačati oziroma
izpolniti pošiljatelj ali naročnik prevoza.
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III. oddelek

(3) Za omejitev odgovornosti podjemnika multimodalnega prevoza
se smiselno uporabljajo določbe 79. člena tega zakona.

Prevoz, pri katerem sodeluje več prevoznikov
IV. oddelek

1. Zaporedni prevoz

Sprejem in odprava potnikov, prtljage in tovora

95. člen
Vsebina pogodbe

100. člen
Opravljanje poslov v okviru prevozne pogodbe

Pogodba o zaporednem letalskem prevozu je pogodba o prevozu
potnikov, prtljage ali tovora, s katero prevzame prevoznik (prvi
prevoznik) obveznost, da bo opravil prevoz ob sodelovanju več
prevoznikov (zaporedni prevozniki), potnik oziroma naročnik
prevoza pa v to privoli.

(1) Prevozna pogodba obsega tudi posle sprejema in odprave
potnikov, prtljage in tovora, ki se opravljajo med prevozom v
zračnem prometu.
(2) Za posle iz prejšnjega odstavka se štejejo:

96. člen
Pogodba med zaporednimi prevozniki

1. odpravljanje potnikov iz letališke stavbe in spremljanje ali prevoz
do letala in obratno oziroma spremljanje ali prevoz potnikov od
enega do drugega letala;

(1) Razmerja med zaporednimi prevozniki se uredijo s pogodbo.
(2) Če v pogodbi ni drugače določeno, se za razmerja med
zaporednimi prevozniki uporablja ta zakon.

2. prevoz registrirane prtljage in tovora iz prostora, določenega
za sprejem prtljage oziroma tovora od skladišča ali od drugih
prevoznih sredstev na letališču do letala in njihovo nakladanje in
zlaganje v letalo;

97. člen
Odgovornost za škodo

3. razkladanje registrirane prtljage in tovora iz letala in njihov
prevoz v prostor, določen za izdajanje prtljage potnikom, oziroma
tovora do skladišča ali do drugih prevoznih sredstev na letališču;

(1) Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe
potnika, kakor tudi za škodo, povzročeno z zamudo, odgovarjata
solidarno prvi prevoznik in tisti zaporedni prevoznik, na čigar
delu poti je škoda nastala.

4. prekladanje registrirane prtljage in tovora iz enega letala v
drugo na letališki ploščadi.

(2)Prvi prevoznik lahko s pogodbo izključi svojo odgovornost za
škodo iz prejšnjega odstavka, ki nastane na delu poti, na katerem
opravljajo prevoz zaporedni prevozniki.

101. člen
Pogodba o sprejemu in odpravi
(1) Če sprejema in odprave ne opravlja sam prevoznik, temveč
druga oseba, ki opravlja take posle, ureja razmerja med
prevoznikom in to osebo njuna medsebojna pogodba.

98. člen
Odgovornost za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo
prtljage in tovora ali za zamudo
(1) Za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage ali tovora ali za
zamudo pri prevozu prtljage ali tovora, je poleg prevoznika, na
čigar delu poti je škoda nastala, pošiljatelju solidarno odgovoren
tudi prvi prevoznik, prejemniku pa tudi zadnji prevoznik.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka prevzema oseba, ki opravlja
posle sprejema in odprave, obveznost, da bo za izpolnitev pogodbe
o letalskem prevozu v redu in pravočasno opravila posle v zvezi
s sprejemom in odpravo potnikov, prtljage in tovora, prevoznik pa
obveznost, da ji bo za to plačal določeno plačilo.

(2) Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do
poškodbe, primanjkljaja ali izgube prtljage ali tovora oziroma do
zamude, odgovarjajo za nastalo škodo solidarno vsi prevozniki.

102. člen
Zaščita pravic prevoznika
S sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega člena se oseba, ki opravlja
posle sprejema in odprave, tudi zaveže, da bo ukrenila vse
potrebno za zaščito prevoznikovih pravic do imetnikov zahteve
za razpolaganje s prtljago ali tovorom, ki je bila zaupana prevozniku.

2. Multimodalni prevoz tovora
99. člen
Multimodalni prevoz

103. člen
Odgovornost prevoznika osebi, ki opravlja posle
sprejema ali odprave

(1) S pogodbo se lahko podjemnik multimodalnega prevoza
zaveže, da bo opravil prevoz tovora z različnimi prevoznimi
sredstvi, pri čemer je del prevoza opravljen z letalom, naročnik
prevoza pa se zaveže, da bo za celoten prevoz plačal prevoznino.

(1) Prevoznik je odgovoren osebi, ki opravlja posle sprejema in
odprave, za škodo, nastalo zaradi ravnanja z nevarnim tovorom,
ali s tovorom, ki se prevaža pod posebnimi pogoji, če jo o naravi
tega tovora ni obvestil ali ji ni dal potrebnih navodil, razen če je
oseba, ki opravlja posle sprejema in odprave, vedela ali bi morala
vedeti za naravo tovora.

(2) Podjemnik multimodalnega prevoza odgovarja za poškodbo,
primanjkljaj ali izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora,
razen če dokaže, da je ravnal kot skrben podjemnik oziroma
prevoznik.

13. julij 1999

57

poročevalec, št. 54

(2) Prevoznik odgovarja osebi, ki opravlja posle sprejema in
odprave, tudi za škodo po drugem odstavku 50. člena in drugem
odstavku 53. člena tega zakona.

109. člen
Obličnost pogodbe
Pogodba o posebni storitvi z letalom je veljavna, če je sklenjena v
pisni obliki.

104. člen
Odgovornost osebe, ki opravlja posle sprejema ali
odprave

110. člen
Smiselna uporaba nekaterih drugih določb tega zakona

Za škodo, ki jo povzroči med opravljanjem sprejema in odprave,
odgovarja oseba, ki opravlja te posle, prevozniku po splošnih
načelih obligacijskega prava.

Za pogodbo o posebni storitvi z letalom se smiselno uporabljajo
določbe 6., 16. in 18. člena tega zakona.

105. člen
Prepoved zmanjšanja odgovornosti

111. člen
Pravice in obveznosti strank

Določila pogodbe o opravljanju poslov sprejema in odprave, ki bi
zmanjševala odgovornost osebe, ki opravlja posle sprejema in
odprave, ali odgovornost prevoznika iz 103. člena tega zakona
ali pa v škodo koga drugega spreminjala določbe o njuni
odgovornosti po tem zakonu, nimajo pravnega učinka.

(1) Pri pogodbi o posebni storitvi z letalom mora podjemnik
posebne storitve z letalom, ki opravlja to storitev, izpolnjevati
naročila naročnika posebne storitve v mejah pogodbe in ustrezno
namenu letala.
(2) Podjemnik posebne storitve z letalom ni dolžan izpolniti naročila
naročnika posebne storitve, ki bi spravilo v nevarnost letalo ali
osebe v letalu, kakor tudi ne naročila, za katerega se lahko
utemeljeno domneva, da bo njegova izvršitev povzročila škodo
drugim.

V. oddelek
Reklamacije

112. člen
Odgovornost podjemnika za njegove izpolnitvene
pomočnike

106. člen
Pisna oblika reklamacije

(1) Podjemnik posebne storitve z letalom odgovarja za škodo, ki
jo naročniku povzročijo njegovi izpolnitveni pomočniki.

Upravičenec lahko uveljavlja terjatev iz prevozne pogodbe s pisno
reklamacijo, ki jo z ustreznimi dokazi predloži prevozniku.

(2) S pogodbo iz prvega odstavka 108. člena tega zakona ni
mogoče izključiti odgovornosti za škodo, ki jo namenoma ali iz
hude malomarnosti povzročijo prevzemnikovi izpolnitveni
pomočniki.

107. člen
Zamudne obresti
(1) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti
od dneva uveljavljanja reklamacije.

113. člen
Odgovornost podjemnika za škodo povzročeno
naročniku

(2) Obresti od terjatev prevoznika tečejo od dneva, ko je bil vročen
zahtevek potniku oziroma naročniku prevoza.

Za škodo zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe naročnika
posebne storitve ali njegovih oseb, ki so v letalu, ter za škodo
zaradi izgube ali poškodbe naročnikovega tovora, ki je v letalu za
izvrševanje posebne storitve, se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o odgovornosti iz pogodbe o prevozu potnikov, prtljage
in tovora.

».POGLAVJE
POGODBA O POSEBNI STORITVI Z LETALOM

114. člen
Uporaba pravil, ki veljajo za pogodbo o delu
108. člen
Predmet pogodbe o posebni storitvi z letalom

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za izpolnitev pogodbe
o posebni storitvi z letalom uporabljajo določbe obligacijskega
prava, ki veljajo za pogodbo o delu.

(1) S pogodbo o posebni storitvi z letalom se podjemnik posebne
storitve z letalom zaveže, da bo opravil z letalom posebno storitev,
ki ni prevoz potnikov, prtljage ali tovora, naročnik posebne storitve
pa, da bo za to plačal določeno plačilo.

115. člen
Odgovornost za škodo povzročeno na tleh

(2) Za posebno storitev z letalom se šteje po tem zakonu zlasti
trošenje kemičnih ali drugih sredstev za dopolnilno gnojenje in
zapraševanje v kmetijstvu in gozdarstvu, metanje reklamnih
predmetov, uporaba letala pri gašenju požarov, za šolanje
letalskega osebja in za snemanje iz zraka.
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III. P O G LAV J E

122. člen
Zakupnina

POGODBA O ZAKUPU LETALA

(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, se zakupnina plačuje
mesečno vnaprej, računajoč od dneva, ko je bilo letalo, ki je
predmet pogodbe o zakupu letala, izročeno zakupniku.

116. člen
Predmet pogodbe

(2) Lastnik letala ni upravičen do plačila za čas, ko zakupnik ni
mogel uporabljati letala zaradi lastnikove krivde ali zaradi skrite
napake na letalu, ki je obstajala že tedaj, ko je bilo letalo izročeno
zakupniku.

(1) S pogodbo o zakupu letala prevzame lastnik letala obveznost,
da bo izročil letalo določenega tipa v izkoriščanje zakupniku, ta
pa obveznost, da mu bo za to plačal zakupnino.

(3) Lastnik letala lahko s svojo izjavo razdre pogodbo o zakupu
letala, če mu zakupnik ne poravna svoje obveznosti v petnajstih
dneh po zapadlosti, hkrati pa je upravičen do povrnitve morebitne
škode.

(2) Pogodba o zakupu letala mora biti sklenjena v pisni obliki.
117. člen
Obveznosti lastnika letala ob sklenitvi pogodbe

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka pogodba o zakupu letala ni
razdrta, če zakupnik poravna svojo obveznost, preden prejme
lastnikovo izjavo o tem, da je pogodba razdrta.

(1) Lastnik letala mora letalo izročiti zakupniku v takšnem stanju,
da ga ta lahko izkorišča za dogovorjen ali običajen namen.

123. člen
Trajanje in odpoved pogodbe

(2) Če je s pogodbo o zakupu letala določeno, da zagotovi lastnik
letala tudi posadko letala, je v takem primeru posadka dolžna
izpolnjevati zakupnikova navodila.

(1) Pogodba o zakupu letala se lahko sklene za določen ali
nedoločen čas.

118. člen
Stroški

(2) Pogodba o zakupu letala za določen čas se lahko podaljša ali
razdre le v pisni obliki.

(1) Stroške rednega izkoriščanja letala med trajanjem pogodbe o
zakupu letala nosi zakupnik.

(3) Pogodba o zakupu letala za nedoločen čas se lahko odpove
le v pisni obliki v roku, ki ne sme biti krajši od treh mesecev.

(2) Zakupnik ne nosi stroškov popravila letala zaradi odstranitve
skrite napake, ki je obstajala že tedaj, ko mu je lastnik letala letalo
izročil, in ne stroškov za škodo, ki nastane zaradi izgube letala
zaradi višje sile.

124. člen
Prenehanje pogodbe

119. člen
Vzdrževanje letala

Pogodba o zakupu letala preneha, če je bilo letalo uničeno, če
postane trajno neuporabno, kot tudi v primeru, da letala ni mogoče
izkoriščati v času trajanja pogodbe o zakupu letala, do česar je
prišlo zaradi vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvideti, preprečiti in
odvrniti.

(1) Zakupnik mora v času trajanja pogodbe vzdrževati letalo.
(2) Ob prenehanju pogodbe o zakupu letala mora zakupnik vrniti
lastniku letalo v takšnem stanju, kot ga je prejel in v kraju, kjer mu
je bilo letalo izročeno.

125. člen
Odstop zakupnika
(1) Če popravila letala, ki jih plača lastnik letala, trajajo ali se
pričakuje, da bodo trajala predolgo v primerjavi s trajanjem pogodbe
o zakupu letala ali z namenom njene sklenitve, lahko zakupnik s
svojo izjavo odstopi od pogodbe.

(3) Zakupnik ne odgovarja za redno obrabo letala.
120. člen
Lastnikova odgovornost za napake

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima zakupnik pravico
zahtevati povračilo sorazmernega dela zneska svoje plačane
obveznosti ne glede na to, ali je odstopil od pogodbe.

Lastnik odgovarja za škodo, nastalo zaradi napake, zaradi katere
je postalo letalo neuporabno ali zaradi katere se je zmanjšala
njegova uporabnost za dogovorjeno ali običajno izkoriščanje, če
je napaka obstajala že tedaj, ko je bilo letalo izročeno zakupniku.

126. člen
Odgovornost zakupnika za zamudo pri vrnitvi letala

121. člen
Zakup letala in prevozna pogodba

(1) Če zakupnik ne vrne lastniku letala po preteku časa,
določenega v pogodbi o zakupu letala, mora plačati odškodnino v
višini dvojne obveznosti iz pogodbe o zakupu letala sorazmerno
za prekoračeni čas.

V dvomu ali je bila sklenjena pogodba o zakupu letala ali prevozna
pogodba, se šteje, da je bila sklenjena prevozna pogodba.

(2) Če je zakupnik kriv za zamudo pri vrnitvi letala, je poleg
zneska iz prejšnjega odstavka odgovoren tudi za vso škodo, ki
jo zaradi tega utrpi lastnik letala.
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127. člen
Nagrada za iskanje in reševanje

1. da je škoda nastala zaradi dejanja oškodovanca ali
izpolnitvenega pomočnika oškodovanca;

Nagrada za iskanje in reševanje z letalom, ki je predmet pogodbe
o zakupu letala, pripada zakupniku.

2. da je letalo, s katerim je bila škoda povzročena, protipravno
izkoriščal nekdo drug, odgovorna oseba pa je ukrenila vse
potrebno, da bi to preprečila.

128. člen
Podzakup

133. člen
Deljena odgovornost

Zakupnik sme dajati letalo v podzakup le na podlagi pisne privolitve
lastnika letala.

Če odgovorna oseba dokaže, da je škoda nastala deloma zaradi
dejanja oškodovanca ali njegovega izpolnitvenega pomočnika pri
izvršitvi prevoza, se odškodninska odgovornost odgovorne
osebe zmanjša v sorazmerju z odgovornostjo navedenih oseb.

IV. POGLAVJE
134. člen
Opustitev dolžne skrbnosti, da se letalo ne uporablja v
protipravne namene

ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JO LETALO V LETU
POVZROČI NATLEH

Če odgovorna oseba ne dokaže, da je ukrenila vse potrebno, da
bi preprečila protipravno izkoriščanje letala, s katerim je bila
povzročena škoda, je za škodo odgovorna solidarno z osebo, ki
je protipravno izkoriščala letalo.

129. člen
Odgovornost lastnika letala
(1) Lastnik letala odgovarja za.škodo, nastalo na tleh zaradi smrti,
okvare zdravja ali poškodbe drugih oseb, kot tudi za škodo na
stvareh, ki jo neposredno povzročijo letalo v letu ali osebe ali
tovor ali druge stvari, ki so padle ali bile vržene iz takšnega letala.

135. člen
Povzročitev škode s strani izpolnitvenih pomočnikov
oškodovanca, ki so prekoračili svoja pooblastila

(2) Lastnik letala odgovarja za škodo iz prejšnjega odstavka, ki jo
povzroči njegov izpolnitveni pomočnik.

Odgovorne osebe ni mogoče oprostiti odgovornosti po 1. točki
132. člena in po 142. členu tega zakona, če so škodo povzročili
oškodovančevi izpolnitveni pomočniki, oškodovanec pa dokaže,
da so pri tem prekoračili svoja pooblastila.

(3) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na škodo, ki je bila
povzročena s samim letom letala skozi zračni prostor, če je škoda
nastala, ker niso bili spoštovani predpisi o varnosti v letalstvu.

136. člen
Solidarna odgovornost v primeru, da škodo povzroči več
letal

(4) Šteje se, da je letalo v letu po prvem odstavku tega člena od
trenutka, ko se je z močjo lastnih motorjev premaknilo z namenom
vzleteti, pa vse do tedaj, ko se zaustavi in ko po končanem
pristajanju prenehajo delovati motorji.

Za škodo iz 129. člena tega zakona, ki nastane kot posledica
trčenja ali medsebojnega oviranja dveh ali več letal, kot tudi za
škodo, ki jo povzroči skupaj dvoje ali več letal, odgovarjajo
solidarno vse odgovorne osebe.

130. člen
Odgovornost zakupnika letala, pogodbenega in
dejanskega prevoznika

137. člen
Omejitev odgovornosti

(1) Za škodo iz prejšnjega člena, ki jo prizadene letalo, ki je
predmet pogodbe o zakupu letala, odgovarja zakupnik letala.

(1) Odgovorna oseba odgovarja za škodo iz 129. člena tega
zakona do naslednjih zneskov glede na težo letala:

(2) Za škodo iz 129. člena tega zakona odgovarjata pogodbeni in
dejanski prevoznik solidarno.

1. do višine 300.000 SDR v tolarski protivrednosti, če letalo tehta
2.000 kg ali manj;

131. člen
Odgovornost naročnika prevoza za določen čas in
naročnika posebne storitve z letalom

2. do višine 300.000 SDR v tolarski protivrednosti plus 175 SDR
v tolarski protivrednosti za vsak dodatni kilogram nad 2.000 kg
teže letala, za letala, katerih teža presega 2.000 kg, vendar je
manjša od 6.000 kg;

Za škodo iz 129. člena tega zakona odgovarja poleg lastnika
letala solidarno tudi naročnik prevoza z vsem letalom za določen
čas, kot tudi naročnik posebne storitve z letalom.

3. do višine 1.000.000 SDR v tolarski protivrednosti plus 62,5
SDR v tolarski protivrednosti za vsak dodatni kilogram nad 6.000
kg teže letala, za letala, katerih teža presega 6.000 kg, vendar je
manjša od 30.000 kg;

132. člen
Izključitev odgovornosti

4. do višine 2.500.000 SDR v tolarski protivrednosti plus 65 SDR
v tolarski protivrednosti za vsak dodatni kilogram nad 30.000 kg
teže letala, za letala, katerih teža presega 30.000 kg.

Oseba, odgovorna za škodo po 129., 130. in 131. členu tega
zakona (odgovorna oseba), ne odgovarja, če dokaže:
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(2) Za škodo zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe odgovarja
odgovorna oseba do zneska 125.000 SDR v tolarski protivrednosti
za smrtno ponesrečeno osebo, za osebo, ki ji je bilo okvarjeno
zdravje, oziroma za osebo, ki je bila poškodovana.

(2) Za tuje državno letalo se uporabljajo določbe tega zakona ob
pogoju vzajemnosti.

(3) Teža letala pomeni največjo težo, ki jo ima lahko letalo ob
vzletu, v skladu s spričevalom o plovnosti letala.

V. POGLAVJE
LETALSKA ZAVAROVANJA

138. člen
Neomejena odgovornost
144. člen
Predmet zavarovanja

(1) Na mejo odgovornosti iz prejšnjega člena se ne more sklicevati
odgovorna oseba, če se dokaže, da je bila škoda povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti.

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za:

(2) Odgovorna oseba lahko omeji svojo odgovornost, če dokaže,
da je njen izpolnitveni pomočnik povzročil škodo namenoma ali iz
hude malomarnosti in z ravnanjem'preko svojih pooblastil.

1. zavarovanje letala in njegove opreme ter tovora, ki se z letalom
prevaža ali je na njem;

(3) Oseba, ki je protipravno uporabila letalo, s katerim je bila
povzročena škoda, se ne more sklicevati na mejo odgovornosti
iz prejšnjega člena.

2. zavarovanje prevoznine, stroškov zavarovanja, pričakovanega
dobička, zastavnih in drugih pravic ter materialnih koristi, ki
obstajajo, ali se upravičeno lahko pričakujejo v zvezi z zračnim
prometom in jih je mogoče denarno oceniti;

139. člen
Omejitev odgovornosti po dogodku

3. zavarovanje odgovornosti za škodo, prizadejano drugim
osebam v zvezi z uporabo letala in drugih stvari, navedenih v prvi
točki tega odstavka.

Celoten znesek odškodnine, ki ga je mogoče iz posameznega
dogodka zahtevati od več odgovornih oseb za škodo, ki jo
prizadene letalo, ne sme presegati zneska, ki je določen v 137.
členu tega zakona, razen če je bila škoda povzročena namenoma
ali iz hude malomarnosti.

(2) Z izrazom druge osebe so v tem poglavju mišljene osebe, ki
niso stranke zavarovalne pogodbe.
145. člen
Zavarovalec

140. člen
Uporaba odškodnine

(1) Zavarovalec je lahko samo tista oseba, ki ima ali lahko
pričakuje, da bo imela upravičen materialni interes, da ne nastopi
zavarovalni primer.

(1) Če škoda, prizadejana drugim osebam in stvarem na zemlji,
presega zneske iz 137. člena tega zakona, se polovica zneska
uporabi predvsem za odškodnino zaradi smrti, okvare zdravja ali
telesne poškodbe, druga polovica pa za povračilo drugih škod,
sorazmerno z njihovo višino.

(2) Zavarovalec lahko zahteva nadomestilo za nastalo škodo, ki
je krita z zavarovanjem (zavarovalnino) le v primeru, če je imel
interes na zavarovanem predmetu tedaj, koje nastopil zavarovalni
primer, ali če ga je pridobil pozneje.

(2) Če znesek iz prejšnjega odstavka, ki je določen za odškodnino
zaradi smrti, okvare zdravja ali telesne poškodbe, za to ne
zadostuje, je treba manjkajoči del poravnati iz druge polovice
zneska v sorazmerju z drugimi škodami.

(3) Določb tega člena ni mogoče razveljaviti niti z izrecnimi določili
zavarovalne pogodbe.
146. člen
Razširitev uporabe določb tega poglavja

141. člen
Obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo
povzročeno na tleh

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za pozavarovanje
predmetov iz 144. člena tega zakona in druga podobna
zavarovanja ter pozavarovanja, če so sklenjena po policah ali
pogojih, ki so običajni za letalska zavarovanja.

Lastnik ali zakupnik letala je dolžan skleniti zavarovanje
odgovornosti za škodo, ki jo letalo povzroči na tleh, v višini
zavarovalne vsote in na način, kot ga določa zakon.

147. člen
Obseg letalskega zavarovanja

142. člen
Uporaba določb o omejeni odgovornosti za tuja letala

Če ni drugače dogovorjeno, obsega zavarovanje letala tudi njegovo
opremo.

Določbe o omejeni odgovornosti iz tega dela zakona se uporabljajo
ob vzajemnosti tudi za tuje letalo.

148. člen
Predmet zavarovanja

143. člen
Letala v lasti Republike Slovenije in tuja državna letala

(1) Predmet zavarovanja mora biti označen v zavarovalni pogodbi
in v morebitni polici tako, daje mogoče ugotoviti njegovo istovetnost.

(1) Določbe tega poglavja zakona veljajo tudi za letala, ki so v
lasti Republike Slovenije.
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(2) Če je bil zavarovani predmet pomanjkljivo ali napačno označen,
tako da ni mogoče niti posredno ugotoviti, ali je bil izpostavljen
zavarovanemu riziku in poškodovan, zavarovalnica ni dolžna
plačati zavarovalnine za nastalo škodo.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja, če je do prekoračitev
geografskih omejitev prišlo zaradi višje sile, napačnega vodenja
letala ali pri reševanju premoženja ali življenj, ali nuđenju
zdravstvene pomoči, kot tudi v primeru, ko gre za manjše
prekoračitve, ki niso znatneje vplivale na nastanek in obseg škode.

149. člen
Dogovorjena vrednost

155. člen
Podaljšanje kritja za čas neodložljivih popravil

(1) Vrednost zavarovanega predmeta, ki je bila sporazumno
določena v zavarovalni pogodbi ali zavarovalni polici (dogovorjena
vrednost), je obvezna za zavarovalnico in zavarovalca.

(1) Pri zavarovanju letala za določen čas se zavarovanje podaljša
za čas neodložljivih popravil z zavarovanjem kritih poškodb, ki
so se začela, ko je še trajalo zavarovanje ali takoj po poteku
zavarovanja in se izvajajo tako, da se letalo po nepotrebnem ne
zadržuje, če ga med tem ni mogoče uporabljati v gospodarske ali
druge namene.

(2) Zavarovalnica lahko izpodbija dogovorjeno vrednost le, če
gre za očitno napako ali goljufijo.
150. člen
Dejanska vrednost

(2) Zavarovalec je dolžan zavarovalnico nemudoma obvestiti o
primeru iz prejšnjega odstavka tega člena.

(1) Če ni drugače dogovorjeno, se za vrednost zavarovanega
predmeta šteje njegova vrednost na začetku zavarovanja
(dejanska vrednost).

(3) Če se podaljša zavarovanje zaradi razlogov iz prvega
odstavka tega člena, ima zavarovalnica pravico do doplačila
premije, ki je sorazmerno času, za kolikor je bilo zavarovanje
podaljšano.

(2) Kot dejanska vrednost zavarovanega predmeta se šteje
njegova tržna vrednost na začetku zavarovanja.

•

156. člen
Povrnitev delne škode

151. člen
Prepustitev poškodovane zavarovane stvari

Če se poškodovano letalo popravi ali se izgubljeni oziroma uničeni
deli opreme letala nadomestijo, se iz zavarovanja povrne škoda
le v višini dejanskih stroškov, nujnih za popravilo letala oziroma
nadomestitev delov, vendar ne tudi škoda zaradi izgubljene
vrednosti letala, do katere je prišlo kljub popravilom in zamenjavi
delov.

Zavarovalec nima pravice zahtevati zavarovalnine, ki bi mu
pripadala v primeru popolne izgube, in prepustiti zavarovalnici
poškodovani zavarovani predmet.
152. člen
Zavarovanje za potovanje

157. člen
Pogrešanje letala

'

,

Zavarovanje letala za določeno potovanje se začne od trenutka,
ko se letalo premakne, da izvrši zavarovano potovanje, v
odhodnem kraju, ki je naveden v zavarovalni pogodbi, in traja,
dokler se letalo ne neha premikati neposredno po pristanku v
namembnem kraju, ki je naveden v zavarovalni pogodbi.

Če je letalo pogrešano, se domneva, da je nastopila popolna
izguba tistega dne, ko je bila prekinjena vsaka zveza med njim in
pristojno kontrolo letenja, oziroma tistega dne, ko je prispelo zadnje
sporočilo o njem.

153. člen
Posledice nesposobnosti letala za varno letenje

158. člen
Zavarovanje odgovornosti

(1) Iz zavarovanja letala je izključena škoda, ki je nastala posredno
ali neposredno zaradi napak ali nesposobnosti letala za varno
letenje, če je zavarovanec za to vedel ali bi bil s skrbnostjo dobrega
gospodarja lahko vedel in preprečil njene posledice.

(1) Pri zavarovanju odgovornosti zavarovalca za škodo,
povzročeno drugim osebam, se iz zavarovanja povrnejo zneski,
ki jih mora zavarovalec plačati tem osebam zaradi svoje
odgovornosti, krite z zavarovanjem, ter stroški, ki so potrebni za
ugotovitev njegove obveznosti.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za škodo, ki je nastala zaradi napake
ali nesposobnosti letala zavarno letenje, o kateri je bila
zavarovalnica obveščena ali je zanjo vedela kako drugače ob
sklenitvi zavarovalne pogodbe.

(2) Pri obveznih zavarovanjih odgovornosti sme oškodovanec
zahtevati nadomestilo za škodo, za katero odgovarja zavarovalec,
neposredno od zavarovalnice, vendar največ do zneska
obveznosti zavarovalnice.

(3) Z nesposobnostjo letala za varno letenje je v tem členu mišljena
tako nesposobnost zaradi tehničnih napak ali neustrezne
opremljenosti, kot tudi nesposobnost zaradi neustrezne posadke
ali nepravilne obremenitve.

(3) Iz zavarovanja se povrnejo tudi stroški za ukrepe, storjene
na zahtevo zavarovalnice in njenih predstavnikov ali v sporazumu
z njimi, da bi se zavarovali pred neupravičenimi in pretiranimi
zahtevami drugih, ter stroški za razumne ukrepe, ki jih je
zavarovalec storil z enakim namenom brez soglasja
zavarovalnice ali njenih predstavnikov, če takšnega soglasja ni
bilo mogoče pravočasno dobiti.

154. člen
Geografske omejitve
(1) Pri zavarovanju letala za določen čas je iz zavarovanja
izključena tudi škoda, ki nastane posredno ali neposredno zaradi
prekoračitve geografskih omejitev letenja, predvidenih v
zavarovalni pogodbi.
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(4) Zavarovalnica povrne škodo zaradi odgovornost zavarovalca
in stroškov ugotavljanja njegove obveznosti največ do višine
zavarovalne vsote, določene v zavarovalni pogodbi.
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159. člen
Obvezna letalska zavarovanja

6. pri odgovornosti iz 129. člena tega zakona - od dneva, ko je
oškodovanec izvedel za škodo in za osebo, ki je škodo povzročila,
najpozneje pa v treh letih od dneva, ko je škoda nastala;

Obvezna letalska zavarovanja se sklepajo v skladu s določbami
tega zakona in predpisi, ki urejajo obvezna zavarovanja v prometu.

7. pri regresnih zahtevkih od dneva, ko je nastala obveznost
izplačila terjatev na podlagi sodne odločbe ali kateregakoli drugega
akta, na katerem temelji pravica do regresa;

160. člen
Smiselna uporaba določb o pogodbi o pomorskem
zavarovanju

8. pri zavarovalnih pogodbah:
- za odškodninske terjatve za škodo, povzročeno drugim osebam
- od dneva, ko zavarovalec prejme od druge osebe odškodninski
zahtevek;
- za druge terjatve ■ prvega dne po poteku koledarskega leta, v
katerem je nastala terjatev.

Če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno, se glede
sklenitve zavarovalne pogodbe, obveznosti zavarovalca in
zavarovalnice pred in po nastanku zavarovalnega primera,
zavarovanih nevarnosti, nadzavarovanja in podzavarovanja,
večkratnega zavarovanja, plačila in vračila premije, stroškov
preprečevanja, reševanja in ugotavljanja škode, subrogacije,
kakor tudi glede zavarovanja blaga, prevoznine ter drugih
zavarovanj smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
pogodbo o pomorskem zavarovanju.

TRETJI DEL
STVARNE PRAVICE NA LETALU

VI. POGLAVJE
I. POGLAVJE
ZASTARANJE TERJATEV
SPLOŠNE DOLOČBE
161. člen
Zastaranje terjatev

162. člen
Opredelitev izraza letalo"

(1) Terjatve iz prevoznih pogodb ter regresne terjatve v zvezi s
temi pogodbami zastarajo v dveh letih.

Za namene tretjega dela tega zakona izraz "letalo" vključuje
ogrodje letala, motorje, propelerje, radijske aparate in vse dele za
delovanje letala, ne glede na to, ali so v letalu vgrajeni ali začasno
ločeni od njega.

(2) Terjatve iz pogodbe o posebni storitvi z letalom, terjatve iz
pogodbe o zakupu letala in odškodninske terjatve iz naslova
odgovornosti iz 129. člena tega zakona, kakor tudi regresne
terjatve v zvezi z navedenimi terjatvami, zastarajo v enem letu.

163.člen
Premičnost letala

(3) Terjatve iz zavarovalne pogodbe zastarajo v petih letih.
(4) Zastaralni roki pričnejo teči:

Letalo in letalo v izdelavi sta premični stvari.

1. pri pogodbah o prevozu potnikov:
- v primeru smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnikov ali zamude
pri prevozu - od dneva, ko je letalo prispelo ali bi moralo prispeti v
namembni kraj;
- v primeru smrti, ki je nastopila po izkrcanju potnikov iz letala kot
posledica poškodbe, nastale med prevozom - od dneva smrti, pri
čemer mora biti tožba vložena najpozneje v treh letih od dneva,
ko je letalo prispelo ali bi moralo prispeti v namembni kraj;

Na letalu in letalu v izdelavi se lahko pridobijo lastninska pravica
na letalu, pogodbena zastavna pravica (v nadaljevanju: hipoteka)
in letalski privilegij (v nadaljevanju: privilegij).

2. pri prevozu ročne prtljage - od dneva, ko je letalo prispelo ali bi
moralo prispeti v namembni kraj;

165.člen
Pridobitev državne pripadnosti

3. pri prevozu registrirane prtljage in tovora:
- v primeru izgube ali okvare - od dneva, ko so bile izročene
oziroma bi morale biti izročene v namembnem kraju;
- v primeru zamude pri prevozu - od dneva, ko so bile izročene v
namembnem kraju;
- v primeru drugih terjatev - od dneva, ko bi morala biti terjatev
izpolnjena;

Slovenska državna pripadnost letala se pridobi z vpisom v Register zrakoplovov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Register
zrakoplovov).

4. pri pogodbah o sprejemu in odpravi potnikov, prtljage in tovora
- od dneva, določenega v 1., 2. in 3. točki tega odstavka;

Za vpis stvarnih in drugih pravic na letalu v Register zrakoplovov,
način vodenja registra in postopek registracije veljajo določbe o
registraciji letal iz žakona, ki ureja letalstvo.

164.člen
Stvarne pravice

166. člen
Pravila za vpisovanje pravic

5. pri pogodbah o posebni storitvi z letalom in pri pogodbah o
zakupu letala - od dneva zapadlosti terjatve;
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167.člen ■ii
Pravni učinek vpisa

172. člen
Pritikline letala

(1) Pravni učinek vpisa v Register zrakoplovov je v odnosu do
tretjih oseb odvisen od vrstnega reda vpisa.

(1) Pritikline letala so vse stvari, ki so trajno namenjene letalu, ne
glede na to, ali so v njem ali so začasno ločene od njega.

(2) Za vrstni red vpisa v Register zrakoplovov je odločilen
trenutek, ko je predlog vpisa prispel k pristojnemu organu, ki vodi
Register zrakoplovov.

(2) S prenosom letala so zajete tudi pritikline.
(3) Prenos lastninske pravice ali odtujitev letala ne zajema tistih
pritiklin, glede katerih je, ob soglasju lastnika letala vpisano v
Register zrakoplovov, da pripadajo drugi osebi.

168.člen
Način pridobitve stvarnih pravic

173. člen
Vpis pogodbe o zakupu letala

(1) Lastninska pravica na letalu in hipoteka na letalu se pridobita
na podlagi pravnega posla.

(1) V Register zrakoplovov se vpiše tudi pravica do začasnega
izkoriščanja letala na podlagi pogodbe o zakupu letala, če zakup
traja najmanj šest mesecev.

(2) Za tretje osebe učinkujejo pravice iz prejšnega odstavka od
trenutka vpisa v Register zrakoplovov.
(3) Pravni posel iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjen
v pisni obliki, drugače nima pravnega učinka.
•
(4) Za nastanek privilegija in pravne učinke, ki iz tega nastanejo
za tretje osebe, ni potreben vpis v Register zrakoplovov.

(2) Če lastnik prenese s pravnim poslom lastninsko pravico na
drugo osebo, zakup letala ne preneha, če zakupni rok ni potekel
in če je ta pravica vpisana v Registru zrakoplovov.
174. člen
Predkupna pravica zakupnika

169. člen
Kdaj pisna oblika ni potrebna

Zakupnik, čigar zakupna pravica je vpisana v Register
zrakoplovov, ima v času zakupa letala predkupno pravico.

Določbe tretjega odstavka prejšnjega člena ne veljajo, če gre za:
1. pravice na letalu, pridobljene z dedovanjem ali na podlagi javne
dražbe;

175. člen
Solastnina

2. prehod lastninske pravice na zavarovalnico na podlagi določb
zavarovalnega prava.

(1) Letala in letala v izdelavi so lahko v solastnini, tako da je
solastnina določena po deležih.
(2) Če med solastniki ni drugače dogovorjeno, se solastništvo
deli na enake idealne deleže.

II. POGLAVJE

(3) Vsak solastnik lahko v skladu s tem zakonom odtuji ali obremeni
svoj delež na letalu.

LASTNINSKA PRAVICA NA LETALU

(4) Če eden izmed solastnikov odtuji svoj delež na letalu, imajo
ostali solastniki predkupno pravico, če je ta pravica vpisana v
Register zrakoplovov.

170. člen
Kdo je lahko lastnik
Letala in letala v izdelavi, ki imajo slovensko državno pripadnost,
so lahko v lasti domače osebe, tuje osebe pa le v skladu z
zakonom.

III. POGLAVJE
HIPOTEKA

171. člen
Obseg lastninske pravice na letalu v izdelavi
176. člen
Pojem hipoteke

(1) Lastninska pravica na letalu v izdelavi obsega stvari, ki so
vgrajene v letalo.

(1) Hipoteka na letalu je pravica, po kateri se je upnik upravičen
poplačati iz kupnine, dosežene s sodno prodajo letala.

(2) Če ni v Register zrakoplovov vpisano kaj drugega, obsega
lastninska pravica na letalu v izdelavi tudi stvari, ki so v tovarnah,
delavnicah ali skladiščih, niso pa vgrajene v letalo, če so po svoji
izdelavi namenjene izključno za vgraditev v določeno letalo ali za
njegovo pritiklino ali, če so vidno zaznamovane ali izločene za
vgraditev vanj.
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(2) Hipoteka lahko zajema tudi pravico upnika, da si v primeru
neizplačila dolga poplača svojo terjatev z izkoriščanjem letala, če
je to določeno s pogodbo.
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(3) Hipoteka nastane na podlagi pogodbe ali sodne odločbe.

(3) Če hipotekami dolžnik ne ravna tako, ostane hipoteka v veljavi
za terjatev nadhipotekarnega upnika.

(4) Privilegij na letalu ima prednost pred hipoteko.
(5) Hipoteka na letalu ne preneha s spremembo lastnika letala,
razen, če ni v tem zakonu drugače določeno.

182. člen
Hipoteke na solastniškem deležu
Za ustanovitev hipoteke na solastniškem deležu je potrebna
privolitev solastnikov, ki imajo večino deležev na letalu.

177. člen
Obseg hipoteke
(1) Hipoteka na letalu zajema tudi njegove pritikline, razen, kadar
je v Registru zrakoplovov za pritiklino vpisana lastninska pravica
druge osebe.

183. člen
Pravica upnika pri solastniškem deležu
(1) Če je s hipoteko obremenjenih več kot polovica solastniških
deležev na letalu, sme hipotekami upnik zahtevati prodajo vsega
letala, vendar se sme njegova terjatev poravnati le iz tistega dela
prodajne cene, ki odpade na deleže, obremenjene s to hipoteko.

(2) Hipoteka za glavnico velja tudi za triletne pogodbene ali
zakonske obresti, zapadle do uvedbe izvršilnega postopka, za
obresti, zapadle med tem postopkom, ter stroške v zvezi z vpisom
hipoteke in v zvezi s pravdnim in izvršilnim postopkom.

(2) Določba prejšnjega odstavka se nanaša tudi na stroške
vzdrževanja.

(3) Hipoteka na letalu ne zajema prevoznine, plačila za posebne
storitve z letalom, zakupnine kot tudi ne nagrade za iskanje ali
reševanje letala.

184. člen
Hipoteka na letalu v izdelavi

178. člen
Hipoteka na zavarovalnini

Določbe tega zakona o hipoteki na letalu se smiselno uporabljajo
tudi za letala v izdelavi.

(1) Hipoteka na letalu zajema tudi zavarovalnino za letalo, ki
pripada lastniku letala, če ni v pogodbi drugače dogovorjeno.

185. člen
Prenehanje hipoteke

(2) Hipoteka na zavarovalnini preneha, če jo je zavarovalnica
izplačala, preden jo je hipotekami upnik obvestil o obstoju hipoteke.

Hipoteka na letalu preneha:

(3) Će je bila zavarovalnica obveščena o hipoteki na
zavarovalnini, je ne sme izplačati brez privolitve zastavnega
upnika.

1. z izbrisom iz Registra zrakoplovov;
2. s prodajo letala v izvršilnem ali stečajnem postopku.

179. člen
Poravnava terjatve pred zapadlostjo

186. člen
Kdaj hipoteka ne preneha veljati

Če utrpi letalo takšne poškodbe ali je njegovo stanje takšno, da
hipoteka ne daje zadostne varnosti za poravnavo terjatev, lahko
hipotekami upnik zahteva izplačilo terjatev še pred zapadlostjo,
če mu dolžnik za razliko, nastalo s tem zmanjšanjem vrednosti,
ne ponudi drugačnega zavarovanja.

Hipoteka na letalu in njen vrstni red, pridobljen z vpisom v Register zrakoplovov, ne prenehata z izbrisom letala iz registra, ker je
postalo trajno neuporabno, ker je pogrešano ali ker je bilo iz
drugih vzrokov umaknjeno iz zračnega prometa.

180. člen
Dovoljenje upnikov za umik letala iz zračnega prometa

187. člen
Skupna hipoteka

(1) Letalo, ki je obremenjeno s hipoteko, se sme za stalno umakniti
iz zračnega prometa samo s poprejšnjo privolitvijo hipotekarnih
upnikov.

(1) Hipoteka za isto terjatev se lahko vpiše nerazdelno na dve ali
več letal ali letal v izdelavi ali na dve ali več hipotek (skupna
hipoteka).

(2) Če hipotekami upniki ne dajo privolitve v smislu prejšnjega
odstavka, ima hipotekami dolžnik pravico zahtevati od sodišča,
da se letalo proda na javni dražbi.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima upnik pravico zahtevati
poplačilo celotne terjatve iz vsakega posameznega letala, na
katerem je hipoteka.

181. člen
Nadhipoteka

188. člen
Predznamba hipoteke

(1) Na hipoteki na letalu se lahko s pogodbo ustanovi nadhipoteka
v korist druge osebe.

(1) Hipoteka, vpisana v tujem registru, na letalu, ki pridobi
slovensko državno pripadnost in je navedena v listini o izbrisu
letala iz tujega registra, se vpiše Register zrakoplovov kot
predznamba hipoteke; pri tem se ji prizna vrstni red po trenutku,
ki je bil določen za njen vrstni red v tujem registru.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sme hipotekami dolžnik
plačati svoj dolg hipotekarnemu upniku le, če to dovoli
nadhipotekarni upnik ali če dolgovani znesek položi pri sodišču.
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(2) Hipotekami upnik, v čigar korist je vpisana takšna predznamba,
mora opravičiti predznambo v roku šestdesetih dni od vročitveobvestila o vpisu.

(2) Če terjatev, ki imajo isti vrstni red, ni mogoče poravnati v
celoti, se poravnajo sorazmerno.
(3) Pri terjatvah iz 2. točke 189. člena tega zakona ima pozneje
nastala terjatev prednost pred prej nastalo terjatvijo, v dvomu pa
se domneva, da sta obe terjatvi nastali istočasno.

IV. POGLAVJE

(4) Privilegirane terjatve iz zadnjega potovanja imajo prednost
pred terjatvami iz prejšnjega potovanja.

LETALSKI PRIVILEGIJI

194. člen
Prenehanje privilegijev

189. člen
Terjatve, zavarovane s privilegijem

(1) Privilegij na letalu preneha:

S privilegijem na letalu so zavarovani:

1. s prenehanjem terjatve, ki je zavarovana s privilegijem;

1. sodni stroški, ki so potrebni skupnemu interesu vseh upnikov
v postopku izvršbe ali zavarovanja za hrambo letala ali za prisilno
prodajo; •

2. s potekom treh mesecev od dneva nastanka;

2. terjatve, ki se nanašajo na določeno nagrado za iskanje letala
ali njegovo reševanje;

4. s prostovoljno prodajo pod pogojem:

3. terjatve, ki se nanašajo na izredne stroške, nujne za ohranitev
letala.

- da je bil prenos lastninske pravice vpisan v Register zrakoplovov
in da je ta vpis objavljen na način, kot se objavlja vpis v sodni
register ter na oglasni deski sodišča, na območju katerega je
letalo vpisano v letalski register;

3. s prisilno prodajo letala v izvršilnem ali stečajnem postopku;

190. člen
Obseg privilegija

- da upnik, ki ima privilegij, v šestdesetih dneh od objave razglasa
o vpisu prenosa, toda pred potekom treh mesecev od dneva
nastanka terjatve, ne začne sodnega postopka za poravnavo
svoje terjatve.

(1) Privilegij na letalu zajema tudi njegove pritikline, prevoznino in
plačilo za posebne storitve, ki ju dolguje potnik ali naročnik prevoza
oziroma naročnik posebne storitve.

(2) Rok iz 2. točke prejšnjega odstavka se računa pri privilegijih
za stroške in nagrado za iskanje in reševanje letala, kakor tudi za
izredne stroške, nujne za ohranitev letala - od dneva, ko so bila
storjena zadevna dejanja.

(2) Privilegij na letalu zajema tudi zavarovalnino, ki pripada lastniku
letala.
(3) Privilegij na letalu za glavnico se nanaša tudi na obresti, nastale
v treh letih pred začetkom izvršilnega postopka in med njim.

195. člen
Kdaj privilegij ne preneha

191. člen
Prednost

(1) Privilegiji za terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega
člena ne prenehajo po poteku treh mesecev:

Terjatve, zavarovane s privilegijem, imajo prednost pred vsemi
drugimi pravicami.

1. če se pred potekom tega roka zaznamujejo v Registru
zrakoplovov, v katerem je vpisano letalo;
2. če se stranki sporazumeta o višini terjatev;

192. člen
Poravnavanja terjatev za odškodninske zahtevke

3. če se začne pred sodiščem postopek za prepoznavo terjatev:
v tem primeru sodišče ugotovi, ali so upravičeni razlogi za
prekinitev ali odložitev roka.

(1) V primeru prisilne prodaje letala se odškodninske terjatve
zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe ljudi na tleh poravnajo
za terjatvami iz 189. člena tega zakona.

(2) Privilegij na letalu ne preneha z izbrisom letala iz Registra
zrakoplovov.

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka letalo obremenjeno s
hipoteko za zavarovanje kakšne terjatve, se odškodninski
zahtevek poravna pred zahtevki hipotekarnih upnikov, vendar
največ do 20 odstotkov dosežene prodajne cene.

196. člen
Prenehanje teka trimesečnega roka

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata, če je
odgovornost za omenjene škode zavarovana na znesek, ki je
nižji od vrednosti novega takšnega letala.

(1) Trimesečni rok iz 194. člena tega zakona neha teči, če je
vložena tožba za uveljavitev terjatve, vendar le pod pogojem, da
se letalo v smislu določb četrtega poglavja tega zakona začasno
zaustavi in zaznamba tožbe vpiše v Register zrakoplovov.

193. člen
Zaporedje poravnavanja terjatev

(2) Ko postane sodba na podlagi vložene tožbe, ki je predmet
zaznambe, izvršljiva, preneha privilegij v šestdesetih dnevih od
izvršljivosti sodbe, če upnik v tem roku ne zahteva prisilne prodaje
letala ali njegove začasne zaustavitve.

(1) Privilegirane terjatve se poravnavajo po vrstnem redu iz 109.
člena tega zakona.
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(3) Upnik ima v roku iz prejšnjega odstavka pravico zahtevati od
sodišča izdajo odločbe, s katero odredi naj terjatev iz tega
privilegija vpiše kot hipoteko z vrstnim redom od takrat, ko je bila
zaznamba tožbe za uveljavitev terjatve, zavarovalnine s
privilegijem, vpisana v Register zrakoplovov.

(2) Izvršbo in zavarovanje lahko dovoli sodišče tudi na letalu, ki ni
na ozemlju Republike Slovenije, če je vpisano v Register
zrakoplovov.
202. člen
Krajevna in stvarna pristojnost

197. člen
Izbris letala iz registra

(1) O predlogu za izvršbo in zavarovanje je krajevno pristojno
sodišče, na katerega območju je letalo vpisano v Register
zrakoplovov.

(1) Izbris letala iz Registra zrakoplovov se lahko opravi le, če
temu ne nasprotujejo upniki, katerih terjatve so zavarovane s
privilegijem, in če so poplačani vsi vpisani imetniki pravic ali če so
v to privolili.

(2) Izvršbo opravi stvarno pristojno sodišče, na območju katerega
je letalo, ki je predmet izvršbe.
(3) O predlogu za izvršbo in zavarovanje na tujem letalu in na
domačem letalu, ki ni vpisano v Register zrakoplovov, odloča
stvarno pristojno sodišče, na katerega območju se letalo nahaja
takrat, ko je vložen predlog za izvršbo oziroma zavarovanje.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pristojno sodišče dovoli
izbris letala tudi brez privolitve imetnikov takih pravic oziroma
kljub nasprotovanju omenjenih upnikov, če je na sodišču položen
denarni znesek v višini terjatev vseh navedenih upnikov oziroma,
če je položena varščina, za katero sodišče po zaslišanju zadevnih
oseb spozna, da zadostuje.

203. člen
Izvršba oziroma zavarovanje na tovoru

(3) Določbe tega člena veljajo tudi za letalo v izdelavi, ki je vpisano
v Register zrakoplovov.

Za izvršbo oziroma zavarovanje na tovoru, ki je zaradi prevoza
na letalu, na katerem je dovoljena izvršba oziroma zavarovanje,
je izključno pristojno sodišče, ki opravlja izvršbo oziroma
zavarovanje na letalu.

198. člen
Prenos terjatev
(1) S prenehanjem privilegija ne preneha terjatev, ki je bila z njim
zavarovana.

204. člen
Oprostitve in omejitve izvršbe ali zavarovanja

(2) Z odstopom terjatve, ki je zavarovana s privilegijem, se prenese
tudi privilegij.

(1) Ne morejo biti predmet izvršbe ali zavarovanja:
1. vojaška in druga državna letala ter letala za zdravstvene in
humanitarne namene;

199. člen
Uporaba določil za uporabnika, ki ni lastnik

2. tuje letalo, ki leti v skladu z veljavnimi predpisi čez ozemlje
Republike Slovenije ali pristane na letališču na ozemlju Republike
Slovenije zaradi višje sile ali zaradi varnosti v letalstvu (letalo v
sili), dokler trajajo višja sila ali razlogi za varnost v letalstvu, kakor
tudi, če pristane na zahtevo pristojnega organa.

Določbe tega zakona o privilegiju na letalu se uporabljajo tudi,
kadar izkorišča letalo oseba, ki ni njegov lastnik, razen, če je bilo
letalo lastniku odvzeto s protipravnim dejanjem.

(2) Letalo iz 2. točke prejšnjega odstavka tega člena je lahko
predmet izvršbe ali zavarovanja, če gre za izvršbo ali zavarovanje
terjatve, ki je nastala med njegovim letom čez ozemlje Republike
Slovenije ali medtem, ko se je letalo mudilo na tem ozemlju.

ČETRTI DEL
IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE NA LETALU

205. člen
Letalo, nujno potrebno za opravljanje gospodarske
dejavnosti

200. člen
Uporaba določb o izvršbi in zavarovanju
(1) Ta del zakona se uporablja za izvršbo in zavarovanje na
letalu.

(1) Letalo, ki je last dolžnika, ki opravlja gospodarsko dejavnost,
ne more biti predmet izvršbe, če je dolžniku nujno potrebno za
opravljanje njegove dejavnosti.

(2) Če v tem zakonu ni posebnih določb, se za izvršbo in
zavarovanje na letalu smiselno uporabljajo določbe o izvršbi in
zavarovanju na ladjah zakona, ki ureja pomorstvo, in določbe
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

(2) Letalo iz prejšnjega odstavka ni izvzeto iz izvršbe, če se
izvršba vodi za poplačilo terjatve iz naslova posojila, s katerim je
bilo letalo kupljeno, oziroma terjatve, ki je zavarovana z zastavno
pravico na tem letalu.
(3) Letalo iz prvega odstavka tega člena ni izvzeto iz izvršbe tudi
tedaj, kadar se izvršba vodi za poplačilo naslednjih terjatev:

201. člen
Prisilna izvršitev odločbe

1. zaradi škode, ki jo je povzročilo letalo v letu oziroma na tleh
zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe oseb ali so jo pretrpele
osebe letala zaradi njegovega izkoriščanja;

(1) Sodna odločba, ki se glasi na izpolnitev obveznosti in
zavarovanje terjatve na letalu, se lahko prisilno izvrši, če je letalo
na ozemlju Republike Slovenije.
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2. zaradi iskanja in reševanja, izkazovanja pomoči ali čuvanja
letala;

ki izhaja iz nje, ali če stranki nista izrecno določili, katero pravo
bosta uporabljali, njunega namena glede uporabe določenega
prava pa tudi ni mogoče nedvomno ugotoviti iz okoliščin primera,
se za pogodbo oziroma pogodbeno razmerje uporablja pravo, ki
je z njima najtesneje povezano.

3. iz prevozne pogodbe ali druge pogodbe o izkoriščanju letala, ki
je predmet izvršbe;
4. iz preskrbovanja, popravila in opremljanja letala, ki je predmet
izvršbe.

(2) če iz bistvenih okoliščin ne izhaja kaj drugega, se uporablja
za glavne pravice in glavne obveznosti kot najbližje pravo države,
v kateri je imel ob sklenitvi pogodbe prevoznik stalno prebivališče
oziroma sedež.

PETI DEL

(3) Za stranske pravice in stranske obveznosti, kot so način
sprejemanja in izročanja stvari ali način plačevanja prevoznine in
podobno, se uporablja pravo kraja, kjer so bila oziroma kjer naj bi
bila ta dejanja opravljena.

KOLIZIJE ZAKONOV

206. člen
Prepoved renvoi

210. člen
Uporaba prava za letalska zavarovanja

Če je potrebno po tem zakonu uporabiti pravo druge države, se
ne upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se
uporabi.

(1) Za pogodbo o letalskem zavarovanju in za razmerja, ki izhajajo
iz te pogodbe, se uporablja pravo sedeža zavarovalnice, s
pogojem:
1. da stranki nista izrecno določili prava, ki ga je treba uporabiti za
pogodbo in njunega namena glede uporabe posameznega prava
ni mogoče ugotoviti niti iz okoliščin primera;

207. člen
Uporaba tega zakona
t
Določbe tega zakona o prevoznih pogodbah se uporabljajo tudi
za razmerja, ki nastanejo v mednarodnem zračnem prometu, če
ni z mednarodno pogodbo drugače določeno.

2. da se pravo, ki sta ga stranki določili, ne more uporabiti za del
te pogodbe ali kakšno drugo razmerje iz te pogodbe, toda le za ta
del pogodbe oziroma za to pravno razmerje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uporablja za razmerja iz
pogodbe o letalskem zavarovanju slovensko pravo, če so vse
zainteresirane osebe v tej pogodbi državljani Republike Slovenije
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali slovenske pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in gre za zavarovane
predmete, ki so izpostavljeni kritim nevarnostim (rizikom) izključno
na ozemlju Republike Slovenije.

208. člen
Izključitev uporabe tega zakona in obvezna uporaba
tega zakona
(1) Določbe tega zakona o prevoznih pogodbah se ne uporabljajo,
če so sklenile stranke pisno pogodbo o uporabi kakšnega drugega
prava.

211. člen
Uporaba prava za obliko pogodbe aH pravnega dejanja

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena so določbe tega zakona,
ki se nanašajo na obligacijska razmerja v letalstvu, obvezne v
naslednjih primerih:

Pogodba in vsako drugo pravno dejanje, opravljeno pri
izpolnjevanju pogodbe, sta veljavna glede oblike, če sta sklenjena
oziroma opravljena v obliki, ki jo predpisuje pravo kraja države, v
kateri je bila pogodba sklenjena oziroma dejanje opravljeno, ali
pravo, po katerem se presojajo glavne pravice in glavne obveznosti
iz pogodbe.

1. če sta obe pogodbeni stranki - naročnik prevoza in prevoznik
- fizični ali pravni osebi s stalnim prebivališčem oziroma sedežem
v Republiki Sloveniji in je odhodno ali namembno letališče v
Republiki Sloveniji;
2. če bi se z uporabo drugega prava kršile prisilne določbe tega
zakona, ki jih stranki ne moreta s sporazumom izključiti ali
spremeniti, odhodno ali namembno letališče pa je v Republiki
Sloveniji;

212. člen
Uporaba prava države v kateri je letalo registrirano

3. če bi bil potnik ob uporabi drugega prava v neugodnejšem
položaju kot ob uporabi določb tega zakona.

(1) Glede pravic na letalu, ki je lastnina fizičnih ali pravnih oseb,
se uporablja pravo države, v kateri je letalo registrirano.

. (3) Pogodba, sklenjena v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, nima pravnega učinka.

(2) Glede pravic iz 166. člena tega zakona se uporablja pravo
države, v kateri je letalo registrirano.

209. člen
Uporaba prava kadar ni jasno, katero pravo naj se
uporabi

213. člen
Uporaba prava za odškodninsko odgovornost
Za odškodninsko odgovornost iz 129. člena tega zakona se
uporablja zakon države, na katere ozemlju je bila prizadejana
škoda.

(1) Če se pravo, za katero sta se pogodbeni stranki dogovorili,
ne more uporabljati za vso pogodbo ali za posamezno razmerje,
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ŠESTI DEL

214. člen
Uporaba prava, če v tem zakonu ni določbe o
odkazanem pravu

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Če v tem zakonu ni določbe o pravu, ki je odkazano za neko
razmerje, se smiselno uporabljajo načela pravnega reda
Republike Slovenije in splošni predpisi, ki urejajo mednarodno
zasebno pravo.

216. člen
Razmerja pred uveljavitvijo tega zakona
(1) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati Zakon o
obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni
plovbi (Ur. I. SFRJ, št. 22/77 in 12/85) in vsi podzakonski predpisi,
izdani na njegovi podlagi.

215. člen
Izključitev uporabe kolizijskih pravil
(1) Določbe tujega prava se ne uporabljajo, če bi bile v očitnem
nasprotju z javnim.redom Republike Slovenije.

(2) Za razmerja, nastala pred uveljavitvijo tega zakona, se
uporabljajo predpisi, ki so veljali v času nastanka teh razmerij.

(2) Tuje pravo, ki bi bilo po tem zakonu odkazano, se ne uporablja,
če je bila njegova uporaba dosežena zato, da bi se obšle določbe
prava Republike Slovenije.

217. člen
Veljavnost tega zakona
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

7. OBRAZLOŽITEV ZAKONA

kot na primer opredelitev izpolnitvenega pomočnika in SDR kar
prispeva k nomotehnični izboljšavi predpisa oziroma k lažjemu
razumevanju.

7.1. Prvi del: splošne določbe (1. - 4. člen)
Predlog zakona temelji na še vedno veljavnem Zakonu o
obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni
plovbi, vendar je bilo potrebno opraviti precej redakcijskih
sprememb, saj je le-ta nastal v času specifičnega
družbenopolitičnega sistema, ki je favoriziral družbeno lastnino.
Posodobitev je razvidna že iz imena zakona (Zakon o obligacijskih
in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu), saj je zaradi nove
ustavnopravne ureditve ustreznejše poimenovanje
"stvarnopravna razmerja" kot "materiainopravna razmerja", saj
je slednji termin vključeval pravice razpolaganja z letali, ki so bili
družbena lastnina. Glede na univerzalno uporabnost angleškega
jezika na področju letalstva, je tudi izraz "letalstvo" (na primer
"aviation") bolj primeren kot "zračna plovba". Termin je usklajen
tudi z Zakonom o letalstvu.

7.2. Drugi del: obligacijska razmerja (5. -161. člen)
Obligacijska razmerja v letalstvu obsegajo pogodbe o prevozu
potnikov, prtljage in tovora, pogodbo o posebni storitvi z letalom,
zakup letala, odgovornost za škodo, ki jo letalo v letu povzroči na
zemlji oziroma na tleh, letalska zavarovanja in zastaranje terjatev.

7.2.1. Prvo poglavje: pogodbe o prevozu potnikov,
prtljage in tovora (prevozne pogodbe) (5. -108. člen)

Področje urejanja v predlogu zakona je zato preprosteje urejeno
kot v "starem" zakonu: zakon ureja obligacijska in stvarnopravna
razmerja, postopek izvršbe, zavarovanje terjatev ter kolizije
zakonov na področju letalstva (1. člen). Zakon je sestavljen iz
šestih delov, in sicer splošnih določb, obligacijskih razmerij,
stvarnopravnih razmerij, izvršbe in zavarovanja na letalu, kolizije
zakonov ter prehodne in končne določbe. Jedro zakona
predstavlja drugi, obligacijski del, kije namenjen prevozu potnikov,
prtljage in tovora, pogodbi o posebni storitvi z letalom, zakupu
letala, odgovornosti za škode; ki jih povzroči letalo v letu na tleh,
letalskim zavarovanjem in zastaranju terjatev.

Pogodbe o prevozu potnikov in prtljage ter pogodbe o prevozu
tovora bi lahko poimenovali tudi s skupnim izrazom "prevozne
pogodbe".

7.2.1.1. Prvi oddelek: prevoz potnikov in prtljage (5. 34. člen)
Po vzoru bivšega jugoslovanskega zakona je tudi predlog novega
zakona v tem oddelku razdeljen na tri dele, in sicer na določbe o
pogodbi o prevozu potnikov, določbe o odgovornosti prevoznika
in določbe o prevozu prtljage.

Še vedno je v ospredju načelo dispozitivnosti (2. člen), razen na
področju odgovornosti prevoznika in v nekaterih drugih primerih
(3. člen).
»
Med temeljnimi pojmi (4. člen) lahko najdemo nekaj novih definicij
13. julij 1999

Predlog zakona ureja dve temeljni obliki pogodbe o prevozu
potnikov: pogodbo, ki jo skleneta prevoznik in potnik (prevozna
pogodba) in pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza
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97 of 9 October 1997), ki je nastala zlasti pod vplivom I ATA in je
začela veljati (torej jo morajo članice EU neposredno uporabljati)
17. oktobra 1998. Glede na pogajanja Slovenije za vključitev v EU
je bil napravljen kompromis ter je Uredba Sveta upoštevana pri
odgovornosti prevoznika za smrt, okvaro zdravja ali poškodbo
potnika, protokol pa pri omejitvi odgovornosti za škodo zaradi
izgube ali poškodbe ročne prtljage. Bistvene določbe Uredbe Sveta
oziroma predloga zakona bodo morale biti vključene v splošne
prevozne pogoje in jih bo moral dati prevoznik na razpolago v
svojih agencijah, drugih potovalnih agencijah in prodajnih mestih
ter na okencih za prijavo potnikov.

(čarter). Poleg značilnosti posamezne pogodbe so tu še določbe
o vozovnici, pravici potnika do odstopa od pogodbe, odložitvi in
prekinitvi potovanja, zavrnitvi vkrcanja na letalo (neizvršitvi
potovanja), odgovornosti zakupnika, dejanskem prevozniku,
zamenjavi letala, izpolnjevanju naročnikovih navodil in razpolaganju
z nezasedenimi sedeži letala.
Bistveno novost predstavljajo določbe, ki urejajo primere, ko se
zaradi prevelikega števila rezervacij potnik ne more vkrcati na
letalo v rednem letalskem prometu, čeprav ima veljavno
vozovnico, potrjeno rezervacijo za to potovanje in se pravočasno
prijavi za to potovanje (zavrnitev vkrcanja na letalo: 12. in 13.
člen). Predlog zakona na tem mestu upošteva Uredbo Sveta, ki
uvaja skupna pravila za sistem odškodovanja za zavrnjeno
vkrcanje v rednem letalskem prometu (Council Regulation (EEC)
No. 295/91 ot 4 February 1991) in med drugim določa, da ima
potnik v primeru zavrnitve vkrcanja na letalo pravico izbirati med
povrnitvijo prevoznine za neizvršeni del pogodbenega potovanja,
spremembo smeri leta v namembni kraj ob prvi priložnosti ali
spremembo smeri leta na kasnejši datum, ki ustreza potniku. Ne
glede na potnikovo izbiro mu mora prevoznik plačati odškodnino
v gotovini ali na kakšen drug dogovorjen način, in sicer najmanj v
višini 120 SDR za lete do 3500 kilometrov in 240 SDR za lete
preko 3500 kilometrov glede na namembni kraj, ki je naveden v
vozovnici. Prevoznik ni dolžan plačati odškodnine, če potnik potuje
brezplačno ali z vozovnico po znižani ceni, ki ni neposredno ali
posredno dostopna javnosti.

Na podlagi uredbe je v predlogu zakona predpisana objektivna
odgovornost prevoznika za škodo, ki ne presega 100.000 SDR
in nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika v
času prevoza po zračni poti. Če prevoznik dokaže, da je škodo iz
prvega odstavka tega člena krivdno povzročil ali k njej prispeval
poškodovani oziroma umrli potnik, se njegova odgovornost za
škodo zmanjša sorazmerno s prispevkom potnika k škodi. Če pa
škoda presega 100.000 SDR, je prevoznik odgovoren za celotno
škodo, razen če dokaže on ali izpolnitveni pomočnik, da je ravnal
kot skrben prevoznik oziroma skrben gospodar (subjektivna
neomejena odgovornost). Predlog zakona določa, da je prevoznik
dolžan skleniti nezgodno zavarovanje v višini zavarovalne vsote,
ki znaša najmanj toliko kot navedeni znesek (v nekaterih državah
se takšno nezgodno zavarovanje pojmuje kot zavarovanje
odgovornosti tretjim osebam), pri čemer bo takšno določbo
potrebno upoštevati de lege ferenda v spremembah in dopolnitvah
Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l. RS, št. 70/94).
Glede na (pre)velike kapacitete na mednarodnih zavarovalnih in
pozavarovalnih trgih ni pričakovati, da bi se zaradi povečane
odgovornosti prevoznikov bistveno povečali stroški zavarovanja.

Poleg odškodnine mora prevoznik zagotoviti prizadetemu potniku
povrnitev stroškov za telefonsko ali kakšno drugo sporočilo v
namembni kraj, hrano in pijačo v razumnem razmerju s čakalnim
časom in prenočišče v primerih, ko je potrebno prenočiti eno ali
več noči. Kadar prevoznik ponudi spremembo smeri leta do
namembnega kraja z nadomestnim letom, katerega čas prihoda
ne presega z voznim redom predvidenega časa prihoda prvotno
rezerviranega leta za več kot dve uri pri letih do 3500 kilometrov
in za več kot štiri ure pri letih preko 3500 kilometrov, lahko
odškodnino iz drugega odstavka tega člena zmanjša za petdeset
odstotkov.

Pri opredelitvi krivdne odgovornosti se je bilo potrebno odločiti, aH
se naj še naprej uporablja prevod Varšavske konvencije, da je
prevoznik odgovoren za škodo, razen če dokaže, da je on ali
izpolnitveni pomočnik ukrenil vse potrebno, da bi se škodi izognil,
ali če dokaže, da tega ni bilo mogoče ukreniti ("the carrier shali
not be liable if he proves that he and his agents have taken aH
necessary measures to avoid the damage or that it was impossible for him or them to take such measures"). Zaradi nerodne
dikcije obstaja v teoriji nesoglasje glede vsebine takšne
odgovornosti (subjektivna ali objektivna odgovornost), zato je po
mnenju nekaterih boljša rešitev, da se uvede institut skrbnosti
prevoznika, ki je domač v kontinentalnem oziroma slovenskem
pravu.

Predlog zakona še določa, da mora v primeru pogodbe o prevozu
potnikov med prevoznikom in naročnikom prevoza, prevoznik
plačati odškodnino naročniku prevoza. Če v primeru, ko v
določenem kraju, mestu ali regiji več letališč zagotavlja storitve,
prevoznik ponudi potniku let na letališče, ki ni namembno, mu
mora povrniti stroške za potovanje od tega letališča do
namembnega letališča oziroma do drugega kraja v bližini
namembnega letališča, s katerim soglaša potnik. Če na letu s
prevelikim številom rezervacij potnik soglaša, da ga prevoznik
premesti v razred, ki je nižji od navedenega v vozovnici, mu mora
prevoznik vrniti razliko v prevoznini.

Prevoznik odgovarja za škodo tudi v primeru, da jo povzroči
izpolnitveni pomočnik. Pri prevozu potnikov po pogodbi o prevozu
za določen čas z vsem letalom odgovarja za škodo naročnik
prevoza solidarno s prevoznikom. Pogodbeni in dejanski prevoznik
odgovarjata solidarno.

Ker so navedene določbe kogentne, mora prevoznik v svojih
splošnih prevoznih pogojih v skladu s temi določbami določiti
pravila, ki jih bo upošteval v primeru zavrnitve vkrcanja pri letu s
prevelikim številom rezervacij, ter jih dati na razpolago javnosti v
svojih agencijah, drugih potovalnih agencijah in prodajnih mestih
ter na okencih za prijavo potnikov, kakor tudi potniku, ki se ni
mogel vkrcati. V pravilih mora tudi predvideti možnost, da se
pozovejo prostovoljci, ki bi bili pripravljeni odstopiti sedeže v
zameno za odškodnino, ter upoštevati interese potnikov, ki jim je
treba dati prednost pri vkrcanju zaradi upravičenih razlogov (na
primer invalidi, otroci brez spremstva).

Predlog zakona še določa, da mora prevoznik brez odlašanja,
vendar najkasneje petnajst dni po ugotovitvi identitete fizične osebe,
ki je upravičena do odškodnine, plačati akontacijo, ki je nujna za
kritje njenih takojšnjih materialnih potreb v sorazmerju z nastalo
škodo. V primeru smrti ne sme biti manjša od 15.000 SDR po
potniku. Plačilo akontacije odškodnine ne pomeni priznanja
odgovornosti prevoznika in se vračuna v odškodnino oziroma se
vrne prevozniku, če ni odgovoren za škodo.
Po vzoru Zakona o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih
razmerjih v zračni plovbi ureja predlog zakona tudi odgovornost
za drugo škodo, ki nastane zaradi odložitve, neizvršitve aH
prekinitve potovanja ali zamude pri prevozu z letalom, reklamacije,
kumulacijo odškodninskih zahtevkov in odgovornost dejanskega
prevoznika. Tudi pri prevozu ročne in registrirane prtljage ni
bistvenih novosti, razen pri odgovornosti prevoznika za škodo

Pri pisanju določb, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za
prevoz potnikov, se je pojavila dilema, ali upoštevati določbe
Montrealskega protokola št. 4, ki ga je Slovenija ratificirala, vendar
še ne velja, ali pa novo Uredbo Sveta o odgovornosti letalskih
prevoznikov v primeru nesreč (Council Regulation (EC) No. 2027/
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zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, ki je v skladu z
Montrealskim protokolom št. 4 omejena do 332 SDR po potniku.

Posebnost do sedaj veljavnega zakona, je bil prenosni letalski
tovorni list, ki ga Varšavska konvencija dovoljuje, vendar ga ne
ureja. Pomen prenosnega letalskega tovornega lista je v možnosti
prenosa pravic na tovoru v času, ko se prevaža. Menimo, da
glede na hitrost sodobnega zračnega transporta in glede na
Montrealski protokoli št. 4, ki odpravlja uporabo prenosnega
tovornega lista, ureditev tega instrumenta ni potrebna.

7.2.1.2. Drugi oddelek: prevoz tovora (35. - 94. člen)
Ureditev pogodbe o prevozu tovora je ohranila bistvene značilnosti
starega jugoslovanskega zakona, hkrati pa je upoštevan
Montrealski protokol št. 4, kateri prinaša večje spremembe glede
listin, ki se nanašajo na blago. Navedeni protokol sicer še ni pričel
veljati, vendar smo ga pri pripravi predloga novega zakona
upoštevali, ker ga je Slovenija ratificirala in, po našem mnenju, s
tem izrazila strinjanje z ureditvijo, ki jo prinaša.

Glede samega opravljanja prevoza, pravice razpolaganja s
tovorom in izročitve tovora predlog novega zakona ne prinaša
sprememb, razen črtanja določb, ki se nanašajo na prenosni
tovorni list.
Nekaj pomembnih sprememb prinaša predlog novega zakona na
področju prevoznikove odgovornosti. Prevoznik odgovarja
objektivno za škodo, nastalo zaradi izgube ali poškodovanja
tovora, odgovornosti pa se lahko razbremeni le v štirih primerih.
Poleg tega se lahko razbremeni svoje odgovornosti, če dokaže,
da je oškodovanec prispeval k nastanku škode. Glede
odgovornosti za škodo zaradi zamude predlog zakona ohranja
ureditev starega zakona, po kateri odgovarja za škodo prevoznik,
v kolikor ne dokaže, da je storil vse potrebno, da bi se škodi
izognil (subjektivna odgovornost).

Prva razlika, ki jo uvaja predlog novega zakona oziroma
Montrealski protokol št. 4, je terminološke narave. Star
jugoslovanski zakon uprablja za to pogodbo izraz "pogodba o
prevozu stvari" (Varšavka konvencija: "goods"), menimo pa, da
bi bil bolj primeren naziv "pogodba o prevozu tovora" Ob tem je
potrebno omeniti da navedeni Montrealski protokol uporablja
termin "cargo".
Pogodba o prevozu tovora je pogodba, ki jo skleneta prevoznik in
naročnik prevoza. Predlog zakona v uvodnih določbah tega
poglavja definira vrste pogodbe o prevozu tovora, zahtevo po
pisni obliki pogodbe o prevozu tovora z vsem letalom (čarter),
pravila za določanje količine, zamenjavo tovora, obveznosti in
odgovornost naročnika prevoza in pošiljatelja, ter smiselno
uporabo določb poglavja o pogodbi o prevozu potnikov tega
zakona.

Nadaljnja novost je zvišanje limita odgovornost prevoznika na 17
SDR za kilogram teže tovora. Ta omejitev je lahko višja, če je v
prevozni pogodbi navedena višja vrednost tovora. Kot je to
običajno v transportnem pravu, prevoznik odgovarja neomejeno
v primeru, da je škodo povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.
Glede odgovornosti prevoznika za poštne pošiljke odkazuje
predlog zakona na predpise, ki urejajo razmerja med prevozniki
in poštnimi upravami.

Bistvene spremembe v primerjavi s še veljavno ureditvijo prinašajo
določbe, ki se nanašajo na letalski tovorni list. V skladu z
Montrealskim protokolom št. 4 tovorni list ni edina listina letalskega
transportnega prava in zato ima tudi ta pododdelek spremenjen
naslov ("Listine o tovoru").

V določilih, ki se nanašajo na voznino ni bistvenih sprememb,
razen, da predlog zakona uvaja termin voznina namesto
prevoznina v skladu s predlogom novega Pomorskega zakonika.

Predlog novega zakona omogoča, poleg letalskega tovornega
lista, tudi uporabo vsakega drugega sredstva, s katerim se
ugotavljajo podatki o prevozu, ki naj se opravi. Za uporabo
takšnega drugega sredstva je potrebno soglasje pošiljatelja. Ratio legis takšne ureditve je v uvajanju tehničnih novosti za
elektronsko razpolaganje z blagom oziroma tovorom in
omogočanje uporabe računalniških sistemov obdelave podatkov
pri prevozu. V takšnem primeru mora izdati prevoznik pošiljatelju
na njegovo zahtevo potrdilo o tem, da je tovor prejel, s katerim je
mogoče identificirati tovor.

7.2.1.3. Tretji oddelek: prevoz, pri katerem sodeluje
več prevoznikov (95. - 99. člen)
Prevoz, pri katerem sodeluje več prevoznikov, lahko razdelimo
na zaporedni prevoz in mešani (multimodalni, kombinirani prevoz).
Pogodbe o zaporednem prevozu ni bilo potrebno posebej
spreminjati. V skladu z drugim odstavkom 30. člena Varšavske
konvencije je nekoliko spremenjena odgovornost za škodo, ki je
povzročena potniku. Predlagana je rešitev, ki določa, da so za
škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe
potnika, kakor tudi za škodo, povzročeno z zamudo, solidarno
odgovorna prvi prevoznik in tisti, na čigar delu poti je škoda nastala.
Prvi prevoznik lahko svojo odgovornost pogodbeno izključi.

Glede pomena letalskega tovornega lista ni bistvenih sprememb
v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. Tovorni list izroči pošiljatelj
prevozniku in s tem se vzpostavi domneva, da je bila sklenjena
pogodba. Vsebina tovornega lista nima konstitutivnega, temveč
le dokazni pomen. Velja domneva, da so podatki, zapisani v
tovornem listu, pravilni, v kolikor se ne dokaže nasprotno.

Zakonsko besedilo je bilo v delu, ki govori o poškodbi, primanjkljaju
ali izgubi tovora ali o zamudi, v skladu z Varšavsko konvencijo in
usklajeno s terminologijo predloga Pomorskega zakonika. Kljub
temu, da Pomorski zakonik še ni bil sprejet, smo se zgledovali po
novi terminologiji, ki bi morala biti v transportnem pravu nujno
unificirana.

Stari jugoslovanski zakon je natančno določal vsebino tovornega
lista, vendar so določbe tega člena veljale le za notranji promet, ki
je s samostojnostjo Slovenije praktično zanemarljiv. V skladu z
Montrealskim protokolom št. 4 določa predlog novega zakona le
tri obvezne sestavine, poleg teh pa lahko tovorni list vsebuje tudi
druge podatke.

V duhu predloga Pomorskega zakonika in Konvencije združenih
narodov o mednarodnem multimodalnem prevozu blaga iz leta
1980je urejen tudi multimodalni prevoz tovora (ne pa tudi potnikov,
ker za takšen prevoz ni mednarodne pravne podlage, pa tudi po
vsebini je tradicionalno vezan na tovor) v primeru, ko je del prevoz
opravljen z letalom. S pogodbo se lahko oseba (podjemnik

Pri določbah, ki se nanašajo na odgovornost za podatke v
tovornem listu, domneve, ki izhajajo iz tovornega lista, pripombe
o videzu tovora, listine, potrebne za carinske, policijske in druge
formalnosti in odgovornost pošiljatelja za lastnosti blaga, ni
bistvenih sprememb.
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mullimodalnega prevoza) zaveže, da bo opravila prevoz lovora
z različnimi prevoznimi sredstvi, pri čemer je del prevoza opravljen
z letalom, naročnik prevoza pa se zaveže, da bo za celoten
prevoz plačal prevoznino. Podjemnik odgovarja za poškodbo,
primanjkljaj ali izgubo tovora, ali za zamudo pri izročitvi tovora,
razen če dokaže, da je ravnal kot skrben podjemnik oziroma
prevoznik. Za omejitev odgovornosti podjemnika se smiselno
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na običajni prevoz tovora.

Glede samega poimenovanja takšnih pogodb teorija ni enotna,
kaj spada pod pojem čarter. Ločena ureditev dveh različnih
pogodb o zakupu letala bi bila sicer s teoretičnega stališča
smiselna, vendar povzroča v sistemih, ki tako delitev poznajo
(na primer Italija v Codice della Navigazione) precejšnje težave.
Glede na to, da spada pogodba o zakupu letala v pogodbeno
sfero, ki je pretežno podvržena avtonomiji strank, menimo, da ni
smiselno zapirati te pogodbe v preveč toge zakonske okvire. Bolj
sporno je vprašanje, ali bi bilo smiselno to pogodbo, v vseh svojih
oblikah, imenovati pogodba o letalskem čarterju. Vendar predlog
zakona ohranja ime pogodba o zakupu letala, ker niti teorija niti
praksa nista enotni glede samega pomena termina čarter.

7.2.1.4. Četrti oddelek: sprejem in odprava potnikov,
prtljage in tovora (100. -105. člen)

Po tej pogodbi izroči lastnik letala zakupniku določeno letalo v
gospodarsko izkoriščanje, zakupnik pa mu plača zakupnino. Letalo
mora biti določeno, vendar velja v primerjavi s pomorskim pravom
nižja stopnja individualizacije. Letalo mora biti dogovorjenega tipa,
ni pa nujno, da gre za isto letalo. Od prevozne pogodbe se razlikuje
pogodba o zakupu letala tudi v tem, da ima pravno veljavo le v
pisni obliki. Lastnik mora izročiti letalo v takšnem stanju, da ga
lahko zakupnik izkorišča za dogovorjen način. Stroške rednega
izkoriščanja nosi zakupnik, ki mora letalo tudi vzdrževati. Predlog
zakona vsebuje tudi določbe o odgovornosti lastnika in zakupnika,
o prenehanju in odstopu od pogodbe, o zakupnini, o nagradi za
reševanje ter o podzakupu.

Tako kot v drugih delih besedila zakona je tudi v tem delu besedo
"stvari" nadomestil po našem mnenju primernejši izraz "tovor".
V zvezi z odgovornostjo osebe, ki opravlja posle sprejema ali
odprave smo predlagali ukinitev odgovornosti omenjene osebe
po letalskem pravu, ker za takšno omejevanje odgovornosti ni
nikakršnega razloga. Omejitve odgovornosti v letalskem in drugih
transportih so zgodovinskega izvora in so posledica povečanega
rizika. Oseba, ki opravlja posle sprejema in odprave ne deli
takšnega rizika s tistim, ki opravlja transport in zato tudi ni
opravičena do teh ugodnosti, zato odgovarja po splošnih
odškodninskih načelih.

7.2.4. Četrto poglavje: odgovornost za škode, kijih
letalo v letu povzroči na tleh (129. • 143. člen)

8.2.1.5. Peti oddelek: reklamacije (106. - 107. člen)
V tem poglavju ni bistvenih novosti. Upravičenec lahko uveljavlja
terjatev iz prevozne pogodbe s pisno reklamacijo, ki jo z ustreznimi
dokazi predloži prevozniku.

Mednarodni pravni vir, ki ureja to področje je Konvencija o škodi,
ki jo tuje letalo povzroči tretjim osebam na zemlji (tleh), sestavljena
v Rimu leta 1952 in Protokol k Rimski konvenciji iz leta 1978. Kljub
temu, da Rimske konvencije ni podpisalo veliko držav in tudi za
Slovenijo ne velja, je večina držav in tudi Jugoslavija v starem
zakonu sprejela v svojo notranjo zakonodajo večino njenih rešitev.
Podobno usodo je doživet tudi Montrealski protokol, ki spreminja
obračunsko enoto v posebne pravice črpanja, ki zaradi premalo
podpisnic ni nikoli pričel veljati.

7.2.2. Drugo poglavje: pogodba o posebni storitvi z
letalom (108. -115. člen)
Tako star jugoslovanski zakon kot tudi predlog novega zakona
poznata pogodbo o posebni storitvi z letalom. Pri tej pogodbi gre
za opravljanje določene storitve (na primer metanje kemičnih
sredstev iz letala, metanje reklamnih predmetov, gašenje požarov)
s strani podjemnika (prevzemnika posebne storitve) za račun
naročnika. Zakon ureja to pogodbo kot poseben tip pogodbe o
delu (podjemniške pogodbe). Kljub temu lahko pride v praksi v
takšnih primerih do elementov zakupa, ker lahko naročnik sam
ali njegovi delavci opravljajo določene dejavnosti iz letala, ki je
predmet pogodbe. V takšnem primeru gre za posebno vrsto
čarterske pogodbe. Ker je stari zakon to pogodbo ustrezno
reševal, ni v novem predlogu bistvenih sprememb.

Kot je že zgoraj omenjeno, bivši zvezni zakon ustrezno ureja to
področje po vzoru Rimske konvencije in bistvene spremembe v
predlogu zakona niso bite potrebne. Novi zakon govori o lastniku
letala, med tem ko je stari govoril o imetniku pravice razpolaganja
letala, ki odgovarja za škodo, nastalo na zemlji, ki jo povzročijo
osebe ali stvari, ki so padle ali bile vržene iz letala. Lastnik
odgovarja tudi za škodo, ki je bila povzročena s samim letom
skozi zračni prostor, če niso bili upoštevani ustrezni predpisi o
varnosti zračne plovbe. Enako kot lastnik odgovarja tudi zakupnik
letala, naročnik prevoza za določen čas in naročnik posebne
storitve z letalom pa odgovarjata solidarno z lastnikom.

7.2.3. Tretje poglavje: pogodba o zakupu letala (116.128. člen)

Lastnik odgovarja za škodo povzročeno na tleh objektivno in se
lahko izogne odgovornosti le, če je škoda nastala zaradi dejanja
oškodovanca ali če je letalo protipravno izkoriščal kdo drug,
odgovorna oseba pa je storila vse potrebno, da bi to preprečila.

Namen pogodbe o zakupu letata je v tem, da lastnik letala prepusti
letalu drugi stranki v gospodarsko izkoriščanje. Lastnik lahko
prepusti letalo s posadko ali brez nje. Glede samega poimenovanja
te pogodbe se je pojavljalo vprašanje, ali ne bi bilo smiselno te
pogodbe imenovati pogodba o letalskem čarterju ("charter"),
oziroma ločeno urediti pogodbe o zakupu letala, pri čemer bi šlo
za zakup letala brez posadke in pogodbe o letalskem čarterju,
kjer bi šlo za zakup s posadko (v anglosaškem pomorskem
pravu se na primer zakup ladje brez posadke imenuje "bareboat
charter", s posadko pa "demise charter").

Novost, ki jo prinaša novi zakon, je v omejitvi odgovornosti. V
starem zakonu je bila odgovornost omejena do višine vrednosti
novega letala v času nastanka škode oziroma do določenega
zneska za posamezno poškodovano osebo. Nova ureditev
prinaša razlikovanje omejitev odgovornosti glede na težo letala
po vzoru Rimske konvencije in Montrealskega protokola.
Ustreznost takšne ureditve lahko podpremo s tujo zakonodajo in
z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l. RS, št. 70/
94). Ta zakon je v členu, ki določa najnižje zavarovalne vsote za
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zaradi izgubljene vrednosti. Predlog zakona vzpostavlja glede
pogrešanega letala domnevo, da je nastopila popolna izguba
tistega dne, ko je prispelo zadnje sporočilo o letalu.

obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno na
tleh, sprejel podoben način razlikovanja višine limita zavarovanja
glede na težo letala. Glede višine odgovornosti so v predlogu
zakona limiti iz Montrealskega protokola, ki sicer še ne velja,
vendar ustrezajo zakonodajam večine evropskih držav.

Podrobneje je urejeno tudi zavarovanje odgovornosti. Predlog
zakona po vzoru osnutka Pomorskega zakonika uvaja direktno
tožbo in vključuje v zavarovanje tudi stroške ukrepov
zavarovalnice za obrambo pred neupravičenimi in pretiranimi
zahtevki. Glede obveznih letalskih zavarovanj predlagamo rešitev,
da se sklepajo v skladu s predlogom zakona in predpisi, ki urejajo
obvezna zavarovanja v prometu.

Glede obveznega zavarovanja odgovornosti se postavlja
sistemsko vprašanje, kakšen predpis naj to področje ureja. U
Sloveniji je to trenutno Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu,
čeprav tako Rimska konvencija kot tudi zakonodaje številnih
držav določajo takšno zavarovanje v predpisu, ki govori o
odgovornosti letalskega prevoznika oziroma lastnika letala. Možni
sta obe rešitvi.

Na koncu poglavje o letalskih zavarovanjih določa za katere
konkretne primere se uporabljajo določila o pomorskih
zavarovanjih.

7.2.5. Peto poglavje: letalska zavarovanja (144. • 160.
člen)

7.2.6. Šesto poglavje: zastaranje terjatev (161. člen)

Za letalska zavarovanja je značilno, da ne obstoji formalna
definicija, katera zavarovanja spadajo v to skupino in so se
oblikovala na podlagi mednarodne zavarovalne prakse. Zato
predlog zakona ne podaja definicije in našteva le možne predmete
zavarovanja po tem zakonu: zavarovanje letala in njegove opreme
(kasko), tovor, ki se prevaža z letalom (kargo), zavarovanje
prevoznine, stroškov zavarovanja, pričakovanega dobička,
zastavnih in drugih pravic ter materialnih koristi in zavarovanje
odgovornosti za škodo povzročeno drugim osebam, v zvezi z
uporabo letala. Določbe poglavja o letalskih zavarovanjih se
uporabljajo tudi za pozavarovanje in podobna zavarovanja, če so
sklenjena po pogojih in policah, običajnih za letalska zavarovanja.
V takšnih primerih je odločilna volja strank. Razlog je v tem, da se
na mednarodnem zavarovalnem in pozavarovalnem tržišču
uvrščajo med letalska zavarovanja tudi druga zavarovanja, ki
imajo kakršnokoli zvezo z letalstvom (zavarovanje odgovornosti
letališča, zavarovanje odgovornosti kontrolnega stolpa) in pri tem
uporabljajo institute, ki so značilni za letalska zavarovanja.

Glede zastaralnih rokov je bil stari jugoslovanski zakon usklajen
z vsemi mednarodnimi sporazumi, ki zavezujejo tudi Slovenijo,
zato se v tem poglavju ne predlagajo nove rešitve.

7.3. Tretji del: stvarnopravna razmerja (162. - 199.
člen)
Ta del zakona je usklajen predvsem z določili Konvencije o
mednarodnem priznanju pravic na letalu iz leta 1948, ki jo je
Državni zbor Republike Slovenije ratificiral na seji dne 19.
februarjal997. Kot vzor za sistematiko ureditve pa je upoštevan
tudi predlog slovenskega Pomorskega zakonika ter seveda sedaj
veljavni Zakon o obligacijskih in drugih temeljnih materialnopravnih
razmerjih v zračni plovbi.
Naslov tega dela zakona je spremenjen, saj gre za stvarnopravna
razmerja, to je lastnino oziroma solastnino, pogodbeno zastavno
pravico (hipoteko) in zakonsko zastavno pravico (privilegij), zato
je ta naslov vsekakor bolj precizen kot sintagma materiatnopravna
razmerja.

Kljub temu, da letalska zavarovanja ne spadajo med pomorska
zavarovanja, vključujejo večino institutov in rešitev pomorskih
zavarovanj. Star jugoslovanski zakon je odkazoval na smiselno
uporabo predpisov o pomorskih zavarovanjih, vendar menimo,
da ta rešitev "po liniji najmanjšega odpora" ni bila ustrezna. V
letalskih zavarovanjih se uporablja mnogo institutov pomorskega
zavarovanja, za katera tudi ob smiselni uporabi ne bi bilo jasno,
ali veljajo tudi za letala. Na drugi strani pozna pomorsko
zavarovanje nekatere institute, ki jih letalsko zavarovanje ne
uporablja (na primer "abandonment"). Zato predlog novega
zakona podrobneje ureja letalska zavarovanja.

7.3.1. Prvo poglavje: splošne določbe (162. -169.
člen)
Spremembe v poglavju o splošnih določbah tretjega dela predloga
zakona so zlasti posledica ukinitve družbene lastnine in nastanka
državnosti Republike Slovenije.

Predlog zakona v tem poglavju uvodoma govori o predmetu
zavarovana, ki smo ga opisali že zgoraj. Nadaljnja značilnost
letalskih zavarovanj iz predloga zakona je v tem, da
zavarovalnega interesa ni potrebno imeti že ob sklenitvi pogodbe,
temveč šele ob nastopu zavarovalnega primera.

7.3.2. Drugo poglavje: lastninska pravica na letalu
(170. ■ 175. člen)

Zavarovanje se praviloma sklene na dejansko vrednost, vendar
predlog zakona dopušča tudi možnost sklenitve zavarovanja na
dogovorjeno vrednost. Predlog zakona izrecno ne dopušča
zavarovancu, da bi ta prepustil zavarovalnici poškodovano stvar
in zahteval izplačilo vrednost celotne stvari, kot je to običajno pri
pomorskih zavarovanjih.

V tem poglavju je bilo potrebno opustiti nekdanjo "pravico do
razpolaganja z letalom, kije družbena lastnina" ter urediti klasično
lastninsko pravico in solastnino.

7.3.3. Tretje poglavje: pogodbena zastavna pravica
(hipoteka) na letalu (176. -188. člen)

Letalsko zavarovanje se lahko sklene za čas ("time policy") ali
za posamezno potovanje ("voyage policy"). Zavarovalnici ni treba
povrniti škode v primeru, da zavarovano letalo ni bilo sposobno
za zračno plovbo in zavarovalnica s tem ni bila seznanjena. Pri
zavarovanju so krite škode, ki so nastale v geografskih omejitvah
zavarovanja, kot so označene na polici. Pri delnih škodah povrne
zavarovalnica škodo v višini dejanskih stroškov, ne pa tudi škode
13. julij 1999

Poglavji o hipoteki in privilegijih se glede sistematike zgledujeta po
predlogu Pomorskega zakonika. Tudi izrazoslovje je
poenostavljeno (na primer nadhipoteka namesto podhipoteka),
prvenstveno pa se uporabljata izraza hipoteka (prej pogodbena
zastavna pravica) in privilegij (prej zakonska zastavna pravica).
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Bistvena novost v tem delu je določba drugega odstavka 177.
člena, ki uvaja, po vzoru pomorskega prava, pravico
hipotekarnega upnika, da poplača svojo terjatev z izkoriščanjem
letala, če je to določeno s pogodbo. Gre za bistveni element
pravice iz anglosaškega prava ("common law"), znane pod
imenom "morigage". Bistvena razlika med hipoteko po našem
pravu in "mortgage" po angleškem pravu je v tem, da upniku ni
treba čakati na dokončanje dolgotrajnega izvršilnega postopka,
temveč lahko takoj ob zapadlosti prevzame letalo v posest in
izkoriščanje. Smisel te določbe je enak kot v pomorskem pravu.
Tuji kreditodajalci, predvsem banke, neradi odobravajo kredite,
če dolžnik ne pristane na mortgage. Da se našim lastnikom letal
omogoči enak položaj glede kreditiranja, kot ga imajo tujci, je
takšna zakonska rešitev edina možnost.

jugoslovanskem zakonu, vendar so usklajene z novim slovenskim
Zakonom o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 51/98). Ker so
tovrstne določbe tradicionalno precizno urejene v pomorskem
pravu, letalo pa ima skoraj identični pravni položaj kot ladja, se
osnutek predloga zakona zaradi racionalnosti sklicuje na ustrezne
določbe predloga Pomorskega zakonika, ki je v postopku
sprejemanja.

7.5. Peti del: kolizije zakonov (206. - 215. člen)
Spremembe v zvezi s kolizijskimi pravili (tako imenovano
mednarodno zasebno pravo) so redakcijske narave. Prepovedan
je renvoi, kot prioritetno načelo pa je predpisana uporaba prava,
o katerem se sporazumeta pogodbeni stranki.

Ostale spremembe so redakcijske in jezikovne narave.

7.3.4. Četrto poglavje: letalski privilegiji (189. - 199.
člen)

7.6. Šesti del: prehodna in končna določba (216. -217.
člen)

Razlaga bistvenih sprememb je navedena pod točko 8.3.3.

Pooblastilo iz bivšega 231. člena je umaknjeno zaradi uvedbe
mednarodnih meril (valute) - SDR (kot to določajo konvencije) za
določanje višine omejitve odgovornosti. Zaradi preprečevanja
pravnih praznin in problemov v praksi je vnesena določba, da se
za razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo novega zakona,
uporabljajo predpisi, ki so veljali v času nastanka teh razmerij.

7.4. Četrti del: izvršba in zavarovanje na letalu
(200. - 205. člen)
Določbe osnutka predloga zakona temeljijo na bivšem
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Predlog zakona o

VOLITVAH

POSLANK

IN

POSLANCEV

(ZVPP?)
- EPA 875 - II - prva obravnava

Poslanec Janez Janša je dne 2. julija 1999 poslal v
obravnavo predlog zakona o volitvah poslank In
poslancev - prva obravnava (EPA 875-II).
Dne 8. avgusta 1996 je Državni svet predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v
Državni zbor - prva obravnava (EPA 1589), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga
je predložil Državni svet še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložil
poslanec Janez Janša.

- PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH POSLANK IN
POSLANCEV

Ljubljana, 2. julij 1999
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92)
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS,
št. 40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec v sprejem

in ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika'Državnega zbora.
Janez Janša, l.r.
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določilo o vezanosti v primeru, če bi spreiel zakon z vsebino, ki bi
nasprotovala referendumski odločitvi, ravno tako pa bi prekršil to
ustavno določilo tudi v primeru, če zakona, ki ureia materijo, o
kateri se ie odločalo na referendumu, sploh ne bi sprejel."

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na
pobudo pobudnikov in vlagateljev zahteve za razpis referenduma
o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor, na seji dne 8. oktobra
1998 (U-l-12/97) ugotovilo, da "na podlagi Poročila Republiške
volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o volilnem
sistemu, ki je bil 8. decembra 1996, Ustavno sodišče (...) ugotavlja,
da je bil na tem referendumu izglasovan predlog, vsebovan v
referendumskem vprašanju, postavljenem na zahtevo 43.710
volivk in volivcev". Hkrati je Ustavno sodišče tudi ugotovilo, da je
"Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95 - odi. US, 38/96 in 43/96 - odi. US) v neskladju z ustavo, ker
ne določa roka, v katerem mora Državni zbor po sprejemu
predloga na predhodnem referendumu sprejeti zakon, s katerim
uveljavi rešitev, sprejeto na referendumu". S tem v zvezi je
Ustavno sodišče ocenilo, da "v primeru, da je referendum sprejet,
predlog določene ureditve nekega vprašanja, ki se ureja z
zakonom, Državni zbor takšno rešitev mora preliti v zakon" in da
"Državni zbor z izpolnitvijo opisane obveznosti ne sme po
nepotrebnem zavlačevati, temveč jo mora izpolniti v razumnem
roku - v času, ki je nujno potreben za potek zakonodajnega
postopka".

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagani zakon temelji na dvokrožnem večinskem volilnem
sistemu in uveljavlja načelo, da so izvoljeni samo tisti kandidati, ki
v svojem volilnem okraju prejmejo večino glasov vseh volivcev,
ki so glasovali. Volivci v vsakem volilnem okraju izvolijo po enega
poslanca, torej bo vsak volilni okraj imel v državnem zboru svojega
predstavnika. Hkrati zakon tudi zagotavlja načelo, da se en
poslanec voli na približno enako število volivcev. Volilni okraji se
po številu volivcev ne smejo razlikovati za več kot deset odstotkov,
računano od po velikosti največjega volilnega okraja.
Z uveljavitvijo tega zakona se v parlament torej ne bodo več volile
predvsem politične stranke ampak konkretni ljudje, kar bo izvoljene
poslance zavezovalo k bistveno večji odgovornosti do volivcev.
Prav načelo bistveno večje odgovornosti poslancev do
državljanov, ki ga prinaša dvokrožni večinski volilni sistem, želimo
tudi poudariti z naslovom zakona. Ker proporcionalni volilni sistem
(v nobeni različici - niti kot t. i. "kombinirani" volilni sistem) ne
omogoča doslednega uveljavljanja prav te - osebne odgovornosti poslancev do volivcev, je ugled nosilca zakonodajne
oblasti danes žalostno nizek, kar je za državo s parlamentarno
demokracijo nedvomno slabo.

8. decembra 1996 je bil torej izglasovan predlog, da se volilni
sistem uredi drugače, kot je predlagano, in sicer tako:

S sprejetjem zakona bi omogočili uresničevanje z ustavo
zajamčene volilne pravice tudi tistim našim državljanom, ki so na
dan volitev v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. S
predlaganim zakonom se ukinja pretirani formalizem za glasovanje
naših državljanov v tujini in določajo časovni roki, ki so praktično
uresničljivi. Sprejetje predlaganega zakona bi omogočilo tudi
uresničitev določila o volitvah na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije. Volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev bi imenovala državna volilna komisija.
Predlagani zakon omogoča predlaganje članov volilnih organov
tudi društvom in drugim organizacijam, ki združujejo naše
državljane v tujini oziroma Slovence po svetu. To demokratično
določilo bo glasovanju in ugotovljenim izidom glasovanja na
diplomatsko konzularnih predstavništvih dalo bistveno večjo
verodostojnost.

- da se bo v Sloveniji oblikovalo 88 volilnih okrajev na približno
enako število volivcev,
- da bo v vsakem volilnem okraju izvoljen en poslanec,
- da bo za poslanca izvoljen kandidat, ki bo v svojem volilnem
okraju prejel večino glasov vseh volivcev, ki bodo v tistem volilnem
okraju glasovali,
- da bosta v primeru, da v prvem krogu volitev noben izmed
kandidatov ne bo dobil zahtevane večine glasov, kandidata z
največ glasovi prišla v drugi krog volitev, v katerem bo izvoljen
tisti, ki bo dobil več glasov.
S predlaganim zakonom bomo zagotovili dosledno spoštovanje
jasno izražene referendumske volje volivcev in odločbe
Ustavnega sodišča. S pravočasno vložitvijo zakona pa želimo
preprečiti morebitne nove poskuse, da bi se z obravnavanjem
predlogov zakonov o volitvah, ki so v očitnem nasprotju z odločbo
Ustavnega sodišče, še naprej zavlačevalo zakonodajni postopek,
v katerem je državni zbor po ustavi dolžan uzakoniti
referendumsko odločitev. Določilo 90. člena ustave je nedvoumno:
"Državni zbor je vezan na izid referenduma.". Ustavno sodišče je
v 52. točki navedene odločbe posebej opozorilo da je "vezanost
Državnega zbora na izid referenduma tako politična oziroma
moralna, kot tudi pravna" in da "bi Državni žbor prekršil ustavno
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Predlagani zakon poenostavlja oziroma odpravlja posamezne
postopke in tudi nekatere volilne organe - volilne komisije volilnih
enot, zato bo za izvedbo volitev v tem delu mogoče predvideti
manj stroškov. Dodaten strošek za proračun bo predstavljal drugi
krog glasovanja, ki pa bo potreben le tam, kjer v prvem krogu ne
bo izvoljen noben kandidat.
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9. člen

II. BESEDILO ČLENOV:

Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po
pooblaščencu.

"I. SPLOŠNE DOLOČBE

Glasuje se tajno z glasovnicami.
1. člen

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

Poslanke in poslanci (v nadaljevanju "poslanci") državnega zbora
se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih
in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.

10. člen
Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.

2. člen

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se
ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je
glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

Poslanci se volijo po volilnih okrajih.
Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno
enako število volivcev.

11. člen

Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni zbor
vsaka po enega poslanca.

Evidenco volilne pravice ureja zakon.

,3. člen
III. SPLOŠNE VOLITVE

Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te volitve
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve
drugih poslancev.

12. člen
Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne.

4. člen

Redne volitve se opravijo na štiri leta.

Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne praznike
in druge dela proste dneve.

Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti pred
potekom štiriletne mandatne dobe.

Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo
neposredno pri pristojnih organih.

13. člen

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

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta rok
šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.

6. člen

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po razpustu
državnega zbora.

5. člen

Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica
poslanskih mandatov.

Stroški za izvedbo volitev se krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.

II. VOLILNA PRAVICA

14. člen
Splošne volitve razpiše predsednik republike.

7. člen

Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o
razpustitvi državnega zbora.

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in
mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

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

Pravico voliti uresničuje volivec v volilnem okraju, v katerem ima
stalno prebivališče.

15. člen
V javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini
oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih glasilih, ki so
namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu se
najpozneje petnajst dni po razpisu volitev objavi besedilo akta o
razpisu volitev in navodilo o postopkih ter rokih za glasovanje po

8. člen
Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih
skupnosti, ki imajo volilno pravico.
13. julij 1999
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pošti oziroma na diplomatsko konzularnih predstavništvih.
Besedila akta in navedenih navodil morajo biti volivcem dostopna
tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije.

V. VOLILNI OKRAJI

Državna volilna komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se
objavijo akti in navodila iz prejšnjega odstavka tega člena. Pri
določitvi seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva
njihovo pluralnost.

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje
oseminosemdeset volilnih okrajev. V vsakem volilnem okraju se
glasuje za enega kandidata.

21. člen

Volilni okraji se oblikujejo v skladu z načelom, da se en poslanec
voli na približno enako število volivcev. Razlike v številu volivcev
med posameznimi volilnimi okraji ne smejo biti večje od desetih
odstotkov, računano od po številu volivcev največjega volilnega
okraja.

16. člen
Redne volitve se razpišejo najprej 150 dni in najkasneje 105 dni
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora.

Pri oblikovanju volilnih okrajev je treba upoštevati njihovo
geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge
značilnosti.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 105 in ne manj kot 90 dni.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 55 dneh od dneva
razpisa volitev.

Volilni okraj lahko obsega območje ene občine, območje dveh ali
več občin, območje dela občine oziroma naselja, lahko pa je tudi
sestavljen iz občin in delov občin oziroma naselij.

17. člen

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta
posebna volilna okraja.

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan
glasovanja.

22. člen

18. člen

Volilne okraje določa zakon.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za
volilna opravila.
Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan.

VI. VOLILNI ORGANI
23. člen

IV. NADOMESTNE VOLITVE

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

19. člen

Volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev, se imenujejo za štiri leta. Volilne komisije
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori se
imenujejo za vsake volitve posebej.

Če poslancu preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se ne opravijo, če poslancu preneha mandat
manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe državnega
zbora, razen če zbor odloči drugače.

24. člen

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka
mandatne dobe državnega zbora.

Volilne komisije so:
1) državna volilna komisija
2) okrajne volilne komisije
3) volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev.

20. člen
Nadomestne volitve razpiše državna volilna komisija najkasneje
v petnajstih dneh po ugotovitvi državnega zbora o prenehanju
mandata.

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti
se imenujejo volilne komisije posebnih volilnih okrajev.

Nadomestne volitve se opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

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

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki
veljajo za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu drugače
določeno.
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26. člen

Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri delu volilnih
komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in volilnih odborov,
ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči predstavnik
kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem
glasovanja.

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirali na volitvah.
Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu
preneha funkcija člana v volilnem organu.

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata je lahko vsak državljan
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki
kandidatov.

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata ne sme biti kandidat.

27. člen
Funkcija v volilnem organu je častna.

33. člen

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno,
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in drugi
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor.
Državno volilno komisijo sestavljajo predsednik in osem članov
ter njihovi namestniki.

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu pravico
do ustreznega nadomestila.
28. člen

Predsednik in člani državne volilne komisije ter njihovi namestniki
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih
strank.

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

34. člen

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči
katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov
namestnik.

Okrajne volilne komisije imenuje državna volilna komisija.
Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega okraja.
Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov ter
njihovi namestniki.

29. člen
Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov.

Predsednik in člani okrajne volilne komisije ter njihovi namestniki
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih
strank. Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in
njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih
skupnosti z območja volilnega okraja.

Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve,
odloči glas predsednika volilnega organa.
Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega organa.-

V volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev poslanca
narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik narodne
skupnosti.

30. člen
Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati
volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati
podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

35. člen

31. člen

Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev imenuje
državna volilna komisija.

Pri delu državne volilne komisije in okrajnih volilnih komisij so
lahko navzoči predstavniki kandidatov.

Volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev so lahko navzoči zaupniki kandidatov.

Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva
pluralnost teh organizacij in članstva. Kadar državna volilna
komisija navedenih predlogov ne prejme v roku trideset dni po
razpisu volitev oziroma je število predlaganih kandidatov za člane
volilnega organa premajhno, se predsednik in člani volilne komisije
ter njihovi namestniki lahko imenujejo tudi iz vrst osebja
diplomatsko konzularnega predstavništva, pri čemer je lahko
število članov volilnega organa tudi manjše od predpisanega,
vendar morajo biti v volilnem organu najmanj trije člani.

Predstavniki in zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika
volilnega organa na nepravilnosti. Opozorila se vpišejo v zapisnike
volilnih organov.
32. člen
Predstavnika kandidata določi predlagatelj kandidature ob
predložitvi kandidature okrajni volilni komisiji.
Imena zaupnikov kandidata sporoči predstavnik kandidata okrajni
volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.
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imenovati volilne odbore najkasneje dvajset dni pred dnevom
glasovanja.

36. člen
Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu
volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.
37. člen

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije.
Kadar volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva
določi samo eno volišče, sama opravlja naloge volilnega odbora
diplomatsko konzularnega predstavništva.

Tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva
se imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega
predstavništva.

41. člen

Volilna komisija ima tajnika.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.

Tajnik državne volilne komisije je vodja službe te komisije.

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor.
38. člen
42. člen

Državna volilna komisija:
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke,
2) usklajuje delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev ter okrajnih volilnih komisij, jim daje strokovna
navodila v zvezi z izvajanjem, tega zakona in nadzoruje njihovo
delo,
3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
5) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so
izvoljeni ter objavlja izide volitev v državni zbor,
6) izdaja potrdila o izvolitvi,
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter
njihovi namestniki.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na
območju volilnega okraja.
Politične stranke lahko najkasneje v dvajsetih dneh po razpisu
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov
volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni volilni komisijiOkrajna volilna komisija je pri imenovanju volilnega odbora dolžna
upoštevati sorazmerno zastopanost političnih strank.

Državna volilna komisija določi, katere spise ji mora poslati okrajna
volilna komisija ter katere volilna komisija diplomatsko
konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na kakšen
način.

VII. KANDIDIRANJE
43. člen
Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci.

39. člen
Okrajna volilna komisija:
1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem
okraju,
2) ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom,
3) določa volišča in območja volišč,
4) imenuje volilne odbore,
5) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju,
6) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

44. člen
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi
pravili. Pristojni organ stranke določi kandidate s tajni"1
glasovanjem. Politična stranka zapisnik o določitvi kandidatov in
svoja volilna pravila predloži državni volilni komisiji najkasneje do
dne, določenega za predložitev kandidatur.
Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih okrajih iz
prvega in petega odstavka 21. člena, če njene kandidature
podprejo s podpisi najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpisi
poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo državni volilni
komisiji, ki o tem obvesti okrajne volilne komisije najkasneje dan
po predložitvi obrazcev.

Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena pri volitvah poslancev
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna
komisija posebnega volilnega okraja.
40. člen

Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata.
Vsaka stranka kandidata določi v skladu s svojimi volilnimi pravili,
kandidaturo pa vložijo skupaj.

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva:
1) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
2) določa volišča in območja volišč diplomatsko konzularnega
predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta volišča,
3) ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem
predstavništvu,
4) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

45. člen
Volivci določijo kandidate s podpisovanjem.
V posameznem volilnem okraju lahko določi kandidata s podpis'
najmanj pet odstotkov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v
tistem volilnem okraju.

Pri določitvi sestave volilnega odbora po drugi točki tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 35. člena, volilna
komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pa mora
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46. člen

52. člen

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za začetek
volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev kandidatur.

Ko okrajna volilna komisija prejme kandidaturo, takoj preizkusi,
ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu s tem
zakonom.

Volivec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom
samo enkrat.

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena
prepozno, ali da ni določen^ v skladu s tem zakonom, jo zavrne.

47. člen
53. člen

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu.
Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi
evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem uradu.
Državljani, ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča (Slovenci
po svetu), podpišejo obrazec osebno na diplomatsko konzularnem
predstavništvu.

Če okrajna volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti
kandidature, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh
odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene,
volilna komisija kandidaturo zavrne.
54. člen

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani,
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo
pristojna volilna komisija oziroma sodišče.

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je posameznega kandidata
določilo več predlagateljev in da ne gre za skupno kandidaturo po
tretjem odstavku 44. člena, šteje za veljavno kandidaturo, ki je
bila prva določena, in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike
kandidata.

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu,
ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora.

Okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni volilni komisiji
podatke o vloženih kandidaturah. Ce državna volilna komisija
ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več volilnih okrajih,
šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem
takoj obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in predstavnike
kandidata.

48. člen
Vsakdo lahko kandidira samo v enem volilnem okraju.
49. člen
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.
Soglasje kandidata je nepreklicno.

55. člen
Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu s
tem zakonom, okrajna volilna komisija potrdi.

50. člen
Kandidatura se vloži pri okrajni volilni komisiji.

56. člen

Kandidatura mora vsebovati oznako volilnega okraja, ime
predlagatelja, osebne podatke kandidata - ime, priimek, rojstni
podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter
ime, priirfiek in naslov stalnega prebivališča predstavnika
kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata,
da sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti
tudi zapisnik o določitvi kandidatov in volilna pravila. Če kandidatura
ni vložena v skladu z 2. odstavkom 44. člena, ji mora biti priloženo
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev.

Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda
okrajna volilna komisija najpozneje do tridesetega dne pred dnem
glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku kandidata.

Ime predlagatelja je enako imenu politične stranke, ki je kandidata
določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime ali kratica
imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank skupaj, se kot
ime predlagatelja navedejo imena vseh teh strank. Kadar je
predlagatelj skupina občanov, se šteje kot ime predlagatelja ime
in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev iz prejšnjega
odstavka tega člena, imenu in priimku pa se doda "in skupina
volivcev".

58. člen

57. člen
Okrajna volilna komisija sestavi seznam kandidatov, o katerih se
glasuje, po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

Seznami kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih
okrajih, se objavijo v sredstvih javnega obveščanja najpozneje
petindvajset dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi državna
volilna komisija.
Seznami iz prejšnjega odstavka tega člena se najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja objavijo tudi v javnih glasilih, ki jih izdajajo
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu
ter v tistih slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem
obveščanju Slovencev po svetu, seznami pa morajo biti v
navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

VIII. POTRJEVANJE KANDIDATUR
51. člen
Kandidature se predložijo okrajni volilni komisiji najkasneje
petintrideseti dan pred dnem glasovanja.
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59. člen

prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
člani volilnega odbora.

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname
kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu.
2. Glasovanje

Državna volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja, v
katerih se objavijo seznami kandidatov. Stroški objave se krijejo
iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev.

65. člen
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na katerem
so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se lahko zapre že
pred 19. uro.

IX. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo določijo,
da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri, če je to
potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki sicer ne bi mogli
glasovati.

1. Organizacija in delo na volišču
60. člen
Volišča določi okrajna volilna komisija.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje
ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri.

Volišča imajo zaporedno številko.

66. člen

61. člen

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem
dnem, vendar ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne
kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja.

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

Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne
volilne komisije.

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

67. člen

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

Okrajna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o
volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o
katerih se glasuje.

68. člen

62. člen

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni
imenik.

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.

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

63. člen

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca z
osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost se lahko
ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje
osebne podatke volivca.

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je prostor
.primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo potrebno
število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen volilni imenik za
območje volišča, razglase in drugo, kar je potrebno za izvedbo
glasovanja na volišču.

Volivec se podpiše za svojim imenom in priimkom v volilnem
imeniku, predsednik ali član volilnega odbora pa mu pojasni, kako
se glasuje, ter mu izroči glasovnico.

Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in člani
volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure pred
pričetkom glasovanja.

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi
potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec za območje
volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo
se priloži zapisniku.

O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka tega
člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in
predsednik volilnega odbora.

69. člen
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v
volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se izkazale s
potrdili.

64. člen
Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili na
dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem stanju, kot na
dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo, če je volilna skrinjica
poročevalec, št. 54
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glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.
Če hoče glasovati oseba, pri kateri se v volilnem imeniku za
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njenim imenom in priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim
odstavkom 68. člena, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče
ter njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni
odbor ne dovoli.

75. člen
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico
pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati
glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.

70. člen
Glasovanje se opravi z glasovnico.

76. člen

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnem okraju vsebuje:
- oznako volilnega okraja,
- zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov, o katerih se
glasuje v volilnem okraju, po vrstnem redu iz seznama iz 57.
člena tega zakona,
- ime predlagatelja
- znak politične stranke, kadar je predlagatelj politična stranka
- navodilo o načinu glasovanja.

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni
dogodki na volišču.

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje
tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom
in imenom kandidata, za katerega glasuje.

77. člen

Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika
se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno
mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo
predsednik in člani volilnega odbora.

Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja.
Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča,
ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju,
v katerem je njihovo stalno prebivališče.

71. člen
Ko volivec izpolni glasovnico; jo odda v glasovalno skrinjico in
odide z volišča.
72. člen

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, ki
nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju
v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje
sedem dni pred dnem glasovanja.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom
kot dan glasovanja.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način,
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno,
za katerega kandidata je glasoval.

78. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno
prebivajo, lahko glasujejo na diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti, če to sporočijo
državni volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem
glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko konzularnemu
predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred dnem glasovanja.
Diplomatsko konzularno predstavništvo o nameri volivca obvesti
državno volilno komisijo najkasneje petnajst dni pred dnem
glasovanja.

73. člen
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora
oziroma njihovi namestniki.
Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki kandidatov.
Kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. Okrajna
volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri
volilnem odboru.

Volivec, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, mora v
obvestilu iz prvega odstavka tega člena navesti tudi volilni okraj,
v katerem želi uresničevati pravico voliti. Če volivec, ki nima
stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, tega ne navede, določi
volilni okraj, v katerem bo volivec uresničeval pravico voliti,
državna volilna komisija z žrebom.

74. člen
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora za
red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč policije.
Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je
glasovanje prekinjeno.

Državna volilna komisija na osnovi prejetih obvestil iz prejšnjega
odstavka sestavi sezname volivcev za glasovanje na diplomatsko
konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter jih posreduje
diplomatsko konzularnim predstavništvom najkasneje dvanajst
dni pred dnem glasovanja. V enakem roku državna volilna komisija
obvesti tudi volilno komisijo volilnega okraja o nameri volivca, ki
ima v tistem kraju stalno bivališče, začasno prebivališče pa v
tujini, da bo glasoval po pošti iz tujine oziroma na diplomatsko
konzularnem predstavništvu.

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na volišču,
odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika
odloči volilni odbor.
Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena.

Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije se izvede v rokih, ki so predpisani v 65. in 66. členu
zakona, pri čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko
konzularnih predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik
volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na volišče samo v
določenem številu ali posamično.
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po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je
glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih, koliko
glasov so dobili posamezni kandidati. Volilna komisija ugotovi izid
glasovanja po pošti, razen izida glasovanja po pošti iz tujine, pri
čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na
dan po dnevu glasovanja.

19.00 ure po lokalnem času. Volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev upoštevajo tiste glasovnice, ki so
prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po
lokalnem času.
Za glasovanje po pošti v tujini In na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji.

84. člen

Volilne komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po pošti volivcem
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem roku obvestijo
tudi vse volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o času
glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni seznam
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico
voliti.

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije.
Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug
volilni material državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna
volilna komisija.

79. člen

85. člen

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču,
v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim
odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji
najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva sestavi
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilne
komisije. Za sestavo zapisnika se smiselno uporabijo določbe o
ugotavljanju izida glasovanja na volišču, pri čemer se zapiše izid
glasovanja za vsak volilni okraj posebej.

3. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pošlje
zapisnik o svojem delu in drug volilni material državni volilni komisiji
v roku, ki ga določi državna volilna komisija.

80. člen
Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene
glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato
ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev,
ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih
glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili
posamezni kandidati.

X. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV
86. člen
Državna volilna komisija ugotovi za vsakega kandidata skupno
število glasov , ki jih je dobil na glasovanju v volilnem okraju in na
glasovanju na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije ter na glasovanju po pošti iz tujine. Pri glasovanju po
pošti iz tujine državna volilna komisija upošteva tiste glasovnice,
ki so prispele najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00
ure.

81. člen
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi
zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča volilnih
upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo
po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih
je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

87. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh volivcev,
ki so veljavno glasovali v tistih volilnih okrajih.

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe
članov volilnega odbora in zaupnikov kandidatov.

Če nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh volivcev,
ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega okraja, se 14. dan po
dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki
sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo
enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov
dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov
za drugi krog volitev določi z žrebom.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.
82. člen
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču,
vendar ne pred 19. uro.

Na glasovnici za drugi krog volitev se kandidata navedeta po
vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu
volitev. Če je bilo število dobljenih glasov enako, se vrstni red
določi z žrebom, ki ga opravi okrajna volilna komisija.

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni odbor
okrajni volilni komisiji.

V drugem krogu volitev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje
število glasov. Če sta kandidata v drugem krogu glasovanja prejela
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi
državna volilna komisija v prisotnosti kandidatov ali njunih
predstavnikov.

83. člen
Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega okraja koliko
volivcev je vpisano v volilni Imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo
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88. člen

XII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE

Izid volitev na državni ravni ugotovi državna volilna komisija. O
tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

95. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat
in vsak predstavnik kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni
volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za
predložitev kandidatur.

89. člen
Izid volitey v državni zbor se. objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
90. člen

Okrajna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v postopku
ugotavljanja zakonitosti kandidatur, najpozneje v 48 urah od izteka
roka za predložitev kandidatur.

Izvoljenemu poslancu izda državna volilna komisija potrdilo o
izvolitvi.

96. člen
Državna volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločbo
okrajne volilne komisije, izdano v postopku potrjevanja kandidatur,
če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer
najpozneje do dneva, določenega za objavo seznamov
kandidatov.

XI. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE
91. člen
Naknadne volitve se opravijo, če v volilnem okraju oziroma na
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil
določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše okrajna volilna
komisija. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se morajo najkasneje
v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih
volitvah.

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura,
zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka 95. člena
tega zakona ter zoper odločbo državne volilne komisije iz
prejšnjega člena se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za
upravne spore, v 48 urah po prejemu odločbe.

92. člen

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

97. člen

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija zaradi
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi
glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve.

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih
sporih.

Ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija, če pa je
razveljavila volitve državna volilna komisija, razpiše volitve ta
komisija.

98. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah ima vsak
kandidat, predstavnik oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec
pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji oziroma pri volilni
komisiji diplomatsko konzularnega predstavništva.

93. člen
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor oziroma
ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslanskega mandata.

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko
konzularnega predstavništva oziroma okrajne volilne komisije pri
volitvah ima vsak kandidat in vsak predstavnik oziroma zaupnik
kandidata pravico vložiti ugovor pri državni volilni komisiji.

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše državna
volilna komisija.

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja, volilna
komisija pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.

94. člen
V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih
volitvah.

99. člen

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev.

Če okrajna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali
bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na
volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo
glasovanje razveljavljeno.

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje
v dveh mesecih od dneva razpisa volitev.
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100. člen

do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju z 74. členom
tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem ali
kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, da se
pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje.

Će državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu
okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid
volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem okraju.
Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu
volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva, ki so
ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje
na diplomatsko konzularnem predstavništvu ter odredi ponovne
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
>
103. člen
Podporo kandidaturam političnih strank iz drugega odstavka 44.
člena tega zakona lahko na prvih volitvah po uveljavitvi tega
zakona dajo samo poslanci tistih političnih strank, ki so na zadnjih
volitvah v državni zbor po proporcionalnem sistemu prejele vsaj
tri mandate, poslanec pa lahko da podporo samo kandidaturam
stranke, na listi katere je bil izvoljen v državni zbor.

101. člen
Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev
poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste
kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se lahko
vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba, ki se
nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje 15 dni od
dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi
poslanskih mandatov.

104. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 14. člen zakona o
poslancih (Ur. L. RS 48/92 ter 15/94, 19/94 in 44/94), določbe 10.
člena tega zakona pa se ne uporabljajo za predsednika vlade,
podpredsednika vlade in ministre.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)., razen določb
o nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo
veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega zakona
izvoljenega državnega zbora.

102. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:
1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona,
2. kdor agitira na volišču (62. člen),
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega
odbora noče oditi z volišča (71. člen),
4. kdor moti red na volišču (74. člen).

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

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV:

Štirinajsti člen določa, da splošne volitve razpiše predsednik
republike in da se akt o razpisu volitev objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Štirinajsti člen določa tudi, da predčasne
volitve razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi
državnega zbora.

Prvi člen zakona o volitvah poslank in poslancev določa, da se
poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Drugi člen določa, da se poslanci volijo po volilnih okrajih in po
načelu, da se en poslanec voli na približno enako število volivcev.
Drugi člen določa tudi, da italijanska in madžarska narodna
skupnost volita v državni zbor vsaka po enega poslanca.

Petnajsti člen določa, da se v javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja
naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu ter v tistih
slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem obveščanju
Slovencev po svetu, najpozneje petnajst dni po razpisu volitev
objavi besedilo akta o razpisu volitev in navodilo o postopkih ter
rokih za glasovanje po pošti oziroma na diplomatsko konzularnih
predstavništvih, ter da morajo biti navedena besedila volivcem
dostopna tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije. Petnajsti člen določa tudi, da državna volilna
komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se objavijo akti in
navodila iz prejšnjega odstavka tega člena in da pri določitvi
seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva njihovo
pluralnost.

Tretji člen določa, da se za volitve poslancev italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki veljajo za volitve drugih poslancev, če te volitve v
zakonu niso urejene s posebnimi določbami.
Četrti člen določa, da roki po tem zakonu tečejo ne glede na
nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve in da se
vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, vlagajo neposredno
pri pristojnih organih.
Peti člen določa, da se mora javna volilna propaganda končati
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.

Šestnajsti člen določa, da se redne volitve razpišejo najprej 150
dni in najkasneje 105 dni pred potekom štirih let od prve seje
prejšnjega državnega zbora in da od dneva razpisa volitev do
dneva glasovanja ne sme preteči več kot 105 in ne manj kot 90
dni, ter da se predčasne volitve lahko opravijo najprej v 55 dneh
od dneva razpisa volitev.

Šesti člen določa, da se stroški za izvedbo volitev krijejo iz
proračuna Republike Slovenije.
Sedmi člen določa, da ima državljan Republike Slovenije, kije na
dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni odvzeta
poslovna sposobnost, pravico voliti in biti voljen za poslanca ter
da volivec pravico voliti uresničuje v volilnem okraju, v katerem
ima stalno prebivališče.

Sedemnajsti in osemnajsti člen določata, da se v aktu o razpisu
volitev določi dan razpisa volitev in dan glasovanja in da z dnem,
ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna
opravila ter da se za dan glasovanja določi nedelja ali drug dela
prost dan.

Osmi člen določa, da imajo pravico voliti in biti voljen za poslanca
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti tisti pripadniki
teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico.

Devetnajsti člen določa, da se, če poslancu preneha mandat,
opravijo nadomestne volitve, na katerih se poslanec izvoli za čas
do izteka mandatne dobe državnega zbora. Devetnajsti člen
določa tudi, da se nadomestne volitve ne opravijo, če poslancu
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne
dobe državnega zbora, razen če zbor odloči drugače.

Deveti člen določa, da volivci glasujejo osebno in da nihče ne
more glasovati po pooblaščencu ter da se glasuje tajno z
glasovnicami. Deveti člen določa tudi, da se osebi, ki je vpisana v
volilni imenik, ne sme odvzeti glasovalne pravice in ne preprečiti
glasovanja.

Dvajseti člen določa, da nadomestne volitve razpiše državna
volilna komisija najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi
državnega zbora o prenehanju mandata in da se nadomestne
volitve opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil izvoljen poslanec,
ki mu je prenehal mandat. Dvajseti člen določa tudi, da se
nadomestne volitve opravijo po določbah tega zakona, ki veljajo
za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu drugače določeno.

Deseti člen določa, da morata biti volivcu zagotovljeni svoboda in
tajnost glasovanja, ter da nihče ne sme biti klicđn na odgovornost
zaradi glasovanja, niti se ne sme od njpga zahtevati, naj pove, ali
je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
Enajsti člen določa, da evidenco volilne pravice ureja zakon.
Dvanajsti člen določa, da so splošne volitve v državni zbor redne
in predčasne, ter da se redne volitve opravijo na štiri leta. Dvanajsti
člen določa tudi, da se predčasne volitve opravijo, če se državni
zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.

Enaindvajseti člen določa, da se za volitve poslancev državnega
zbora oblikuje oseminosemdeset volilnih okrajev in da se v vsakem
volilnem okraju glasuje za enega kandidata. Enaindvajseti člen
določa tudi, da se volilni okraji oblikujejo v skladu z načelom, da
se en poslanec voli na približno enako število volivcev in da je
treba pri oblikovanju volilnih okrajev upoštevati njihovo geografsko
zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge značilnosti pri
čemer lahko volilni okraj obsega območje ene občine, območje
dveh ali več občin, ali območje dela občine oziroma naselja, lahko
pa je tudi sestavljen iz občin in delov občin oziroma naselij. Pri tem
je pomembno, da razlike v številu volivcev v posameznih volilnih
okrajih ne smejo presegati desetih odstotkov, računano od po
številu volivcev največjega volilnega okraja. Enaindvajseti člen
nadalje določa, da se za volitve poslancev italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti oblikujeta posebna volilna okraja.

Trinajsti člen določa, da se redne volitve opravijo najprej dva
meseca in najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od prve
seje prejšnjega državnega zbora in da se v primeru podaljšanja
mandatne dobe ta rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne
dobe ter da se predčasne volitve opravijo najkasneje dva meseca
po razpustu državnega zbora. Trinajsti člen določa tudi, da se
mandatna doba prejšnjega državnega zbora konča s prvo sejo
novega državnega zbora in da se za prvo sejo novega državnega
zbora šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica poslanskih
mandatov.
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Dvaindvajseti člen določa, da volilne okraje določa poseben zakon.

Triintrideseti člen določa, da državno volilno komisijo imenuje
državni zbor. Triintrideseti člen določa tudi, da državno volilno
komisijo sestavljajo predsednik in osem članov ter njihovi
namestniki. Člani volilnega organa se imenujejo po predlogih
poslanskih skupin, pri čemer se upošteva enakopravna
zastopanost parlamentarnih političnih strank.

Triindvajseti člen določa, da volitve poslancev vodijo in izvajajo
volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi),
ter da se volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko
konzularnih predstavništev, imenujejo za štiri leta, volilne komisije
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori pa se
imenujejo za vsake volitve posebej.

Štiriintrideseti člen določa, da okrajne volilne komisije, ki se
imenujejo za območje volilnega okraja, imenuje državna volilna
komisija in da okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in
šest članov ter njihovi namestniki. Člani tega volilnega organa se
imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva
enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih strank.
Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih
namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti
z območja volilnega okraja. Štiriintrideseti člen določa tudi, da
mora biti v volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev
poslanca narodne skupnosti vsaj en član pripadnik narodne
skupnosti.

Štiriindvajseti člen določa, da so volilne komisije: državna volilna
komisija, okrajne volilne komisije in volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev ter da se za volitve poslancev
italijanske in madžarske narodne skupnosti imenujejo volilne
komisije posebnih volilnih okrajev.
Petindvajseti člen določa, da volilni organ sestavljajo predsednik
in člani ter njihovi namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani), da so
člani volilnih organov lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico
in da nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa.
Šestindvajseti člen določa, da član volilnega organa ne more
hkrati kandidirati na volitvah. Šestindvajseti člen določa tudi, da
članu volilnega organa, ki sprejme kandidaturo, po zakonu preneha
funkcija člana v volilnem organu, ter da člani volilnih organov ne
morejo biti predstavniki oziroma zaupniki kandidatov.

Petintrideseti člen določa, da volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev imenuje državna volilna komisija ter
da volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva
pluralnost teh organizacij in članstva. Petintrideseti člen določa
tudi, da se predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki
lahko imenujejo tudi iz vrst osebja diplomatsko konzularnega
predstavništva, kadar državna volilna komisija navedenih
predlogov ne prejme v roku trideset dni po razpisu volitev oziroma
je število predlaganih kandidatov za člane volilnega organa
premajhno, ter da je v tem primeru lahko število članov volilnega
organa tudi manjše od predpisanega, vendar morajo biti i/ volilnem
organu najmanj trije člani.

Sedemindvajseti člen določa, da je funkcija v volilnem organu
častna in da morajo člani volilnih organov opravljati svojo funkcijo
vestno, odgovorno in delovati samo na podlagi zakonov in drugi
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil, zaradi dela
v volilnem organu pa imajo pravico do ustreznega nadomestila.
Osemindvajseti člen določa, da je volilpi organ sklepčen, če so
navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki ali če so namesto
odsotnih članov navzoči katerikoli namestniki, vendar predsednika
lahko nadomešča samo njegov namestnik.
Devetindvajseti člen določa, da volilni organ odloča z večino glasov
vseh članov, če pa zaradi enakega števila glasov za in proti ne
pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa in da
v primeru, kadar volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve,
kije nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega
organa.

Šestintrideseti člen določa, da se članom volilnih komisij, ki bi jim
prenehal mandat v času po razpisu volitev, mandat podaljša do
konca volitev.
Sedemintrideseti člen določa, da ima volilna komisija tajnika in da
se tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva
imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega predstavništva.
Sedemintrideseti člen določa tudi, da je tajnik državne volilne
komisije vodja službe te komisije.

Trideseti člen določa, da so državni organi in organi lokalne
samouprave dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu
ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem
delu.

Osemintrideseti člen določa, da državna volilna komisija: skrbi za
zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se
nanašajo na volilne postopke; usklajuje delo volilnih komisij
diplomatsko konzularnih predstavništev ter okrajnih volilnih komisij
in jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in
nadzoruje njihovo delo; predpiše obrazce za izvrševanje tega
zakona ter določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil; ugotavlja
rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so izvoljeni ter
objavlja izide volitev v državni zbor; izdaja potrdila o izvolitvi in
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. Osemintrideseti člen
določa tudi, da državna volilna komisija določi, katere spise ji
mora poslati okrajna volilna komisija ter katere volilna komisija
diplomatsko konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na
kakšen način.

Enaintrideseti člen določa, da so lahko pri delu državne volilne
komisije in okrajnih volilnih komisij navzoči predstavniki kandidatov,
pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev pa so lahko navzoči zaupniki kandidatov in da
predstavniki ali zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika
volilnega organa na nepravilnosti, opozorila pa se vpišejo v
zapisnik volilnega organa.
Dvaintrideseti člen določa, da predstavnika kandidata določi
predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature okrajni volilni
komisiji, imena zaupnikov kandidata pa sporoči predstavnik
kandidata okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem
glasovanja. Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri
delu volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in
volilnih odborov, ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči
predstavnik kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja. Dvaintrideseti člen določa tudi, da je
predstavnik oziroma zaupnik kandidata lahko vsak državljan
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost ter sam ni
kandidat.
poročevalec, št. 54

Devetintrideseti člen določa, da okrajna volilna komisija skrbi za
zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem okraju in
ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom;
določa volišča in območja volišč ter imenuje volilne odbore;
ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju; vodi neposredno
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tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon. Devetintrideseti člen določa tudi, da pri volitvah
poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti te
naloge opravlja volilna komisija posebnega volilnega okraja.

vodi evidenco volilne pravice, vodi poseben seznam izdanih
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani,
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo
pristojna volilna komisija oziroma sodišče. Sedeminštirideseti člen
določa tudi da lahko poslanec da svojo podporo s podpisom na
predpisanem obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega
zbora.

Štirideseti člen zakona določa, da volilna komisija diplomatsko
konzularnega predstavništva vodi neposredno tehnično delo v
zvezi z volitvami; določa volišča in območja volišč diplomatsko
konzularnega predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta
volišča; ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem
predstavništvu in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
Štirideseti člen zakona določa tudi, da se pri mora pri določitvi
sestave volilnega odbora, ki ga imenuje volilna komisija
diplomatsko konzularnega predstavništva upoštevati načelo
pluralnosti, odbor pa mora biti imenovan najkasneje dvajset dni
pred dnevom glasovanja. Štirideseti člen zakona nadalje določa,
da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije,
kadar pa določi samo eno volišče, sama opravlja naloge volilnega
odbora diplomatsko konzularnega predstavništva.

Oseminštirideseti člen določa, da vsakdo lahko kandidira samo v
enem volilnem okraju.
Devetinštirideseti člen določa, da je za vsako kandidaturo potrebno
pisno soglasje kandidata in da je soglasje kandidata nepreklicno.
Petdeseti člen določa, da se kandidatura vloži pri okrajni volilni
komisiji in da mora kandidatura vsebovati oznako volilnega okraja,
ime predlagatelja, osebne podatke kandidata ■ ime, priimek, rojstni
podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter
ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika
kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata,
da sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti
tudi zapisnik o določitvi kandidatov in volilna pravila. Če kandidatura
ni vložena s podporo najmanj treh poslancev, ji mora biti priloženo
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev. Petdeseti člen določa
tudi, da je ime predlagatelja enako imenu politične stranke, ki je
kandidata določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime
ali kratica imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank
skupaj, se kot ime predlagatelja navedejo imena vseh teh strank.
Kadar je predlagatelj skupina občanov, se šteje kot ime
predlagatelja ime in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev
iz prejšnjega odstavka tega člena, imenu in priimku pa se doda
"in skupina volivcev".

Enainštirideseti člen določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni
odbori in da se za vsako volišče določi najmanj en volilni odbor.
Dvainštirideseti člen določa, da volilni odbor sestavljajo predsednik
in parno število članov ter njihovi namestniki ter da se člani tega
volilnega organa imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno
prebivališče na območju volilnega okraja. Dvainštirideseti člen
določa tudi, da imajo politične stranke pravico najkasneje v
dvajsetih dneh po razpisu volitev predlagati kandidate za člane
tega volilnega organa okrajni volilni komisiji, ki je pri imenovanju
volilnega odbora dolžna upoštevati sorazmerno zastopanost
političnih strank.

Enainpetdeseti člen določa, da se kandidature predložijo okrajni
volilni komisiji najkasneje petintrideseti dan pred dnem glasovanja.

Triinštirideseti člen določa, da lahko kandidate predlagajo politične
stranke in volivci.

Dvainpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ko prejme
kandidaturo, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je
določena v skladu s tem zakonom ter jo zavrne, če ugotovi, da je
kandidatura vložena prepozno, ali da ni določena v skladu s tem
zakonom.

Štiriinštirideseti člen določa, da politična stranka določi kandidate
po postopku, določenem z njenimi pravili. Pristojni organ stranke
določi kandidate s tajnim glasovanjem. Politična stranka zapisnik
o določitvi kandidatov in svoja volilna pravila predloži državni
volilni komisiji najkasneje do dne, določenega za predložitev
kandidatur. Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih
okrajih, če njene kandidature podprejo s podpisi najmanj trije
poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih
obrazcih se predložijo državni volilni komisiji, ki o tem obvesti
okrajne volilne komisije najkasneje dan po predložitvi obrazcev.
Štiriinštirideseti člen določa tudi, da lahko dvoje ali več političnih
strank določi skupnega kandidata, vendar mora vsaka stranka
kandidata določiti v skladu s svojimi volilnimi pravili, politične
stranke pa v tem primeru kandidaturo vložijo skupaj.

Triinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, če ugotovi
formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj od
predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi, sicer volilna komisija
kandidaturo zavrne.
Štiriinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ki ugotovi,
da je posameznega kandidata določilo več predlagateljev in da
ne gre za skupno kandidaturo po tretjem odstavku 44. člena,
šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem
takoj obvesti kandidata in predstavnike kandidata. Štiriinpetdeseti
člen določa tudi, da okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni
volilni komisiji podatke o vloženih kandidaturah. Ce državna volilna
komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več volilnih
okrajih, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in
o tem takoj obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in
predstavnike kandidata.

Petinštirideseti člen določa, da lahko poleg političnih strank določijo
kandidate tudi volilci in sicer s podpisovanjem, pri čemer lahko v
posameznem volilnem okraju določi kandidata s podpisi najmanj
pet odstotkov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tistem
volilnem okraju.
Šestinštirideseti člen določa, da se podpora s podpisi lahko daje
od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, do dneva, ki je
določen za predložitev kandidatur ter da volivec oziroma poslanec
lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat.

Petinpetdeseti člen določa, da kandidaturo, ki je pravočasno
vložena in določena v skladu s tem zakonom, okrajna volilna
komisija potrdi.
Šestinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija odločbo o
potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda najpozneje do
osemnajstega dne pred dnem glasovanja ter jo pošlje predstavniku
kandidata.

Sedeminštirideseti člen določa, da volivec da svojo podporo s
podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše osebno pred
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri
pristojnem krajevnem uradu. Državljani, ki v Sloveniji nimajo
stalnega prebivališča (Slovenci po svetu) podpišejo obrazec
osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Organ, ki
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seznam kandidatov, o katerih se glasuje, po vrstnem redu, ki se
določi z žrebom.

Sedeminšestdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija obvesti
volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v
volilni imenik.

Oseminpetdeseti člen določa, da se seznami kandidatov, o katerih
se glasuje v posameznih volilnih okrajih, objavijo v slovenskih
sredstvih javnega obveščanja in v tistih javnih glasilih, ki jih izdajajo
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu
ali so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu,
najpozneje petindvajset oziroma petnajst dni pred dnem glasovanja
in da za objavo skrbi državna volilna komisija, seznami pa morajo
biti v navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Oseminšestdeseti člen določa, da volivec glasuje osebno na
volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik in da volivec najprej
pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje
prebivališče, predsednik ali član volilnega odbora pa ugotovi
istovetnost volivca z osebnim dokumentom, ki izkazuje osebne
podatke volivca ali na drug način. Nato se volivec podpiše za
svojim imenom in priimkom v volilnem imeniku, predsednik ali
član volilnega odbora pa mu pojasni, kako se glasuje, ter mu
izroči glasovnico. Oseminšestdeseti člen določa tudi, da lahko v
primeru, če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, državljan
glasuje na podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot
volivec za območje volišča, na katerem želi glasovati, kar se
vpiše v zapisnik; potrdilo pa se priloži zapisniku.

Devetinpetdeseti člen določa, da so slovenska sredstva javnega
obveščanja, ki jih določi državna volilna komisija, dolžna objaviti
sezname kandidatov s predpisanimi podatki, ter da se stroški
objave krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev.
Šestdeseti člen določa, da volišča določi okrajna volilna komisija
ter da imajo volišča zaporedno številko.

Devetinšestdeseti člen določa, da volilni odbor ne sme odreči
glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in
tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili, morebitna pripomba
člana volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo
glasovati, pa se vpiše v zapisnik. Devetinšestdeseti člen določa
tudi, da se priimek, rojstno ime, prebivališče ter morebitna izjava
osebe, pri kateri se v volilnem imeniku za njenim imenom in
priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim odstavkom 68.
člena, vendar hoče vseeno glasovati, vpišejo v zapisnik, glasovati
pa ji volilni odbor ne dovoli.

Enainšestdeseti člen določa, da se za vsako volišče določi
poseben prostor, ki mora biti opremljen na način, ki preprečuje
opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice, ter da se za
volišče šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te zgradbe in
določen prostor okrog zgradbe, prostor, kjer se glasuje, pa mora
biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice.
Enainšestdeseti člen določa tudi, da volilne komisije pravočasno
pripravijo za vsa volišča, ki so jih določile, potrebno število
glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material, ter
da je na volišču treba razobesiti razglase s seznami kandidatov,
o katerih se glasuje.

Sedemdeseti člen določa, da se glasovanje opravi z glasovnico,
ki vsebuje: oznako volilnega okraja; zaporedne številke ter imena
in priimke kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, po
vrstnem redu iz seznama iz 57. člena tega zakona; ime
predlagatelja in znak politične stranke, kadar je predlagatelj
politična stranka ter navodilo o načinu glasovanja. Sedemdeseti
člen določa tudi, da volivec lahko glasuje samo za enega kandidata
in sicer tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

Dvainšestdeseti člen določa, da je na dan glasovanja prepovedana
vsaka agitacija na volišču.
Triinšestdeseti člen določa, da se na dan pred volitvami zberejo
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se bo
glasovalo, in zagotovijo, da je prostor primerno urejen za izvedbo
glasovanja ter prevzamejo potrebno število glasovalnih skrinjic in
glasovnic, overjen volilni imenik za območje volišča, razglase in
drugo, kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču, lahko
pa to storijo tudi najkasneje pol ure pred pričetkom glasovanja.
Triinšestdeseti člen določa tudi, da o prevzemu volišča in volilnega
gradiva volilni odbor napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in
predsednik volilnega odbora.

Enainsedemdeseti člen določa, da volivec izpolnjeno glasovnico
odda v glasovalno skrinjico in nemudoma odide z volišča.
Dvainsedemdeseti člen določa, da je neizpolnjena glasovnica in
glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata
je volivec glasoval, neveljavna.
Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način,
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno,
za katerega kandidata je glasoval.

Štiriinšestdeseti člen določa, da se najkasneje pol ure pred
začetkom glasovanja zberejo predsednik in člani volilnega odbora
v prostoru, kjer se glasuje in pregledajo, če je prostor v enakem
stanju, kot so ga zapustili na dan pred volitvami, in če je volilni
material v enakem stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri
tem preverijo, če je volilna skrinjica prazna ter o tem sestavijo
zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

Triinsedemdeseti člen določa, da morajo biti ves čas glasovanja
navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma njihovi namestniki,
lahko pa so navzoči tudi zaupniki kandidatov. Triinsedemdeseti
člen določa tudi, da ima kandidat lahko največ po enega zaupnika
na vsakem volišču, okrajna volilna komisija pa izda zaupniku
potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem odboru.

Petinšestdeseti člen določa, da glasovanje traja nepretrgoma od
7. do 19. ure in da se volišče, na katerem so glasovali vsi v volilni
imenik vpisani volivci, lahko zapre že pred 19. uro. Petinšestdeseti
člen določa tudi, da lahko volilni odbori v sporazumu z okrajno
volilno komisijo določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali
konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati, vendar se glasovanje ne
more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri.

Štiriinsedemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora s
pomočjo članov odbora skrbi za red in mir na volišču in da lahko
zahteva pomoč policije, ki je na volišču pod njegovim vodstvom,
v času prisotnosti policistov na volišču pa je glasovanje prekinjeno.
Štiriinsedemdeseti člen določa tudi, da lahko predsednik volilnega
odbora vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar
se vpiše v zapisnik. Izjema je zaupnik kandidata, saj o njegovi
odstranitvi odloči volilni odbor. Štiriinsedemdeseti člen nadalje
določa, da nihče (izjema so policisti, kadar jih pokliče predsednik
odbora) ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
če pa je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko
predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na
volišče samo v določenem številu ali posamično.

Šestinšestdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan
glasovanja odsotni, glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot
pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred
dnem glasovanja. Šestinšestdeseti člen določa tudi, da se
predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na sedežu
okrajne volilne komisije.
poročevalec, št. 54
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Devetinsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki se zaradi
bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani
v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu,
vendar le, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni
pred dnem glasovanja.

Petinsedemdeseti člen določa, da ima tisti volivec, ki zaradi telesne
hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je
določeno v tem zakonu, pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu
pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico ter da o upravičenosti
volivca do uveljavitve te pravice odloči volilni odbor in vpiše to v
zapisnik.

Osemdeseti člen določa, da začne takoj po končanem glasovanju
volilni odbor ugotavljati izide glasovanja in sicer tako, da najprej
prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in
omot zapečati, potem pa ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih
skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico
ter ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Šestinsedemdeseti člen določa, da se o glasovanju piše zapisnik,
v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču, na zahtevo
vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika pa se vpišejo
v zapisnik tudi posamezne okoliščine, posebno mnenje člana
volilnega odbora ali zaupnika in njegove pripombe k zapisniku.
Šestinsedemdeseti člen določa tudi, da zapisnik podpišejo
predsednik in člani volilnega odbora.

Enainosemdeseti člen določa, da se o delu volilnega odbora pri
ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
predsednik in člani volilnega odbora. V zapisnik se vpišejo
morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega odbora
in zaupnikov kandidatov ter vsi podatki o izidu glasovanja na
volišču: koliko je na območju volišča volilnih upravičencev po
volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo po volilnem imeniku,
koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo
po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov
so dobili posamezni kandidati.

Sedeminsedemdeseti člen določa, da volivci ne smejo biti
vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja, tisti volivci, ki na
dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker služijo
vojaški rok, pa lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, v katerem
je njihovo stalno prebivališče. Sedeminsedemdeseti člen določa
tudi, da lahko po pošti glasujejo tudi oskrbovanci domov za
starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so
na zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji
najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja, glasovanje po pošti
pa se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom kot dan
glasovanja.

Dvainosemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora
razglasi izid glasovanja na volišču, vendar ne pred 19. uro ter da
volilni odbor zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje
okrajni volilni komisiji.

Oseminsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan
glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, glasujejo
na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
ali po pošti, če to sporočijo državni volilni komisiji najkasneje
petnajst dni pred dnem glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko
konzularnemu predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred
dnem glasovanja. Diplomatsko konzularno predstavništvo o
nameri volivca obvesti državno volilno komisijo najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja, državna volilna komisija pa na osnovi
prejetih obvestil sestavi sezname volivcev za glasovanje na
diplomatsko konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter
jih posreduje diplomatsko konzularnim predstavništvom
najkasneje dvanajst dni pred dnem glasovanja. V enakem roku
državna volilna komisija obvesti tudi volilno komisijo volilnega
okraja o nameri volivca, ki ima v tistem kraju stalno bivališče,
začasno prebivališče pa v tujini, da bo glasoval po pošti iz tujine
oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Volivec, ki
nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, pa mora v obvestilu
iz prvega odstavka tega člena navesti tudi volilni okraj, v katerem
želi uresničevati pravico voliti. Če volivec, kinima stalnega bivališča
v Republiki Sloveniji, tega ne navede, določi volilni okraj, v katerem
bo volivec uresničeval pravico voliti, državna volilna komisija z
žrebom. Oseminsedemdeseti člen določa tudi, da se glasovanje
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
izvede v enakih rokih kot to velja za glasovanje v Republiki Sloveniji,
pri čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko
konzularnih predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do
19.00 ure po lokalnem času, volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev pa upoštevajo tiste glasovnice, ki so
prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po
lokalnem času. Oseminsedemdeseti člen nadalje določa, da se
za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije smiselno uporabljajo določbe,
ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji ter da so volilne
komisije dolžne poslati glasovnice za glasovanje po pošti volilcem
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in v istem roku obvestiti
tudi vse volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o času
glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni seznam
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico
voliti.
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Triinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija ugotovi
za območje volilnega okraja koliko volivcev je vpisano v volilni
imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo po volilnem imeniku in
koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti,
koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili
posamezni kandidati. Triinosemdeseti člen določa tudi, da okrajna
volilna komisija ugotovi izid glasovanja po pošti, razen izida
glasovanja po pošti iz tujine, pri čemer upošteva glasovnice, ki so
prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja.
Štiriinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani okrajne
volilne komisije ter ga skupaj z drugim volilnim materialom pošlje
državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna volilna komisija.
Petinosemdeseti člen določa, da volilna komisija diplomatsko
konzularnega predstavništva sestavi o svojem delu zapisnik, ki
ga podpišejo predsednik in člani volilne komisije ter ga pošlje
skupaj z drugim volilnim materialom državni volilni komisiji v roku,
ki ga določi državna volilna komisija.. Komisija pri sestavi zapisnika
uporabi določbe o ugotavljanju izida glasovanja na volišču, vendar
zapiše izid glasovanja za vsak volilni okraj posebej.
Šestinosemdeseti člen določa, da državna volilna komisija ugotovi
za vsakega kandidata skupno število glasov , ki jih je dobil na
glasovanju v volilnem okraju in na glasovanju na diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanju
po pošti iz tujine, pri čemer upošteva tiste glasovnice, ki so prispele
najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure.
Sedeminosemdeseti člen določa, da so izvoljeni tisti kandidati, ki
so prejeli večino glasov vseh volivcev, ki so veljavno glasovali v
tistih volilnih okrajih, če pa nobeden od kandidatov ni prejel večine
glasov vseh volivcev, ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega
okraja, se 14. dan po dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev
med kandidatoma, ki sta prejeta največje število glasov. Če je več
kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje aH
več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se
izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom.
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Osemindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti pri
delu volilnega odbora pri volitvah vsak kandidat, predstavnik
oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec pravico v treh dneh
od dneva glasovanja vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji
oziroma pri volilni komisiji diplomatsko konzularnega
predstavništva, ta pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.
Osemindevetdeseti člen določa tudi, da ima zaradi nepravilnosti
pri delu volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva
oziroma okrajne v'olilne komisije pri volitvah vsak kandidat in vsak
predstavnik oziroma zaupnik kandidata pravico v treh dneh od
dneva glasovanja vložiti ugovor pri državni volilni komisiji, ta pa
mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.

Sedeminosemdeseti člen določa tudi, da se na glasovnici za drugi
krog volitev kandidata navedeta po vrstnem redu glede na število
dobljenih glasov v prvem krogu volitev, kadar pa je število dobljenih
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom, ki ga opravi okrajna
volilna komisija. Sedeminosemdeseti člen nadalje določa, da je v
drugem krogu volitev izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje število
glasov in da v primeru, če sta kandidata v drugem krogu
glasovanja prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi med
kandidatoma žreb, ki ga opravi državna volilna komisija v
prisotnosti kandidatov ali njunih predstavnikov.
Oseminosemdeseti člen določa, da izid volitev na državni ravni
ugotovi državna volilna komisija ter o tem sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije.

Devetindevetdeseti člen določa, da lahko okrajna volilna komisija,
če ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma
pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid
volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.

Devetinosemdeseti člen določa, da se izid volitev v državni zbor
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Devetdeseti člen določa, da izda izvoljenemu poslancu državna
volilna komisija potrdilo o izvolitvi.

Stoti člen določa, da mora državna volilna komisija, če ugotovi
takšne nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi
lahko bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotoviti izid volitev v
volilnem okraju. Stoti člen določa tudi, da državna volilna komisija,
če ugotovi takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko
konzularnega predstavništva, ki so ali bi lahko bistveno vplivale
na izid volitev, razveljavi glasovanje na diplomatsko konzularnem
predstavništvu ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je
bilo glasovanje razveljavljeno.

Enaindevetdeseti člen določa, da se naknadne volitve opravijo,
če v volilnem okraju oziroma na posameznem volišču ni bilo
izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasovanje.
Enaindevetdeseti člen določa tudi, da naknadne volitve razpiše
okrajna volilna komisija ter da se za njihovo izvedbo smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa
se morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za
glasovanje na splošnih volitvah.

Stoprvi člen določa, da ima zoper odločitev volilne komisije, ki
lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, vsak kandidat in
predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor
ter da se pritožba lahko vloži najkasneje do prve seje državnega
zbora, pritožba, ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve,
pa najkasneje 15 dni od dneva teh volitev. Stoprvi člen določa
tudi, da državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi poslanskih
mandatov.

Dvaindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve opravijo, če
pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati
na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne
volitve. Dvaindevetdeseti člen določa tudi, da ponovne volitve
razpiše okrajna volilna komisija, če pa je razveljavila volitve
državna volilna komisija, razpiše volitve ta komisija.
Triindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve se opravijo
tudi v primeru, če državni zbor oziroma ustavno sodišče v primeru
pritožbe ne potrdi poslanskega mandata, ter da jih v tem primeru
razpiše državna volilna komisija.

Stodrugi člen določa, da se z denarno kaznijo najmanj 100.000
tolarjev kaznuje za prekršek kdor izvaja predvolilno propagando
v času volilnega molka ali kdor agitira na volišču ter da se z
enako kaznijo kaznuje tisti volilec, ki potem, ko je glasoval, na
opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča oziroma
moti red na volišču. Stodrugi člen določa tudi, da se z denarno
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora do 30 dni
kaznuje za prekršek, kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim
orodjem (izjema so policisti, če jih pokliče predsednik volilnega
odbora) ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže,
da se pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje.

Štiriindevetdeseti člen določa, da se v aktu o razpisu volitev določi
dan glasovanja na ponovnih volitvah, ki se na podlagi obstoječih
kandidatur opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev,
na podlagi novih kandidatur pa najkasneje v dveh mesecih od
dneva razpisa volitev.
Petindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti y
postopku kandidiranja vsak kandidat in vsak predstavnik
kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji do roka,
določenega za predložitev kandidatur, okrajna volilna komisija pa
mora o ugovoru odločiti v postopku ugotavljanja zakonitosti
kandidatur, vendar najpozneje v 48 urah od izteka roka za
predložitev kandidatur.

Stotretji člen določa,da lahko na prvih volitvah po uveljavitvi tega
zakona da podporo kandidaturam političnih strank iz drugega
odstavka 44. člena tega zakona samo poslanci tistih političnih
strank, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor po proporcionalnem
sistemu prejele vsaj tri mandate, poslanec pa lahko da podporo
samo kandidaturam stranke, na listi katere je bil izvoljen v državni
zbor.

Šestindevetdeseti člen določa, da lahko državna volilna komisija
razveljavi ali spremeni odločbo okrajne volilne komisije, izdano v
postopku potrjevanja kandidatur, če ugotovi, da je odločba
nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do dneva,
določenega za objavo seznamov kandidatov.

Stočetrti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha
veljati 14. člen zakona o poslancih (Ur. L. RS 48/92 ter 15/94, 19/
94 in 44/94), določbe 10. člena tega zakona (nezdružljivost s
funkcijo poslanca) pa se ne uporabljajo za predsednika vlade,
podpredsednika vlade in ministre. Stočetrti člen določa tudi, da z
dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95), razen določb o
nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo
veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega zakona
izvoljenega državnega zbora.

Sedemindevetdeseti člen določa, da se zoper odločbo volilne
komisije, s katero se zavrne kandidatura, zoper odločbo volilne
komisije iz drugega odstavka 95. člena tega zakona ter zoper
odločbo državne volilne komisije iz prejšnjega člena se lahko
vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah
po prejemu odločbe, sodišče, ki odloča v senatu treh sodnikov
pa mora ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih
odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po prejemu pritožbe.
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Stopeti člen določa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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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:

Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 1. julija 1999
določila besedilo:
i

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO
VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM
TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije ja na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko
zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem
prometu na mejnem območju, podpisan v Ljubljani, 15. aprila 1999.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
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SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije
in Avstrijsko zvezno vlado
o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na
mejnem območju

3. V 7. točki 2. člena se besedilo "in od tod do Globasnice
(Globasnitz)" nadomesti z besedilom "in od tod bodisi do
Globasnice (Globasnitz) ali čez Koprivno (Koprein Petzen)
do Železne Kaple (Eisenkappel) in od tam do mejnega prehoda
Pavličevo sedlo-Paulitschsattel".

Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se z
namenom, da Sporazum o planinskem turističnem prometu na
obmejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not
z dne 16. oktobra 1992 in sporazumov z dne 9. junija 1995 in z
dne 9. junija 1997 in prilagodita spremenjenim potrebam,
sporazumeli o naslednjem:

4. V črki a) 3. člena se pred besedi "Kepe-Mittagskogel" dodata
besedi "Tromeje-Dreilšndereck".

I. člen
1. V prvem odstavku 1. člena se doda naslednje besedilo: "in pri
tem obiskujejo gostišča ob teh poteh."

5. V prvem odstavku 4. člena se za besedo "poti" vstavi besedilo
"peš in - v skladu z veljavnimi notranjepravnimi predpisi - s
kolesi".

2. V 2. členu se sedanja točka 1 označi kot 1 .a, pred to točko
1.a pa se vstavi nova točka 1, ki se glasi:

II. člen

"1. Tromeja - Dreilandereck

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi
mesecu, v katerem sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da
so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uveljavitev tega
sporazuma.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda TromejaDreilSndereck, kota 1508, med mejnima kamnoma XXVII/292 in
XXVII/293 po gozdni poti do križišča za Lomiče in od tam bodisi
ob meji med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo v Rateče ali
čez Lomiče do mejnega prehoda Korensko sedlo - Wurzenpal3."
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda TromejaDreilandereck, kota 1508, med mejnima kamnoma XXVII/292 in
XXVII/293 v Selče (Seltschach) in od tam naprej v Podklošter
(Arnoldstein)."

Sestavljeno v Ljubljani dne 15. aprila 1999 v dveh izvirnikih v
slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Grasselli, l.r.

Za Avstrijsko
zvezno vlado
dr. Christian Berlakovits, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije.

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno
vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu
na mejnem območju sta v Ljubljani, 15. aprila 1999 podpisala
Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Slovenije in dr. Christian Berlakovits,
veleposlanik v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije.

sporazum. S sporazumom katerega ratifikacija se predlaga bo
omogočeno, da se planincem v poletnem času odpre območje
tromeje pri Kranjski gori ter da se, v skladu z notranjimi predpisi
obeh držav, dovoli uporaba poti, navedenih v sporazumu, tudi za
vožnjo s kolesi. Hkrati pa sprememba sporazuma dodatno v
osnovni sporazum vključuje tudi cesto, ki povezuje mejno
prehodno mesto Koprivna preko Železne kaple z mejnim
prehodom Pavličevo sedlo.

Sporazum o planinskem turističnem prometu na mejnem območju,
ki je bil podpisan dne 18. julija 1984 med nekdanjo Jugoslavijo in
Avstrijo, je Republika Slovenija nasledila z izmenjavo not z dne
16. oktobra 1992. Sporazum je bil spremenjen in dopolnjen dne 9.
junija 1995 in z dne 9. junija 1997.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma spremembe
veljavnih predpisov. Za izvajanje sporazuma ne bo potrebno
zagotoviti novih finančnih sredstev.

Na četrtem zasedanju Mešane slovensko-.avstrijske komisije
za obmejni promet (Slovenj Gradec, 2.-4. junij 1998) je bil pripravljen
osnutek sporazuma s katerim se bo ponovno spremenil navedeni
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