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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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DOPOLNITVAH
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(ZS-C)

EPA 1043 - II - hitri postopek

Za doseganje teh ciljev, ni potrebna ponovna reforma sodstva.
Po mnenju predlagatelja je nujno potrebno obstoječo
zakonodajo dopolniti, odpraviti nepotrebno togost, ter bolje
dodelati pravila ugotovljanja odgovornosti sodnika v primeru
neučinkovitega dela. Z ukrepi za povečanje prilagodljivosti
sodišč potrebam države in državljanom, naj bi predlagan zakon
sedanje probleme zmanjšal, nekatere pa celo odpravil. Ni pa
predlagan zakon edini ukrep, ki naj bi povečal učinkovitost
sodstva. V ta namen, oziroma s tem ciljem so bili s področja
pravosodja že sprejeti nekateri pomembni procesni predpisi,
ki bodo z novimi rešitvami prispevali k večji učinkovitosti.

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODIŠČIH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona
nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom, št. 700-02/
98-2 (Z4) dne 13.1.2000.

Med ukrepi, ki jih uvaja predlog zakona, so zlasti večje
pristojnosti in razširitev pooblastil in odgovornosti predsednikov
sodišč za delo sodišč, med njimi predvsem možnost, s katero
lahko predsednik sodišča, v izjemnih in nujnih primerih za
opravo posameznih procesnih dejanj določi drugega sodnika.
Pri tem je potrebno poudariti, da je za zaščito sodnikove
neodvisnosti in samostojnosti namenjena pravica do pritožbe
na sodni svet, v kolikor bi sodnik menil, da je z neutemeljenim
posegom kršena njegova ustavna in zakonska pravica, njegov
neodvisen položaj, ali neodvisnost sodstva.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zaradi izrednih potreb države
obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodiščih po hitrem postopku.
Slovensko sodstvo je bilo deležno kritik nezadovoljnih
državljanov in udeležencev v sodnih postopkih, kot tudi
poslancev Državnega zbora, prav tako pa tudi neugodnih
ocen Evropske unije. Skupina ocena vseh je, da je sodstvo
premalo učinkovito. Zakonodaja, ki ureja organizacijo sodišč
in ima velik vpliv na učinkovitost sodstva temelji na Zakonu o
sodiščih in Zakonu o sodniški službi. Oba zakona sta bila
uveljavljena v letu 1994, kot posledica sprememb v ustavni
opredelitvi položaja sodne oblasti, položaja sodnika in njegove
funkcije, ter v neodvisnosti in samostojnosti te funkcije in sta
bila v dosedanjem obdobju večkrat dopolnjena z manjšimi
spremembami in dopolnitvami (Zakon o sodiščih: Ur. I. RS, št.
19/94,45/95,26/99 - 501. člen v prehodnih in končnih določbah
Zakona o pravdnem postopku) in 38/99), Zakon o sodniški
službi: Ur. I. RS, 19/94 in 8/96 in 24/98). Naraščajoča potreba
po sodnemu varstvu, narekuje pravosodni sistem brez
nepotrebne organizacijske in sistemske togosti, in sistem, v
katerem naj bi bila zagotovljena vsa osnovna načela
učinkovitega sodstva (ustavnost, zakonitost, neodvisnosti in
samostojnosti, učinkovitosti, racionalnost in reševanje sodnih
zadev v razumnem roku).
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Neodvisnost in samostojnost sodnikov pri odločanju je tako,
kot je bilo sedaj urejena, onemogočala vpogled ali ukrepanje v
nepravnomočnih zadevah tudi v najbolj očitnih in skrajnih
primerih kršitve pravil Sodnega reda (vrstni red reševanja
zadev, pravočasnost sklicevanja narokov, odlaganje narokov,
pravočasnost izdajanja sodb). Tako je prihajalo v nekaterih
zadevah zaradi tega tudi do zastaranja, ali do drugih motenj.
Kljub zelo odmevnim reagiranjem strokovne in nestrokovne
javnosti po posameznih zadevah, organi za nadzor (v primeru
nadzorstvene pritožbe so to predsedniki sodišč in pod
določenimi pogoji tudi minister, pristojen pravosodje), za
reševanje očitno utemeljnih nadzorstvenih pritožb sedaj nimajo
ustreznih pooblastil in možnosti za učinkovitejše ukrepanje.
Zato je za dosego tega cilja določena novost, ki naj bi ob vsem
spoštovanju sodnikove samostojnosti in neodvisnosti v
utemeljenih primerih dovoljevala predsedniku sodišča vpogled
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Po oceni predlagatelja, je glede na opisano stanje sprejem
predlaganega zakona nujnost predvsem zaradi odprave težav,
ki so se pokazale v praksi in zaradi povečanja učinkovitosti
sodstva. Slednje je tudi ena izmed primarnih obveznosti
Republike Slovenije v procesu vključevanja naše države v
Evropsko unijo in predstavlja tudi politični kriterij za vstop v
Evropsko unijo predvsem kar zadeva reševanje problematike
v zvezi z nastalimi zaostanki. Pomembno je poudariti, da je EU
v vsakokratnem poročilu o napredku Republike Slovenije,
poudarila nujnost sprejemanja ukrepov za zmanjšanje
zaostankov. Eden izmed tako imenovanih "dolgoročnih"
ukrepov je tudi sprememba zakona o sodiščih, predvsem v
delu, ki se nanaša na pospešitev sodnikovega dela in
opredelitve pojma "zaostanki".

in ukrepanje po njegovi oceni v še nepravnomočnih zadevah.
Posredni cilj ukrepa vpogleda je preprečitev nastajanje novih
zaostankov, neposredni cilj pa je zagotoviti, da se zadeva ne
zavlačuje iz razlogov na strani sodišča. Tudi tu je eventualno
neutemeljen poseg zavarovan z že omenjeno zaščito oziroma
sodnikovo pravico do pritožbe na sodni svet v kolikor bi menil,
da je bila kršena njegova samostojnost, njegov neodvisni
položaj, ali neodvisnost sodstva.
Zaradi do sedaj neizdelanih meril o številu nerešenih zadev,
oziroma o številu zadev, ki naj se štejejo kot zaostanki, je bil
ustvarjen splošen vtis o visokem številu sodnih zaostankov.
Primerjalna analiza po posameznih državah je pokazala, da je
potrebno ti dve kategoriji (nerešena zadeva in sodni
zaostanek) med seboj ločiti, zato predlog zakona določa kriterije
za opredelitev zaostanka, s pooblastilom predsedniku sodišča,
da v primeru, ko pri sodišču pride do povečanega števila
nerešenih zadev kot posledica nižje storilnosti, sprejme program ukrepov.

Glede na to, da je Republika Slovenija že najavila pripravo
kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo le teh, je
nujno, da se zakonska podlaga čim preje sprejme in da se na
tej osnovi začenjajo izvajati predlagane rešitve, za katere
predlagatelj ocenjuje, da bo potreben določen čas za dosledno
izvajanje. Iz navedenih razlogov je predlog za sprejem
predlaganega zakona po hitrem postopku v celoti utemeljen.

Iz razlogov racionalnosti, je predlagatelj ocenil, da je potrebno
sodnike v čim večji meri razbremeniti dela, ki ni v neposredni
zvezi s sojenjem. Zato naj bi se upoštevajoč rešitve v predlogu
Zakona o sodniški službi (ukinitev ocenjevanja sodnikovega
dela na vsakih šest let) sodnikovo delo vse bolj osredotočilo
na osnovno funkcijo, to je sojenje in odločanje, razbremenjevalo
pa ga stranskih obveznosti (npr. skrčitev pristojnosti
personalnih svetov pri okrožnih sodiščih na najnujnejše).

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:

Predlagani zakon uvaja tudi nekatere druge, manj bistvene
spremembe in dopolnitve, na katere je opozorila dosedanja
praksa in strokovna javnost na področju pravosodne in sodne
uprave, sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega
tolmačenja. Vse z namenom napraviti sodstvo učinkovitejše.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Slavko VRAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

I.UVOD

pripada zadev, kar kaže na to, da se sodni sistem z novo
organizacijsko zakonodajo iz leta 1994, ni v zadostni meri prilagodil
naraščajočim potrebam po sodnem varstvu. V veliki časovni stiski,
ki je težila ustvarjalce zlasti Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški
službi v želji, da bi z novimi instituti v čim večji meri zagotovili
varstvo človekovih pravic v postopkih pred sodišči in s tem
prispevali k pravni in demokratični državi, je bilo zapostavljeno
načelo o racionalnem, hitrem in učinkovitem sodstvu. To načelo
pa predstavlja v procesu vključevanja Republike Slovenije v
Evropsko unijo na področju pravosodja temeljno zahtevo Evropske
unije (Agenda 2000) in tako temeljno obveznost Republike
Slovenije izraženo v strategiji Republike Slovenije, da bo z vsemi
sredstvi zagotovila večjo učinkovitost sodstva. Predmetne
spremembe Zakona o sodiščih so eno od sredstev za dosego
tega cilja.

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
Sedanja zakonska ureditev rednega sodstva temelji v glavnem
na Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38 /99) in
Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96), ki sta
bila v prvotnem besedilu objavljena 13. aprila 1994 na podlagi
obveze o uskladitvi bivše zakonodaje z novo slovensko ustavo.
Razumljivo je, da je tedaj zakonodajalec v precejšnji časovni
stiski polagal posebno pozornost ustavni opredelitvi položaja
sodne oblasti in sodišč, ki naj bi se od predhodnega razlikovala
že po samem izhodišču upoštevajoč demokratične politične
spremembe in dejstvo, da je Slovenija postala samostojna in
suverene država, s čimer je bilo omogočeno za razliko od prej,
da se vsi sodni postopki dokončajo v Sloveniji.

Sedanje določbe zakona o personalnih in kadrovskih zadevah
so sicer sistemsko dobro urejene, vendar pa predlagatelj
ugotavlja, da taka organizacija vpliva na čas, ki naj bi ga sodniki
porabili za sojenje, nadalje možnost predodelitve sodnikov je glede
na stanje (kadrovski problemi na sodiščih v posameznih regijah
ali po posameznih vrstah sodišč) premajhna. Načelo neodvisnosti
in samostojnosti pa dosedanji sistem tolmači tako široko, da
praktično ne omogoča nadzora v smislu zagotovitve spoštovanja
vrstnega reda obravnavanja zadev.

Bistvene spremembe na področju, ki ga obravnava zakon o
sodiščih so se pokazale zlasti v poudarjeni sodnikovi
neodvisnosti, v obvezi, da odločbe sodne oblasti vežejo vse
druge državne organe in da je sodnik pri opravljanju sodniške
funkcije vezan na ustavo in zakon. Ob nadaljnjih ustavnih načelih
o trajnosti sodniške funkcije in ob predlagalni pravici sodnega
sveta, v katerem imajo večino članov sodniki, se je sistem sodne
oblasti in položaj sodnikov povsem približal sistemom, ki so že
dalj časa uveljavljeni v modernih demokratičnih državah.

Na podlagi take ugotovitve izhaja potreba po spremembi in
prilagoditvi tistih določil zakona, ki naj ustvarijo take pogoje za
delo sodišč, v katerih naj se sodnike čim bolj razbremeni z
obveznostmi, ki niso neposredno povezane s sojenjem, ter se
jim v največji meri omogoči izvajanje svoje temeljne sodniške
funkcije. Pričujoče spremembe in dopolnitve zasledujejo izključno

Delovanje sodstva v petletnem obdobju po uveljavitvi obeh
zakonov je opozorilo na večplastne probleme, ki se kažejo v
slabši učinkovitosti, ko sodstvo ni v stanju obvladovati ogromnega
poročevalec, št. 10
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ta cilj ob istočasni skrbi, da se v ničemer ne oddaljimo od tiste
ravni varovanja človekovih pravic, ki je značilna in svojstvena
razvitim demokratičnim državam Evrope.

načela sojenja (neodvisnost in samostojnost), pač pa se izboljšuje
ureditev v tistih delih, za katere predlagatelj ocenjuje, da bodo
prispevali k racionalizaciji in večji učinkovitosti sodstva, ter k
zagotovitvi takih pogojev delovanja sodstva, ki bodo prispevali k
učinkovitejšemu obvladovanju vse večjega pripada zadev in
odpravi zaostankov.

Pričujoče spremembe in dopolnitve na segmentu, ki ga obravnava
Zakon o sodiščih, je treba razlagati in razumeti izključno v funkciji
boljšega, racionalnejšega, učinkovitejšega in hitrejšega delovanja
sodstva.

3. Finančne posledice zakona
2. Cilji in načela zakona

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo povzročile dodatnih
finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. Z nekaterimi
predlaganimi rešitvami pa se bodo stroški celo neznatno zmanjšali.

S spremembami in dopolnitvami zakona se ne posega v temeljna

II. BESEDILO ČLENOV

5. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo "imenik" namesto
pike postavi vejica ter doda besedilo: "ki vsebuje ime in priimek
sodnika ter sodišče, na katerem dela.", v četrtem odstavku se za
besedo "sodnik" postavi pika, ostalo besedilo pa črta.

1. člen
V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99) se
v četrtem odstavku 5. člena za besedo "obravnavo" vstavi
besedilo: "ali sejo senata, na kateri so navzoče stranke,".

6. člen
V prvem odstavku 23. člena s za prvim stavkom doda stavek
"Podatki za imenik se povzamejo iz evidence sodnikov in odločb
o imenovanju.".

2. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"V kolikor ni drugače določeno, se predpisi, ki urejajo položaj in
pravice delavcev v državnih organih, smiselno uporabljajo tudi
za sodno osebje".

7. člen
V prvem odstavku 24. člena se beseda "dvakrat" nadomesti z
besedo "štirikrat".
8. člen

3. člen

V prvem odstavku 27. člena se v 3. točki za besedo "funkcije"
namesto podpičja postavi vejica, ter vstavi besedilo "ter z
imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja od položaja
sodišč, katerih sodniki so ga izvolili;".

Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega
člena sme predsednik sodišča višje stopnje, ali predsednik
sodišča pred katerim se zadeva obravnava zahtevati podatke v
zvezi z uporabo tega zakona in pregledovati spise le v zadevah,
v katerih je že bilo pravnomočno odločeno, v drugih pa le izjemoma,
če je to potrebno zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu.".

9. člen
V prvem odstavku 28. člena se vejica za besedo "sodišč"
nadomesti s podpičjem, za njim pa vstavi besedilo "sprejema
merila za pričakovani obseg dela sodnikov; odloča o pritožbi
sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova zakonska pravica,
kršen njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva,".

4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati sodiščem
pri izvajanju njihovih funkcij zahtevano pomoč, ki je brezplačna,
razen, če zakon ne določa drugače.".

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi :

"Na podlagi akta o sistematizaciji sodniških mest Sodni svet
spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost dela sodnikov in sodišč,
o čemer vodi letno evidenco.

"Upravljavci zbirk osebnih in drugih varovanih podatkov, ki
razpolagajo s podatki, ki so sodišču potrebni za ugotovitev dejstev
v zvezi z vodenjem postopkov, so dolžni na obrazloženo zahtevo
sodnika, brezplačno posredovati zahtevane podatke.".
18. februar2000

Evidenca učinkovitosti dela sodišč zajema naslednje podatke:
naziv sodišča, pripad zadev, rešene zadeve, nerešene zadeve
in skupno število zadev v delu v določenem obdobju.
5
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Evidenca učinkovitosti dela sodnikov zajema naslednje podatke:
ime in priimek sodnika ali sodnice ter podatke za identifikacijo iz
kadrovske evidence, datum nastopa funkcije, datum razrešitve
s funkcije, število zadev v delu, število rešenih zadev, število
zadev, v katerih je bila vložena pritožba, število potrjenih,
spremenjenih ali razveljavljenih odločb, podatke o odsotnosti in
druge podatke, ki pripomorejo k določitvi učinkovitosti.

Če članu personalnega sveta preneha mandat po 2., 3. in 4. točki
drugega odstavka tega člena, postane član za preostanek
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen,
če ne bi bil izvoljen član, ki mu je prenehal mandat. Če kandidat v
roku 8 dni na poziv predsednika sodnega sveta ne sporoči, da
sprejema mandat, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata.
Če na listi ni naslednjega kandidata, se opravijo nadomestne
volitve.".

Podatki, ki se nanašajo na posameznika, se hranijo petnajst let
po dnevu njegove razrešitve.".

13. člen

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se
besedi "prejšnjem odstavku", nadomestita z besedilom "prvem in
drugim odstavkom " tega člena".

38. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Pri okrajnem sodišču se lahko določijo posebna sodniška mesta
za sodnike, ki bodo na drugih sodiščih znotraj istega sodnega
okrožja nadomeščali odsotne sodnike, ali reševali izredne
zaostanke.".

10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Personalni sveti se oblikujejo pri okrožnih, višjih in vrhovnemu
sodišču.
Personalni svet vrhovnega sodišča je pristojen za oblikovanje
mnenj o ustreznosti o kandidatov za sodnike vrhovnega sodišča,
za ocene sodniške službe za sodnike vrhovnega in višjih sodišč
in za druge opravila, če zakon tako določa.
Personalni svet višjega sodišča je pristojen za oblikovanje mnenj
o ustreznosti kandidatov za sodnike višjih sodiščih, ocene
sodniške službe za sodnike okrajnih in okrožnih sodišč, za
reševanje ugovorov zoper ocene sodniške službe in za druga
opravila, ki se nanašajo na kadrovske in druge zadeve sodnikov
višjega, okrožnega ali okrajnega sodišča., če zakon tako določa.
Personalni svet okrožnega sodišča je pristojen za oblikovanje
mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike okrožnega in okrajnih
sodišč z območja okrožnega sodišča in za druga opravila, če
tako določa zakon."

14. člen
V drugem odstavku 46. člena se za besedo "predsednik" doda
beseda "okrožnega".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo predlogom priložiti
dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, ki jih določa
zakon.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Predsednik okrožnega sodišča pravočasne in popolne predloge
posreduje predsedniku višjega sodišča. Če je za sodnika porotnika
predlagana oseba, ki je že doslej opravljala to funkcijo, priloži tudi
mnenje iz drugega odstavka 44. člena tega zakona.".
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
"Če od izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni vloženih
najmanj takšno število predlogov, kot je število mest sodnikov
porotnikov, predsednik višjega sodišča presodi, ali bo potreben
dodaten poziv predlagateljem za vložitev predlogov, ali pa bo
imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed oseb, ki so
že doslej opravljale to funkcijo in soglašajo s ponovnim
imenovanjem."

11. člen
Za drugim odstavkom 31. člena se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
"Pri sestavi predloga za izvolitev sodnika, mora personalni svet
pred začetkom postopka pribaviti mnenje od predsednika sodišča,
pri katerem bo kandidat opravljal sodniško funkcijo.
Pri obravnavi zadev, ki se nanašajo na posamezno sodišče,
lahko sodeluje brez pravice glasovanja tudi predsednik tega
sodišča.".

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen

12. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada in
povračilo stroškov po predpisih, ki jih sprejme minister, pristojen
za pravosodje.".

35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na način in
po postopku, ki ga ta zakon določa za volitve članov sodnega
sveta izmed sodnikov. Podrobnejša navodila o načinu volitev
sprejme sodni svet.
Članu personalnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške funkcije;
4. če preneha opravljati sodniško funkcijo na sodišču, kjer je
opravljal funkcijo ob izvolitvi za člana personalnega sveta.".

16. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo "če sam tako želi
ali".
Dodajo se novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
"Sodniku porotniku preneha mandat po zakonu:

Član personalnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki
prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana
personalnega sveta do izvolitve novega člana.
Članu personalnega sveta preneha mandat po 2. točki drugega
odstavka tega člena z dnem, ko personalni svet prejme njegovo
pisno izjavo o odstopu. O tem se nemudoma obvesti sodni svet.
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1. če se odpove mandatu sodnika porotnika,
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije,
3. če izgubi zdravstveno zmožnost za opravljanje dolžnosti
sodnika porotnika,
4. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
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Šteje se, da so razlogi iz 2.in 4. točke prejšnjega odstavka nastopili
z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa.
Odpoved mandatu učinkuje trideseti dan po prispetju k
predsedniku višjega sodišča, ki je sodnika porotnika imenoval.
Predsednik višjega sodišča o odpovedi takoj obvesti predsednika
okrožnega sodišča.
V primeru iz prvega odstavka tega člena predsednik višjega
sodišča na obrazložen predlog predsednika okrožnega sodišča
izda odločbo o razrešitvi, v primerih iz tretjega odstavka tega
člena pa ugotovitveno odločbo o prenehanju mandata za sodnika
porotnika.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se sodnik porotnik lahko
pritoži v roku osmih dni na Ministrstvo, pristojno za pravosodje.".
17. člen

ki lahko po pooblastilu predsednika opravlja tudi druge zadeve iz
pristojnosti predsednika.
Za imenovanje in razrešitev podpredsednika sodišča se
uporabljajo določbe tega zakona o predsedniku sodišča..
Če ostane sodišče brez predsednika in podpredsednika, se lahko
za čas do šest mesecev za opravljanje dolžnosti predsednika
imenuje sodnik enakega ali višjega položaja. Izjemoma se lahko
imenovanje ponovi za nadaljnjih šest mesecev. Vršilca dolžnosti
predsednika sodišča imenuje predsednik neposredno višjega
sodišča, začasnega predsednika vrhovnega sodišča pa Občna
seja vrhovnega sodišča.
Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče sekretarja
sodišča.
SekretarVrhovnega sodišča Republike Slovenije ima enak položaj
kot generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. Na to mesto se
lahko imenuje sodnik okrožnega ali višjega sodišča.".

V drugem odstavku 53. člena se za besedo "naslov" ustavi beseda
"univerzitetni".

22. člen

V 60. členu se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek,
ki se glasijo:
"Če pride na sodišču do povečanega števila nerešenih zadev kot
posledica nižje storilnosti od povprečne storilnosti sodišč iste
stopnje, ali je po statističnih podatkih na sodišču izkazan
zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst mesecev, mora
predsednik sodišča v skladu s pooblastili v zakonu in sodnem
redu sprejeti program reševanja teh zadev. Storilnost sodišč
spremlja Sodni svet, na podlagi podatkov sodne statistike.
Če se kljub povečani storilnosti in ob preseganju meril za določanje
uspešnosti dela sodnikov občutno poveča število nerešenih zadev
se lahko sodišču dodelijo dodatna finančna sredstva za reševanje
teh zadev v skladu s sprejetim programom reševanja.
Če z opisanimi ukrepi ni možno zmanjšati števila nerešenih zadev
na razumno mero, se sodišču lahko poveča sistemizacijo in
odobrijo dodatne zaposlitve.
S Sodnim redom se podrobneje predpišejo ustrezne evidence v
sodni statistiki, s pomočjo katerih se ugotavlja storilnost in določijo
drugi ukrepi za odpravljanje zaostankov.".

62. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imenuje
državni zbor na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po
poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, za dobo šestih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Predsednike ostalih sodišč imenuje minister, pristojen za
pravosodje, na predlog sodnega sveta, za dobo šestih let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Za predsednika sodišča je lahko imenovan sodnik sodišča
enakega ali višjega položaja.
Prosto mesto predsednika sodišča razpiše sodni svet najmanj
štiri mesece pred iztekom mandata oziroma največ 30 dni po
prenehanju funkcije. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Kandidat morajo prijavi
priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in
organizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško funkcijo.
Prijave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka in prijave
kandidatov, ki do poteka razpisnega roka ne izpolnjujejo formalnih
pogojev za imenovanje, sodni svet zavrže.
Če se na razpisano mesto prijavi več kandidatov, sodni svet
izbere in ministru poda obrazložen predlog največ treh kandidatov,
pri tem" lahko navede, kateremu kandidatu daje prednost in to
obrazloži. Predlog se vroči vsem prijavljenim kandidatom.
Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, iz drugega
odstavka ion zoper sklep Sodnega sveta iz šestega odstavka
tega člena, je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku 8 dni od
dneva vročitve odločbe, oziroma predloga. Pristojno sodišče mora
odločiti v upravnem sporu v roku 30 dni od prejema tožbe, oziroma
pritožbe zoper prvostopno odločbo.
Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja
ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje imenovanje
za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na sodniško mesto
tega sodišča. Po prenehanju, oziroma razrešitvi funkcije
predsednika sodišča, se lahko tak sodnik vrne na sodniško mesto
na sodišču, na katerem je opravljal sodniško funkcijo pred
imenovanjem za predsednika sodišča. O premestitvi na zahtevo
sodnika, odloči sodni svet.".

21. člen

23. člen

61. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča, če
ni s tem zakonom drugače določeno.
Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča podpredsednik,

V prvem odstavku 63. člena se 4. točka spremeni tako, da se
glasi:
"4. po poteku mandata, če ni ponovno imenovan.".

18. člen
V 55. členu se za besedo "naslovu" vstavi beseda "univerzitetni",
za besedo "zapisnike" postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
19. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, določi Vlada
Republike Slovenije skupne osnove in kriterije za sistemizacijo
delovnih mest ter nomenklaturo nazivov in vsebino nalog za
skupine delovnih mest, enotne zahteve glede izobrazbe in druge
pogoje, potrebne za zasedbo delovnih mest.
Število sodnega osebja določi za posamezno sodišče minister,
pristojen za pravosodje, na predlog predsednika sodišča.".
20. člen
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24. člen

29. člen

Za prvim odstavkom 64. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"Poročilo o kršitvah iz prejšnjega odstavka pripravi predsednik
sodišča višje stopnje sam ali na zahtevo Sodnega sveta oziroma
ministra, pristojnega za pravosodje.".

71. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča. Če personalni
svet predlog zavrne, lahko predsednik sodišča zahteva, da o
predlogu v roku 8 dni odloči personalni svet neposredno višjega
sodišča.
Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do 15.
decembra za naslednje koledarsko leto.
Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se pri
sodišču izprazni ali zasede eno ali več sodniških mest, če jih
narekujejo spremembe v pripadu zadev in v drugih primerih, ki jih
predvidi sodni red.
Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati prej
kot v petih dneh po njihovi objavi. Spremembe se opravijo po
enakem postopku kot sprejem.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
za besedo "razlog" namesto pike postavi vejica in doda besedilo
"predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa da
neposredno pred Državnim zborom obrazloži svoje stališče.".
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi :
"Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, odloči o razrešitvi
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Državni
zbor, na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po
poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.".

30. člen
72. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Kadar stranka meni, da sodišče neutemeljeno dolgo rešuje
zadevo, naslovi na predsednika sodišča, pri katerem se zadeva
obravnava, pritožbo zaradi zavlačevanja postopka (v nadaljnjem
besedilu : nadzorstvena pritožba).
Če predsednik sodišča na podlagi navedb v nadzorstveni pritožbi
ali na podlagi drugih podatkov meni, da niso spoštovana pravila o
vrstnem redu reševanja zadev ali zakonski roki za razpis narokov
ali izdelavo sodnih odločb, lahko zahteva od sodnika, ki mu je
zadeva dodeljena v reševanje, da brez odlašanja izdela poročilo,
lahko pa zahteva tudi spis na vpogled. Če ugotovi nepravilnosti,
pisno opozori nanje sodnika, lahko pa predlaga tudi ukrepe po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo. Če je nadzorstvena
pritožba vložena v zadevi, ki jo rešuje predsednik sodišča, jo
slednji odstopi, skupaj s svojim poročilom, predsedniku
neposredno višjega sodišča.
Če je nadzorstvena pritožba vložena pri predsedniku sodišča
višje stopnje, jo ta odstopi predsedniku pristojnega sodišča in
lahko zahteva, da ravna po določbah drugega odstavka ter ga o
ugotovitvah in morebitnih ukrepih obvesti.
Ce je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje, jo minister odstopi predsedniku sodišča in lahko
zahteva od njega, da ravna po določbah prejšnjega odstavka
tega člena, in ga o ugotovitvah ter ukrepih obvesti.".
Minister pristojen za pravosodje lahko od predsednika sodišča
zahteva poročilo o vseh vloženih nadzorstvenih pritožbah v
določenem obdobju ter o ukrepih, ki so bili v zvezi s tem sprejeti".

25. člen
66. člen se črta.
26 člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Opravljanje zadev sodne uprave na prvostopnih sodiščih
nadzoruje predsednik višjega sodišča, na sodiščih vseh stopenj
pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in minister, pristojen za pravosodje, ki izvaja službeni nadzor nad delom
sodišč preko predsednikov sodišč višje stopnje oziroma
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
Pri izvajanju nadzorstva sodne uprave lahko predsedniki sodišč
in preko njih tudi ministrstvo pristojno za pravosodje, zahtevajo
pisna pojasnila in poročila o izvajanju posameznih nalog.
Določbi prejšnjih odstavkov se ne nanašata na nadzor nad
opravljanjem zadev sodne uprave na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije".
27. člen
69. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko enoto
sodnik, postavi in odstavi vodjo enote predsednik sodišča."

31. člen

28. člen

73. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V primerih iz prejšnjega člena lahko predsednik sodišča višje
stopnje odredi sam ali na predlog ministrstva pristojnega za
pravosodje, pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se
stranka pritožuje in o ugotovitvah, če je pregled opravljen na
predlog ministra, pristojnega za pravosodje, poroča ministru.
Pregled poslovanja iz prejšnjega odstavka lahko predsednik
sodišča odredi tudi na obrazložen predlog disciplinskega tožilca
ali disciplinskega sodišča, ki ju določa zakon, ki ureja sodniško
službo.".

V prvem odstavku 70. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
"Služba za informatiko okrožnega sodišča opravlja naloge tudi
za potrebe okrajnih sodišč z območja okrožnega sodišča.".
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
"Strategijo razvoja računalniške podpore v poslovanju sodišč
določa Svet uporabnikov za računalniško podprto informatizacijo
sodišč na podlagi predhodnega mnenja Centra Vlade Republike
Slovenije za informatiko in direktorja Centra za informatiko pri
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Predsednik Vrhovnega .sodišča Republike Slovenije s posebnim
aktom določi pogoje in sestavo Centra za informatiko.".

32. člen
V 74. členu se za besedo "kadrov," vstavi besedilo "izdajanje
strokovne literature,".
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33. člen

39. člen

Drugi odstavek 75. člena se v zadnjem stavku dopolni tako, da
se besedi "predsedniki sodišč" nadomestijo z besedilom
"predsednik vrhovnega sodišča, predsedniki višjih, okrožnih in
predsedniki specializiranih sodišč.".

V 86. členu se za besedo "pravosodje" namesto pike postavi
vejica in doda besedilo "za določeno področje izvedenskega ali
cenilskega dela, oziroma za prevajanje govorjene in pisne besede
iz ali v določen jezik ter tolmačenje govorice in znakov
gluhonemih.".

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"V okviru državnega proračuna Republike Slovenije se obseg
finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje
prostorskih pogojev sodišč z izjemo sredstev za najemna razmerja
oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje,
za informatizacijo sodišč pa pri Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije."

40. člen

87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno
neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto
izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.
Ni osebnostno primeren za delo izvedenca, kdor se je ali se
obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja
utemeljeno sklepati, da izvedenskega dela ne bo opravljal pošteno
in vestno.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca oseba, ki
ima visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s področji, kjer
primanjkuje sodnih izvedencev in ni kandidatov z ustrezno
univerzitetno izobrazbo, prav tako je lahko izjemoma imenovana
za sodnega izvedenca oseba, ki ne izpolnjuje pogoja iz šeste
točke prejšnjega odstavka, če gre za priznanega strokovnjaka s
specialističnim, magistrskim ali doktorskim naslovom, vendar le
za področja, kjer primanjkuje sodnih izvedencev.
Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja in sposobnosti za
opravljanje izvedenskega dela minister, pristojen za pravosodje,
zahteva od kandidata predložitev mnenja ustreznega državnega
organa, zavoda oziroma strokovnega združenja ali druge
institucije, lahko pa tudi odredi poseben preizkus strokovnosti
pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s področja, na katerem
bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani komisije morajo imeti
najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega
izvedenca.
Sodni izvedenci in sodni cenilci so se dolžni strokovno
izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in
metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in
strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Minister,
pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni izvedenci
iz posameznih strokovnih področjih v določenem roku opraviti
posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v
stroki. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali preizkusa ne
opravi, se razreši.
Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti predpiše
minister, pristojen za pravosodje.«.

34.člen
V 76. členu se črtata besedi "oziroma predstojnikov".
35. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi :
"Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo sodišča, za učinkovito
vodenje in preglednost sodnih postopkov ter za statistično
poročanje vodijo sodišča vpisnike, imenike in pomožne knjige, ki
vsebujejo osebne in druge podatke iz spisov.
Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo in posredujejo
sodišča le v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. Dostop do
arhiviranih podatkov ima le sodišče, ostali uporabniki pa le z
izkazanim interesom, podatki so trajni
Podrobnejšo obliko in vsebino posameznih sodnih vpisnikov,
imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje
sodišč, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično
poročanje predpiše v skladu z zakonom minister, pristojen za
pravosodje.".
36. člen
V drugem odstavku 83. člena se v 1. točki za besedo "odvzeta"
dodata besedi "ali omejena".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, v času sodnih počitnic
procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja.
Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi
naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice".
>
37. člen
V 84. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov, so dolžni sodni
izvedenci, in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imenovanja
in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let, predložiti ministru pristojnemu
za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petega
odstavka 87. člena tega zakona."
38. člen

,

41. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali
sodnega tolmača, se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo,
kadar dajejo izvide in mnenja, cenitve ali tolmačenja in prevode
na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja
njenih pravic, v drugih primerih pa le, če tako določa zakon, ali z
dovoljenjem predsednika sodišča.".

18. februar2000

Drugi odstavek 88. člena se spremfeni tako, da se glasi :
"Ministrstvo pristojno za pravosodje vodi imenik sodnih
izvedencev, ki razen podatkov iz prejšnjega člena in prejšnjega
odstavka obsega še naslednje podatke: priimek in ime, akademski
ali strokovni naslov, poklic, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
ali začasnega bivališča, številko telefona in podatke o zaposlitvi.".
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Imenik sodnih izvedencev v delu, ki je javen, obsega naslednje
podatke: priimek in ime, akademski ali strokovni naslov, naslov
stalnega ali začasnega bivališča, številko telefona in strokovno
področje, za katero je imenovan za izvedenca. Javni del imenika
se uporablja za potrebe sodišč in drugih državnih organov v
sodnih in drugih postopkih.".

2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;
3. v izvršilnih zadevah in zadevah zavarovanja, če zakon ne
določa drugače;"
46. člen
V prvem odstavku 101. člena, se določilo pod II. spremeni tako,
da se glasi:

42. člen

"II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku;
3. o priznanju tujih sodnih odločb;
4. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar je
v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine,
5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred začetkom
spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih
sporih, oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna
pristojnost;
6. v nepravdnih postopkih, v katerih so udeležene gospodarske
družbe, družbeniki, oziroma delničarji in člani organov
gospodarskih družb, za katere je treba uporabiti pravo družb.".

89. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Minister, pristojen za pravosodje, razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 84. člena ali
pogojev iz prvega odstavka 87. člena tega zakona;
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno;
4. če ravna v nasprotju z določilom 85. člena tega zakona;
5. če se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, ki ni združljiva s sodnim
izvedeništvom".
Nezdružljivost ugotavlja ministrstvo pristojno za pravosodje.".
43. člen
Člen 92 se spremeni tako, da se glasi:
" Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za sodne cenilce, določbe drugega in tretjega odstavka 88. ter
89. do 91. člena, razen pete točke 89 člena pa za sodne tolmače.".

47. člen
Dosedanji predstojniki okrajnih sodišč in njihovi namestniki
opravljajo svojo funkcijo kot predsedniki sodišč in njihovi
namestniki do iztaka svojega mandata.

44. člen
Prvi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
" Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg
izpolnjevanja pogojev iz 1.do 5. točke prvega odstavka 87. tega
zakona uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.".

48. člen
Sodni izvedenci in sodni cenilci imenovani do konca leta 1995,
morajo dokazila iz 39. člena tega zakona prvič predložiti v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona .

V drugem odstavku se za besedo "ima" vstavijo besede "nižjo od
zahtevane izobrazbe,".
45. člen

Sodni Izvedenci in sodni cenilci imenovani po dosedanjih prepisih
in ki ne izpolnjujejo pogojev glede zahtevane izobrazbe po tem
zakonu, lahko nadaljujejo svoje delo ob izpolnjevanju obveznosti
iz četrtega odstavka 84. člena tega zakona

V prvem odstavku 99. člena, se določilo pod II. spremeni tako, da
se glasi:

49. člen

"II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku;

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

1. TEMELJNE DOLOČBE (členi 1 do 4)

službe vsakih šest let, se bo obseg opravil personalnih svetov
močno skrčil in se omejil le na izdelave mnenj o kandidatih za
sodniško službo ter na izdelave ocen ob napredovanjih oziroma
ob morebitnih kršitvah sodniških dolžnosti. Personalni sveti
okrožnih sodišč po novem ohranjajo le najnujnejše pristojnosti, to
je oblikovanje mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike okrožnih
sodišč ter določanje letnega razporeda sodnikov okrožnih in
okrajnih sodišč, ocene sodniške službe pa naj bi dajali personalni
sveti oblikovani pri sodišču višjega položaja.
Pobuda za spremembo pristojnosti personalnih svetov pri okrožnih
sodiščih je nastala tudi v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije (UP 132/96), ki postavlja v dvom ustavnost
sedanjih personalnih svetov, ker "dopušča nevarnost, da bi se
ustvaril na primer relativno zaprt krog okrajnih in okrožnih
sodnikov, iz katerega tudi neustreznih posameznikov ne bi bilo
mogoče izločiti, ker bi jim ta krog vedno dajal pozitivne ocene".
Zato Ustavno sodišče sodi, da mora biti sodna oblast, glede na
to, da nima neposrednega demokratičnega izvora v volitvah, niti
parlamentarne kontrole, podvržena strožjemu in zanesljivejšemu
selekcijskemu mehanizmu.

V skladu z posebno ustavno pravico avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti je Zakon o kazenskem postopku
(čl 6) določil, da na območjih, kjer je v uradni rabi tudi jezik
italijanske in madžarske narodne skupnosti, lahko kazenski
postopek teče tudi v jeziku te narodne skupnosti. Kazenski
postopek z neposredno udeležbo strank je predviden tudi v
kazenskem pritožbenem postopku pred višjim sodiščem na
območju, kjer je v uradni rabi tudi jezik narodne skupnosti. Zato
imajo člani te skupnosti tudi v tem delu kazenskega postopka
pravico do poteka postopka v njihovem jeziku, v sled česar je bilo
nujno dopolniti člen 5.
Dosedanja določila zakona (čl. 9) niso izrecno določala, kateri
predpisi urejajo položaj in pravice sodnega osebja. Zato je bilo
nujno s takim določilom dopolniti zakon.
Dosedanje določilo tretjega odstavka 12. člena je praktično
prepovedalo vsak pregled posameznih zadev, ki še niso bile
pravnomočno končane. V praksi je prišlo do pojavov, ko se
posamezni sodnik očitno ni držal določil Sodnega reda zlasti glede
vrstnega reda reševanja zadev, učinkovitega in racionalnega
vodenja postopkov. Prišlo je tako tudi do zastaranja zelo odmevnih
zadev, kar je povzročalo v javnosti veliko nejevolje in celo politične
ekscese. Zaradi tega je bilo nujno uvesti pravico do nadzora tudi
v še ne dokončanih postopkih, pri čemer pa je povsem
zagotovljena sodnikova neodvisnost glede odločanja o samem
sporu. Take oblike nadzora pozna vsa Evropa.

4. SODNA OBLAST, SODNIKI, SODIŠČE (13. Člen)
Še posebej je pomembna novost, ki je predvidena z dopolnitvijo
38 člena, po kateri se lahko pri okrajnemu sodišču določijo
posebna sodniška mesta za sodnike, ki naj bi znotraj istega okrožja
nadomeščali odsotne sodnike, ali reševati sodne zaostanke.
5. SODNIKI POROTNIKI (členi 14 do 16)

Sodelovanje pri zagotavljanju obvezne pomoči sodiščem se iz
teta v leto povečano komercializira tudi v primerih, ko je
zaračunavanje take pomoči povsem neprimerno. Zaradi tega je
potrebno, da se v 13. členu zakonu ta problem posebej razreši.
Določilo o posredovanju osebnih in drugih podatkov temelji tako
na določilih postopkovnih zakonov, kakor tudi Zakona o varstvu
osebnih podatkov.

V tem poglavju se spremembe in dopolnitve nanašajo le na
podrobnejšo obdelavo postopka kandidiranja in razrešitve
sodnikov porotnikov, s čimer se odpravljajo nejasnosti, ki so v
praksi povzročale določene težave.
Določbo 50. člena je bilo potrebno spremeniti, ker se sicer zelo
skromne nagrade za sodelovanje sodnikov porotnikov na
Državnem zboru niso usklajevale, kar je ima za posledico
odpovedovanja tej funkciji.

2. SODNI SVET (členi 5 do 9)
Dopolnitev v 5. in 6. členu je posledica uskladitve z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov, prav tako pa se odpravlja tudi omejitev
kandidiranja v Sodni svet predsednikom sodišč (peti odst. 22. čl),
ker je nesistemska, saj so predsedniki po svoji temeljni funkcij
tudi in zlasti sodniki.

6. SODNA UPRAVA (členi 20 do 31)
V skiadu z razlogi in cilji, ki so narekovali te spremembe je v tem
poglavju podan največji poudarek racionalnemu in učinkovitemu
delovanju sodstva, ne da bi bila kršena temeljna načela o
neodvisnosti sodnika. Pri tem so predlagatelju služile kot vzor
tudi rešitve v drugih demokratičnih državah.

Povečanje števila kandidatov v členu 24 je v funkcij večje možnosti
izbire kandidatov, sprememba v 27. členu pa je potrebna zaradi
večje jasnosti prenehanja mandata, kadar je sodnik imenovan
funkcijo na sodišče, ki je sodišče drugega položaja.

POseg, ki naj bistveno vpliva na preglednost dela posameznih
sodišč in s tem na možnost ukrepanja v primerih, ko posamezna
sodišča odstopajo od povprečne storilnosti ostalih, je podan v 60.
členu. Vneseni so vsi možni primeri vzrokov za tako odstopanje
in ukrepi, ki naj jih predsedniki sodišč ter ministrstvo pristojno za
pravosodje sprejme za njihovo rešitev. Istočasno je dana možnost,
da se ob objektivno statistično podprti ugotovitvi, da se neko
sodišče oziroma posamezne sodnike dodatno stimulira, če je
njihova storilnost večja od povprečja. S temi dodanimi določili je
realno pričakovati večjo transparentnost glede uspešnosti ali
neuspešnosti med posameznimi sodišči in po drugi strani
zmanjšanje števila nerešenih zadev in s tem odpravljanje resne
ovire na naši poti v Evropo.

Sprememba in dopolnitev v 28. členu je v funkciji jačanja vloge
Sodnega sveta in kar je najpomembneje uvaja se možnost zaščite
in varstva sodnikove samostojnosti in neodvisnosti.
3. PERSONALNI SVETI (členi 10 do 12)
Personalni sveti niso ustavna kategorija, saj jih ustava niti ne
predvideva. Njihova temeljna funkcija naj bi bila skoraj izključno
oblikovanje mnenj o kandidatih, ocene sodniške službe in za
druga opravila, ki se nanašajo na kadrovske zadeve sodnikov,
če zakon tako določa. Ker se v Zakonu o sodniški službi (člen
31) predvideva odpravo avtomatične izdelave ocen sodniške
18. februar2000

11

poročevalec, št. 10

Predvideno je tudi imenovanje vršilca dolžnosti predsednika, če
iz nepredvidenih razlogov ostane sodišče začasno brez
predsednika, vendar je ta doba omejena.

9) SODNI IZVEDENCI, SODNI CENILCI, SODNI
TOLMAČI (členi 37 do 44)
Sodni izvedenci in cenilci, ki so kot pomembni strokovnjaki v
veliko pomoč sodiščem pri razreševanju sodnih zadev, so
imenovani za neomejen čas. Praksa je pokazala, da se
posamezne stroke tako razvijajo in napredujejo, da prihajajo
posamezniki do "strokovnega zaostanka". Zato je potrebno, da
se vsaj vsakih pet let preveri njihovo znanje zlasti glede novih
dognanj in metod v stroki. Temu je namenjeno določilo novega
četrtega odstavka 84. člena.

V členu 62 je podrobneje in pregledneje obdelan postopek
imenovanja predsednikov sodišč. Da bi se izognili primerom
dolgotrajnih in celo nekajletnih zapletov pri imenovanju
predsednikov, kar se je v praksi zadnjih let večkrat dogajalo, so
vsi razpisni roki, zlasti pa roki ob reševanju morebitnih upravnih
sporov, bistveno skrajšani.
V členu 64 je zaradi jasnosti poudarjena obveznost predsednika
sodišča višje stopnje, da pripravi poročilo v zvezi s svojo
nadzorstveno funkcijo. V primeru razrešitve predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa mu je dana možnost,
da pred Državnim zborom neposredno in ustno obrazloži svoje
stališče v zvezi z zahtevo za razrešitev.

Določilo novega 87. člena zaostruje pogoje za imenovanje novih
sodnih izvedencev in cenilcev, zlasti pa za njihovo permanentno
strokovno izpopolnjevanje. Praksa je pokazala, da je zlasti na
določenih strokovnih področjih (kot na primer pri ocenjevanju
nepremičnin v zvezi z denacionalizacijskimi postopki) prišlo do
novih problemov, ki terjajo drugačen strokoven pristop, ki v
dosedanji praksi ni bil nujen. V takih primerih lahko minister pristojen
za pravosodje, ne glede na prvotno imenovanje na neomejeni
čas, določi dodatne preizkuse znanja, ki jih morajo izvedenci
določene stroke obvladovati, sicer svojega dela ne morejo
nadaljevati.

Črtanje 66. člena je posledica odprave nesmiselnega razlikovanja
med "predsedniki" in "predstojniki" sodišč, z dopolnitvami 67.
člena, pa se zaostruje nadzor nad opravljanjem zadev sodne
uprave ob striktnem upoštevanju neodvisnosti sodnika.
Določila 71, 72. in 73. člena so prilagojena in dopolnjena zaradi
boljše preglednosti in učinkovitosti pri razreševanju pritožb na
delo sodišč, določili 74. in 75. člena pa predvsem zaradi večje
jasnosti glede posameznih obveznosti.

Spremenjeno in dodatno določilo 88. člena je vključeno zaradi
prilagajanja določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9) VRSTE IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ (člena 45 in 46)

7) PRAVOSODNA UPRAVA (členi 32 do 34)

Spremembe v členih 99 in 101 so posledica določil novega Zakona
o pravdnem postopku., Zakona o izvršbi in zavarovanju ter
predvidenih sprememb Zakona o gospodarskih družbah. Za
odločanje v gospodarskih sporih je potrebno določeno specialno
znanje, ki pride v poštev tudi pri odločanju o predlogih za izdajo
začasne odredbe. Pri tem je v okviru pravilne uporabe
materialnega prava pomembna tudi ocena posledic izdaje začasne
odredbe. Vsled tega je primerneje, da o celotni zadevi odloča
sodišče, ki je tudi sicer pristojno za odločanje o stvari. Enak
razlog je tudi v primerih odločanja v nepravdnem postopku o
zadevah iz področja Zakona o gospodarskih družbah, v čemer
se ta zakon in novela Zakona o gospodarskih družbah tudi
usklajujeta.

Dopolnitve so namenjene večji jasnosti v zvezi s pristojnostjo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, ter delitvi posameznih
pooblastil pravosodne uprave.
8) SODNI RED (člena 35 IN 36)
Dopolnitev prve točke drugega odstavka 83. člena, s katero se
med nujne zadeve uvršča razen odvzema prostosti tudi omejitev
prostosti pomeni uskladitev z Zakonom o kazenskem postopku,
ki po novem pozna poleg odvzema prostosti tudi različne oblike
omejitve prostosti, tretji odstavek pa se dopolnjuje zaradi
različnega tolmačenja o štetju procesnih rokov v času sodnih
počitnic.
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Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo sodniško
funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, na sodiščih
položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja okrožnega sodišča
in na okrajnih sodiščih. Dva člana sodnega sveta volijo vsi sodniki
iz prejšnjega odstavka.

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
SODIŠČIH, KI SE SPREMINJAJO
5. člen
Sodišča poslujejo v slovenskem'jeziku.

Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik, razen
sodnika, ki je imenovan za predsednika sodišča.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna
skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja
italijanski oziroma madžarski jezik.

Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati
enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč v
Republiki Sloveniji.

Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah,
v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem
jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski
jezik.

23. člen
l
Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz drugega
odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku
opravi obravnavo, uporablja določbe drugega odstavka tega člena

Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo, pristojno za
pravosodje, pošlje imenik sodiščem.

Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in
madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.

Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno zahtevati
popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik oziroma je
vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice voliti, ali če
so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko zahteva
najmanj deset dni pred volitvami.

9. člen
Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki sodeluje pri izvajanju
sodne oblasti, določa zakon.

Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo imenik
popravi, če meni da ni utemeljena, pa mora v dveh dneh od
prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno odločbo.

Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni red.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti upravni
spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi odločbe.
Sodišče mora odločiti v nadaljnjih oseminštiridesetih urah.

12. člen
Sodišče višje stopnje lahko zahteva od sodišča nižje stopnje na
svojem območju podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o
problemih, ki se pojavljajo pri sojenju, in druge podatke, potrebne
za proučitev posameznih vprašanj, ki se pojavljajo pri njihovem
delu.

24. člen
Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega
odstavka 22. člena tega zakona mora biti večje število kandidatov,
kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ dvakrat tolikšno,
kot je število članov, ki se jih voli.

Sodišče višje stopnje sme zaradi izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka pregledati delo sodišča nižje stopnje na svojem območju.
V okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena
sodišče višje stopnje ne sme zahtevati podatkov v zvezi z uporabo
zakona ali pregledovati zadev, o katerih še ni pravnomočno
odločeno.

Kandidate za člane sodnega sveta predlagajo sodniki pisno ali na
sodniških zborih. Na kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki so
jih predlagali najmanj trije sodniki. Če je število kandidatov večje,
kot določa prejšnji odstavek, se uvrstijo na kandidatno listo tisti
kandidati, ki jih je predlagalo največ sodnikov.

13. člen

Kandidatne liste potrdi in objavi volilna komisija najmanj petnajst
dni pred dnevom glasovanja.

V zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča medsebojno
pravno pomoč. Drugim državnim organom oziroma nosilcem
javnih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem podatkov, spisov
in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.

27. člen
Članu sodnega sveta preneha mandat:

Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
sodiščem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij.

1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške
funkcije;
4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben za
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s katerim
je bil izvoljen.

22. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so neposredne in
tajne.

Član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki prejšnjega
odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana sodnega sveta do
izvolitve novega člana.

Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev opravljajo sodniško
funkcijo in so vpisani v stalni sodniški volilni imenik.
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Članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki prvega odstavka
tega člena z dnem, ko sodni svet prejme njegovo pisno izjavo o
odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zbor razreši.

Pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih sodišč, so
personalni sveti sestavljeni samo iz sodnikov specializiranega
sodišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika sodišča in
dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.

V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma obvesti
predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma je bil
razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa tudi
predsednika republike.

V personalne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo sodniki
teh sodišč izmed sebe štiri sodnike.
Sodniki, ki so na delu na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
imajo pravico voliti člane personalnega sveta vrhovnega sodišča,
ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet tega sodišča.

28. člen
Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v
sodniško funkcijo; predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; daje mnenje k predlogu
proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki
urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč,
ter opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.

35. člen
Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na način in po
postopku, ki ga ta zakon določa za volitve članov sodnega sveta
izmed sodnikov.

Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih
in napredovanjih sodnikov in uvrstitvah v plačilni razred ter o
predlogih za razrešitev sodnikov z večino glasov vseh članov,
če zakon ne določa drugače.

38. člen
Število sodniških mest na posameznem sodišču določi sodni
svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po
predhodnem mnenju predsednika sodišča.

S poslovnikom, ki ga sodni svet sprejme z dvotretjinsko večino
glasov, se uredi način odločanja v zadevati, ki niso zajete v
prejšnjem odstavku, ter druga vprašanja v zvezi z delom sodnega
sveta.

46. člen
Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom časa, za
katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega mandata.

30. člen

Predsednik sodišča mora najkasneje pet mesecev pred potekom
mandata pozvati predstavniške organe občin in druge pristojne
predlagatelje, da predlagajo kandidate za imenovanje, in določiti
rok, do katerega je dovoljeno vložiti predloge. Poziv se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Pri okrožnih, višjih in vrhovnem sodišču se oblikujejo personalni
sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih, ocene
sodniške službe in za druga opravila, ki se nanašajo na kadrovske
zadeve sodnikov sodišča,če zakon tako določa.
Personalni svet okrožnega sodišča opravlja svoje naloge tudi za
sodnike na okrajnih sodiščih z območja okrožnega sodišča.

Predsednik višjega sodišča upošteva tiste predloge, ki so prispeli
k sodišču do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Kolikor do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni vloženo
najmanj takšno število predlogov, kot je število mest sodnikov
porotnikov, predsednik sodišča presodi, ali bo dodatno pozval
pristojne predlagatelje k vložitvi predlogov, ali bo imenoval sodnike
porotnike oziroma porotnike izmed oseb, ki so že doslej opravljale
to funkcijo.

31. člen
Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik sodišča in
določeno število članov, kijih izvolijo sodniki izmed sebe.
Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča
podpredsednik.

V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodišča ni
dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega člena.

32. člen
Predsednika personalnega sveta in njegovega namestnika izvolijo
izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov s tajnim
glasovanjem.

50. člen

Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada in
povračilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra,
pristojnega za pravosodje sprejme državni zbor.

33. člen

51. člen

V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih in
okrožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset sodnikov, izmed
sebe šest sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih kandidirajo in volijo
sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, ki jih kandidirajo in
volijo sodniki na okrožnem sodišču.

Sodnik porotnik se razreši, če sam tako želi ali če nevestno ali
neredno opravlja dolžnost sodnika porotnika.
Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno povzroči z
nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti

V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih in
okrožnih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov, izmed sebe
štiri sodnike, od tega dva okrajna in dva okrožna sodnika.
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53. člen
Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število višjih
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strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev, ki sprejemajo
na zapisnik vloge ter izjave strank in pod vodstvom in po naročilu
sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave
zaslišujejo stranke, priče in izvedence, opravljajo priprave za
glavno obravnavo, poročajo na sejah senatov in izdelujejo osnutke
sodnih odločb.

62. člen
Predsednika sodišča imenuje minister, pristojen za pravosodje
izmed treh kandidatov, ki jih predlaga sodni svet, za dobo šestih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Sodni svet javno pozove sodnike k vložitvi kandidatur za prosto
mesto predsednika sodišča. Poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka je lahko, kdor
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja v
državnenj organu, ima pridobljen strokovni naslov diplomirani
pravnik in opravljen pravniški državni izpit.

Če v roku, določenem v pozivu, niso vložene vsaj tri kandidature,
sodni svet javni poziv ponovi.

Višje strokovne sodelavce imenuje predsednik sodišča izmed
oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imajo najmanj
šest let delovnih izkušenj na pravnem področju.

Če v ponovljenem pozivu niso vložene vsaj tri kandidature, lahko
sodni svet predlaga v imenovanje enako število kandidatov, kot
je prijavljenih kandidatur.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov imenuje in razrešuje
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije državni zbor
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po prejšnjem
mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.

55. člen
Pripravniki, ki se po pridobljenem strokovnem naslovu diplomirani
pravnik na sodišču usposabljajo za opravljanje pravniškega
državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: sodniški pripravnik),
lahko spremljajo naroke, glavne obravnave ter seje senatov,
izdelujejo osnutke sodnih odločb in drugih sodnih pisanj, sprejemajo
na zapisnik vloge strank ter pišejo zapisnike, kadar je sodišče na
zunanjem poslovanju.

Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja
ni opravljal sodniške tunkcije na tem sodišču, šteje imenovanje
za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na sodniško mesto
tega sodišča.

59. člen
63. člen
Število strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravno
tehničnih in drugih delavcev sodišča določi za posamezno
sodišče minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju
sodnega sveta.

Predsedniku sodišča preneha funkcija:
1.
2.
3.
4.

Akt o določitvi števila delavcev iz prejšnjega odstavka "začne
veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
60. člen

Funkcija predsednika sodišča iz razloga po 2. Točki prejšnjega
odstavka preneha z dnem učinkovanja imenovanja za sodnika
ali predsednika drugega sodišča, iz razloga po 3. Točki prejšnjega
odstavka po trideseti dan po prispetju odpovedi na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
#

V zadeve sodne uprave sodi odločanje in druga opravila, s katerimi
se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih predpisov
zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti.
V okviru sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvajanjem
ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri odločanju o
zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

64. člen
I
Predsednik sodišča se razreši funkcije predsednika:

Kadar je treba v zadevi sodne uprave odločiti o pravici, obveznosti
ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če
ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja sodniško službo, drugače
določeno.

v•

3.če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali če jih
ne opravlja pravočasno;
2. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
3. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem
zadev (2. Poglavje tega zakona)

61. člen

Predsedniku sodišča mora biti v postopku razrešitve dana
možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo
razrešitveni razlog.

Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča, če
ni s tem zakonom drugače določeno.
Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča podpredsednik.

O razrešitvi predsednika sodišča odloči minister, pristojen za
pravosodje, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje sodnega
sveta.

Za imenovanje in razrešitev podpredsednika sodišča se
uporabljajo določbe tega zakona o predsedniku sodišča.

Če sodni svet nasprotuje odločitvi o razrešitvi, mora
minister,pristojen za pravosodje, zahtevati, da o razrešitvi odloči
disciplinsko sodišče, ki je na drugi stopnji pristojno za disciplinski
postopek zoper sodnika.

Za izvrševanje zadev sodne uprave ima sodišče sekretarja
sodišča.
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če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
če je imenovan za sodnika ali predsednika drugega sodišča;
če se odpove funkciji predsednika sodišča;
po poteku dobe iz prvega odstavka prejšnjega člena, če ni
ponovno imenovan.
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66. člen

72. člen

Določbe tega zakona o predsedniku in podpredsedniku sodišča
se smiselno uporabljajo za predstojnika okrajnega sodišča in
njegovega namestnika.

Stranka lahko, kadar meni,da sodišče neutemeljeno dolgo rešuje
zadevo, naslovi na predsednika sodišča pritožbo zaradi
zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena
pritožba), lahko pa vloži takšno pritožbo tudi na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.

Imenovanje in razrešitev predstojnika okrajnega sodišča predlaga
predsednik okrožnega sodišča, na katerega območju je okrajno
sodišče. Imenuje ga minister, pristojen za pravosodje, po
predhodnem mnenju sodnega sveta.

Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predsednik od
sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo glede na
navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.

67. člen

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje, ministrstvo od predsednika sodišča lahko zahteva,
da ravna po določbi prejšnjega odstavka in o ugotovitvah obvesti
ministrstvo.

Opravljanje zadev sodne uprave nadzoruje predsednik sodišča,
ki ima neposredno višji položaj, in ministrstvo, pristojno za
pravosodje, ki izvaja službeni nadzor nad delom sodišča preko
predsednikov višjih sodišč.

73. člen

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na nadzor nad
izvrševanjem zadev sodne uprave pri Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko v primeru iz zadnjega
odstavka prejšnjega člena pošlje nadzorstveno pritožbo
predsedniku višjega sodišča,če se stranka pritožuje zoper delo
višjega sodišča, pa predsedniku vrhovnega sodišča, s predlogom,
da odredi pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se stranka
pritožuje, in o ugotovitvah pregleda poroča.

69. člen
Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko enoto
sodnik, postavi in odstavi vodjo enote personalni svet na predlog
predsednika oziroma predstojnika sodišča.

74. člen
V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih pogojev
za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti priprava zakonov in
drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja sodišč,
skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov,
zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih
pogoj&v, izvajanje mednarodne pravne pomoči, izvrševanje
kazenskih sankcij, statistična in druga raziskovanja o poslovanju
sodišč ter druge upravne naloge, ki jih določa zakon.

70. člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vrhovno
sodišče pa center za informatiko kot posebno organizacijsko
enoto.
Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik sodišča ali
po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo sodniki, ki jih
določi predsednik sodišča, ter potrebno število strokovnih
delavcev.

76. člen

Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma oproščeni
opravljanja drugega sodniškega dela.

Letni obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in drugega
osebja sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njihovo opremo
in za zagotavljanje prostorskih pogojev se določi v proračunu.

Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološke
podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem
sodišč.

Obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in sodnega osebja
ter za stroške poslovanja sodišč se v okviru državnega proračuna
Republike Slovenije na podlagi finančnih načrtov posameznih
sodišč zagotavlja pri proračunskem uporabniku Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije za vsa sodišča. Priprava finančnih
načrtov, njihovo izvrševanje in spremljanje se izvaja po
posameznih sodiščih. Sredstva za delo okrajnih sodišč na območju
posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v okviru
finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva za delo
okrajnih sodišč izkazujejo ločeno. Vrhovno sodišče usklajuje
pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev po posameznih
sodiščih glede na njihove finančne načrte in skupno zagotovljena
sredstva v proračunu. Odredbodajalci za sredstva posameznih
sodišč so predsedniki sodišč.

Center za informatiko vodi sodnik,ki je določen, da vodi notranjo
organizacijsko enoto za področje evidentiranje sodne prakse.
71. člen
Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča.
Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do 15.
Decembra za naslednje koledarsko leto.
Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se pri
sodišču izprazni eno ali več sodniških mest, če jih narekujejo
občutne spremembe v pripadu zadev na določenem pravnem
področju ali v primeru daljše sodnikove odsotnosti.

Obseg finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje
prostorskih pogojev sodišč se v okviru državnega proračuna
Republike Slovenije oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje.

Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati prej
kot v petih dneh po njihovi objavi.
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76. člen

84. člen

V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo, pristojno za
pravosodje, s sodišči preko predsednikov oziroma predstojnikov
sodišč. Neposredno s sodnikom lahko občuje samo v zadevah
mednarodne pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kadar je
tako določeno v zakonu ali sodnem redu.

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid mnenje
glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede
katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč
strokovnjaka.
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in
dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o
gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni
vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

78. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi centralno kadrovsko
evidenco za sodnike, strokovne sodelavce, sodne referente,
upravno-tehnično in drugo osebje sodišč.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico
in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma
prevajajo listine.

Centralna kadrovska evidenca zajema osebne podatke o imenu,
datumu rojstva, stalnem prebivališču,šolanju, izobraževanju,
znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki jih določa zakon.

85. člen

Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu sodišča
na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca, se
smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajejo izvide in
mnenja na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi
uveljavljanja njenih pravic, v drugih primerih pa le, če tako določa
zakon, ali z dovoljenjem predsednika okrožnega sodišča".

79. člen
Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski evidenci,
ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se nanašajo
nanjo, in zahtevati popravek, če so podatki napačni.

86. člen

Sodni svet lahko od ministrstva, pristojnega za pravosodje,
zahteva vse podatke iz centralne kadrovske evidence, ki se
nanašajo na sodnike.

Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje minister, pristojen za pravosodje.

Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko uporabijo le za
izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj sodnikov oziroma
drugega sodnega osebja.

87. člen
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor.
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik,
2. je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno
neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo,
5. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.

82. člen
Obliko in vsebino sodnih vpisnikov in tipiziranih obrazcev za
poslovanje sodišč ter za statistično poročanje predpiše v skladu
z zakonom in sodnim redom minister, pristojen za pravosodje.
83. člen
Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. Julija do 15.
Avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.

Zaradi ugotavljanja pogoja iz 5. točke prejšnjega odstavka, lahko
minister pristojen za pravosodje odredi poseben preizkus
strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s
področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani
komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot
kandidat za sodnega izvedenca.

Kot nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
obdolžencu odvzeta prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev,
ki ne prebivajo v republiki Sloveniji,
2. izdaja začasne odredbe,
3. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom
otrok ter preživninskim obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih
zdravstvenih organizacijah,
5. menični in čekovni protest ter menične tožbe,
6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
7. popis zapustnikovega premoženja,
8. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

88. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom,
pristojnim za pravosodje, izrečejo naslednjo prisego : "Prisegam
pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji vesti,
nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja
in da bom podajal-a svoje izvide in mnenje natančno in popolno.".
Imenik sodnih izvedencev vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, se šteje čas iz prvega
odstavka tega člena kot čas, ko sodišče ne dela in se sodna
pisanja ne vročajo.
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89. člen

5) v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe;

Minister, pristojen za pravosodje, razreši sodnega izvedenca:

V. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako
določa zakon;

1. če sam zahteva razrešitev,
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 87. Člena
tega zakona;
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno.

III. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu
pristojno drugo sodišče.
101. člen

92. člen

Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:

Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za
sodne cenilce, določbe drugega odstavka 88. ter 89. do 91. člena
pa za sodne tolmače.

1) za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso
pristojna okrajna sodišča;
2) za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3)za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi stopnji
o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4)za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega
sodišča;
5) za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za
izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
6)za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne
svoboščine;
7) za odločanje v zunaj obravnavnem senatu (tudi v kazenskih
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
8) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
9) za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega
ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki;

93. člen
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor poleg pogojev iz 1.
do3. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona, izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo,
2. da uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega tolmača oseba, ki ima
višjo ali srednjo strokovno izobrazbo, če obvlada tuj jezik, za
katerega primanjkuje sodnih tolmačev, ker gre za tuj jezik, ki se v
postopkih pred državnimi organi Republike Slovenije redko
uporablja.Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz 2. točke
prvega odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega tolmača,
kadar posluje po določbi tretjega odstavka 84. člena tega
zakona,predpiše minister, pristojen za pravosodje.

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
4) o priznanju tujih sodnih odločb;
5) v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar je
v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
6.) v sporih o pravicah intelektualne lastnine.

99. člen
Okrajna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:

III. za vodenje sodnega registra;

1.) za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja;
3.) za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz
prejšnje točke;
4.) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;

IV.za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa
zakon;
VIII. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči.
O predlogih za dopustitev kontrole telefona, drugih komunikacijskih
sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih pošiljk odloča
predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je sedež
predlagatelja, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

III. civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
4.) v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;

poročevalec, št. 10
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

"Predlog akta se usklajuje z ostalimi viri prava "

1) Naslov predloga akta:
"Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
sodiščih"

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
"Ni razlogov za delno urejevanje področja"

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
0 pridružitvi"

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto):

a. Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

"Kot rok je posredno določen z državnim programom o
prevzemu evropske zakonodaje"

"Na področju, kot ga ureja Predlog sprememb In
dopolnitev zakona o sodiščih je sicer zagotovljena
suverena pravica države, vendar pa obveznosti države
Izhajajo Iz prioritet " Partnerstva za pristop" predvsem na
področju učinkovitosti sodstva, krepitvi Institucij in
izboljšanju delovanja sodstva"

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
"Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja
predlog sprememb In dopolnitev zakona, in ki bi bili
obvezujoči za našo državo, nI"

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
"Predlog sprememb In dopolnitev zakona še nI preveden
v noben drug tuj jezik"

"Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja
predlog zakona, obveznosti, ki Izhajajo po sekundarnih
virih prava pa naj bi bile izpolnjene najkasneje do leta
2002, oziroma pridružitve"

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza,..)

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

"Pri Izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni
strokovnjaki, kot so primeroma našteti"

"NI razlogov za neizpolnjevanje obveznosti na tem
področju"

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev:

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, usklajeno):

"Predlog zakona je predviden z državnim programom za
prevzem pravnega reda ES"

"Direktiv ni. Novela se usklajuje z zahtevami Poročila ES
na področju učinkovitosti sodstva"

Tomaž Marušič, l.r.
minister

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
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Predlog zakona o

TELEKOMUNIKACIJAH

(ZTel-1)

- EPA 1053 - II - hitri postopek

Skupina poslancev: Jakob Presečnlk, Andrej Fabjan,
Janez Kramberger, Franci Rokavec, Franc Kangler,
Darinka Mravljak In Alojz Vesenjak so dne 10. februarja
2000 predložili v obravnavo predlog zakona o
telekomunikacijah (ZTel-1) - hitri postopek (EPA 1053II).
Dne 14. oktobra 1998 je skupina poslancev s
prvopodplsanim Mirkom Zamernikom predložila v
obravnavo predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o telekomunikacijah (ZTel-A) hitri postopek (EPA 594-II), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev s prvopodplsanim
Mirkom Zamernikom 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 zgoraj
navedena skupina poslancev s prvopodplsanim
Jakobom Presečnikom.

Na podlagi 19. Člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) in
174. člena Poslovnika DZ RS (Ur. I. RS št. 40/93, 80/94, 3/95 popravek, 28/96 in 26/97) vlagajo podpisani poslanci

delovnih teles Državnega zbora in na sejah Državnega zbora.
Poslanci:
1. Jakob Presečnik, l.r.
2. Andrej Fabjan, l.r.
3. Janez Kramberger, l.r.
4. Franci Rokavec, l.r.
5. Franc Kangler, l.r.
6. Darinka Mravljak, l.r.
7. Alojz Vesenjak, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH - hitri
postopek,
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika DZ RS
obveščajo, da bodo kot predlagatelji sodelovali na sejah
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EU se je za spremembe na področju telekomunikacij odločila leta
1987. V prvi fazi so bili cilji EU le omejena liberalizacija, v letu 1992
pa so se odločili za popolno liberalizacijo panoge, ki so jo izvajali
od leta 1992 do leta 1998, nekatere članice pa tudi kasneje (Španiji
so roke podaljšali do 01. 12. 1998, Luksemburgu do 01.07.1999,
Irski in Portugalski do 01. 01. 2000 ter Grčiji do 01. 01. 2002).
EU je v tem obdobju sprejela obsežno zakonodajo, ki je delno
podana v tekstu.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Telekomunikacijska dejavnost postaja v informacijski družbi
najučinkovitejši in relativno poceni dejavnik za pospeševanje
gospodarske rasti. Republika Slovenija je ob koncu leta 1999
imela 750 000 telefonskih priključkov v fiksnem telefonskem
omrežju in okrog 550 000 v mobilnem omrežju. Z gostoto 40
priključkov na 100 prebivalcev v fiksnem omrežju se še vedno
uvršča na prvo mesto med vzhodnimi in na zadnje mesto med
zahodno-evropskimi državami. Povprečna letna stopnja rasti
števila priključkov v fiksnem omrežju, ki je bila v sedemdesetih
letih 13 %, je padla na 9 % v osemdesetih letih in na 8 % v
devetdesetih letih. Število priključkov v mobilnem omrežju pa v
zadnjih letih narašča več kot 100 % letno. Izredno hitro tudi
narašča število priključkov interneta, ki jih je danes okrog
120 000.

Republika Slovenija je že v obdobju pred sprejemom zakona o
telekomunikacijah (Ur.l. RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi.
US) opravila dve pomembni reorganizaciji, ki sta predpogoj za
liberalizacijo panog. Ob osamosvojitvi oziroma ukinitvi
Samoupravnih interesnih skupnosti so bile na državo prenesene
upravne funkcije, ki so jih prej imele PTT organizacije (odobravanje
terminalske opreme, izdajanje tehničnih predpisov), v začetku
leta 1995 pa sta bili formalno ločeni poštna in telekomunikacijska
dejavnost.
Ob koncu leta 1998 je bil pripravljen Nacionalni program razvoja
telekomunikacij (Poročevalec državnega zbora Republike
Slovenije, št. 24/99), ki ga predvideva 3. člen sedaj veljavnega
zakona o telekomunikacijah in je v obravnavi v Državnem zboru
Republike Slovenije ter predstavlja temelj predlogu zakona o
telekomunikacijah.

Poleg fiksnega omrežja Telekoma delujejo še: mobilni omrežji
Mobitela (analogno NMT in digitalno omrežje GSM), omrežje GSM
Simobila, omrežje osebnega klica RDS ter okrog 100 omrežij
kabelskih distributivnih sistemov s prek 220 000 priključki.

Veljavni zakon o telekomunikacijah je nastajal v prvi polovici
devetdesetih let, ko ideje o popolnoma liberaliziranem trgu še
niso bile uveljavljene. Zato je trenutna stopnja liberalizacije storitev
majhna, določbe omenjenega veljavnega zakona pa nepregledne
in neskladne z pravnim redom EU, ki dopušča omejevanje števila
ponudnikov le v primerih pomanjkanja frekvenc ali številk. EU
dopušča le dve obliki dovoljevanja vstopa na telekomunikacijski
trg, to sta individualno dovoljenje in avtorizacija. Pri avtorizaciji
sme ponudnik delovati, če izpolnjuje vnaprej poznane pogoje tudi,
če konkretne odobritve še nima. Pravila za vstop novih operaterjev
morajo biti enostavna in pregledna. Odpraviti je treba sedanji
postopek podeljevanja koncesij, ker preveč otežuje in ovira vstop
novim ponudnikom In ga nadomestiti s sistemom dovoljenj. Tudi
storitve teleksa ne spadajo več v kategorijo, ki bi jo bilo treba
zagotavljati kot obvezno javno službo ali univerzalno storitev.

Kljub padanju cen bodo celotni prihodki od telekomunikacijskih
storitev naraščali po realni stopnji več kot 10 % letno predvsem
zaradi hitrejše rasti storitev mobilnih omrežij, interneta, storitev z
dodano vrednostjo in drugih novih vrst storitev. Delež teh prihodkov
se bo v bruto družbenem proizvodu povečeval od sedanjih 2,0 %
na 6,5 % v letu 2015. Struktura telekomunikacijskih prihodkov
se bo precej spremenila, saj se bo delež prihodkov fiksnega
telefonskega omrežja zmanjšal, povečal pa se bo delež prihodkov
mobilnih omrežij, omrežij CaTV in interneta.
V tehničnem in organizacijskem pomenu doživljajo
telekomunikacije in informacijska tehnika in tehnologija izjemen
razvoj, ki ga karakterizirajo:
zlivanje (integracija) različnih telekomunikacijskih storitev kot
so podatki, zvok, govor in slike znotraj enega
telekomunikacijskega omrežja,
zbliževanje (konvergenca) telekomunikacijskih, informacijskih
in medijevskih tehnik in tehnologij,
mobilnost in dostopnost storitev uporabnikom vedno in
povsod, ne glede na njihov trenutni geografski položaj in čas,
globalizacija omrežij in storitev.

Graditev obsežnejših telekomunikacijskih napeljav in njihovo
vzdrževanje je mogoča le s posegi na tuja zemljišča oziroma v
tuje stavbe. Večina držav ima v telekomunikacijsko zakonodajo
vgrajeno določbo, ki pravi, da imajo ponudniki storitev javnih
telekomunikacijskih omrežij pravico graditi in vzdrževati napeljave
na zasebnem ali javnem zemljišču (pravica do poti). V tej pravici
do poti so večkrat zajete tudi antenske naprave, ne pa postavljanje
stavb in kompleksnejših naprav. Oviro vstopu novim operaterjem
na telekomunikacijski trg pa tudi predstavlja še vedno draga
graditev telekomunikacijskega omrežja, zato države z zakonskimi
ukrepi pospešujejo povezovanje in dopolnjevanje omrežij različnih
operaterjev tako, da posameznemu operaterju ni treba zgraditi
celotnega omrežje od naročnika do naročnika. Posamezne države
z zakonskimi ukrepi zagotavljajo dostop do omrežij operaterjev,
posebej še do omrežij operaterjev s pomembno tržno močjo. EU
določa, da ima operater pomembno tržno moč, če obvlada več
kot 25% telekomunikacijskega trga na določenem segmentu.
Dostop do omrežij takih ponudnikov mora biti omogočen vsem
pod enakopravnimi in objektivnimi pogoji. Cene dostopa morajo
biti stroškovno naravnane. Svetovna trgovinska organizacija in
EU sta, zavedajoč se pomena dostopa do telekomunikacijskih
omrežij, razvili sistem pravil o zagotavljanju odprtosti omrežij
(ONP), ki obsegajo tako določbe o zakupljenih vodih, o
medomrežnih povezavah, pravila o priključevanju uporabnikov,
kot tudi načela o zagotavljanju univerzalnih telekomunikacijskih
storitev (USO) vsem interesentom, predvsem tudi na manj razvitih
področjih. O tem obstaja obsežna regulativa EU.

Naraščajo zmogljivost, kakovost in kompleksnost storitev ter
raznovrstnost aplikacij. Dosedanja organiziranost in pravna
ureditev panoge ne omogočata več optimalnega izkoristka
omenjenih trendov temveč postajata ovira hitrejšemu uvajanju
novih telekomunikacijskih storitev, od katerih je celotna družba
vse bolj odvisna. Razvoj telekomunikacij v opisanih smereh je v
liberaliziranem telekomunikacijskem okolju mogoče lažje izkoristiti.
To pomeni, da je na liberaliziranem telekomunikacijskem trgu
prisotnih več ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Nižanje
cen telekomunikacijske opreme in storitev je omogočilo, da
graditev telekomunikacijskih omrežij in storitve lahko ekonomično
organizirajo tudi posamezni gospodarski subjekti in ne samo
država. Velja, da je uvajanje konkurence, ne glede na velikost
države in razvitost panoge, nujno in da odlaganje uvajanja
konkurence pomeni obsežne vsestranske izgube.
Pravila liberaliziranega telekomunikacijskega trga so se v svetu
oblikovala v prvi polovici in sredini devetdesetih let. Ta pravila
uveljavljata v svojih sporazumih tudi Svetovna trgovinska
organizacija (WTO) in regulativa Evropske unije (v nadaljevanju
besedila EU).
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Veljavni zakon sicer ureja dostop do javnega omrežja (priključitev
naročnikov) in medomrežne povezave, vendar se.obveze
večinoma nanašajo le na ponudnika javnih storitev govorne
telefonije.

Elektromagnetno združljivost sedaj urejata 28. člen zakona o
telekomunikacijah in pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur.l.
RS, št. 1/00) (v nadaljevanju: EMC). Do konca leta 1999 je v
veljavi še pravilnik o obveznem atestiranju proizvodov, ki
povzročajo radiofrekvenčne motnje, in pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati podjetja in druge pravne osebe, pooblaščeni za
atestiranje teh proizvodov. Do izdaje ustreznih slovenskih
predpisov, ki bodo določali videz in uporabo drugačnega znaka
skladnosti v Republiki Sloveniji, oziroma znaka CE, je v omenjenem
pravilniku predpisan začasni znak za označevanje EMC. V EU
ureja elektromagnetno združljivost direktiva 89/336/EEC, ki je
dopolnjena z direktivama 92/31/EEC in 93/68/EEC. Sedanjo
ureditev EMC, ki pri nas v glavnem že povzema te direktive, je
treba dopolniti z možnostjo učinkovitejših ukrepov nadzora oziroma
inšpekcije, posebej v primerih kršitev.

Predpisi EU določajo, da morajo organizacije, ki opravljajo storitve
govorne telefonije oziroma javnega telekomunikacijskega omrežja
in ki imajo sočasno posebne in izključne pravice opravljanja
netelekomunikacijskih storitev v isti državi ali drugi državi članici,
voditi ločeno računovodsko evidenco, kakor hitro dosežejo pri
telekomunikacijskih storitvah na ozemlju EU promet večji od 50
mio ECU (=9 mrd SIT). Prav tako morajo organizacije, ki upravljajo
javno telekomunikacijsko omrežje in javno dostopne
telekomunikacijske storitve (fiksno javno omrežje, fiksna govorna
telefonija in zakup vodov) kot podjetja s pomembno tržno močjo,
ki opravljajo tudi medomrežne storitve, voditi ločeno
računovodstvo na eni strani za medomrežne povezave (za interno
rabo in kot storitev za druge), na drugi strani pa za druge aktivnosti,
kakor hitro dosežejo letni promet v državi članici 20 mio ECU (=
3,6 mrd SIT). Finančna poročila podjetij, ki zagotavljajo javno
telekomunikacijsko omrežje, se revidirajo in objavijo.

Radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina zato morajo
biti radijske zveze pod močnim državnim nadzorom. Za upravljanje
radiofrekvenčnega spektra določa sedanji zakon: uredbo o
razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji, frekvenčne
načrte, individualna radijska dovoljenja, skupinska radijska
dovoljenja, možnost priznavanja tujih dovoljenj in možnost
delovanja brez radijskega dovoljenja, če je tako določeno v
predpisu. Za upravljanje radijskega spektra je odgovorna Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije.

V Republiki Sloveniji trenutno še ni popolne dostopnosti do javnih
telekomunikacijskih storitev, zato ni mogoče v celoti zagotavljati
univerzalnih storitev. Zagotavljanje univerzalnih storitev (USO),
pomeni zagotavljanje javnih potreb za telekomunikacijske storitve,
ki jih ni mogoče zagotoviti na trgu, na celem ozemlju pod enakimi
pogoji in po dostopni ceni. V okviru obvezne gospodarske javne
službe bodo v skladu s predlogom nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij povečane zmogljivosti omrežja tako, da bo
zmanjšano število nerealiziranih vlog za telefonski priključek do
konca leta 2000 na (približno) nič, odpravljeni bodo dvojčni priključki
in povečano število fiksnih priključkov na manj razvitih in
podeželskih področjih. K zadovoljevanju potreb po telefonskih
priključkih veliko prispeva tudi uvajanje in širjenje mobilne telefonije,
ki pa deluje po tržnih načelih in zato ne more v celoti zagotoviti
univerzalnih telekomunikacijskih storitev (USO).

Zaradi možnosti razširjanja radijskih signalov prek državne meje
je pri upravljanju radijskega spektra pomembno mednarodno
sodelovanje in usklajevanje, ki poteka tako v dvostranskih stikih
kot tudi v Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU), v
Evropskem radijskem odboru (ERC) ter Evropski uniji.
Telekomunikacijsko oštevilčenje postaja za delovanje omrežij
vedno bolj pomembno. Poleg telefonskega oštevilčenja po
priporočilu E.164 je treba enako obravnavati tudi oštevilčenje po
priporočilu X.121 ter naslavljanje oziroma poimenovanje pri
podatkovnih telekomunikacijah in pri internetu. Zakonodaja mora
zagotovili ekonomično uporabo te dobrine in omogočiti vsem
uporabnikom dostop do številk.

Razlike v razvitosti omrežij različnih operaterjev so ob prehodu iz
monopolnega na liberalizirani telekomunikacijski trg velike, tržni
odnosi niso stabilni, zato operaterji s pomembno tržno močjo
lahko izkoriščajo svoj položaj na trgu. Potrebna je elastičnejša in
kompleksnejša regulacija cen, ki zahteva predvsem usklajenost
cen s stroški, za kar pa je treba prilagoditi tudi računovodstvo
operaterjev.

Obstoječi zakon ima o oštevilčenju edino določbo, ki predvideva,
da minister, pristojen za zveze, predpiše tehnične karakteristike
javnega telekomunikacijskega omrežja, s katerimi se zagotavljajo
... racionalna uporaba telekomunikacijskega oštevilčenja. Delno
se v Republiki Sloveniji še uporablja generalni načrt telefonskega
omrežja, ki vključuje tudi načrt oštevilčenja. V Evropi poskušajo
harmonizirati sistem oštevilčenja. Direktive EU o številčenju
večinoma temeljijo na strokovnih podlagah, ki jih pripravlja
Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (v
nadaljevanju besedila CEPT). Te strokovne podlage uporabljajo
države, ki so članice CEPT, tudi za pripravo sistemov oštevilčenja.
EU je o številčenju izdala več direktiv, najpomembnejše določbe
pa so v direktivi o medomrežnih povezavah 97/33/EC in dopolnitve
v direktivi 98/61/EC.

Direktive EU vsebujejo določbe, ki določajo, da mora regulativni
organ (Agencija) zagotoviti, da cene sledijo načelom objektivnosti
meril, stroškovne naravnanosti, preglednosti, nepogojevanosti,
nediskriminiranja in enakega obravnavanja, poštenosti in
različnosti. Direktive precej natančno navajajo način upoštevanja
teh kriterijev. Za izvajanje in nadzor stroškovne naravnanosti cen
morajo operaterji organizirati stroškovno knjigovodstvo.
Pomemben poudarek je dan tudi informiranju uporabnikov.
Informacije morajo biti javne, pravočasne in pregledne

Sedaj veljavni zakon določa v 35. členu pristojbine za uporabo
radijskih frekvenc. Višina je odvisna od namena uporabe
dodeljenega radiofrekvenčnega pasu, širine radiofrekvenčnega
pasu ter glede od števila prebivalcev na pokrivanem območju.
Odvisnost pristojbine od namena uporabe radiofrekvenčnega
pasu zahteva odločanje glede na vsebino telekomunikacijskih
sporočil. Uporaba telekomunikacijskih številk ima podobne
značilnosti kot radijski spekter, zato je večina držav uvedla
pristojbine tudi tu. Višina pristojbine je običajno obratno sorazmerna
z dolžino številke, tj. čim daljša je številka, tem manjša je pristojbina.

Tehnični predpisi EU praviloma ne navajajo posameznih vrednosti
oziroma količin, temveč le napotijo na standard, ki jih navaja in
opredeljuje.
Evropska unija z direktivo 1999/5/EC ukinja državno odobravanje
radijskih postaj in terminalske opreme. Zagotavljanje pravilnosti
njihovega delovanja temelji na izjavi proizvajalca o skladnosti z
bistvenimi zahtevami in njegovi odgovornosti za morebitno škodo.
Predpisani so postopki za preskušanje te opreme in podajanja
izjave o skladnosti. Ker se predpostavlja, da oprema zadovoljuje
(bistvenim) zahtevam, če ustreza harmoniziranim standardom,
je treba te standarde kot sestavni del regulative na čim
enostavnejši način in sproti uveljavljati tudi pri nas.
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V prehodu iz monopolnih odnosov v tržne odnose in z državne
na zasebno lastnino mora veljati sorazmerno močna regulacija
telekomunikacij. Zaradi hitrih tehničnih in gospodarskih sprememb
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mora biti ta regulacija fleksibilna, dolgoročno stabilna in neodvisna
To je mogoče zagotoviti z ustanovitvijo regulativnega organa, ki
bo neodvisen od telekomunikacijskih operaterjev in trenutnih
političnih struktur. Pristojnosti in način delovanja regulativnega
organa so podrobno urejene v dokumentih WTO in EU. Pomembno
je, da je ta organ finančno in politično neodvisen, da so postopki,
pogoji v dovoljenjih, morebitna navodila in usmeritve za delo javno
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Za učinkovito
izvajanje naštetih nalog pa mora imeti regulativni organ veliko
pooblastil za nadzor in ukrepanje.

naročnikov svojih storitev ter v ta namen zbirati določene osebne
podatke. Določbe bo treba prilagoditi liberaliziranem okolju in
pooblastiti regulativni organ, da določi obliko zapisa. Obvezati bi
bilo treba tudi ponudnike, da posredujejo podatke, in zagotoviti,
da deluje vsaj ena služba informacij o vseh javnih naročnikih, ki
mora biti dostopna tudi iz javnih govorilnic.
Potrebe telekomunikacijskega nadzora se z razvojem področja
telekomunikacij in telekomunikacijskega trga spreminjajo. Vedno
manj je pomemben nadzor telekomunikacijskega omrežja in
tehničnih rešitev. Pomemben postaja predvsem nadzor delovanja
telekomunikacijskega trga in izvajanje predpisov, ki delovanje
trga urejajo. Večina zahodnih držav združuje nadzor
telekomunikacij v regulativnih organih.

Sedanja zakonska ureditev področja ni v celoti skladna z navedeni
nalogami. Precejšen del regulativnih nalog izršuje Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije, ki je pristojna za
upravljanje radijskega spektra, dajanje dovoljenj za tržne storitve,
odobravanje radijske in terminalske opreme, pripravo predlogov
tehničnih predpisov, urejanje elektromagnetne združljivosti in
drugo. Del regulativnih nalog je še porazdeljenih med Ministrstvom
za promet in zveze, Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj,
Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije in druge organe,
vendar pa vse naloge niti niso zajete ali pa so drugače opredeljene.
Taka ureditev, ki je večinoma podedovana, je draga in ni primerna
za učinkovito delovanje telekomunikacij v liberaliziranem okolju.
Čeprav tudi EU dopušča, da navedene naloge opravlja več
organov, izkušnje kažejo, daje najbolj učinkovito te naloge združiti
v enem organu, ki ima velike pristojnosti za hitro in učinkovito
ukrepanje.

2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA HITRI POSTOPEK:
Predlagatelj predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
predlog zakona o telekomunikacijah obravnava po hitrem
postopku, ker to v skladu z 201. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije zahtevajo izredne potrebe države.
Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v
procesu prevzemanja pravnega reda EU in je umeščen v Državni
program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda do konca
leta 2000, pri čemer je do tega roka potrebno za njegovo izvajanje
sprejeti še 20 podzakonskih predpisov. Področje telekomunikacij
je Republika Slovenija kot prvo začela usklajevati z zahtevami
EU. Usklajevanje na strokovni ravni je bilo opravljeno že v
pripravljalni fazi predloga zakona, zato menimo, da je hitri postopek
sprejemanja zakona mogoč. Pravočasno sprejetje tega zakona
bo pomenilo pomemben element pri presoji usposobljenosti
Republike Slovenije za polnopravno članstvo v prvi skupini
kandidatk. Pri tem je treba poudariti, da EU pri prilagajanju na tem
področju ne dopušča nobenih odstopanj in prehodnih obdobij.
Pomembnost področja, ki ga ureja omenjeni predlog zakona se
kaže tudi zato, ker je poudarek odločitve Evropskega sveta v
Helsinkih decembra 1999 EU sedaj eEuropa, poudarek na
informacijah in komunikaciji. Skupni evropski trg in euro sta že
dosežena, sedaj pa je prioriteta na zagotovitvi informacijske
Evrope in učinkovite komunikacije, ki je glavni in najpomembnejši
temelj za gospodarski in vsestranski razvoj EU. Zaradi skokovitih
razvojnih značilnosti telekomunikacij je Evropa že v fazi
sprejemanja novih direktiv, ki naj bi stopile v veljavo na področju
držav članic leta 2002. Razvoj gre v smeri še obsežnejše
liberalizacije telekomunikacijskega trga, kar je razlog za še hitrejše
ukrepanje s strani našega pravnega reda v smeri čim večje
liberalizacije, uvajanja konkurence na telekomunikacijskem trgu,
ki ju morajo v največji meri oblikovati tržni odnosi sami.

Neodvisni regulativni organ se bo razvil iz sedanje Uprave
Republike Slovenije za telekomunikacije, vendar jo bo treba
materialno in kadrovsko okrepiti, na novo vzpostaviti oddelke
oziroma dejavnosti v zvezi s cenami, reševanjem sporov,
medomrežnim povezovanjem in nadzorom. S prevzemom novih
pristojnosti kot tudi z nekaterimi spremembami v opravljanju
obstoječih pristojnosti se bo povečala predvsem potreba po kadrih
pravne in ekonomske stroke. Financiranje tega organa bi moralo
biti stalno in samostojno, kot vir pa bi se lahko uporabili prihodki
od pristojbin, ki se plačujejo za dovoljenja za storitve, uporabo
frekvenc ter številk.
Ker je vpliv uporabnikov na delovanje operaterjev in državnih
organov majhen, ga poskušajo države povečati in z raznimi ukrepi
zavarovati uporabnike. Tudi pravni red EU določa, da-se je treba
o zadevah, povezanih z razpoložljivostjo, kakovostjo in namenom
javnih telekomunikacijskih storitev, posvetovati z zainteresiranimi
predstavniki operaterjev, uporabnikov, porabnikov, proizvajalcev,
ponudnikov in izvajalcev storitev ter upoštevati njihove poglede.
Veljavne določbe na področju zaščite osebnih podatkov so precej
skope, delno so usklajene z mednarodnimi sporazumi in drugo
zakonodajo; treba jih bo prilagoditi liberaliziranem okolju (ne samo
za javne storitve), dopolniti z določbami novih direktiv, vse bistvene
določbe pa zajeti v zakonu.

Dodaten razlog za hitri postopek je tudi rok, ki ga je Ustavno
sodišče Republike Slovenije naložilo za ureditev načina in pogojev,
pod katerimi se povrnejo vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih
investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje.

Sedanji zakon obravnava nadzor nad telekomunikacijskimi
sporočili v 13. členu, kjer določa, da morajo izvajalci javnih
telekomunikacijskih storitev zagotoviti nujne storitve in da minister, pristojen za zveze, predpiše ... načine priključevanja na
telekomunikacijsko omrežje oziroma opravljanje teh storitev. V
18. členu pa je določeno, da lahko izvajalci telekomunikacijskih
storitev odstopijo od določb o tajnosti samo na podlagi sodišča.
Nujno je obravnavanje teh določb v zakonu.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilji zakona so:
1. z dolgoročnim, stabilnim in pospešenim razvojem
telekomunikacij v Sloveniji zagotoviti zanesljive
telekomunikacijske storitve, katerih ponudba bo usklajena s
pričakovanji uporabnikov in potrebami informacijske družbe,
2. vsem zagotoviti dostop do univerzalnih telekomunikacijskih
storitev po dostopni ceni,

Imeniki in služba informacij o naročnikih oziroma njihovih številkah
so vir informacij, ki so pogoj za nemoteno delovanje
telekomunikacij, služijo pa lahko tudi drugim namenom. Sedanji
zakon v 12. členu predpisuje, da morajo izvajalci javnih
telekomunikacijskih storitev zagotavljati in izdajati imenike
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3. zaščititi interese porabnikov in drugih uporabnikov
telekomunikacijskih storitev, vključno z zaščito
telekomunikacijske tajnosti in zasebnosti,
4. zagotoviti in pospeševati učinkovitost in konkurenco med
operaterji,
5. zagotoviti učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in
telekomunikacijskega številčenja.

zagotavljanje dobrih poslovnih odnosov in v ta namen predlog
zakona uvaja načela, ki jih mora izvrševati predvsem Agencija in
drugi državni organi:
- zagotavljanje enakih možnosti udeležencev,
- spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg,
- preprečevanje izkoriščanja pomembne tržne moči operaterja
in preprečevanje drugih zlorab na trgu,
- zagotavljanje odprtosti telekomunikacijskih omrežij,
- spremljanje in reguliranje konkurence ter reševanje sporov med
udeleženci na trgu,
- pospeševanje in uvajanje novih tehnik in tehnologij.

Načela:
- popolna liberalizacija telekomunikacijskega trga,
- zagotovitev odprtosti omrežij,
- upoštevanje prednosti koristi uporabnikov,
- harmonizacija s pravnim redom EU,
- zagotovitev javnosti deta, preglednosti postopkov in objave
pogojev državne uprave.
- zagotavljanje enakih možnosti udeležencev,
- spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg,
- preprečevanje izkoriščanja prevladujočega položaja na trgu in
preprečevanje drugih zlorab na trgu,
- nadzor in reguliranje konkurence.

Operater s pomembno tržno močjo je tisti operater, ki ima na
posameznem območju oziroma področju več kot 25% tržni delež
ali tisti, ki ga kot takega določi na podlagi določb predlog zakona
Agencija in ima v tem pogledu posebej določene pravice in
obveznosti. Odprt dostop (ONP) do javno dostopnih omrežij temelji
na načelih direktive 90/387 /EEC z dne 28. junija 1990 in njenih
dopolnitvah. Ponudnik javnih telekomunikacijskih storitev, ki ima
pomembno tržno moč, mora na telekomunikacijskem tržišču
omogočiti dostop do svojih omrežij oziroma storitev na podlagi
načela nediskriminacije, na podlagi javno objavljenih in preglednih
pogojev.

4. POGLAVITNE REŠITVE

Področje zagotavljanja odprtosti omrežja in medomrežnega
povezovanja, določbe o zakupljenih vodih in priključevanje
naročnikov je v celoti usklajeno z direktivami EU.

Rešitve zakona izhajajo iz pravil liberaliziranega
telekomunikacijskega trga kot se uveljavljajo v Evropi in drugje
po svetu. Prek načel predloga zakona je upoštevan pravni red
EU in način obravnave zadev. Zgradba zakona pa se marsikje
zgleduje po podobnem nemškem in avstrijskem zakonu, ker je
stanje pri nas na področju telekomunikacij še vedno najbolj
primerljivo s tema dvema državama. Primarno zakon obravnava
vse "klasične telekomunikacije" vključno z radijskimi zvezami ter
elektromagnetno združljivostjo, kot je to tudi urejeno v veljavnem
zakonu.

Predlog zakon upošteva, da so nekatere telekomunikacijske
storitve pomembna socialna kategorija in predvideva, da so tako
imenovane univerzalne storitve (USO) zagotovljene vsem
uporabnikom po dostopni ceni ne glede na njihov kraj bivanja ali
poslovanja. Te storitve se zagotavljajo tudi osebam s posebnimi
zahtevami ali drugačnimi zmožnostmi ter na manj razvitih in
podeželskih področjih. Predlog zakona opredeljuje obseg
zagotavljanja univerzalnih storitev, vlada pa je pooblaščena, da
ta obseg, v skladu z razvojem tehnologije in družbe poveča.
Predlog zakona predvideva mehanizme za financiranje
univerzalnih storitev. Dokler bo imel na trgu storitev fiksnega
javnega telefonskega omrežja nek operater več kot 80% trga, bo
moral sam nositi stroške zagotavljanja univerzalnih storitev.
Kasneje prispevajo k stroškom zagotavljanja univerzalnih storitev
vsi operaterji, za katere je predvideno dovoljenje. Agencija mora
zagotavljati nadzor nad deli, obračun stroškov in prispevkov ter
javnost podatkov.

Predlog zakona se poskuša izogniti obravnavi različnih
specializiranih telekomunikacijskih storitev, poskuša biti
tehnološko neodvisen. Zato obravnava le glavne skupine omrežij
in storitev t.j. fiksno telefonsko omrežje in storitve, mobilno radijsko
omrežje in storitve, satelitske telekomunikacije kot posebno zvrst
mobilnih radijskih omrežij, zakupljene vode ter zasebna omrežja.
Telekomunikacijsko dejavnost lahko opravlja vsakdo, ki upošteva
pogoje, določene v zakonu in ustreza določbam zakona.
Dejavnost se opravlja ali na podlagi dovoljenja ali na podlagi
priglasitve. Dovoljenje potrebuje operater, ki opravlja fiksne javne
telefonske storitve in mobilne javne radijske storitve. Dovoljenje
izda Agencija na podlagi določb zakona o splošnem upravnem
postopku.. Dovoljenje se izda po opravljenem javnem razpisu,
kadar je tako določeno z zakonom. Agencija lahko zavrne izdajo
dovoljenja le v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni
red ali varnost države, ali če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje
pogojev, ki jih zahteva Agencija na podlagi predloga zakona.

Predlog zakona predvideva neposredno državno določanje cen
le za univerzalne storitve, potrjevanje cen pa predvideva še za
operaterje fiksne javne telefonije in zakupljenih vodov. Operaterji
s pomembno tržno močjo, posebej še operaterji fiksnega javnega
telefonskega omrežja, operaterji zakupljenih vodov in mobilnih
radijskih storitev morajo cene oblikovati na podlagi podanih
kriterijev, ki so naravnani predvsem v smeri zagotavljanja poštene
konkurence in varstva uporabnikov. Enako so predvidene tudi
določbe o splošnih pogojih, ki jih bodo morali predložiti operaterji
z dovoljenjem za storitve.

Gradnja, postavitev, obratovanje in vzdrževanje javnih
telekomunikacijskih omrežij je v skladu s predpisi v javno korist in
mora biti načrtovano tako, da so posegi v zasebno lastnino čim
manjši. Operater mora zato na tujem zemljišču pridobiti služnost
napeljave, če potrebuje pravico na tujem zemljišču brez časovne
omejitve ali ustrezno obligacijsko pravico, če potrebuje pravico
na tujem zemljišču za določen čas. Pri tem se služnost vpiše v
zemljiško knjigo. V predlogu zakona so posebej urejeni primeri,
ko operater namerava graditi javno telekomunikacijsko omrežje
na zemljišču, ki je v lasti države, občine ali druge osebe javnega
prava, oziroma na zemljišču, ki je namenjeno javni uporabi,
izvajanju javne službe oziroma drugih javnih funkcij.

Ureditev uporabe radijske in terminalske opreme kot tudi drugih
električnih naprav v pogledu elektromagnetne združljivosti sledi
najnovejšim trendom v Evropi. Predlog zakona ne predvideva
več obveznih državnih odobravanj te opreme. Dobavitelji so dolžni
sami poskrbeti, da taka oprema oziroma naprave ustrezajo
bistvenim zahtevam za te proizvode. To morajo potrditi s
predpisanimi listinami in oznakami ter za morebitne nepravilnosti
na opremi ali listinah tudi odgovarjajo.
Ureditev upravljanja radijskega spektra povzema dosedanje
rešitve. Pomembnejše spremembe so, da glavni instrument
upravljanja radijskega spektra ni več radijsko dovoljenje temveč

Predlog zakon je naravnan na pospeševanje konkurence in na
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dovoljenje za dodelitev frekvenčnega pasu ali frekvenc v uporabo,
opuščena je zahteva za dovoljenje pri nabavi radijske postaje.
Izdaja dovoljenj za uporabo frekvenčnega pasu ali frekvence se
opravi na podlagi javnega razpisa, nadzor nad uporabo radijskih
naprav bo opravljala Agencija. Vlada Republike Slovenije sprejme
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim določi
radiofrekvenčne pasove namenjene posameznim radijskim
storitvam in drugim uporabnikom. Hkrati določi tudi pogoje za
uporabo radiofrekvenčnih pasov. Dovoljenja ni potrebno pridobiti
za uporabo frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki so v načrtu
razporeditve frekvenc predvideni izključno za potrebe obrambe...

Zaupnost telekomunikacij se nanaša na vsebino prenesenih
sporočil v telekomunikacijskih omrežjih oziroma pri uporabi
telekomunikacijskih storitev, na dejstva in okoliščine, v katerih so
sporočila prenesena, na dejstvo, ali je ali pa je bil nekdo udeležen
pri tem procesu in na dejstva in okoliščine neuspešnih poskusov
vzpostavljanja zvez. Vsak operater in vsakdo vključen v aktivnosti
operaterjev je dolžan varovati zaupnost telekomunikacij. Taka
dolžnost operaterja traja tudi po koncu dejavnosti, pri kateri jo je
bil dolžan varovati.
Prepovedane so vse oblike nadzora, prestrezanja sporočil javnih
telekomunikacijskih omrežij. Prepovedano je tudi posredovanje
sporočil. Odstop od omenjene prepovedi je mogoč le v določbah
zakona opisanih primerih.

V predlogu zakona je povsem novo poglavje o upravljanju sistema
oštevilčenja, ki ga zakon opredeljuje podobno kot radijski spekter.
Za upravljanje številčnega prostora je pristojna Agencija, ki
dodeljuje in v določenih primerih odvzema številke. Minister
predpiše načrt oštevilčenja in postopke dodeljevanja ter
odvzemanja (blokov) številk. Za dodeljene številke oziroma
številske bloke se plača pristojbina.

Naročniški imeniki (tiskani in na elektronskih nosilcih) vsebujejo
podatke določene v zakonu o tistih naročnikih, ki tej objavi ne
nasprotujejo in glede tistih podatkov o naročniku, glede katerih
naročnik ne nasprotuje.

Predlog zakona predpisuje pristojbine, ki bodo pomenile temelj za
financiranje administracije Agencije, za uporabo frekvenc ali
frekvenčnih pasov, uporabo številčnega prostora in za dovoljenja.
Višina pristojbine za uporabo radijske frekvence je odvisna od
področja pokrivanja, širine frekvenčnega pasu ter višine
frekvence. Višina pristojbine za številke oziroma bloke številk je
odvisna od količine številke in od dolžine številke.

Novost predloga zakona je ustanovitev Sveta za telekomunikacije.
Ustanovi ga Državni zvor Republike Slovenije. Njegovi člani so
strokovnjaki iz področja telekomunikacij in neodvisni od trenutnega
stanja politike. Pomembna njegova pristojnost je predvsem
predlaganje imenovanja in razrešitve direktorja Agencije. Svet za
telekomunikacije je posvetovalni organ. Njegova mnenja,
priporočila in predlogi se objavijo.

Pristojnosti Agencije opravlja samostojna in politično ter finančno
neodvisna agencija za področje telekomunikacij in pošte.Temeljna
naloga Agencije je zagotavljanje preglednega in nepristranskega
delovanja telekomunikacijskega trga.

Pomembna novost je pristojnost izvrševanja nadzorstva nad
izvajanjem tega zakona, predpisov in splošnih aktov, izdanih na
njegovi podlagi, posamičnih aktov, izdanih na temelju tega zakona
in predpisov oziroma splošnih aktov. To nadzorstvo namreč
opravljajo pooblaščene osebe Agencije kot to določa XVII.
poglavje. Pooblaščene osebe Agencije morajo izpolnjevati pogoje
in imajo pri opravljanju nadzora pooblastila, ki jih določa zakon za
inšpektorje.

Agencija je pravna oseba javnega prava. Agencija mora ukrepati
hitro in učinkovito, zato so podani tudi nekateri roki za odločitve.
Agencija odloča v zadevah iz svoje pristojnosti z odločbo v
upravnem postopku. Odločba je dokončna.

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Agencija vodi, predstavlja ter zastopa direktor. Predlog zakona
predvideva stalno in samostojno financiranje, kot vir se bodo
uporabljali prihodki od pristojbin za dovoljenja, frekvence in
številke.

Predlog predvideva, da se bo Agencija financirala s prihodki od
pristojbin za dovoljenja, priglasitve, frekvence in številke in z drugih
z zakonom določenih plačil operaterjev Povečalo se bo tudi število
dovoljenj za storitve. Sedanjo Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije, ki se bo preoblikovala v Agencijo, bo treba
številčno povečati, strokovno usposobiti in okrepiti za 20-30 novih
zaposlenih. Sredstva pridobljena z dodatnimi pristojbinami bodo v
celoti pokrila povečane stroške. Morebitni prihodki nad stroški pa
bodo pomenili prihodek državnega proračuna.

Poslovanje in organizacijo Agencije podrobneje ureja statut, ki ga
izda direktor Agencije.
Predlog zakona in predvideni podzakonski akti pomenijo osnovo
za varstvo uporabnikov na temelju nediskriminacije, informiranosti,
javnosti dela, obveznih pogodb med uporabniki in operaterji in
možnost reševanja pritožb pred neodvisnim organom. Temeljno
načelo delovanja telekomunikacijskega trga je varstvo
uporabnikov in delovanje v smeri njihovih koristi.

Za povračilo sovlaganj je potrebno v okviru proračuna zagotoviti
20 mld SIT. Sredstva za to se bodo pridobila s privatizacijo
državnega premoženja Telekoma Slovenije d.d..

V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah ima
minister, pristojen za telekomunikacije pravico, da odredi
dejavnosti, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski operaterji za
potrebe sanacije nastalih razmer in odškodnino.
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določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, radijskih,
optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim
spadajo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in
podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko
radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo, in se med drugim
uporablja za zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev.

PREDLOG ZAKONA O
TELEKOMUNIKACIJAH - hitri postopek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. Fiksne javne telefonske storitve so zagotavljanje za javnost
neposrednega prenosa govora v realnem času prek javnega
telekomunikacijskega omrežja ali omrežij na komercialni podlagi,
pri čemer lahko vsak uporabnik uporablja terminalsko opremo,
priključeno na priključno točko omrežja na fiksni lokaciji, za
komuniciranje z drugim uporabnikom opreme, priključenim na
drugo priključno točko omrežja.

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja prenos informacij v telekomunikacijskih omrežjih,
pogoje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev in
obratovanje javnih telekomunikacijskih omrežij, ureja izdajanje
dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, določa pogoje
in postopek za uporabo radiofrekvenčnega spektra, pogoje za
medsebojno povezovanje omrežij in priključevanje uporabnikov,
ureja zagotavljanje univerzalnih telekomunikacijskih storitev,
določa pogoje za uporabo telekomunikacijskih številk ter pogoje
za uporabo radijske in terminalske opreme, ureja ustanovitev,
organizacijo in delovanje Agencije za telekomunikacije (v
nadaljevanju: Agencija) kot neodvisne organizacije urejanja ter
pristojnosti organov, ki opravljajo druge upravne naloge po tem
zakonu, določa naloge Sveta za telekomunikacije, določa pravice
in obveznosti operaterjev telekomunikacijskih storitev in njihovih
uporabnikov ter ureja druga vprašanja, povezana s
telekomunikacijami.

6. Fiksno javno telefonsko omrežje so deli javnega telefonskega
omrežja, ki se uporabljajo delno ali v celoti za zagotavljanje fiksnih
javnih telefonskih storitev.
7. Mobilne javne radijske storitve so javne telekomunikacijske
storitve, namenjene mobilni uporabi.
8. Mobilno javno radijsko omrežje je del javnega
telekomunikacijskega omrežja, ki se uporablja za zagotavljanje
mobilnih javnih telekomunikacijskih storitev
9. Javne satelitske storitve so javne telekomunikacijske storitve,
ki se zagotavljajo s pomočjo satelitske radijske opreme.
10. Zakupljeni vodi so vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki
uporabniku omogočajo transparentne prenosne povezave med
omrežnimi priključnimi točkami brez funkcije preklapljanja, ki bi
bila uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega voda.

2. člen
(namen zakona)

11. Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih
programov, namenjenih neposrednemu javnemu sprejemu, v
odprtem prostoru. Program ima pomen kot je opredeljen v zakonu,
ki ureja javna glasila (medije).

Namen tega zakona je:
1. zagotoviti konkurenco na trgu telekomunikacijskih storitev in
omogočiti zanesljive telekomunikacijske storitve, katerih ponudba
bo usklajena s pričakovanji in potrebami uporabnikov,
2. zagotoviti univerzalne telekomunikacijske storitve vsem po
dostopni ceni, vključno s potrebami po nujnih storitvah,
3. zaščititi interese uporabnikov telekomunikacijskih storitev
vključno z varstvom zaupnosti v telekomunikacijah,
4. zagotoviti in pospeševati učinkovitost in konkurenco med
operaterji,
5. zagotoviti učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in
telekomunikacijskega oštevilčenja,
6. izkoristiti nastajajoče tehnologije,
7. varovati interese varnosti in obrambe države.

12. Omrežni dostop je fizična in logična povezava terminalske ali
druge opreme s telekomunikacijskim omrežjem ali z njegovim
delom kot tudi fizična in logična povezava enega
telekomunikacijskega omrežja z drugim ali deli tega omrežja z
namenom pridobitve dostopa do funkcij tega telekomunikacijskega
omrežja ali do telekomunikacijskih storitev, ki jih tako omrežje
nudi.
13. Medomrežna povezava je vrsta omrežnega dostopa, ki
omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih omrežij
tako, da . lahko uporabniki, priključeni na različna
telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno
medsebojno komunicirajo.

3. člen
(pojmi)

14. Operaterje pravna ali fizična oseba, ki izvaja pravni in dejanski
nadzor nad celoto funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznih
telekomunikacijskih potreb ali storitev.

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. Telekomunikacije so oddajanje, prenašanje, sprejemanje in
usmerjanje vseh vrst sporočil v obliki signalov, glasu, slike ali
zvokov s primernimi tehničnimi sredstvi.

15. Terminalska oprema je proizvod, ki omogoča komuniciranje
ali je ustrezen del tega in je namenjen za posredno ali neposredno
priključitev s katerimi koli sredstvi na vmesnike javnega
telekomunikacijskega omrežja

2. Telekomunikacijske storitve so storitve, ki se delno ali v celoti
zagotavljajo s prenosom in usmerjanjem telekomunikacijskih
sporočil, vključno s storitvami zakupljenih vodov.

16. Radijska oprema je proizvod ali njegov ustrezen del, sposoben
komunicirati s pomočjo oddajanja oziroma sprejemanja radijskih
valov, ki izkorišča radiofrekvenčni spekter, razporejen za
prizemne/vesoljske radijske komunikacije.

3. Javne telekomunikacijske storitve so telekomunikacijske
storitve, ki so dostopne javnosti.

17. Vmesnik je omrežna priključna točka, ki kot fizična
povezovalna točka omogoča uporabniku dostop do javnega
telekomunikacijskega omrežja, ali radijski vmesnik, ki specificira
radijsko pot med radijsko opremo.

4. Telekomunikacijsko omrežje so prenosni sistemi, lahko tudi
centrale in druga oprema, ki omogoča prenos signalov med
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18. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki in njihova
dostopovna tehnična specifikacija, ki so del javnega
telekomunikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do javnega
telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev in za učinkovito
povezavo skozi to javno omrežje.

(2) Kolikor ta zakon ne določa drugače, se v postopku javnega
razpisa primerno uporabljajo naslednje določbe zakona, ki ureja
javna naročila, in sicer glede postopka javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev:
1. o poteku rokov;
2. načinu vročanja vlog;
3. o obveznosti informiranja o predvidenih javnih razpisih;
4. o enakopravnosti nastopanja in omejitvah nastopanja, razen
glede prednosti domačih ponudnikov;
5. o vodenju evidenc;
6. o objavi razpisa;
7. o merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika;
8. o predložitvi ponudbe naročniku;
9. o javnem odpiranju ponudb.

19. Številka je niz znakov oziroma števk, črk ali drugih simbolov,
lahko tudi v medsebojni kombinaciji, ki služi za pridobitev
omrežnega dostopa ali za identifikacijo omrežja, operaterja,
omrežne priključne točke ali drugega elementa omrežja.
20. Uporabniki so posamezniki ali organizacije, ki uporabljajo ali
zahtevajo telekomunikacijske storitve kot končni uporabniki, ali
telekomunikacijski operaterji kot uporabniki telekomunikacijskih
storitev drugih.

(3) Razpis vodi pooblaščena uradna oseba Agencije, razen če
za vodenje posameznega javnega razpisa direktor Agencije ne
imenuje tričlanske komisije.

21. Naročniki so pravne ali fizične osebe, ki imajo sklenjeno
pogodbo z operaterjem javnih telekomunikacijskih storitev za
uporabo njegovih storitev.

(4) Določbe o izločitvi uradne osebe se uporabljajo za člane
komisije tudi, če niso uradne osebe Agencije.

22. Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost naprave,
dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem
elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.

7. člen
(sklep o uvedbi javnega razpisa)

23. Univerzalna storitev je minimalni nabor telekomunikacijskih
storitev definirane kakovosti, do katerih imajo dostop vsi uporabniki
ne glede na njihov kraj bivanja ali poslovanja po dostopni ceni.

(1) Ko se stečejo v tem zakonu določeni pogoji za uvedbo
postopka javnega razpisa, sprejme Agencija sklep o uvedbi
postopka javnega razpisa.
(2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora najmanj vsebovati:

II. PROCESNE DOLOČBE

1. natančno navedbo predmeta javnega razpisa, ki mora obsegati
jasen opis telekomunikacijskih storitev, dela radiofrekvenčnega
spektra ali frekvenc oziroma dejavnosti radiodifuzije, ki so predmet
razpisa, ter območje oziroma lokacijo, kjer se bodo izvajale;
2. pogoje in zahteve ter kvalifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
glede opravljanja telekomunikacijskih storitev v skladu s predpisi
in splošnimi akti Agencije;
3. merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
ter kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju
ponudb;
4. rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način
predložitve ponudbe (datum, čas, naslov, oznaka);
5. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb;
6. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo ter ceno dokumentacije in način
plačila te dokumentacije.

Splošna vprašanja
4. člen
(postopek)
(1) Agencija izdaja dovoljenja in druge posamične akte v skladu z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta zakon
ne določa drugače.
(2) Zoper akte iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, razen če ta
zakon ne določa drugače, dopusten pa je upravni spor.
(3) Postopek za dodelitev frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki so v
načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov namenjeni za storitve
radiodifuzije določa ta zakon, razen če zakon, ki ureja medije ne
določa drugače.

(3) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, mora sklep vsebovati tudi pogoje in zahteve ter
kvalifikacije, ki jim mora izpolnjevati ponudnik glede programske
vsebine.

5. člen
(javni razpis)

(4) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, sprejme Agencija sklep o uvedbi javnega razpisa s
soglasjem Sveta za radiodifuzijo.

Kadar ta zakon določa, da se dovoljenje ali drug posamični akt
izda pojavnem razpisu, izvede Agencija pred uvedbo upravnega
postopka postopek javnega razpisa po tem zakonu.

(5) Sklep o uvedbi javnega razpisa se po objavi javnega razpisa
ne sme spreminjati ali dopolnjevati.
(6) Sklep o uvedbi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

1. Postopek javnega razpisa
1. Javni razpis

8. člen
(rok za predložitev ponudb)

6. člen (uporaba določb)

(1) Rok za predložitev ponudb mora omogočiti ponudnikom
pripravo kvalitetnih ponudb in ne sme biti krajši od 30 dni in ne
daljši od 90 dni.

(1) V postopku javnega razpisa se ne uporabljajo določbe zakona,
ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o izločitvi.
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(2) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen
(pregled in ocenjevanje ponudb)

(3) Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je Agenciji
predložena v roku določenem v javnem razpisu.

(1) Po končanem javnem odpiranju ponudb Agencija oceni prispele
ponudbe v skladu z razpisnimi merili in ugotovi ali ponudbe
izpolnjujejo razpisne pogoje.

(4) Agencija ne sme prevzeti ponudbe, spremembe ponudbe,
dopolnitve ponudbe ali nadomestitve ponudbe prispele na javni
razpis po izteku roka za predložitev, temveč jih mora poslati
nazaj ponudniku.

(2) V postopku izbire med zainteresiranimi osebami Agencija kot
merilo za izbor upošteva zlasti učinkovitost izrabe frekvenc
(radiofrekvenčnega spektra) in spodbujanje ter varstvo
konkurence.

(5) Agencija mora seznam ponudnikov in predložene ponudbe
čuvati kot poslovno skrivnost do konca roka za predložitev
ponudb.

(3) Po pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi Agencija poročilo,
v katerem oceni ustreznost in kakovost ponudb ter navede, katera
ponudba najbolj ustreza objavljenim merilom za izbiro ponudbe.

9. člen
(razpisna dokumentacija)

(4) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, pošlje Agencija popolne ponudbe in poročilo o njihovi
oceni Svetu za radiodifuzijo, ki oceni prispele ponudbe glede
njihovih programskih vsebin v skladu z merili, določenimi v sklepu
o uvedbi javnega razpisa, ter na podlagi tega pošlje Agenciji
najkasneje v 30 dneh po prejemu ponudb in poročila obrazložen
predlog izbire.

(1) Agencija mora ob sprejemu sklepa o uvedbi javnega razpisa
oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije taka, da je možno
pričakovati uspešen razpis.
(2) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, oceni vsebino razpisne dokumentacije tudi Svet za
radiodifuzijo ob izdaji soglasja k sklepu o uvedbi javnega razpisa

(5) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo sme zahtevati od
ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, ovrednotenju
in primerjavi ponudb, vendar pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali
ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, ki bi iz
neustrezne ponudbe le-to naredile ustrezno.

(3) Razpisna dokumentacija mora biti ponudnikom na njihovo
zahtevo na vpogled na dan objave javnega razpisa. Na svoje
stroške pa jo smejo ponudniki tudi razmnoževati ali zahtevati, da
se jim pošlje na njihove stroške izvod razpisne dokumentacije.

(6) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo mora pri pregledu in
ocenjevanju ponudb upoštevati le merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika, kot so bila določena v zakonu in razpisni dokumentaciji.

(4) Agencija mora v razpisni dokumentaciji navesti pogoje določene
v tem zakonu, ki jih morajo izpolnjevati ponudba, vključno z
zahtevanimi podatki o ponudniku in navesti katera dokazila o
izpolnjevanju pogojev morajo biti predložena, da se bo ponudba
štela za popolno.

(7) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo sme izbrati ponudnika,
ki ni najugodnejši po merilih, določenih v razpisni dokumentaciji,
če bi ta izbira ne prispevala h krepitvi konkurence, pač pa sme
izbrati tistega ponudnika po vrstnem redu ugodnosti ponudb, ki
bo najbolj prispeval k razvoju konkurence.

(5) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da
lahko ponudnik na njeni osnovi pripravi popolno ponudbo.

13. člen
(uvedba upravnega postopka)

10. člen
(sprememba razpisne dokumentacije)

(1) Upravni postopek se začne s sprejemom poročila o oceni
pbnudb oziroma predloga Sveta za radiodifuzijo v primeru, ko je
predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije.

(1) Če Agencija po predaji razpisne dokumentacije ugotovi, da je
razpisna dokumentacija nepopolna, jo lahko dopolni, vendar pri
tem ne sme spreminjati predmeta in obsega javnega razpisa.

(2) V postopku, začetem po javnem razpisu, imajo položaj stranke
vsi ponudniki.

(2) Dopolnitev razpisne dokumentacije mora Agencija objaviti v
Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje 15 dni pred potekom
roka za oddajo ponudb in v istem roku dopolnitev posredovati
vsem, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, jo kopirali ali si jo
ogledali, kakor tudi tistim, ki so že vložili ponudbo.

14. člen
(omejitve dokazovanja)

(3) V primeru spremembe razpisne dokumentacije Agencija po
potrebi podaljša rok javnega razpisa, vendar največ za 30 dni.

V upravnem postopku, začetem po javnem razpisu, ni dopustno
predlagati ali izvajati dokazov, ki bi morali biti sestavni del popolne
in ustrezne ponudbe ali ki bi kakorkoli spreminjali ponudbo.

11. člen
(posebne določbe o javnem odpiranju ponudb)

15. člen
(sprememba ocene)

(1) Javni razpis je uspel, če je nanj pravočasno prispela vsaj ena
popolna ponudba.

(1) Če Agencija v postopku ugotovi, da je potrebno spremeniti
oceno ponudb, stori to s sklepom.

(2) V sklepu o uvedbi javnega razpisa lahko Agencija odloči, da
posamezen javni razpis uspe, če nanj prispe drugo določeno
najmanjše število ponudb.
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(2) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, pa so v postopku ugotovljena dejstva, ki lahko vplivajo
na oceno ponudb glede programskih vsebin, Agencija odstopi
zadevo Svetu za radiodifuzijo za morebitno spremembo predloga
izbire.
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(3) Če svet za radiodifuzijo ugotovi, da je potrebno spremeniti
predlog izbire, to stori s sklepom, v katerem obrazloži razloge za
spremembo.

(4) Dovoljenje, ki se v skladu s tem zakonom izda na podlagi
javnega razpisa, se lahko spremeni le po uradni dolžnosti.

(4) Zoper sklep iz prvega in tretjega odstavka tega člena ni
posebne pritožbe.

20. člen
(začetek postopka za spremembo dovoljenja)

16. člen
(odločba/dovoljenje)

(1) Predlogu imetnika dovoljenja za spremembo dovoljenja mora
biti poleg ostalih sestavin, ki so zahtevane za vlogo za izdajo
dovoljenja, priloženo tudi veljavno dovoljenje, ki naj bi se spremenilo,
ter predlog, v katerem delu naj se stvar reši drugače.

(1) Z odločbo, izdano po javnem razpisu, Agencija:

(2) Kadar se postopek za spremembo dovoljenja začne po uradni
dolžnosti, je Agencija dolžna o tem in o razlogih za začetek
postopka, nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja.

1. odloči o izbiri na javnem razpisu;
2. podeli pravico uporabljati frekvenco ali del frekvenčnega spektra
v skladu s tem zakonom, kadar je to bil predmet razpisa;
3. izda dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev v
skladu s tem zakonom, kadar je to bil predmet razpisa;

21. člen
(postopek spremembe dovoljenja)

(2) Kadar je predmet razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje
radiodifuzije, Agencija ne sme izbrati ponudnika, ki ga ni predlagal
Svet za radiodifuzijo.

(1) Glede postopka za spremembo dovoljenja se uporabljajo
določbe, ki veljajo za izdajo dovoljenja. Pri spremembi dovoljenja
z izdajo novega dovoljenja ni potrebno izvesti javnega razpisa.

17. člen
(prekinitev postopka)

(2) V izreku novega dovoljenja se določi, katero dovoljenje se
razveljavi ter ali se razveljavi deloma ali v celoti.

(1) Agencija je zavezana o vlogah odločiti v šestih tednih po
prejemu.

(3) S spremembo dovoljenja ni mogoče podaljšati veljavnosti
dovoljenja, razen če zakon za posamezen primer to izrecno
določa.

(2) Agencija lahko prekine postopek izdaje ali spremembe
dovoljenja, če so potrebne v skladu z mednarodnimi sporazumi
dodatne uskladitve, poizvedovanja ali aktivnosti.

(4) Zoper novo dovoljenje, s katerim je bilo dovoljenje
spremenjeno, ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(3) O prekinitvi postopka izda Agencija sklep.

22. člen
(razveljavitev dovoljenja)

2. Razveljavitev, sprememba in prenehanje dovoljenja
in odločbe o dodelitvi

(1) Odločbo, s katero se dovoljenje razveljavi, izda Agencija po
uradni dolžnosti ali na predlog imetnika dovoljenja.

18.čleri
(razveljavitev in sprememba dovoljenja)

(2) Kadar se postopek za razveljavitev dovoljenja začne po uradni
dolžnosti, je Agencija dolžna o tem in o razlogih za začetek
postopka, nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja.

(1) V primerih, kadar ta zakon tako določa, se lahko z odločbo
Agencije dovoljenje razveljavi deloma ali v celoti.

(3) V primerih kršitve z zakonom določenih obveznosti, za katere
je določeno, da se dovoljenje razveljavi po uradni dolžnosti, je
Agencija pred izdajo odločbe dolžna pisno opozoriti imetnika
dovoljenja, naj preneha z ugotovljenimi kršitvami in mu določi rok
v katerem mora kršitve odpraviti. Če tudi po preteku roka imetnik
dovoljenja ni prenehal s kršitvami, Agencija dovoljenje razveljavi.

(2) V primerih, kadar ta zakon določa, da se dovoljenje lahko
spremeni, Agencija izda novo dovoljenje, s katerim se izdano
dovoljenje deloma ali v celoti razveljavi.
(3) Če ta zakon določa, da se dovoljenje lahko po uradni dolžnosti
spremeni ali razveljavi, je Agencija dolžna najprej izvesti postopek
za spremembo dovoljenja.

(4) V primerih kršitev svojih obveznosti iz prejšnjega odstavka je
imetnik dovoljenja odškodninsko odgovoren.

(4) Določbe, ki urejajo razveljavitev in spremembo dovoljenja se
uporabljajo tudi za razveljavitev in spremembo odločbe o dodelitvi.

23. člen
(posledice razveljavitve)
(1) Razveljavitev učinkuje od dneva dokončnosti odločbe, s katero
je bilo dovoljenje razveljavljeno.

19. člen
(sprememba dovoljenja)

(2) Agencija z odločbo o razveljavitvi dovoljenja ne more drugače
določiti pravic in obveznosti imetniku dovoljenja, kot so mu bile
določene z dovoljenjem, ki se mu razveljavlja na podlagi določil
tega zakona.

(1) Dovoljenje se lahko vsak čas spremeni na predlog imetnika
dovoljenja.
(2) Kadar ta zakon tako določa, se lahko dovoljenje spremeni tudi
po uradni dolžnosti.

(3) Če zakon tako določa, ima imetnik dovoljenja, katerega
dovoljenje je bilo razveljavljeno, pravico do odškodnine, ki jo krije
Agencija. Pravico do te odškodnine ima tudi imetnik dovoljenja,
katerega dovoljenje je bilo razveljavljeno z izdajo novega dovoljenja,

(3) Novo dovoljenje, ki je bilo izdano na predlog imetnika dovoljenja,
lahko drugače določi pravice in obveznosti le tistega imetnika
dovoljenja, ki je ta predlog podal.
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vgrajene, ne spreminja njihova velikost in obremenitev temeljnih
tal in ne povečuje vpliv na življenjsko in naravno okolje, promet in
sosednje objekte. Za rekonstrukcijo se tudi ne šteje nadomestitev
podzemnih telekomunikacijskih napeljav v že zgrajeni (kabelski)
kanalizaciji in nadomestitev nadzemnega telekomunikacijskega
omrežja, vključno z nadomeščanjem nosilnih drogov ter kabelskih
omaric v enakih ali manjših velikostih.

če je bil postopek začet po uradni dolžnosti in je z zakonom tako
določeno.
24. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Veljavnost dovoljenja preneha po samem zakonu ali z
razveljavitvijo.

(8) Pred svojim začetkom se morajo dela iz prejšnjega odstavka
priglasiti pristojnemu upravnemu organu v skladu s predpisi o
urejanju prostora in graditvi.

(2) Do prenehanja veljavnosti dovoljenja je imetnik dovoljenja
dolžan izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona ali
na njegovi podlagi izdanega predpisa, dovoljenja ali iz pogodb z
naročniki.

2. Telekomunikacijske storitve

(3) V primeru kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je imetnik
dovoljenja odškodninsko odgovoren.

26. člen
(opravljanje telekomunikacijskih storitev)

(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za prenehanje odločbe
o dodelitvi.

(1) O začetku, spremembi ali prenehanju opravljanja javnih
telekomunikacijskih storitev je potrebno pisno obvestiti Agencijo.
(2) Pred začetekom opravljanja fiksnih javnih telefonskih storitev,
mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam
upravlja, je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije.

III.TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za opravljanja
storitev radiodifuzije za oddajanje in razširjanje samo lastnega
programa ter javnih satelitskih storitev ni potrebno na podlagi
določb tega zakona pridobiti dovoljenja.

1. Telekomunikacijsko omrežje
25. člen
(gradnja in obratovanje
telekomunikacijskega omrežja)

(4) Če se radiofrekvenčni pas, ki se uporablja za opravljanje
radiodifuznih storitev iz prejšnjega odstavka, uporablja tudi za
druge telekomunikacijske storitve, ki se posebej zaračunavajo,
je za te storitve potrebno pridobiti dovoljenje oziroma je potrebno
obvestiti Agencijo.

(1) O začetku gradnje ali obratovanja javnega telekomunikacijskega omrežja, o njegovem prenehanju in spremembi je treba
obvestiti Agencijo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba obvestiti
Agencijo tudi o začetku gradnje in obratovanja telekomunikacijskega omrežja, ki ga pravne ali fizične osebe uporabljajo za
zagotovitev opravljanja lastnih telekomunikacijskih dejavnosti ali
za potrebe zaprtih uporabniških skupin, če omrežje poteka zunaj
njihovih poslovnih prostorov oziroma po tujih nepremičninah.

3. Obvestilo Agenciji:
27. člen
(pisno obvestilo)

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba Agencijo obvestiti
tudi o prenehanju in spremembi telekomunikacijskega omrežja.

(1) Obvestilo iz 25. in 26. člena tega zakona mora vsebovati
podrobnosti o vrsti omrežja oziroma storitev kot tudi tehnične in
obratovalne lastnosti in podatke ter dokazila o izpolnjevanju
predpisanih pogojev.

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega čleRa ni potrebno
obvestilo o začetku gradnje in obratovanju telekomunikacijskih
omrežij, ki so namenjena in se uporabljajo izključno za potrebe
varnosti in obrambe države ter za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

(2) Če Agencija na podlagi obvestila ugotovi, da operater ne
izpolnjuje predpisanih pogojev, ga o tem opozori in mu naloži, da
v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, izpolni pogoje.

(5) Pri načrtovanju in obratovanju telekomunikacijskih omrežij, ki
so predvidena za povezovanje z javnimi omrežji ali za nuđenje
javnih telekomunikacijskih storitev, je treba zagotoviti, da ustrezajo
veljavnim tehničnim predpisom in standardom glede varnosti
delovanja omrežja, celovitosti omrežja, medsebojnega delovanja
storitev ter pogojev priključevanja terminalske opreme.

(3) Če operater v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi
pomanjkljivosti, mu Agencija prepove gradnjo ali obratovanje
telekomunikacijskega omrežja ali opravljanje telekomunikacijskih
storitev.

(6) Za rekonstrukcijo objektov in naprav, ki sestavljajo
telekomunikacijsko omrežje, se uporabljajo predpisi o graditvi
objektov, kolikor ta člen ne določa drugače.

(8) Minister, pristojen za telekomunikacije (v nadaljevanju: minister), podrobneje predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri gradnji
in obratovanju omrežja ter zagotavljanju telekomunikacijskih
storitev, za katere je po tem zakonu predvidena priglasitev,
nanašajo pa se zlasti na varnost delovanja omrežja, celovitost
omrežja, medsebojno delovanje storitev in pogoje priključevanja
terminalske opreme.

(4) Agencija o tem vodi register skladno z določbami tega zakona.

(7) Za rekonstrukcijo se ne štejejo dela, s katerimi se opravi
zamenjava ali nadgradnja programske opreme in zamenjava ali
dogradnja obstoječih telekomunikacijskih objektov in naprav, če
se z njimi ne menja namembnost gradbenih objektov, v katera so
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4. Dovoljenje

31. člen
(sprememba dovoljenja)
28. člen
(pogoji)

(1) Agencija lahko dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih
storitev po uradni dolžnosti spremeni skladno z določbami 19.
člena tega zakona:

(1) Dovoljenje iz drugega in četrtega odstavka 26. člena tega
zakona se izda pravni in fizični osebi, ki je ustrezno finančno,
kadrovsko in tehnično usposobljena in ki:
1. je registrirana za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
2. ima strokovno usposobljene delavce za opravljanje storitev,
za katere želi pridobiti dovoljenje,
3. razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže, da jih lahko dobi v
obsegu, potrebnem za opravljanje storitev,
4. ji v zadnjih desetih letih pred vlogo za izdajo dovoljenja le-to ni
bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke
drugega odstavka 32.člena.

1. če je to nujno zaradi učinkovite uporabe radiofrekvenčnega
spektra v javno korist,
2. če to zahtevajo mednarodni sporazumi.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko Agencija dovoljenje
tudi razveljavi skladno z določbami 22. člena tega zakona.
32. člen
(razveljavitev dovoljenja)

(2) Minister predpiše podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja iz
prejšnjega odstavka glede kakovosti, obsega storitev, vsebino
vloge za izdajo dovoljenja in vsebino dovoljenja.

(1) Agencija dovoljenje razveljavi na predlog imetnika dovoljenja,
če je ta izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali drugega
predpisa, dovoljenja ali iz pogodb z naročniki.

(3) Dovoljenje izda Agencija.

(2) Agencija dovoljenje razveljavi po uradni dolžnosti, če

(4) Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja le v primeru, če bi bila
z njegovo izdajo ogrožena javni red in varnost države ali, če ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjih odstavkov tega člena.

1. imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev iz 28. člena tega
zakona,
2. je vloga vsebovala neresnične podatke,
3. imetnik dovoljenja ne odpravi pomanjkljivosti v roku, določenem
z odločbo pooblaščene osebe Agencije, s katero je bila odrejena
odprava ugotovljenih pomanjkljivosti,
4. imetnik dovoljenja ne prične opravljati storitev, ki so predmet
dovoljenja v enem letu po izdaji dovoljenja, če ni v dovoljenju
drugače določeno,
5. pristojbina za dovoljenje kljub opozorilu ni plačana,
6. je imetnik dovoljenja ravnal v nasprotju z določbami poglavja o
zagotavljanju konkurence in odprtosti omrežja,
7. imetnik dovoljenja ne izvaja določb 128. člena tega zakona.

(5) Dovoljenje se izda za določfen čas, vendar največ za 10 let.
(6) Imetnik dovoljenja je dolžan sporočiti Agenciji vse statusne
spremembe v roku 30 dni od njihovega nastanka.
(7) Po izteku časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano, ga
Agencija podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku
dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev.
29. člen
(vsebina dovoljenja)

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko operaterjem s
pomembno tržno močjo Agencija določi, da se dovoljenje razveljavi
šele po preteku roka, ki ne sme biti daljši od devetih mesecev, če
bi opustitev opravljanja dejavnosti povzročila na trgu večje motnje.

(1 (Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev vsebuje
zlasti:
1. podatke o vrsti storitev, značilnosti in standarde delovanja
omrežja, območje pokrivanja in podatke o zmogljivosti ter širitvi
omrežja,
2. podatke o imetniku dovoljenja in morebitne pogoje spremembe
lastništva,
3. čas veljavnosti dovoljenja,
4. pravice in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja
pri opravljanju storitev na podlagi dovoljenja v skladu s tem
zakonom (splošni pogoji, cene, nujne storitve, dostopnost za
invalide).

33. člen
(prenehanje dovoljenja)
(1) Dovoljenje preneha:
1. s potekom roka, za katerega je bilo izdano, če se ne podaljša,
2. če je prenehal obstajati imetnik dovoljenja pa ni bil izveden
prenos na podlagi 3. odstavka 30. člena tega zakona,
3. z razveljavitvijo dovoljenja skladno z določbami 32. člena tega
zakona.
(2) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka izda Agencija
odločbo, s katero ugotovi prenehanje dovoljenja.

30. člen
(prenos dovoljenja)

34. člen
(pristojbina na podlagi obvestila in za dovoljenje)

(1) Dovoljenje lahko njegov imetnik prenese s pravnim poslom na
drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju: prevzemnik), ki
izpolnjuje predpisane pogoje, le s soglasjem Agencije.

(1) Na podlagi obvestila Agenciji iz prvega odstavka 25. člena in
prvega odstavka 26. člena tega zakona se plača pristojbino.

(2) V primeru prenehanja pravne osebe, ki je imetnica dovoljenja,
se ta lahko prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje
predpisane pogoje, le s soglasjem Agencije.

(2) Za dovoljenje iz drugega in četrtega odstavka 26. člena tega
zakona imetnik dovoljenja plačuje pristojbino.

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov Agencija dovoljenje spremeni
skladno z določbami 19. člena tega zakona.
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(3) Način izračuna pristojbine iz prejšnjih odstavkov predpiše
minister, pri čemer upošteva zlasti celotni prihodek, ki ga ustvarja
imetnik z opravljanjem telekomunikacijskih storitev.

38. člen
(uporaba frekvenc)
(1) Za uporabo frekvenc ali frekvenčnega pasu je treba pridobiti
odločbo o dodelitvi skladno z določbami tega zakona, razen če
za uporabo frekvenc ali frekvenčnega pasu, ki so v načrtu
razporeditve radiofrekvenčnih pasov namenjeni za storitve
radiodifuzije, zakon, ki ureja medije ne določa drugače.

(4) Pristojbino na podlagi obvestila Agenciji se plača v enkratnem
znesku, pristojbina za dovoljenje pa se plačuje vsako leto.

IV. RADIOFREKVENČNI SPEKTER

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ni potrebno pridobiti
odločbe o dodelitvi za uporabo frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki
so v načrtu razporeditve frekvenc predvideni izključno za potrebe
varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

35. člen
(upravljanje radiofrekvenčnega spektra)
(1) Radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina.

(3) V skladu z načrtom razporeditve frekvenc minister predpiše,
za katere frekvence in frekvenčne pasove ni potrebno pridobiti
odločbe o dodelitvi ter pogoje za njihovo uporabo.

(2) Učinkovito in nemoteno uporabo radiofrekvenčnega spektra
Republike Slovenije in njenih pravic do orbitalnih pozicij zagotavljajo
državni organi v skladu z mednarodnimi sporazumi in v ta namen
sestavijo načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in načrte
uporabe frekvenc ter dodeljujejo v uporabo frekvence ali
frekvenčne pasove in nadzoruje njihovo uporabo.

39. člen
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi)
(1) Odločbo o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnega pasu izda
Agencija ob upoštevanju določb aktov iz 36. in 37. člena tega
zakona na podlagi postopka, ki ga ureja 4. člen tega zakona.

(3) Agencija vodi podatke o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov,
podatke o dodelitvi frekvenc in druge pomembnejše podatke o
upravljanju radiofrekvenčnega spektra.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se odločba o
dodelitvi frekvenc ali frekvenčnega pasu za opravljanje javnih
mobilnih radijskih storitev izda na podlagi postopka, ki ga ureja 5.
do 16. člen tega zakona.

(4) Podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov za potrebe
varnosti in obrambe države, so javni.
36. člen
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov)

(3) Odločba o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki so v
načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov namenjeni za storitve
radiodifuzije, se izda na podlagi javnega razpisa, skladno z
določbami 5 do 16. člena tega zakona.

(1) Vlada sprejme načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s
katerim določi radiofrekvenčne pasove, namenjene posameznim
radijskim storitvam in drugim uporabnikom.

(4) Vsebino vloge za začetek postopka iz prvega odstavka tega
člena predpiše minister

(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka Vlada določi tudi pogoje za
uporabo radiofrekvenčnih pasov ter druga vprašanja, povezana
z njihovo uporabo.

40. člen
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi frekvenc ali
frekvenčnih pasov, namenjene za preizkuse ali za
prireditve)

(3) Predlog načrta razporeditve radiofrekvenčnih pasov pripravi
Agencija v skladu z mednarodnimi sporazumi in ob upoštevanju
potreb varnosti in obrambe države ter ga predloži ministru,
pristojnemu za telekomunikacije.

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se odločba o dodelitvi
frekvence ali frekvenčnih pasov za potrebe meritev, atestiranja
in drugih preizkusov radijske opreme izda na podlagi 4. člena
tega zakona.

37. člen
(načrti uporabe frekvenc)

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se lahko izda le za omejeno
območje pokrivanja ter za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev
in je ni mogoče podaljšati.

(1) Z načrti uporabe frekvenc se podrobno opredeli njihovo
uporabo znotraj pasov, ki so za posamezne storitve predvidene
z načrtom razporeditve radiofrekvenčnih pasov ter določi pogoje
uporabe.

(3) Načrte uporabe frekvenc za pasove, ki so v razporeditvi
radiofrekvenčnih pasov namenjeni za radiodifuzijo, pripravi
Agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo.

(3) Odločbo o dodelitvi frekvence ali frekvenčnega pasu, ki je v
načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov namenjena za
storitve radiodifuzije, se izda na podlagi postopka, ki ga ureja 4.
člen tega zakona brez izvedbe javnega razpisa in brez
sodelovanja Sveta za radiodifuzijo, če je uporaba frekvence
namenjena za prireditev.

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino načrtov uporabe
frekvence.

(4) Odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko izda le za čas, ki ne
sme biti daljši od 15 dni in je ni mogoče podaljšati.

(2) Načrte iz prejšnjega odstavka sprejme Agencija.

(5) Imetnik odločbe o dodelitvi frekvence ali frekvenčnega pasu
je dolžan Agenciji sporočiti vse statusne spremembe v roku 30
dni od njihovega nastanka.
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41. člen
(pogoji za izdajo odločbe o dodelitvi)

dovoljenja podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku
veljavnosti predpisani za dodelitev uporabe frekvence ali
frekvenčnega pasu. Glede postopka za podaljšanje dodelitve se
uporabljajo določbe, ki urejajo spremembo odločbe o dodelitvi.

(1) Odločbo o dodelitvi se lahko izda pravni ali fizični osebi, ki ji v
zadnjih desetih letih odločba o dodelitvi ni bila razveljavljena po
uradni dolžnosti na podlagi 1. ter 3. do 6.točke drugega odstavka
47.člena.

(2) Vloga za podaljšanje odločbe o dodelitvi mora prispeti na
Agencijo najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti odločbe.

(2) Agencija zavrne izdajo odločbe o dodelitvi, če ugotovi, da:
45. člen
(prenos odločbe o dodelitvi)

1. vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih razlogov,
2. dodelitev frekvence ne bi bila skladna z akti iz 36. in 37. člena
tega zakona,
3. bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita uporaba
radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge telekomunikacijske
opreme,
4. je vlagatelj v preteklosti večkrat kršil določbe tega zakona
oziroma odločbe o dodelitvi ali ni poravnal zapadlih pristojbin za
uporabo radijskih frekvenc,
5. bi z dodelitvijo frekvence signal radijske opreme povzročil
nesprejemljive motnje v drugi radijski opremi, sprejemnikih ali
električnih oziroma elektronskih sistemih.

Imetnik odločbe o dodelitvi svojo pravico do uporabe frekvence
ali frekvenčnega pasu lahko prenese na drugo pravno ali fizično
osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, le s soglasjem Agencije.

46. člen
(sprememba odločbe o dodelitvi)
(1) Agencija lahko odločbo o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnih
pasov po uradni dolžnosti spremeni skladno z določbami 19.
člena tega zakona:

(3) Odločbo o dodelitvi izda Agencija za določen čas, vendar
največ 10 let.

1. če se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali se
pojavijo nujnejše javne potrebe, kijih ni mogoče zadovoljiti drugače,
2. če je to potrebno zaradi učinkovite izrabe radiofrekvenčnega
spektra v javno korist.
3. če se ni mogoče drugače izogniti škodljivim motnjam,
4. če to zahtevajo ratificirani mednarodni sporazumi,
5. če v skladu z zakonom tako predlaga za radiodifuzne frekvence
Svet za radiodifuzijo.

42. člen
(vsebina odločbe o dodelitvi)
(1) Odločba o dodelitvi frekvence ali frekvenčnega pasu vsebuje
predvsem:
1. podatke o imetniku pravice uporabe frekvence ali frekvenčnega
pasu,
2. frekvenco ali frekvenčni pas, ki se dodeli,
3. območje pokrivanja,
4. čas veljavnosti odločbe o dodelitvi in
5. pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi frekvenc ali
frekvenčnega pasu.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda novo odločbo
o dodelitvi skladno z določbami 19. člena tega zakona, v katerem
lahko določi tudi obseg in rok prilagoditve.
(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka lahko Agencija izjemoma
podaljša veljavnost odločbe o dodelitvi, če so zaradi prilagoditev
iz prejšnjega odstavka stroški prilagoditve nesorazmerno posegli
v koristi, ki jih ima imetnik odločbe o dodelitvi.

(2) Minister podrobneje predpiše vsebino odločbe o dodelitvi iz
prejšnjega odstavka.

(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija odločbo
o dodelitvi tudi razveljavi skladno z določbami 22. člena tega
zakona.

43. člen
(dodelitev frekvenc za opravljanje mobilnih javnih
radijskih storitev)

(6) V primeru iz prejšnjih odstavkov ima imetnik odločbe o dodelitvi
pravico do dodelitve drugih enakovrednih frekvenc, če razlogi za
spremembo ali razveljavitev niso nastali po njegovi krivdi. Če
dodelitev drugih enakovrednih frekvenc ni možna, ima imetnik
odločbe o dodelitvi pravico do odškodnine.

(1) Za opravljanje telekomunikacijskih storitev, za katere je
skladno s tem zakonom treba pridobiti frekvenco, se z dovoljenjem
za opravljanje telekomunikacijskih storitev dodeli tudi uporaba
frekvence.

47. člen
(razveljavitev odločbe o dodelitvi)

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija uporabo frekvence
dodeli po postopku in pod pogoji določenimi za izdajo odločbe o
dodelitvi iz 39. do 42. člena.

(1) Agencija odločbo o dodelitvi razveljavi na predlog imetnika
odločbe o dodelitvi, če je ta izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz
zakona ali drugega predpisa ali dovoljenja.

(3) Pri dodelitvi uporabe frekvence z dovoljenjem za opravljanje
telekomunikacijskih storitev se glede uporabe frekvence
uporabljajo določbe 44. do 47. člena.

(2) Agencija odločbo o dodelitvi razveljavi po uradni dolžnosti, če
ugotovi da:

(4) Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev v
primeru iz prvega odstavka preneha tudi iz razlogov, določenih v
48.členu.

1. je vloga za odločbo o dodelitvi vsebovala neresnične podatke,
2. imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz 41. člena tega zakona,
3. imetnik ne odpravi pomanjkljivosti v roku določenem z odločbo
Agencije, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih
pomanjkljivosti,
4. pristojbina za uporabo frekvenc kljub opozorilu ni plačana,
5. niso izpolnjeni predpisani pogoji za radiodifuzne frekvence,

44. člen
(podaljšanje odločbe o dodelitvi)
(1) Veljavnost odločbe o dodelitvi se lahko na predlog imetnika
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6. se dodeljene frekvence ne uporabljajo v skladu s pogoji iz tega
zakona oziroma iz odločbe o dodelitvi,
7. z dodelitvijo frekvence signal radijske opreme povzroča
nesprejemljive motnje drugi radijski opremi, sprejemnikom ali
električnim oziroma elektronskim sistemom.

(3) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v
javno korist lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno zaradi
gradnje novih objektov in naprav, ki sestavljajo telekomunikacijsko
omrežje.
(4) Lastninska ali druga stvarna pravica se odvzame ali omeji po
postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev
nepremičnin, razen če ta zakon ne določa drugače.

48. člen
(prenehanje odločbe o dodelitvi)
(1) Odločba o dodelitvi preneha:

52. člen
(pridobitev pravice na tujem zemljišču)

1. s pretekom roka, za katerega je bila odločba o dodelitvi izdana,
če se ne podaljša,
2. če je prenehal obstajati imetniki odločbe o dodelitvi,
3. če imetnik ni začel uporabljati frekvence oziroma frekvenčnih
pasov v enem letu po izdaji odločbe ali dodeljene frekvence ni
uporabljal več kot eno leto,
4. z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi skladno z določbami
prejšnjega člena.

(1) Operater, ki mora zgraditi ali rekonstruirati tiste objekte in
naprave, ki sestavljajo telekomunikacijsko omrežje in za katere
je v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditve predpisano
gradbeno dovoljenje, a ni lastnik napremičnin, na katerih naj bi bili
takšni objekti oziroma naprave postavljene oziroma zgrajene,
lahko v postopku razlastitve nastopa kot razlastitveni
upravičenec.
(2) Operater, ki mora izvesti dela iz 7. in 8. odstavka 25. člena
tega zakona na tuji nepremičnini, ali ki mora že zgrajene objekte
in naprave, ki sestavljajo telekomunikacijsko omrežje med seboj
povezati in zato na tuji nepremičnini izvesti podzemne ali nadzemne
telekomunikacijske napeljave in postaviti določene objekte in
naprave, ki so v zvezi z navedenimi napeljavami (v nadaljevanju
besedila: sekundarno telekomunikacijsko omrežje), mora za
postavitev, napeljavo in obratovanje oziroma vzdrževanje
sekundarnega telekomunikacijskega omrežja pridobiti služnost
napeljave, če potrebuje takšno pravico brez časovne omejitve,
lahko pa tudi samo pravico napeljave, če potrebuje takšno pravico
le za določen čas oziroma čas, ki je potreben za izvedbo del.

(2) V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka izda Agencija
odločbo, s katero ugotovi prenehanje odločbe o dodelitvi.
49. člen
(plačilo za dodelitev - pristojbina)
(1) Za dodeljene frekvence oziroma frekvenčne pasove se
plačuje letna pristojbina.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pristojbina ne
plačuje za uporabo frekvenc in frekvenčnih pasov za primere iz
2. in 3. odstavka 38. člena tega zakona in za uporabo frekvenc in
frekvenčnih pasov namenjenih izključno za potrebe za potrebe
varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Ta pristojbina se ne plačuje za uporabo frekvenc in
frekvenčnih pasov, ki so skladno z akti iz 36. in 37. člena namenjeni
za radioamatersko dejavnost.

(3) Kateri objekti, naprave in napeljave sestavljajo sekundarno
telekomunikacijsko omrežje z uredbo potrobneje določi Vlada.
53. člen
(služnost napeljave in pravice napeljave)

(3) Višina pristojbine je odvisna od območja pokrivanja ali gostote
prebivalstva na območju pokrivanja ali frekvence ali širine
frekvenčnega pasu ali kombinacije naštetih. Minister predpiše
način izračuna višine pristojbine.

(1) Služnost napeljave je stvarna pravica, ki zajema naslednja
upravičenja:

50. člen
(skupna uporaba antenskih objektov)

1. graditi oziroma postaviti sekundarno telekomunikacijsko
omrežje;
2. imeti dostop do naprav za potrebe obratovanja in vzdrževanja
celotnega telekomunikacijskega omrežja;
3. odstranjevati veje, korenine in druge naravne ovire pri graditvi,
vzdrževanju in obratovanju omrežja.

(1) Imetniki odločb o dodelitvi se morajo, v skladu s tehničnimi
možnostmi, dogovarjati o skupni uporabi antenskih objektov,
naprav in napeljav.

(2) Za služnost napeljave (v nadaljevanju: služnost) se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja stvarne pravice, o stvarnih
služnostih.

(2) Če ne pride do dogovora iz prejšnjega odstavka, odloči o
sporu Agencija v skladu z 112. členom tega zakona.

(3) Pri izvrševanju upravičenj iz prvega odstavka tega člena
mora operater ravnati tako, da le v najnujnejšem obsegu moti
lastnika pri uživanju lastninske pravice, oziroma tako, da čim
manj ovira redno uporabo zemljišča iz 60. člena za namen, določen
v prostorskem ali drugem aktu.

V. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE

(4) Če lastniku pri delih iz tega člena nastane materialna škoda, jo
je operater dolžan povrniti.

51. člen
(omejitev posegov v zasebno lastnino)

(5) Pravica napeljave je obligacijska pravica, ki zajema upravičenja
iz prvega odstavka tega člena.

(1) Graditev, postavitev, obratovanje in vzdrževanje javnih
telekomunikacijskih omrežij v skladu s predpisi je v javno korist.

(6) O ustanovitvah služnosti napeljave in pravicah napeljave v
upravnem postopku odloča Agencija. Z njeno odločbo se ustanovi
služnost oziroma pravica napeljave in hkrati odmeri odškodnina.

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno načrtovati tako,
da so posegi v zasebno lastnino čim manjši.
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54. člen
(ponudba)

(2) Zoper odločbo ministrstva je dovoljen upravni spor, razen v
delu, ki se nanaša na odškodnino.Ta del odločbe se lahko izpodbija
pred nepravdnim sodiščem.

(1) Operater mora predlagati lastniku zemljišča sklenitev pogodbe
o pravici napeljave oziroma o ustanovitvi služnosti, pri čemer
mora lastniku ponuditi primerno odškodnino.

59. člen
(zemljišča v javni lasti in zemljišča namenjena javni
uporabi)

(2) Primerna odškodnina je enaka plačilu za enakovredno
služnost oziroma obligacijsko pravico, ki bi jo bilo mogoče doseči
v običajnem poslovnem prometu glede na vrsto in obseg pravice
ter lastnosti nepremičnine brez upoštevanja neobičajnih ali
osebnih okoliščin.

(1) Če operater namerava graditi javno telekomunikacijsko
omrežje na zemljišču, ki je v lasti države, občine ali druge osebe
javnega prava, oziroma na zemljišču, ki je namenjeno javni
uporabi, izvajanju javne službe oziroma drugih javnih funkcij, mora
predlagati lastniku oziroma upravljavcu zemljišča sklenitev
pogodbe o ustanovitvi služnosti oziroma pravice napeljave.

55. člen
(prisilna omejitev lastninske pravice)

(2) Organ oziroma nosilec javnega pooblastila, pristojen za
zagotavljanje javnega interesa v zvezi z zemljiščem iz prejšnjega
odstavka, lahko postavi operaterju tehnične in druge pogoje z
namenom, da se prepreči oviranje redne uporabe zemljišča za
namen, za katerega je zemljišče predvideno s prostorskim ali
drugim aktom.

Če lastnik v 30 dneh po prejemu pisne pogodbe ne pristane na
njeno sklenitev, lahko operater predlaga Agenciji ustanovitev
služnosti oziroma pravice napeljave.
56. člen
(pogoji)

60. člen
(ustanovitev služnosti oziroma pravice napeljave na
javnem zemljišču)

(1) Agencija ugodi zahtevi za ustanovitev služnosti oziroma
pravice napeljave:
1. če je pridobitev te pravice za operaterja nujen pogoj za gradnjo
javnega telekomunikacijskega omrežja,
2. če je bilo pri načrtovanju javnega telekomunikacijskega omrežja
upoštevano načelo iz drugega odstavka 51. člena in
3. če izvrševanje služnosti oziroma pravice napeljave ne bo
bistveno oviralo lastnika pri uživanju lastninske pravice.

(1) Če v 30 dneh po prejemu pisne ponudbe upravljavec ne
pristane na sklenitev pogodbe, lahko operater od Agencije zahteva
ustanovitev služnosti oziroma pravice napeljave.
(2) Agencija ustanovi služnost oziroma pravico napeljave, če
ugotovi, da izvrševanje te pravice ne bo oviralo redne uporabe
zemljišča za namen, za katerega je zemljišče predvideno. Če se
operater strinja, lahko Agencija na predlog upravljavca oziroma
pristojnega organa ali nosilca javnega pooblastila v odločbi naloži
operaterju ukrepe za zagotovitev redne uporabe zemljišča; če se
operater s takimi ukrepi ne strinja, pa Agencija zahtevo operaterja
za ustanovitev pravice napeljave zavrne.

(2) Za bistveno oviranje pri uživanju lastninske pravice se šteje,
če se lastniku onemogoči ali znatno oteži dostop do zemljišča ali
objekta na njem ali opravljanje gospodarske dejavnosti, ali če se
znatno zmanjša vrednost zemljišča oziroma objekta na njem.
(3) Služnost oziroma pravica napeljave se ustanovi v takšnem
obsegu in za takšno časovno obdobje, kot je nujno potrebno za
gradnjo oziroma postavitev, vzdrževanje in obratovanje javnega
telekomunikacijskega omrežja.

(3) Če se po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka ugotovi,
da gradnja, vzdrževanje ali obratovanje ovira redno uporabo
zemljišča, lahko Agencija na predlog upravljavca oziroma
pristojnega organa ali nosilca javnega pooblastila razveljavi odločbo
oziroma naloži operaterju ukrepe v skladu s prejšnjim odstavkom.
Agencija mora pri odločanju pretehtati javni interes, ki ga zastopa
upravljavec oziroma pristojni organ ali nosilec javnega pooblastila,
javni interes v zvezi z ohranitvijo telekomunikacijskega omrežja
na obstoječi lokaciji in interes operaterja.

57. člen
(začetek izvrševanja)
(1) Služnost oziroma pravica napeljave se lahko začne izvrševati,
ko je odločba dokončna.

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka operaterju nastane
materialna škoda, jo je dolžan upravljavec povrniti. V sporu
odškodnino odmeri nepravdno sodišče.

(2) Če operater služnosti oziroma pravice napeljave za gradnjo
oziroma postavitev, vzdrževanje in obratovanje javnega
telekomunikacijskega omrežja nujno ne potrebuje več, Agencija
na zahtevo lastnika razveljavi odločbo o ustanovitvi te pravice.

(5) Upravljavec je oseba ali organ, ki ima na podlagi predpisa,
pogodbe ali drugega akta pristojnost, da opravlja z zemljiščem v
lasti države ali občine.

(3) Agencija na zahtevo lastnika razveljavi odločbo o ustanovitvi
služnosti oziroma pravice uporabe tudi v primeru, da operater v
treh letih po pridobitvi pravice ne izvrši posega, zaradi katerega
je bila pravica ustanovljena. Agencija lahko na zahtevo operaterja
ta rok podaljša, če operater izkaže utemeljene razloge, za obstoj
katerih ni kriv.

61. člen
(prestavitev drugih napeljav)
(1) Operater lahko v primeru, da gre za zemljišče v lasti države,
občine, javnega zavoda oziroma druge osebe javnega prava, v
kateri ni udeležen zasebni kapital, v zahtevi za ustanovitev
služnosti oziroma pravice napeljave zahteva premestitev ali
spremembo obstoječih drugih napeljav, vendar le, če se
telekomunikacijskega omrežja sicer ne bi dalo zgraditi, druge
napeljave pa se lahko brez negativnih posledic za njihovo uporabo
namestijo drugje.

58. člen
(pravna sredstva)
(1) O pritožbi zoper odločbo o ustanovitvi služnosti oziroma
pravice napeljave odloča ministrstvo.
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(2) V primeru, da je za prestavitev obstoječih drugih napeljav
potrebna omejitev lastninske pravice, lahko operater nastopa kot
predlagatelj omejitve lastninske pravice v skladu z zakonom.

66. člen
(operaterji s pomembno tržno močjo)
(1) Operater ima po tem zakonu pomembno tržno moč, če je kot
ponudnik ali uporabnik na ustreznem območju ali storitvenem
segmentu tržišča le malo ali nič izpostavljen konkurenci oziroma
ima v primerjavi s konkurenti na trgu izjemen položaj zaradi
možnosti vplivanja na tržne pogoje, zaradi nesorazmerno velikega
obsega poslovanja v primerjavi s velikostjo trga, zaradi
obvladovanja sredstev za dostop do končnih uporabnikov,
dostopa do finančnih virov oziroma glede izkušenj pri zagotavljanju
proizvodov in storitev.

(3) Stroške premestitve v celoti krije operater.
(4) Kasnejše graditve drugih napeljav je po možnosti treba opraviti
tako, da ne vplivajo moteče na obstoječe telekomunikacijske vode.

62. člen
(subsidiarna uporaba zakona)

(2) Šteje se, da ima operater pomembno tržno moč, če ima na
ustreznem območju ali storitvenem segmentu trga več kot 25 "Zoni delež, pri čemer se tržni delež operaterjev, ki so odvisna in
obvladujoča podjetja v smislu zakona, ki ureja varstvo
konkurence, upošteva skupaj in v celoti za vse te operaterje.

Določbe tega zakona o vprašanjih v zvezi z napeljavo javnega
telekomunikacijskega omrežja na zemljiščih v javni lasti oziroma
na zemljiščih, ki služijo javni uporabi, izvajanju javnih služb ali
drugih javnih funkcij, se ne uporabljajo za državne ceste in za
druge vrste zemljišč, glede katerih usklajevanje različnih vrst
uporabe ureja drug zakon.

(3) Na podlagi kriterijev prvega odstavka tega člena lahko Agencija
določi, da ima pomembno tržno moč tudi operater oziroma
operaterji z manj kot 25 % določenega trga oziroma da operater
ali operaterji z več kot 25 % določenega trga nimajo pomembne
tržne moči.

63. člen
(uporaba določb predpisov o razlastitvi)
Glede vprašanj v zvezi s prisilno omejitvijo lastninske pravice, ki
s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja razlastitev.

(4) Agencija odloči o tem, da ima posamezen operater pomembno
tržno moč z odločbo po uradni dolžnosti ali na predlog stranke.

64. člen
(skupna uporaba objektov)

(5) Agencija najmanj enkrat letno, po potrebi pa tudi pogosteje,
objavi firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika
oziroma naziv operaterjev s pomembno tržno močjo, in sicer po
posameznih telekomunikacijskih storitvah in območjih, kjer ti
operaterji te storitve opravljajo.

(1) Če na javnem ali zasebnem zemljišču nadaljna izgradnja
telekomunikacijskih omrežij ni mogoča ali je mogoča samo z
nesorazmerno velikimi stroški, se morajo operaterji dogovoriti o
skupni uporabi objektov oziroma napeljav.

67. člen
(odprt dostop do omrežij)

(2) Za skupno uporabo je treba plačati ustrezno denarno
nadomestilo. Če med operaterji ne pride do dogovora, o tem odloči
Agencija. Pri tem je dokazno breme na strani operaterja, ki je
zavrnil skupno uporabo.

(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij in storitev s
pomembno tržno močjo morajo omogočiti dostop do svojih omrežij
oziroma storitev na podlagi javno objavljenih, objektivnih in
preglednih pogojev, ki obsegajo vse dejavnosti, vezane na izvedbo
dostopa, kot so sporočanje informacij, dogovarjanje o dostopu,
roki izvedbe dostopa in drugo.

VI. ZAGOTAVLJANJE KONKURENCE IN ODPRTOSTI
OMREŽJA

(2) Pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti za podobne
storitve v podobnih okoliščinah podobni in da morajo biti enaki
pogojem, kot jih operater zagotavlja za enake storitve za sebe
oziroma od njega odvisna podjetja (nediskriminatornost).

65. člen
(splošne določbe)
(1) Agencija in državni organi so dolžni na trgu telekomunikacijskih
storitev zagotavljati varstvo konkurence in preprečevanje njenega
omejevanja in pri tem zlasti:

(3) Pravnim in fizičnim osebam, ki želijo dostop do omrežja, mora
operater iz prvega odstavka tega člena dati potrebne podatke v
primernem roku, vključno s spremembami, načrtovanimi v
naslednjih šestih mesecih.

1.
2.
3.
4.

(4) Dostop do storitev iz prvega odstavka tega člena sme operater
zavrniti ali enostransko prekiniti in končati ter občutno zmanjšati
le, če je to nujno potrebno zaradi bistvenih zahtev, ki se nanašajo
na:

zagotavljati enake možnosti udeležencev,
spodbujati nove ponudnike pri vstopu na trg,
zagotavljati odprtost telekomunikacijskih omrežij,
spremljati in spodbujati razvoj konkurence ter reševati spore
med udeleženci na trgu v skladu s tem zakonom,
5. preprečevati izkoriščanje pomembne tržne moči ali
prevladujočega položaja in druge zlorabe na trgu in
6. pospeševati uvajanje novih tehnologij.
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varnost obratovanja omrežja,
vzdrževanje celovitosti omrežja,
medsebojno delovanje storitev v opravičljivih primerih,
zaščito podatkov v opravičljivih primerih,
uporabo predpisov o varovanju okolja v opravičljivih primerih,
racionalno rabo radiofrekvenčnega spektra v opravičljivih
primerih.
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(5) Operater mora Agenciji in pravni oziroma fizični osebi, ki
zahteva dostop do omrežja ali storitev sporočiti, zaradi katerih
bistvenih zahtev je le-temu zavrnil ali omejil dostop do omrežja
oziroma storitev.

zadostne (minimalne) kapacitete vodov z vsemi vmesniki,
predvidenimi s standardi v 68. členu.
(2) Morebitni dogovor med operaterji o skupnem zagotavljanju
kapacitet oziroma vmesnikov je veljaven le, če za vsak primer
posebej Agencija z odločbo ta dogovor odobri.

(6) Agencija s svojim splošnim aktom, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, podrobneje uredi bistvene zahteve, ki
se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom tega člena.

70. člen
(fiksne javne telefonske storitve)

(7) Agencija lahko operaterju iz prvega odstavka tega člena za
izpolnitev obveznosti iz tega člena z odločbo naloži ali prepove
dejanja in ukrepe, kot so zlasti sprememba splošnih pogojev
dostopa do omrežij ali storitev ter naloži ali prepove dostop do
omrežja v posamičnem primeru.

(1) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega
telefonskega omrežja, morajo svojim naročnikom omogočiti
dostop do službe informacij o telefonskih naročnikih in do
posredovalca za pomoč pri vzpostavljanju zvez ter brezplačen
dostop do številk 112 in 113 ter skleniti z naročnikom pogodbo, v
kateri mora biti navedena vrsta storitve, ki jo operater nudi, in
pogoji, pod katerimi bo zagotavljal to storitev in ki obsegati najmanj
rok za prvo priključitev, način vzdrževanja, nadomestilo za
prekinitve, raven kakovosti storitve ter bistvene določbe o
postopku za pritožbe.

(8) Pogodbe in sporazumi, ki jih sklene operater iz prvega
odstavka tega člena v nasprotju z določbami tega člena so nični.
«
68. člen
(vmesniki)
(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev
s pomembno tržno močjo morajo nuditi vmesnike, ki jih določajo
standardi, katerih reference za posamezno vrsto storitev oziroma
omrežja s svojim splošnim aktom določi Agencija in objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa nudijo tudi druge
vmesnike.

(2) Agencija lahko na zahtevo predstavnikov organizacije
uporabnikov ali na svojo pobudo naloži operaterju spremembo
splošnih pogojev pogodbe ali nadomestil za prekinitve, če niso
skladni z določbami tega zakona.
(3) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega
telefonskega omrežja, so dolžni na svojem delu trga ponuditi
vrste vmesnikov s tehničnimi specifikacijami kot je predvideno v
68. členu tega zakona.

(2) Če uporabnik zahteva poseben vmesnik oziroma dostop,
morajo operaterji s pomembno tržno močjo zahtevi ugoditi, če je
le-ta razumna in ne vodi do diskriminacije uporabnikov.

(4) Agencija lahko operaterjem fiksnega javnega telefonskega
omrežja oziroma storitev postavi cilje glede kakovosti in ustrezne
definicije, način njenega spremljanja oziroma merjenja ter način
poročanja o rezultatih in jih objavi v skladu z 110. členom tega
zakona.

(3) Zahtevo iz drugega odstavka tega člena lahko operater zavrne
le, če je mogoče uporabiti drugačno možnost dostopa in je zahteva
neprimerna glede razpoložljivih sredstev, potrebnih za uresničitev
dostopa.
(4) Preden zahtevo iz drugega odstavka tega člena zavrne, mora
operater razloge za zavrnitev za vsak primer posebej pisno
predložiti Agenciji.

(5) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega omrežja,
so dolžni zagotoviti, v skladu z uveljavljenimi standardi oziroma
standardi, katerih reference določi Agencija v splošnem aktu in
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najmanj funkcije, ki jih
v tem splošnem aktu določi Agencija.

(5) O tehničnih in komercialnih vprašanjih posebnega dostopa ali
vmesnika se stranke dogovorijo same, pri čemer pa morajo biti
cene stroškovno naravnane, operaterji pa morajo na zahteve
sproti in temeljito odgovarjati.

(6) Agencija v splošnem aktu iz 5. odstavka tega člena določi,
katerih funkcij operater ne sme posebej zaračunavati.

(6) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev
s pomembno tržno močjo morajo objaviti ter sporočiti Agenciji
podatke o tipih razpoložljivih vmesnikov ter o tem, kje je mogoče
dobiti natančne tehnične specifikacije vmesnikov, kot tudi
nameravane spremembe teh vmesnikov en mesec pred njihovo
uveljavitvijo.

(7) Agencija lahko odloči, da operaterjem, ki nimajo pomembne
tržne moči, zaradi ekonomskih ali tehničnih razlogov začasno ni
treba realizirati zahtev iz 5. odstavka tega člena.
71. člen
(mobilne javne radijske storitve)

(7) Agencija operaterju iz prvega odstavka tega člena za izpolnitev
obveznosti iz tega člena z odločbo naloži ali prepove dejanja in
ukrepe, kot so zlasti naložitev zagotavljanja standardnih
vmesnikov, kot tudi naložitev uporabe posebnega vmesnika
oziroma dostopa ter določitev pogojev tega dostopa v posamičnem
primeru.

(1) 1. in 2. odstavek 70. člena tega zakona velja tudi za operaterje
mobilnih javnih radijskih storitev.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za
operaterje mobilnih javnih radijskih storitev, ki kot sestavni del
storitve ne omogočajo prenosa govora.

(8) Agencija objavi ukrepe iz prejšnjega odstavka v skladu z 110.
členom tega zakona.

72. člen
(medomrežno povezovanje)

69. člen
(zakupljeni vodi)

(1) Operaterji si morajo prizadevati za omogočanje in zboljšanje
medsebojnega komuniciranja uporabnikov različnih javnih
telekomunikacijskih omrežij in se o medomrežnih povezavah
dogovarjati z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih storitev

(1) Ponudnik zakupa vodov s pomembno tržno močjo je dolžan
sam ali skupaj z drugimi operaterji na svojem delu trga ponuditi
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in jim na njihovo povpraševanje dati ponudbo za medomrežno
povezovanje ter omogočiti svojim uporabnikom, da lahko
komunicirajo z drugimi uporabniki.

VII. SPLOŠNI POGOJI IN CENE
73. člen
(predložitev, odobritev in objava
splošnih pogojev in cen)

(2) Operaterji so dolžni informacije, ki jih pridobijo v zvezi z
medomrežnimi povezavami, uporabiti izključno za namene, za
katere so bile informacije pridobljene.

(1) Za opravljanje telekomunikacijskih storitev, za katere je po
tem zakonu treba pridobiti dovoljenje, morajo operaterji pripraviti
opis storitev in splošne pogoje (v nadaljevanju: splošni pogoji) ter
podrobno določiti cene teh storitev in jih dostaviti Agenciji.

(3) Agencija sme z odločbo za posamezne primere za določen
čas delno ali v celoti oprostiti posameznega operaterja obveznosti
iz prvega odstavka, če so možne tehnično in komercialno
uporabne alternative in če je zahtevana medomrežna povezava
neprimerna glede na razpoložljive vire.

(2) Sestavni del splošnih pogojev operaterjev fiksnega javnega
telefonskega omrežja oziroma storitev, mobilnih javnih radijskih
storitev in zakupa vodov s pomembno tržno močjo mora biti tudi
vzorčna pogodba za uporabnike.

(4) Pri oprostitvi obveznosti povezovanja na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena s tujimi operaterji upošteva Agencija določbe
sprejetih mednarodnih sporazumov, vzajemnost pri medsebojnih
povezavah ter morebitne negativne posledice na delovanje
konkurence.

(3) Splošne pogoje in cene iz prvega odstavka tega člena ter
vsako njihovo spremembo in dopolnitev, so dolžni operaterji v
celoti, jasno in v primerni obliki objaviti najmanj en mesec pred
njihovo uveljavitvijo.

(5) Operaterji fiksnega javnega telefonskega omrežja oziroma
storitev, operaterji zakupljenih vodov in mobilnih javnih radijskih
storitev oziroma omrežja s pomembno tržno močjo so dolžni
ugoditi vsem razumnim zahtevam za medomrežne povezave,
vključno z zahtevo po posebnih vmesnikih.

(4) Operaterji mobilnih javnih radijskih storitev s pomembno tržno
močjo morajo pred uveljavitvijo splošnih pogojev pridobiti nanje
soglasje Agencije, operaterji zakupa vodov, ki imajo pomembno
tržno moč ter fiksnega telefonskega omrežja pa morajo pridobiti
soglasje tudi na cene storitev.

(6) Operaterji iz prejšnjega odstavka tega člena morajo kopije
pogodb o medomrežnih povezavah kot tudi njihove morebitne
dopolnitve ali spremembe dostaviti Agenciji najkasneje do roka,
ko postanejo pogodbe veljavne.

(5) Agencija izda soglasje k splošnim pogojem in cenam v šestih
tednih od dneva prejema, pri čemer lahko po predhodnem
obvestilu stranke ta rok podaljša za dva tedna, če so potrebni
dodatni podatki in izračuni.

(7) Agencija mora zagotoviti, da je vsebina pogodb iz prejšnjega
odstavka tega člena, razen dela, ki predstavlja poslovno strategijo,
vendar najmanj podrobnosti o cenah medomrežnih povezav,
pogoji in roki kot tudi morebitni prispevki za zagotavljanje
univerzalnih storitev, dostopna interesentom.

(6) Če Agencija v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne izda
in vroči stranki soglasja, se šteje, da je soglasje dano.
(7) Agencija lahko po postopku, določenem s tem zakonom, naloži
spremembo splošnih pogojev in cen, če je to potrebno zaradi
varstva uporabnikov ali zagotovitve konkurence, tudi po tem, ko
je bilo soglasje že dano.

(8) Če operaterji v šestih tednih po podani zahtevi za medomrežno
povezavo ne dosežejo sporazuma o tem, določi Agencija z odločbo
na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti postopke, roke in pogoje
(vključujoč kapaciteto), pod katerimi morajo operaterji vzpostaviti
medsebojno povezavo; pri tem lahko Agencija naloži medsebojno
povezavo v interesu uporabnikov tudi, če operaterji niso
zainteresirani zanjo.

(8) Agencija lahko operaterju prepove opravljanje
telekomunikacijskih storitev pod drugačnimi pogoji ali za drugačno
ceno, kot so tisti, za katere je bilo dano soglasje, ne glede na
morebitna drugačna operaterjeva pogodbena razmerja, razen
če pri storitvah zakupa vodov za posamezen primer ni Agencija
odstopa od teh splošnih pogojev in cen predhodno odobrila z
odločbo.

(9) Odločba iz prejšnjega odstavka tega člena nadomesti
sporazum o medomrežni povezavi, v kolikor in dokler stranke ne
sklenejo o tem sporazuma, ki je usklajen s tem zakonom in odločbo.
(10) Določba 8. odstavka 67. člena tega zakona se uporablja tudi
za sporazume o medomrežnem povezovanju v skladu s tem
členom zakona.

(9) Če Agencija po predložitvi, vendar pred objavo splošnih
pogojev oziroma cen storitev, za katere po tem členu ni treba
pridobiti soglasja, sporoči operaterju svoje pripombe in predloge,
mora operater v primeru, da jih ne upošteva, razloge za to pisno
sporočiti Agenciji pred njihovo objavo.

(11) Operaterji fiksnih javnih telefonskih omrežij oziroma storitev
in zakupa vodov s pomembno tržno močjo morajo objaviti vzorčno
(referenčno) ponudbo o medomrežnem povezovanju, primerno
obdelano po tržnih komponentah s cenami, roki in pogoji, ki se za
različne kategorije uporabnikov lahko razlikujejo, ne smejo pa
omejevati konkurence.

74. člen
(oblikovanje cen)

(12) Če Agencija oceni, da vzorčna ponudba ne vsebuje vseh
elementov ali ni sestavljena po načelih objektivnosti, nevezanosti,
preglednosti, nediskriminacije ali stroškovne naravnanosti, ovira
konkurenco ali ne ustreza drugim določbam tega zakona oziroma
sprejetim mednarodnim sporazumom, naloži z odločbo operaterju,
da ponudbo v določenem roku spremeni ali dopolni na način, kot
je določeno v odločbi.
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(1) Cene in z njimi povezani elementi telekomunikacijskih storitev
morajo temeljiti na stroških učinkovitega zagotavljanja storitev in
morajo biti za istovrstne storitve istega operaterja enake v vsej
državi ali na vsem območju delovanja operaterja, če ta ne deluje
v vsej državi.
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(2) Cene in z njimi povezani elementi storitev fiksnega telefonskega
omrežja in storitev operaterjev s pomembno tržno močjo smejo
obsegati dejanske stroške opravljanja posameznih storitev.

(2) Operater s pomembno tržno močjo ne sme medsebojno
subvencionirati različnih telekomunikacijskih storitev, ki jih opravlja
na podlagi dovoljenja, niti le-teh storitev s storitvami, za katere
dovoljenje ni potrebno.

(3) Cene in z njimi povezani elementi, vključno z morebitnimi
popusti, storitev fiksnega telefonskega omrežja in storitev
operaterjev s pomembno tržno močjo morajo:

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo imeti
operaterji ustrezno ločitev na organizacijski ali računovodski ravni
med različnimi poslovnimi dejavnostmi, ki zagotavlja preglednost
računovodskih informacij.

1. biti dovolj razvezane, da uporabniku ni treba plačevati funkcij,
ki jih ne uporablja,
2. biti pregledne, primerno objavljene in nediskriminacijske, da
omogočajo enako obravnavo vseh uporabnikov,
3. temeljiti na objektivnih kriterijih,
4. take, da so morebitni popusti tako naravnani, da v primeru
vezave storitev ali proizvodov ne ovirajo delovanja konkurence.

(4) Obveznosti o prepovedi subvencioniranja iz tega člena imajo
operaterji, ki dosežejo skupen prihodek 2 milijardi tolarjev na
telekomunikacijskem tržišču.
77. člen
(računovodstvo)

(4) Cene in z njimi povezani elementi storitev fiksnega telefonskega
omrežja oziroma storitev operaterjev s pomembno tržno močjo
morajo biti neodvisne od vrste uporabnikove rabe, če ta raba ne
zahteva dodatnih funkcij ali naprav v javnem omrežju in oblikovane
v skladu z določbami tega zakona, ki veljajo za univerzalne storitve.

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev morajo za izvajanje
določb o stroškovni naravnanosti cen zagotoviti ločeno
računovodsko, spremljanje vsake izmed telekomunikacijskih
storitev, ki jih opravljajo, in način vodenja računovodstva redno
letno revidirati ter objaviti revizijsko poročilo, v katerem mora biti
potrjena pravilnost vodenja računovodstva.

(5) Cene in z njimi povezani elementi storitev zakupa vodov
operaterjev s pomembno tržno močjo morajo biti neodvisne od
vrste uporabnikove rabe, če ta raba ne zahteva dodatnih funkcij
ali naprav v omrežju in v odvisnosti od funkcij med omrežnimi
priključnimi točkami praviloma obsegajo:

(2) Organizacije, ki poleg radiodifuzne dejavnosti opravljajo tudi
druge telekomunikacijske storitve, morajo voditi za obe dejavnosti
ločeno računovodstvo, kot je to predvideno v prejšnjem odstavku
tega člena.

1. začetno priključitveno obremenitev,
2. periodično obremenitev za zakup in
3. druge obremenitve.

(3) Operaterji javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma
storitev morajo objaviti revidirane letne računovodske izkaze ter
pripraviti in objaviti finančno poročilo.

(6) Ne glede na določbe tega člena lahko cene za osebe s
posebnimi zahtevami (invalide) odstopajo od teh kriterijev.
(7) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo oblikovanja
cen, s katero podrobneje uredi način izvrševanja zahtev tega
zakona glede oblikovanja cen.

(4) Agencija nadzira izvajanje določb tega zakona o prepovedi
subvencioniranja, o načinu vodenja računovodstva in o stroškovni
naravnanosti cen na način in s pooblastili, ki jih ima za izvajanje
nadzora po tem zakonu.

75. člen
(splošni pogoji)

(5) Agencija lahko v splošnem aktu določi način vodenja
računovodstva in uresničevanju zahteve tega zakona o prepovedi
subvencioniranja.

(1) Minister predpiše obvezne sestavine in druge elemente
splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega
telefonskega omrežja oziroma storitev, mobilnih javnih radijskih
omrežij oziroma storitev ter zakupa vodov, zlasti pa:

VIII. UNIVERZALNE STORITVE

1. pogoje dobave in uporabe,
2. tehnične karakteristike vmesnikov s pogoji za priključitev
terminalske opreme,
3. kapacitete, kakovost in karakteristike dobav,
4. način zagotavljanja informacij za potrebe uporabnikov,
5. način reševanja pritožb uporabnikov.

78. člen
(obseg univerzalnih storitev)
(1) Univerzalne storitve obsegajo:
1. za vsakogar, ki to zahteva, možnost dostopa do fiksnega
javnega telefonskega omrežja z možnostjo vzpostavljanja in
sprejemanja domačih in mednarodnih klicev, prenosa zvokovnih
informacij ter tej pasovni širini primeren prenos faksimilnih sporočil
in prenos podatkov s pomočjo modema,
2. neomejen brezplačni dostop do številk 112 in 113 in dostop do
teh številk iz javnih govorilnic tudi brez sredstva za aktiviranje
govorilnic,
3. dostop do pomoči posredovalca za pomoč pri vzpostavljanju
zvez in do službe informacij o naročnikih,
4. primerno pokritost z javnimi govorilnicami.

(2) Predpis iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje tudi
pogoje za zagotovitev učinkovite konkurence, tehnične pogoje,
pogoje glede standardov in bistvenih zahtev, varovanja okolja in
kakovosti zvez.
76. člen
(prepoved subvencioniranja)
(1) Operaterji, ki opravljajo drugo gospodarsko dejavnost, pri
kateri imajo na trgu prevladujoč položaj v smislu zakona, ki ureja
varstvo konkurence, ali imajo pravico opravljati neko gospodarsko
dejavnost oziroma uporabljati naravno dobrino ali drugo omejeno
sredstvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo vsem (posebne ali
izključne pravice), opravljajo telekomunikacijske storitve v pravno
neodvisni družbi.
poročevalec, št. 10

(2) Vlada s predpisom določi raven dostopne cene storitev iz
prejšnjega odstavka na usklajen predlog resornega ministrtstva
za cene in ministrstva za telekomunikacije.
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(3) Vlada lahko s predpisom poveča obseg univerzalnih storitev
v odvisnosti od razvoja telekomunikacij, tehnološkega razvoja in
povpraševanja.

(4) Agencija lahko s splošnim aktom določi vrste stroškov in
način izračuna nadomestila.

(4) Minister predpiše standarde kakovosti univerzalnih storitev
ter v tem okviru predpiše zlasti prenosne in prometne parametre,
dobavne roke, razpoložljivost, pokritost z javnimi govorilnicami in
roke odprave napak.

83. člen
(posebni primeri)
(1) Operater telekomunikacijskih storitev, za katerih opravljanje
je skladno z 26.členom tega zakona treba pridobiti dovoljenje, je
dolžan, na zahtevo državnih organov, pristojnih za socialne zadeve
ali za regionalni razvoj, določenim osebam ali na določenem
področju zagotoviti tudi druge telekomunikacijske storitve, zlasti
pa telefone za enostavni klic za pomoč v nuji, nižje cene za
določene skupine uporabnikov in podobno, na stroške tistega, ki
tako zahtevo postavi.

79. člen
(zagotavljanje univerzalnih storitev)
Če Agencija ugotovi, da se univerzalne storitve na določenem
območju ne zagotavljajo skladno z določbami 78. člena tega
zakona ali je mogoče utemeljeno pričakovati, da se ne bodo
izvajale, ali če predstavlja zagotavljanje univerzalnih storitev
nesorazmerno obremenitev za posameznega operaterja, zagotovi
njihovo opravljanje na podlagi javnega razpisa.

(2) Za posebne primere se šteje tudi zagotavljanje
telekomunikacijskih storitev na zahtevo pristojnega organa za
potrebe nacionalne varnosti.
(3) Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne
zadeve ali za regionalni razvoj, ministrom, pristojnim za notranje
zadeve in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije, način izvajanja in obračunavanja telekomunikacijskih
storitev iz prejšnjega odstavka.

80. člen
(javni razpis)
(1) Agencija na podlagi javnega razpisa z odločbo dopolni
dovoljenje iz 26. člena tega zakona z obveznostmi zagotavljanja
univerzalnih storitev.

84. člen
(financiranje univerzalnih storitev)

(2) Za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo določbe 5. do 16. člena tega zakona.
(3) Pri izboru operaterja Agencija kot merilo za izbor upošteva
zlasti višino nadomestila operaterju za zagotavljanje univerzalnih
storitev ter stopnjo zadovoljevanja uporabnikov.

(1) Stroške nadomestila za zagotavljanje univerzalnih storitev iz
82. člena tega zakona, pokrivajo operaterji telekomunikacijskih
storitev, za opravljanje katerih je skladno z določbami tega zakona
treba pridobiti dovoljenje .

81. člen
(naložitev obveznosti)

(2) Delež prispevka posameznega operaterja določi Agencija
glede na delež prihodka posameznega operaterja iz opravljanja
telekomunikacijskih storitev v prihodku iz opravljanja
telekomunikacijskih storitev vseh operaterjev z dovoljenji.

(1) Če ni mogoče zagotoviti zagotavljanja univerzalnih storitev na
način in po postopku iz 80. člena tega zakona, Agencija po uradni
dolžnosti z odločbo nalpži obveznost zagotavljanja univerzalnih
storitev operaterju javnih telekomunikacijskih storitev s pomembno
tržno močjo.
)
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je operater upravičen do
nadomestila za zagotavljanje univerzalnih storitev, če stroški, ki
jih ima z zagotavljanjem univerzalnih storitev presegajo prihodke
od teh storitev.

(3) Operater iz drugega odstavka tega člena plačuje svoj
prispevek neposredno izvajalcu univerzalnih storitev.
(4) Operaterji iz prejšnjega odstavka vsako leto obvestijo Agencijo
o prihodkih iz opravljanja telekomunikacijskih storitev.
(5) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne ravna skladno z določbami
prejšnjega odstavka, lahko Agencija na njene stroške pregleda
podatke in oceni prihodke po postopku, ki velja za odmero davčnih
obveznosti.

82. člen
(nadomestilo za zagotavljanje univerzalnih storitev)

(6) Podatki o stroških nadomestila za zagotavljanje univerzalnih
storitev, načinu njihove razporeditve in uporabe ter delih, ki so
bila financirana, so javni. Agencija v ta namen vsako leto objavi
letno poročilo o stroških nadomestila za zagotavljanje univerzalnih
storitev in o vseh prispevkih za njegovo pokrivanje.

(1) Operater, ki zagotavlja univerzalne storitve skladno z
določbami 80. in 81. člena tega zakona, je upravičen do
nadomestila.
(2) Nadomestilo operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve
skladno z določbo 81. člena tega zakona obsega povračilo razlike
med dejanskimi dolgoročnimi dodatnimi stroški, skupaj z obrestmi
na vloženi kapital, in prihodki od teh storitev. Nadomestilo
operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve v skladu z 80. členom
tega zakona se določi na podlagi rezultatov javnega razpisa.

85. člen
(stavka)
(1) Ob stavki morajo operaterji, ki so dolžni izvajati univerzalne
storitve iz 78. člena tega zakona in storitve za potrebe varnosti
ter obrambe države, zagotoviti njihovo nemoteno izvajanje.

(3) Operater fiksnega javnega telefonskega omrežja ali storitev,
ki ima več kot 80 %-ni tržni delež po obsegu celotnega prihodka
na ozemlju države, je dolžan zagotavljati univerzalne storitve
brez pravice do nadomestila.
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(2) Operaterji iz prejšnjega odstavka so dolžni v času stavke s
sklepom določiti delavce, ki morajo med stavko omogočiti izvajanje
nalog iz prejšnjega odstavka. Neizpolnjevanje teh nalog je hujša
kršitev delovnih obveznosti, za katere se izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.
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IX. RADIJSKA INTERMINALSKA
OPREMA

(2) Pooblaščena oseba lahko prepove uporabo ali trženje opreme
iz prejšnjega odstavka ali sprejme druge ukrepe, s katerimi
prepreči trženje ali uporabo opreme iz prejšnjega odstavka.

86. člen
(radijska in terminalska oprema)

(3) Operaterji ne smejo iz tehničnih razlogov zavrniti priključitve
terminalske opreme na primerne vmesnike, če ta oprema ustreza
zahtevam tega zakona.

(1) Radijska in terminalska oprema, ki je skladna z določbami
tega zakona, se lahko prosto trži, prosto prenaša in uporablja v
Republiki Sloveniji pod pogojem, da je pravilno montirana in
vzdrževana.

(4) Če oprema, ki je sicer označena in deklarirana skladno s tem
zakonom, povzroča resne poškodbe omrežju ali škodljive
radiofrekvenčne motnje ali škodo pri delovanju omrežja, lahko
operater javnega telekomunikacijskega omrežja zavrne njeno
priključitev na svoje omrežje oziroma jo lahko izključi ali odstrani
iz uporabe. Operater mora o tem nemudoma obvestiti uporabnika
in Agencijo, ki lahko tak ukrep potrdi ali pa prekliče.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se nanašajo tudi na medicinsko
opremo in opremo motornih vozil, ki imajo radijsko ali terminalsko
opremo vgrajeno kot svoj sestavni del ali dodatek.
(3) Določbe tega poglavja se ne nanašajo na:

(5) Če radijska oprema ogroža delovanje radionavigacijskih služb,
služb za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ali resno poslabšuje, pogosto
moti ali prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s
sprejetimi mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, lahko Agencija prepove ali omeji njeno
trženje ali odredi izločitev iz uporabe.

1. sprejemnike, namenjene izključno za sprejem zvokovnih
oziroma televizijskih programov, kabelske in žične napeljave,
2. radijsko in terminalsko opremo, ki jo urejajo posebni predpisi in
je namenjena za civilno letalstvo, upravljanje zračnega prometa
in pomorski promet,
3. radijsko in terminalsko opremo, ki se uporablja izključno za
potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

(6) Če je radijska postaja namenjena uporabi v frekvenčnem
pasu, ki v razporeditvi frekvenčnih pasov ni predviden za tako
uporabo, mora njen dobavitelj o tem obvestiti Agencijo najkasneje
štiri tedne pred začetkom dobave.

(4) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka se določbe tega poglavja
ne nanašajo tudi na radijsko opremo iz samogradnje, ki jo
uporabljajo radioamaterji, razen opreme, ki je v prosti prodaji na
trgu. Zbirke sestavnih delov namenjene sestavljanju
radioamaterjem in tovarniško izdelana radijska oprema, ki jo
radioamaterji modificirajo in uporabljajo, se ne šteje za opremo, ki
je v prosti prodaji na trgu.

(7) V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj navesti tudi
značilnosti radijske opreme (frekvenčni pas, kanalizacija, tip
modulacije, moč).
(8) Na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno je dovoljeno
predstavljati tudi oprema, ki ne ustreza zahtevam tega zakona,
vendar mora imeti vidno opozorilo, da je uporaba take opreme
prepovedana.

87. člen
(bistvene zahteve za radijsko in terminalsko opremo)
(1) Radijska in terminalska oprema morata ustrezati naslednjim
bistvenim zahtevam:

89. člen
(preverjanje in označevanje)

1. zaščiti zdravja in varnosti uporabnika in drugih oseb ob
upoštevanju predpisov, ki urejajo nizkonapetostne naprave,
vendar brez upoštevanja napetostnih omejitev,
2. zaščitnim zahtevam glede elektromagnetne združljivosti,
opredeljene v 90. členu tega zakona.

(1) Proizvajalec opreme ali odgovorna oseba za njeno trženje
mora, preden da opremo na trg oziroma preden se jo začne prvič
uporabljati:
1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z
bistvenimi zahtevami, podanimi v 87. členu tega zakona,
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti z bistvenimi
zahtevami in zagotoviti informacije o predvideni uporabi opreme,
3. zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti,
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine.

(2) Radijska oprema mora biti grajena tako, da učinkovito izrablja
radiofrekvenčni spekter za prizemne/vesoljske in orbitalne
radijske komunikacije in da se izogne škodljivemu motenju.
(3) Šteje se, da radijska in terminalska oprema, ki je izdelana v
skladu s predpisi, ki jih je izdal minister ali v skladu s standardi,
katerih reference objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Agencija, izpolnjujeta zahteve tega člena v obsegu, kot jih pokriva
predpis oziroma standard.

(2) Minister, pristojen za telekomunikacije, predpiše:
1. metode in postopke za ocenjevanje skladnosti z bistvenimi
zahtevami in označevanju opreme,
2. vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in postopek za
njihovo izdajo,
3. pogoje za organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju
skladnosti,
4. način zagotavljanja informacij o predvideni uporabi.

88. člen
(uporaba in promet)
(1) Radijske in terminalske opreme, ki ni skladna z določbami
tega zakona in na njegovi podlagi izdanega predpisa ali splošnega
akta za izvrševanje javnih pooblastil, ni dovoljeno tržiti ali uporabljati.
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(5) Za bolj kompleksne električne naprave, ki ne izpolnjujejo zahtev
za elektromagnetno združljivost, lahko Agencija izda časovno in
krajevno omejeno dovoljenje za delovanje, če so upoštevani vsi
ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih električnih
naprav v okolici.

X. ELEKTROMAGNETNA
ZDRUŽLJIVOST (EMC)
90. člen
(zahteve za električne naprave)

(6) Na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno je dovoljeno
predstavljati tudi električne naprave, ki ne ustrezajo zahtevam
tega zakona, vendar morajo imeti vidno opozorilo, da je uporaba
takih naprav prepovedana.

(1) Vse električne in elektronske naprave, vključno z opremo in
napeljavami, ki vsebujejo električne oziroma elektronske sestavne
dele (v nadaljevanju: električne naprave) morajo biti načrtovane,
grajene, postavljene, uporabljane in vzdrževane tako, da:

92. člen
(preverjanje in označevanje električnih naprav)

1. elektromagnetne motnje, ki jih te naprave povzročajo, ne
presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacijski opremi in drugim
električnim napravam še omogoča delovati na način, za katerega
so bile namenjene,
2. imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim
motnjam, ki jim omogoča delovanje na način, za katerega so bile
namenjene.

(1) Proizvajalec ali odgovorna oseba za trženje električne naprave
mora, preden da električno napravo na trg oziroma preden se
začne prvič uporabljati:
1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z
zahtevami, podanimi v 87. členu tega zakona,
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti in zagotoviti
informacije o predvideni uporabi opreme,
3. zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti,
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine.

(2) Določbe tega poglavja ne veljajo za:
1. omrežje za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije,
kakor tudi ne za samo električno energijo,
2. sestavne dele ali kombinacije sestavnih delov, ki se uporabljajo
v električnih napravah, vendar ne omogočajo neposredne
uporabne funkcije in niso namenjene prosti prodaji na trgu za
končnega uporabnika.
3. koristni signal radijskih oddajnikov

(2) Minister, pristojen za telekomunikacije, predpiše:
1. metode in postopke za ocenjevanja skladnost z zahtevami iz
90. člena tega zakona,
2. vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in postopek za
njihovo izdajo,
3. pogoje za organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju
skladnosti,
4. postopke in omejitve, kadar naprave v celoti ali delno ne ustrezajo
zahtevam iz tega člena.

(3) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka se določbe tega poglavja
ne nanašajo tudi na radijsko opremo iz samogradnje, ki jo
uporabljajo radioamaterji, razen opreme, ki je v prosti prodaji na
trgu. Zbirke sestavnih delov namenjene sestavljanju
radioamaterjem in tovarniško izdelana radijska oprema, ki jo
radioamaterji modificirajo in uporabljajo, se ne šteje za opremo, ki
je v prosti prodaji na trgu.
(4) Šteje se, da električne naprave, ki so izdelane v skladu s
predpisi, ki jih je izdal minister ali v skladu s standardi, katerih
reference objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Agencija,
izpolnjujejo zahteve iz prejšnjih odstavkov v obsegu, ki ga ureja
predpis ali standard.

XI. OŠTEVILČENJE
93. člen
(cilji in upravljanje)
(1) Nacionalni številski prostor telekomunikacijskih številk
Republike Slovenije upravlja Agencija s ciljem zagotoviti njegovo
učinkovito strukturiranje in uporabo ter zadovoljiti potrebe
operaterjev in drugih uporabnikov na pošten in nediskriminacijski
način. V ta namen Agencija pripravi predlog načrta oštevilčenja,
dodeljuje v uporabo številke oziroma številske bloke in nadzoruje
njihovo uporabo.

91. člen
(promet in uporaba električnih naprav)
(1) Električne naprave, izdelane v Republiki Sloveniji ali uvožene
za uporabo in uporabljene v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati
zahteve tega zakona. Izpolnjevanje zahtev se dokazuje z listinami
in oznakami iz 92. člena tega zakona.

(2) Agencija vodi podatke o načrtu oštevilčenja, podatke iz odločbe
o dodelitvi in druge podatke o oštevilčenju.

(2) Kadar električna naprava ali njen del zaradi elektromagnetnih
motenj preneha ustrezati zahtevam iz prvega odstavka tega člena,
mora lastnik ali uporabnik električno napravo na lastne stroške
usposobiti tako, da ustreza navedenim zahtevam ali pa jo izključiti
iz prometa.

(3) Podatki v zvezi z upravljanjem oštevilčenja kot so načrt
oštevilčenja, dodelitev številk, lastniki dodelitev in drugo, so javni.

(3) Če električna naprava ne ustreza zahtevam tega zakona,
lahko Agencija prepove njeno uporabo ali sproži druge ukrepe, s
katerimi prepreči njeno trženje ali uporabo.

94. člen
(načrt oštevilčenja)

(4) Električne naprave, namenjene za izobraževanju ali
preskušanju, lahko presegajo dovoljeno stopnjo generiranja
elektromagnetnih motenj, če so namenjene za proučevanje
elektromagnetnih pojavov in če so upoštevani vsi ukrepi, ki
zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih električnih naprav v
okolici.
18. februar 2000

(1) Načrt oštevilčenja sprejme minister na predlog Agencije.
(2) Načrt iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti enake možnosti
in enako obravnavo vseh operaterjev javnih telekomunikacijskih
storitev.
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(3) Načrt iz prejšnjega odstavka določa strukturo, dolžino,
zmogljivost in namen uporabe številk za potrebe
telekomunikacijskih omrežij in storitev.

1. zainteresirana oseba ni operater javnega telekomunikacijskega
omrežja oziroma storitev ali oseba, ki taka omrežja oziroma
storitve uporablja,
2. bi bila dodelitev v nasprotju z določbami tega zakona in predpisi,
sprejetimi na njegovi podlagi,
3. nameravana uporaba ne opravičuje dodelitve zahtevane količine
oziroma vrste številk,
4. je zainteresirana oseba v preteklosti kršila določbe tega zakona,
posebej glede oštevilčenja, ali ni poravnala zapadlih pristojbin za
uporabo dodeljenih številk.

(4) Načrt oštevilčenja mora omogočati uvajanje novih nacionalnih
in mednarodnih storitev, zagotoviti prenosljivost številk, opredeliti
predpone in kratke številke, številke z geografskim pomenom in
negeografske številke.
(5) Načrt oštevilčenja se lahko dopolnjuje ali spreminja ter s tem
tudi že dodeljene številke, če to zahteva uresničevanje
mednarodnih obveznosti ali priporočil ter zagotavljanje zadostne
razpoložljivosti številk.

99. člen
(prenos)

(6) Pri spremembi načrta iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati
interese prizadetih, zlasti stroške zaradi sprememb pri operaterjih
in drugih uporabnikih. Načrtovane spremembe je treba objaviti
pravočasno pred njihovo uveljavitvijo.

Imetnik odločbe o dodelitvi številk svoje pravice do uporabe številk
ne sme odstopiti ali prenesti drugim operaterjem.

(7) Operaterji in uporabniki zaradi sprememb iz 5. odstavka tega
člena nimajo pravice do odškodnine.

100. člen
(prenosljivost številk)
(1) Telekomunikacijski operaterji fiksnega javnega telefonskega
omrežja, vključno z omrežjem ISDN, morajo naročnikom, ki
zamenjajo operaterje, ostanejo pa na isti lokaciji, v primeru, da
gre za geografske številke, zagotoviti, da lahko obdržijo številke,
ki so jim bile dodeljene, za kar lahko operaterji zaračunajo samo
tiste stroške, ki nastanejo enkratno pri menjavi naročnika.

95. člen
(dodelitev številk)
Za uporabo številk je potrebno pridobiti odločbo o dodelitvi številk
skladno z določbami tega zakona.

(2) Operaterji drugih omrežij oziroma storitev, ki uporabljajo
negeografske številke, morajo zagotoviti vsem naročnikom, ki
zamenjajo operaterje, da lahko na zahtevo obdržijo svoje številke,
ne glede na lokacijo.

96. člen
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi številk)
(1) Odločbo o dodelitvi številk izda Agencija ob upoštevanju določb
akta iz 94. člena tega zakona na podlagi postopka, ki ga ureja 4.
člen tega zakona.

101. člen
(razveljavitev odločbe o dodelitvi)

(2) Zainteresirana oseba mora Agenciji posredovati podatke, ki
opravičujejo dodelitev v zahtevanem obsegu. Dodeli se lahko
količina številk, ki bo porabljena v naslednjih treh letih. S
spremembo načrta oštevilčenja se po potrebi spremenijo
dodeljene številke.

(1) Agencija odločbo o dodelitvi razveljavi po uradni dolžnosti, če
ugotovi:
1. da je vloga za dodelitev številk vsebovala neresnične podatke,
2. njen imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz 97. člena tega zakona,
3. njen imetnik ne odpravi pomanjkljivosti v roku določenem z
odločbo Agencije, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih
pomanjkljivosti,
4. pristojbina za dodeljene številke ali številčne bloke kljub opozorilu
ni plačana,
5. se dodeljene številke ne uporabljajo v skladu s pogoji iz tega
zakona oziroma iz odločbe o dodelitvi.

(3) Dodelitev je lahko povezana s pogoji oziroma omejitvami in
drugimi določbami o uporabi. Dodeljene številke lahko
telekomunikacijski operaterji podeljujejo uporabnikom v skladu z
načrtom oštevilčenja in s pogoji v odločbi o dodelitvi. Cena za
podeljene številke ne sme biti večja, kot so stroški podeljevanja.
97. člen
(pogoji za izdajo odločbe)

102. člen
(prenehanje odločbe o dodelitvi)
i
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(1) Odločba o dodelitvi številk preneha:

(1) Odločbo o dodelitvi številk lahko pridobi pravna oseba, ki
opravlja telekomunikacijske storitve ali take storitve uporablja v
skladu s tem zakonom in jim odločba o dodelitvi številk ni bila
razveljavljena po uradni dolžnosti na podlagi 1. ter 3. do 5. točke
prvega odstavka 101 .člena.

, *»

1. če tako predlaga imetnik odločbe o dodelitvi,
2. če njen imetnik preneha obstajati,
3. z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi skladno z določbami 101.
člena tega zakona.

(2) Minister predpiše podrobnejše pogoje za izdajo odločbe o
dodelitvi številk iz prvega odstavka.
(3) Odločbo izda Agencija za nedoločen čas. Imetnik te odločbe
je dolžan Agenciji sporočiti vse statusne spremembe v roku 30
dni od njihovega nastanka.

(2) Če imetnik odločbe o dodelitvi ni uporabil dodeljenih številk v
treh letih po izdaji odločbe o dodelitvi ali dodeljenih številk ni
uporabljal več kot eno leto, preneha veljati odločba za tisti del
številk, ki v tem času niso bile uporabljene.

98. člen
(zavrnitev dodelitve številk)

(3) V primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka ter drugega
odstavka tega člena izda Agencija odločbo, s katero ugotovi
prenehanje dovoljenja.

Agencija zavrne izdajo odločbe o dodelitvi številk, če ugotovi, da:
poročevalec, št. 10
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103. člen
(pristojbina)

pristojnosti Agencije ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v taki
organizaciji.

(1) Za dodeljene številke oziroma številske bloke se plača letna
pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od količine številk in dolžine
številke.

(4) Državni zbor razreši direktorja:
1. na njegov predlog,
2. če mu je odvzeta opravilna sposobnost ali postane zdravstveno
nesposoben za opravljanje dela,
3. če nastopi razlog iz drugega ali tretjega odstavka tega člena,
razen če direktor ni mogel vplivati na ravnanje zakonca,
izvenzakonskega partnerja ali sorodnika, hkrati pa je mogoče
pričakovati, da to ne bo vplivalo na neodvisnost njegovega
odločanja,
4. če je zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen na
zaporno kazen,
5. če je pri opravljanju svoje funkcije kršil določbe tega zakona in
na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov.

(2) Minister podrobneje predpiše način določanja in obračunavanja
pristojbine.
104. člen
(izbira operaterja)
(1) Operaterji s pomembno tržno močjo morajo zagotoviti, da
lahko vsak naročnik prosto izbira operaterje za medkrajevne in
mednarodne klice. Ta izbira mora biti omogočena z možnostjo
trajne predizbire, ki se lahko pri vsakem klicu spremeni s predpono
za izbiro operaterja.

(5) V primeru iz 3. in 5. alinee prejšnjega odstavka tega člena
lahko Državni zbor razreši direktorja le na predlog Sveta za
telekomunikacije.

(2) Agencija s svojim splošnim aktom, izdanim za izvrševanje
javnih pooblastil podrobneje uredi izpolnjevanje določb prejšnjega
in tega člena.

107. člen
(delovanje Agencije)
XII. AGENCIJA

(1) Organizacijo in poslovanje Agencije ureja statut, ki ga izda
direktor Agencije.
(2) Direktor izdaja splošne akte ter odloča o posamičnih zadevah
iz pristojnosti Agencije.

105. člen
(Agencija)

(3) Direktor lahko za odločanje v posamičnih zadevah pooblasti
osebo v Agenciji, ki izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem
postopku.

(1) Agencija za telekomunikacije (v tem zakonu Agencija) je
neodvisna organizacija za urejanje telekomunikacijskega trga in
se ustanovi s tem zakonom. Agencija opravlja s tem zakonom in
na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti določene naloge
z namenom, da predvsem v interesu uporabnikov zagotavlja
pregledno in nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga.

(4) Statut in splošni akti Agencije, izdani za izvrševanje javnih
pooblastil, ter informacije, ki jih predvideva ta zakon, se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Agencija je pravna oseba javnega prava in se vpiše v sodni
register.

(5) Odločba ali drug posamični akt Agencije je v upravnem
postopku dokončna, razen če ta zakon ne določa drugače.

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za vodenje in
poslovanjeAgencije uporabljajo predpisi, ki veljajo za državno
upravo.

(6) Ne glede na določbo 2. odstavka 289. člena ZUP (Ur.l. RS, št.
80/99) lahko Agencija sama opravlja upravno izvršbo svojih
odločitev in izvaja ukrepe po 1. odstavku 318. člena ZUR

(4) Sredstva za začetek delovanja Agencije se zagotovijo iz
državnega proračuna.

108. člen
(financiranje Agencije)

106. člen
(direktor Agencije)

(1) Agencija se financira s prihodki od pristojbin za dovoljenja, na
podlagi obvestil, za frekvence in številke, in iz drugih plačil
operaterjev, določenih s tem zakonom.

(1) Agencijo vodi, predstavlja in zastopa direktor, v njegovi
odsotnosti pa namestnik, ki ju za dobo pet (5) let imenuje Državni
zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) na predlog
Sveta za telekomunikacije.

(2) Poročilo o delu, ki ga Agencija objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in poslovno poročilo Agencije potrdi Državni zbor.
(3) Agencija lahko zaračuna dejanske stroške, ki nastanejo z
dajanjem informacij, v skladu s statutom Agencije, če ni v tem
zakonu drugače predpisano.

(2) Direktor in namestnik ne smeta biti (v zadnjih 3 letih) zaposlena
ali opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki opravljajo katero
dejavnost iz pristojnosti Agencije, in ne smeta imeti nobene funkcije
v takih organizacijah.

(4) Če prihodki ne pokrivajo stroškov delovanja Agencije, se
razlika pokrije iz državnega proračuna, morebitni presežki
prihodkov nad stroški pa so prihodek državnega proračuna in se
nakažejo v državni proračun v osmih (8) dneh od potrditve
poslovnega poročila.

(3) Direktor in namestnik, njun zakonec ali zunajzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena ne sme
imeti lastninskih deležev v organizaciji, ki opravlja dejavnost iz
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109. člen
(pristojnosti Agencije)

1. oblika predstavitve predlaganih rešitev in postopki pri obravnavi
pripomb iz drugega odstavka tega člena,
2. način dostopa do podatkov iz četrtega odstavka tega člena in
drugih javnih podatkov,
3. oblika sodelovanja s predstavniki telekomunikacijskih
uporabniških organizacij in morebitna pomoč pri njihovem
oblikovanju in delovanju.

(1) Naloge Agencije po tem zakonu so zlasti:
1. zagotavljanje pogojev za primerno razvitost
telekomunikacijskega trga, dobre poslovne odnose na njem
in pospeševanje zdrave konkurence na tem trgu,
2. zagotavljanje zadovoljivih komunikacij med uporabniki prek
istega omrežja ali med različnimi omrežji,
3. zagotavljanje izvajanja univerzalnih storitev,
4. pospeševanje medomrežnega povezovanja in zagotavljanje
pravil za medomrežno povezovanje,
5. zagotavljanje enakopravnega dostopa do telekomunikacijskih
omrežij in storitev na za uporabnike in operaterje najbolj
ekonomičen in učinkovit način,
6. zagotavljanje delovanja telekomunikacijskih operaterjev po
načelih nediskriminacijske obravnave in sorazmernosti
(proporcionalnosti),
7. upravljanje
radiofrekvenčnega
spektra
in
telekomunikacijskega oštevilčenja, zaračunavanje pristojbin
za njuno uporabo in zagotovitev prenosljivosti številk,
8. spremljanje razvoja na področju telekomunikacij, pridobivanje
informacij od operaterjev in zagotavljanje informacij
uporabnikom, operaterjem, drugim državni organom in
mednarodnim organizacijam,
9. spremljanje razvoja standardizacije in tehnične
telekomunikacijske regulative ter sprejemanje ukrepov za
njihovo uveljavljanje in izvajanje,
10. izdajanje dovoljenj za storitve, dodeljevanje radijskih frekvenc
in frekvenčnih pasov, dodeljevanje številk oziroma blokov
številk uporabnikom in operaterjem,
11. nadzorovanje izvajanja tega zakona oziroma izpolnjevanja
pogojev v dovoljenjih ali drugih dokumentih, ki jih je organ
izdal,
12. spremljanje gibanja cen in preprečevanje nepravilnosti v zvezi
z njimi ter dajanje soglasij k cenam in splošnim pogojem
poslovanja, kadar je tako določeno s tem zakonom,
13. nadziranje in sankcioniranje vodenja računovodstva pri
operaterjih v skladu s tem zakonom,
14. sodelovanje s ustreznimi organi v drugih državah in z organi
mednarodnih organizacij ter uvajanje njihovih izkušenj v
prakso,
15. skrb za pravice uporabnikov in njihovo organiziranje,
spremljanje in reševanje pritožb uporabnikov in operaterjev
ter ustrezno ukrepanje,
16. objavljanje statističnih podatkov o telekomunikacijah in letno
poročilo o napredku liberalizacije ter kakovostne indikatorje
storitev posameznih operaterjev.

(4) Agencija daje interesentom na njihovo zahtevo brezplačne
informacije o:
1. sprejetih oprostitvah iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona,
2. pogodbah o medomrežnem povezovanju iz šestega odstavka
72. člena tega zakona,
3. svojih odločitvah v zvezi z vzorčno ponudbo iz dvanajstega
odstavka 72. člena tega zakona,
4. izračunih nadomestila za izvajanje univerzalnih storitev iz 82.
člena tega zakona,
5. izračunih prispevkov za pokrivanje univerzalnih storitev iz
prvega odstavka 84. člena tega zakona.
(5) Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije čas, kraj
in način pridobivanja informacij iz drugega odstavka tega člena
ter podatke o načinu in kraju objave informacij o:
1. ukrepih iz sedmega odstavka 68. člena tega zakona,
2. ciljih glede kakovosti za operaterje fiksnega javnega
telefonskega omrežja oziroma storitev iz tretjega odstavka 70.
člena tega zakona,
3. vzorčnih (referenčnih) ponudbah o medomrežnih povezavah
iz enajstega odstavka 72. člena tega zakona,
111. člen
(zbiranje in dajanje podatkov, informacij in mnenj)
(1) Vsak, ki opravlja telekomunikacijske storitve, je dolžan dati
Agenciji na podlagi zahteve na voljo podatke, informacije, finančna
poročila oziroma druga poročila, ki jih potrebujeta za izpolnjevanje
svojih pristojnosti ali za poročanje mednarodnim organizacijam v
skladu s sprejetimi mednarodnimi sporazumi v obsegu oziroma
podrobnostih, kot jih zahtevata.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena je dolžna sporočiti
osebne podatke le, če tako izrecno določa zakon.
(3) Agencija po svoji presoji objavlja poročila o stanju iz področja
pristojnosti Agencije s statističnimi, finančnimi in drugimi podatki
organizacij, ki delujejo na teh področjih, pri čemer je v skladu s
tem zakonom dolžna varovati poslovno tajnost in druge poslovno
občutljive podatke.

(2) Agencija ne sme opravljati nobene dejavnosti ali nalog, razen
tistih, ki so ji naložene z zakonom in na njegovi podlagi sprejetih
podzakonskih aktov.

(4) Agencija je dolžna sporočiti pristojnemu ministru obdelane
informacije iz 1. odstavka tega člena.

(3) V okviru nalog iz 1. odstavka tega člena sprejema Agencija
splošne akte za podrobnejšo ureditev teh vprašanj tudi, če tak
splošni akt ni posebej določen v tem zakonom.

(5) Agencija je dolžna sporočati mednarodnim organizacijam
podatke in informacije, ki jih je Republika Slovenija dolžna dajati
po mednarodnih sporazumih.

110. člen
(javnost dela in informiranje)

112. člen
(reševanje sporov)

(1) Delovanje Agencija je javno.

(1) Kadar je tako določeno s tem zakonom, rešuje Agencija v
upravnem postopku spore med udeleženci v telekomunikacijskih
dejavnostih, kot so spori med operaterji, med operaterji in
uporabniki, med operaterji in lastniki zemljišč in objektov ter med
operaterji in upravljavci javnih zemljišč.

(2) V postopkih sprejemanja splošnih aktov in odločitev mora
Agencija postopati v skladu z 122. členom tega zakona, za kar
mora biti primerno organizirana.
(3) V statutu Agencije se podrobneje določijo:
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številski blok, vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki
iz tega akta, ter podatki o prenehanju veljavnosti tega akta oziroma
pravice.

(2) Agencija uvede postopek po uradni dolžnosti ali na predlog
stranke.
(3) Rok za izdajo odločbe v postopku reševanja spora je šest
tednov po prejemu predloga za uvedbo postopka, če pa je to
nujno zaradi obsega ugotovitvenega postopka, pa je rok za izdajo
odločbe 10 tednov.

(6) Podatke iz 3., 4. in 5. odstavka tega člena lahko Agencija
pridobiva tudi iz uradnih evidenc drugih državnih organov, osebne
podatke pa le iz naslednji evidenc:

(4) ) Pri odločitvi v sporu, mora Agencija v skladu s predpisi in
splošnimi akti zasledovati koristi uporabnikov, pospeševanje
inovacij in razvoja na področju telekomunikacij ter konkurence.

1. osebno matično številko, ime in priimek ter naslov prebivališča
- iz centralnega registra prebivalstva,
2. ime in priimek ter sedež samostojnega podjetnika posameznika
- iz vpisnika podjetnikov posameznikov,
3. ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe - iz sodnega
registra, evidence ustanov ali registra društev, odvisno od vrste
pravne osebe,
4. davčno številko - iz registra davčnih zavezancev,
5. podatke o kaznovanju zaradi prekrška, določenega s tem
zakonom.

113. člen
(uradne evidence Agencije)
(1) Agencija vodi uradno evidenco (register):
1. operaterjev,
2. pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene frekvence ali
frekvenčni pasovi,
3. pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljeni številski bloki,

(7) Podatke iz 6. odstavka tega člena lahko Agencija pridobiva
tudi z neposredno računalniško (elektronsko) povezavo.
(8) Podatki iz 3., 4., in 5. odstavkov se vodijo ves čas, dokler ima
operater oziroma pravna ali fizična oseba pravico opravljati
dejavnost, uporabljati frekvenco ali frekvenčni pas oziroma
številski blok, v obliki arhiva še 5 let od dne, ko je ta pravica
prenehala.

(2) Registri iz prejšnjega odstavka se vodijo kot med seboj
povezana informatizirana baza.
(3) V registru operaterjev se vodijo naslednji podatki:
1. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika
oziroma naziv imetnika dovoljenja, ime in priimek odgovorne
osebe,
2. matična številka, davčna številka in sedež oziroma naslov
fizične ali pravne osebe,
3. podatki o izdanem dovoljenju, vrsta telekomunikacijske
storitve ter drugi podatki iz dovoljenja ter podatki o prenehanju
dovoljenja,
4. podatki o priglasitvi, vrsta telekomunikacijske storitve in
podatke o morebitni odločbi o prepovedi opravljanja priglašene
dejavnosti,
5. podatki o odlbčbi o ugotovitvi, da gre za operaterja s
pomembno tržno močjo,
6. podatki o poravnanju obveznosti operaterjev, ki izvirajo iz
tega zakona,
7. podatki o kaznovanju zaradi prekrška, določenega s tem
zakonom.

(9) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način vodenja in
organizacijo registrov iz tega člena.
114. člen
(plačevanje pristojbin in drugih finančnih obveznosti)
(1) Zavezanci za pokrivanje stroškov nadomestila zagotavljanja
univerzalnih storitev po prvem odstavku 84. člena in zavezanci
za plačilo pristojbin za dovoljenja in priglasitve iz 34. člena, pristojbin
za uporabo frekvenc iz 49. člena in pristojbin za uporabo številk
iz 103. člena tega zakona ter za druge denarne obveznosti iz
tega zakona morajo svoje denarne obveznosti poravnati v rokih,
ki so določeni v sklepu, ki ga izda Agencija.
(2) Če zavezanec za plačilo iz 1. odstavka tega člena v določenem
roku ne poravna obveznosti, se ta prisilno izterja na način in po
postopku, ki velja za prisilno izterjavo davčnih obveznosti.

(4) V registru pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene frekvence
ali frekvenčni pasovi se vodijo naslednji podatki:
1. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma
naziv imetnika pravice uporabljati frekvenco ali frekvenčni pas,
ime in priimek odgovorne osebe,
2. matična številka, davčna številka In sedež oziroma naslov
fizične ali pravne osebe,
3. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica uporabljati
frekvenco ali frekvenčni pas, vrsta telekomunikacijske storitve
ter drugi podatki iz akta ter podatki o prenehanju veljavnosti tega
akta oziroma pravice,
4. podatki o poravnanju obveznosti imetnika pravice uporabljati
frekvenco ali frekvenčni pas, ki izvirajo iz tega zakona.

XIII. SVET ZA TELEKOMUNIKACIJE
115. člen
(Svet za telekomunikacije)
(1) Svet za telekomunikacije je posvetovalni organ, (v nadaljevanju:
Svet).
(2) Svet ima enajst članov, ki jih imenuje Državni zbor izmed
različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem
telekomunikacij z večino glasov vseh poslancev.

(5) V registru pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljeni številski
bloki se vodijo naslednji podatki:

(3) Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani Sveta
izmed sebe.

1. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma
naziv imetnika pravico uporabljati številski blok, ime in priimek
odgovorne osebe,
2. matična številka, davčna številka in sedež oziroma naslov
fizične ali pravne osebe,
3. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica uporabljati
18. februar 2000

(4) V Svetu sme biti največ ena tretjina predstavnikov operaterjev
in takih, ki so zaposleni pri operaterjih.
(5) Člani Sveta ne morejo biti člani vodstev političnih strank,
poslanci, funkcionarji in delavci, zaposleni v državnih organih.
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(6) Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade
za svoje delo. Sredstva, pogoje za delo in informiranje sveta
zagotovi Agencija.

(3) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev, za katere je
potrebno po tem zakonu pridobiti dovoljenje, so dolžni kot sestavni
del splošnih pogojev objaviti povzetek postopka reševanja
ugovorov uporabnikov.

116. člen
(delovanje Sveta)

(4) Če operater javnih telekomunikacijskih storitev ne ugodi
ugovoru ali o njem ne odloči v 7 dneh po njegovem prejemu, sme
oseba iz 2. odstavka tega člena vložiti pritožbo na Agencijo, da o
vprašanju odloči z odločbo.

(1) Svet sprejme svoj poslovnik.
(2) Svet se mora sestati na seji najmanj dvakrat letno. Seje se
skličejo, če direktor Agencije ali vsaj štirje člani pisno zahtevajo
sklic. Predsednik lahko kadarkoli skliče sejo.
(3) Sejam sveta lahko prisostvujeta direktor Agencije oziroma
njegov pooblaščenec in minister oziroma funkcionar, odgovoren
za telekomunikacije.

(5) Organizacije, ki smejo vložiti tožbo po 74. členu Zakona o
varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98, 25/98 in 23/99), smejo
vložiti ugovor po 2. odstavku tega člena zaradi kršitve splošnih
pogojev in cen operaterjev javnih telekomunikacijskih storitev pri
poslovanju z uporabniki, potrošniki ali drugimi operaterji, kot tudi
vložiti pritožbo zaradi teh kršitev na Agencijo po 4. odstavku tega
člena.

(4) Seja Sveta je sklepčna, če je prisotnih več kot pol članov.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino prisotnih. V primeru
neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne.

119. člen
(razčlenjen račun)
(1) Na zahtevo uporabnika ali naročnika mu mora operater fiksnih
javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev
izstaviti račun v razčlenjeni obliki, ki mora biti dovolj podrobna, da
omogoči preverjanje računa za uporabo telefonskih storitev ali
posameznih klicev vendar ne sme obsegati klicev na brezplačne
telefonske številke in na številke za klic v sili.

117. člen
(naloge Sveta)
(1) Svet daje mnenja ali priporočila glede telekomunikacijskih
zadev in uporabe tega zakona. Direktor Agencije pa je dolžan
pridobiti njegovo mnenje glede:

(2) Uporabnik ali naročnik pravico ima izbirati med več možnimi
nivoji razčlenjenega računa, kar mora biti opredeljeno v splošnih
pogojih poslovanja operaterja, ali zahtevati tudi nerazčlenjen račun.

1. strategije zagotavljanja univerzalnih storitev,
2 sistema reševanja pritožb uporabnikov,
3. poročila o delu Agencije in stanju na področju telekomunikacij.

(3) Cene za podrobnejšo razčlenitev računa morajo biti v
sorazmerju z dejanskimi stroški, ki jih ima operater pri izdelavi
računa.

(2) Svet Državnemu zboru v skladu s tem zakonom predlaga
imenovanje in razrešitev direktorja Agencije ter njegovega
namestnika.

(4) Agencija s svojim splošnim aktom podrobneje uredi oblikovanje
in vsebino ter druga vprašanja razčlenjenega računa.

(3) Svet pripravi predlog za imenovanje direktorja na podlagi
javnega razpisa, ki ga opravi Agencija, in pri izbiri upošteva
predvsem kandidatove strokovne in mednarodne izkušnje na
delovnem področju Agencije.

120. člen
(neplačevanje računov)

(4) Svet spremlja delovanje Agencije.

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno
po tem zakonu pridobiti dovoljenje, morajo ukrepe in postopke, ki
bodo uporabljeni v primeru neplačevanja računov, objaviti v
splošnih pogojih.

(5) Svet sme zahtevati informacije, razen osebnih podatkov, od
Agencije, državnih organov, operaterjev in drugih, ki morajo v
tridesetih dnevih od prejema zahteve poslati zahtevane informacije.
(6) Mnenja, priporočila in predloge sveta objavi Agencija na način,
kot je to določeno v statutu Agencije.

(2) Če je uporabnik v zaostanku s plačilom, ga sme operater iz
prejšnjega odstavka tega člena izključiti, in sicer če tehnične
možnosti to dopuščajo le opravljanje neplačane storitve, samo
po predhodnem obvestilu in po postopku, ki mora biti objavljen v
splošnih pogojih.

XIV. VARSTVO UPORABNIKOV
(3) Uporabnik sme v 15 dneh po prejemu računa vložiti pri
operaterju iz 1. odstavka tega člena ugovor zoper račun, o
katerem mora operater odločiti v nadaljnjih 15 dnevih.

118. člen
(pravice uporabe in pritožbe)
(1) Vsakdo ima pravico uporabljati javne telekomunikacijske
storitve, vključno z univerzalnimi storitvami, na celotnem ozemlju
države, v skladu z objavljenimi splošnimi pogoji in cenami.

(4) Če operater iz 1. odstavka tega člena ne ugodi ugovoru ali o
njem ne odloči v 15 dneh po njegovem prejemu, sme oseba iz 2.
odstavka tega člena vložiti pritožbo na Agencijo, da o višini računa
odloči z odločbo.

(2) Vsak uporabnik javnih telekomunikacijskih storitev ima pravico
do ugovora zoper odločitev ali ravnanje operaterja javnih
telekomunikacijskih storitev v zvezi z dostopom do storitev aii
izvajanjem storitev na ustrezen organ ali telo, ki ga ustanovi
operater, in sicer v 30 dneh od dneva, ko je zvedel za izpodbijano
odločitev ali ravnanje operaterja.

(5) V primeru vložitve ugovora ali pritožbe operater iz 1. odstavka
tega člena ne sme odklopiti uporabnika oziroma mu prenehati
zagotavljati storitev, če je uporabnik v roku poravnal nesporni del
računa ali del terjatve iz spornega računa v višini povprečnega
nespornega zneska plačil za iste storitve zadnjih treh obračunskih
obdobij pred izdajo spornega računa, kar je višje.
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121. člen
(nadomestilo za neustrezne storitve)

124. člen
(ukrepi)

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno
po tem zakonu pridobiti dovoljenje, morajo v splošnih pogojih
določiti pravila o povračilih uporabnikom za primer, da njihove
storitve ne ustrezajo zahtevam ravni kakovosti, predvideni v
splošnih pogojih, posebno še glede prekinitev storitev ali
zmanjšanja dostopnosti.

(1) Minister, pristojen za telekomunikacije, lahko predpiše
operaterjem javnih telekomunikacijskih storitev in uporabnikom
radijskih frekvenc ukrepe, ki jih morajo sprejeti glede priprav na
vojno, izredne razmere, naravne in druge nesreče ali motnje v
gospodarstvu.
(2) Če je s predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena določenim
operaterjem naložena posebna obveznost, ki je občutno večja
od primerljivih obveznosti drugih operaterjev, imajo ti operaterji
pravico do odškodnine v višini razlike med njihovo posebno
obveznostjo in splošnimi obveznostmi drugih operaterjev.

(2) Agencija lahko s svojim splošnim aktom določi ciljne parametre
kakovosti storitev, ki jih morajo operaterji doseči, in najnižjo višino
povračil uporabnikom.
122. člen
(vpliv javnosti)

125. člen
(omejitve ali prekinitve delovanja)

(1) Državni organi in Agencija so dolžni pri oblikovanju
telekomunikacijske politike in pri sprejemanju predpisov oziroma
splošnih aktov Agencije na podlagi tega zakona pridobiti in
upoštevati mnenje javnosti.

(1) V vojnem ali izrednem stanju lahko Vlada določi omejitve ali
prekinitve delovanja telekomunikacijskih omrežij oziroma
opravljanja storitev.
(2) Omejitve ali prekinitve delovanja lahko Vlada določi le v
tolikšnem obsegu in za toliko časa, kot je to nujno potrebno zaradi
varnosti in obrambe države ali odprave izrednega stanja.

(2) Državni organ ali Agencija sta dolžna pred sprejetjem akta iz
prejšnjega odstavka tega člena njegov predlog skupaj s podrobno
obrazložitvijo objaviti in povabiti uporabnike, strokovnjake,
operaterje, izvajalce storitev, proizvajalce telekomunikacijske
opreme in druge interesente, da prispevajo v objavljenem roku, ki
mora ustrezati obsegu, pomenu ali kompleksnosti akta in ne sme
biti krajši od 30 dni, informacije, pripombe oziroma predloge.

XVI. ZAUPNOST TELEKOMUNIKACIJ

(3) V času teka roka iz prejšnjega odstavka tega člena mora
državni organ ali Agencija zagotoviti zainteresiranim osebam
vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bi pripravljen predlog
akta, razen v delih, ki predstavljajo uradno tajnost, in jim na njihovo
zahtevo in proti plačilu stroškov omogočiti prepis ali kopiranje
dokumentacije ali njenih delov, glede katerih je dovoljen vpogled.

126. člen
(zaupnost telekomunikacij)
(1) Zaupnost telekomunikacij se nanaša na vsebino prenesenih
sporočil v telekomunikacijskih omrežjih oziroma pri uporabi
telekomunikacijskih storitev, na dejstva in okoliščine, v katerih so
sporočila prenesena, na dejstvo, ali je ali pa je bil nekdo udeležen
pri tem procesu in na dejstva in okoliščine neuspešnih poskusov
vzpostavljanja zvez.

(4) Po preteku roka in pred sprejetjem akta iz 1. odstavka tega
člena mora državni organ ali Agencija objaviti pridobljena mnenja
in pripombe ter navesti v objavi način, kako so bila upoštevana ali
razloge, zaradi katerih niso bila upoštevana.

(2) Vsak operater telekomunikacijskih omrežij ali storitev in
vsakdo, ki sodeluje v njihovih dejavnostih, je dolžan varovati
zaupnost telekomunikacij, tudi po koncu dejavnosti, pri kateri jo je
bil dolžan varovati.

XV. IZREDNA STANJA

(3) Zavezanci po prejšnjem odstavku tega člena ne smejo sebi
ali komu drugemu pridobiti informacije o vsebini, dejstvih ali
okoliščinah prenesenih sporočil, ki presega najmanjšo potrebno
mero, nujno potrebno za opravljanje posameznih
telekomunikacijskih storitev in sme te informacije uporabljati samo
za izvajanje teh telekomunikacijskih storitev ter uresničevanje
pogodbenih obveznosti v zvezi z njimi.

123. člen
(delovanje v vojnem in izrednem stanju ter ob
naravnih in drugih nesrečah)
(1) V vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih
nesrečah, lahko minister, pristojen za telekomunikacije, odredi
dejavnosti in* storitve, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski
operaterji za potrebe sanacije nastalih razmer, in določi odškodnino.
\
(2) Minister mora obveznosti iz 1. odstavka tega člena določiti
enako za vse operaterje, ki so glede na območje, vrsto in obseg
opravljanja storitev oziroma omrežja v enakem položaju, ali jih
enakomerno razporediti med te operaterje.

(4) Če mora operater v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena
za izvajanje telekomunikacijskih storitev pridobiti informacije o
vsebini prenesenih sporočil, posneti ali shraniti preneseno
sporočilo, mora o tem ob sklenitvi pogodbe oziroma začetku
zagotavljanja telekomunikacijskih storitev obvestiti uporabnika in
mu predložiti razloge za to, informacije o vsebini sporočila oziroma
sporočilo pa zbrisati takoj, ko to ni več potrebno za izvedbo
posamezne storitve.

(3) Odškodnina iz prvega odstavka tega člena pokriva neposredne
stroške, ki jih imajo posamezni operaterji z izvajanjem te
obveznosti.

18. februar 2000

(5) Vse oblike nadzora, posredovanja, prestrezanja in snemanja
sporočil, ki se prenašajo z uporabo telekomunikacijskih omrežij
ali storitev, so prepovedane, razen v kolikor je to dovoljeno v
skladu s prejšnjim odstavkom tega člena in v skladu z 128. členom
tega zakona.
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(6) Naslovnik sporočila lahko sporočilo snema, vendar mora
pošiljatelja sporočila o tem obvestiti ali delovanje snemalne naprave
prilagoditi tako, da je o njenem delovanju pošiljatelj sporočila
obveščen (n.pr. avtomatski odzivniki), razen pri
telekomunikacijskih storitvah, pri katerih je snemanje sporočil pri
naslovniku sestavni del telekomunikacijske storitve ali je običajno
(n.pr. faksimilna poročila, elektronska pošta, storitev SMS,...).

(3) Operater mora podatke o sporočanju podatkov ter o nadzoru
telekomunikacijskega prometa iz 1. odstavka tega člena varovati
kot uradno tajnost.
(4) Operater mora zagotoviti, da pristojni organ, kateremu je bila
za poseg izdana odredba sodišča, sam vklopi prestrezanje
(markiranje) nad posameznimi naročniki, pri tem pa mora biti
zagotovljena za potrebe neodvisnega in zakonitega nadzora
neizbrisna registracija teh posegov.

(7) Ne glede na te določbe 5. in 6. odstavka tega člena lahko
organizacije, ki prejemajo klice na številki 112 in 113, snemajo in
zasledujejo te klice zaradi njihove registracije ali zaradi identifikacije
zlonamernih klicev.

(5) Operaterji so dolžni zgraditi omrežje in ga opremiti tako, da bo
omogočilo zakonit nadzor.

(8) V primeru, da radijski sistem, terminalska ali druga tehnična
oprema dobi sporočilo, ki ni namenjeno temu radijskemu sistemu,
terminalski ali drugi tehnični opremi, se vsebina teh sporočil ne
sme snemati ali uporabljati za katerekoli namene in se mora
nemudoma izbrisati ali na drugi način uničiti.

(6) Minister, pristojen za telekomunikacije, v soglasju z ministrom
za notranje zadeve, in direktorjem Slovenske obveščevalnovarnostne agencije predpiše v skladu z najnovejšim spoznanjem
tehnike in tehnologije podrobnosti o konstrukciji opreme za nadzor
telekomunikacij v skladu z zakonom in način prenosa potrebnih
podatkov.

127. člen
(zaščitni ukrepi)

129. člen
(prometni podatki)

(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev morajo primerno
tehnično in organizacijsko ukrepati, po potrebi skupaj z
operaterjem javnega omrežja, da zagotovijo varnost svojih storitev.

(1) Podatke, ki se nanašajo na naročnika in uporabnika za potrebe
vzpostavljanja zveze in obračunavanja (prometni podatki), mora
operater po končani zvezi zbrisati ali jih prilagoditi tako, da se ne
nanašajo na konkretno pravno ali fizično osebo.

(2) Ukrepi morajo zagotoviti raven varnosti in zaščite, ki je
sorazmerna pričakovanim tveganjem, s hkratnim upoštevanjem
stroškov in stanja tehničnega razvoja.

(2) Za potrebe obračunavanja storitev lahko operater ne glede
na določbo prejšnjega odstavka tega člena do plačila storitve,
preteka zakonitega zastaralnega roka ali pravnomočne odločbe
o terjatvi v primeru spora hrani naslednje prometne podatke:

(3) Če obstaja verjetnost vdora v varnost omrežja, mora operater
uporabnika opozoriti na tako nevarnost ter na možnost varovalnih
ukrepov in za to potrebnih sredstev.

1. številka ali identifikacija kličočega in klicanega,
2. naslov naročnika in tip terminala,
3. vrsta (koda) zaračunavanja,
4. skupno število obračunskih enot v obračunski periodi,
5. vrsta, datum, čas in trajanje klica oziroma količina prenesenih
podatkov,
6. druge informacije v zvezi s plačilom ali njegovo uvrstitvijo plačila
kot so plačilo vnaprej, plačilo na obroke, opomin uporabniku,
ugovor uporabnika in odločanje o njem ter odklop uporabnika.

(4) Operater javnih telekomunikacijskih storitev ali omrežja mora
Agenciji na njeno zahtevo predložiti sistem ukrepov za
zagotavljanje varnosti, povezan z izjavo, da so tam navedeni
tehnični preventivni ukrepi in drugi varnosti ukrepi uresničeni ali
da bodo uresničeni do določenega trenutka.
(5) Če Agencija v varnostnem sistemu ali pri njegovem
uresničevanju ugotovi pomanjkljivosti glede varnosti, mora
operater na zahtevo Agencije to odpraviti.

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je dolžan operater obdelovati
skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

128. člen
(nadzor telekomunikacijskega prometa)

(4) V primeru spora morajo biti prometni podatki iz prejšnjega
odstavka tega člena dostopni v neskrajšani obliki organu, ki o
sporu odloča.

(1) Kadar je to v skladu z zakonom potrebno zaradi uvedbe ali
poteka kazenskega postopka ali zaradi varnosti države, so
operaterji dolžni pristojnemu organu:

(5) Prometne podatke, potrebne za obračunavanje, upravljanje
prometa, informacije uporabnikom, odkrivanje goljufij in lastno
trženje operaterja, smejo obdelovati le osebe, ki so pod nadzorom
operaterja, pri čemer mora njihov dostop do prometnih podatkov
biti omejen na najmanjši obseg, ki je za njihovo delo nujen.

1. sporočiti podatke o udeležencih, sporočilih, okoliščinah in
dejstvih telekomunikacijskega prometa za posamezne primere,
na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odredba pristojnega
sodišča,
2. na pisno zahtevo sporočiti podatke, ki se nanašajo na imenike
naročnikov, v nujnih primerih pa tudi na ustno zahtevo, ki jo je
potrebno pisno utemeljiti v roku 24 ur,
3. omogočiti na svojem omrežju ustrezno programsko opremo in
primeren vmesnik za izvedbo nadzora telekomunikacijskega
prometa, na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odredba
pristojnega sodišča ali zakon,
4. za potrebe neodvisnega in zakonitega nadzora zagotoviti
neizbrisno registracijo teh posegov.

(6) Operater sme podatke iz 1. odstavka tega člena, ki se nanašajo
na določeno pravno ali fizično osebo, uporabljati za trženje svojih
storitev, če ta oseba v to privoli.
130. člen
(podatki o naročnikih)
(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev
zbirajo o svojih naročnikih tele podatke:

(2) Operaterji morajo zagotoviti ustrezno programsko opremo in
primerne vmesnike za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka tega
člena.
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1. priimek in ime oziroma firmo naročnika in/ali njeno organizacijsko
enoto,
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2. dejavnost naročnika na njegovo željo;
3. naslov naročnika,
4. naročniško številko,
5. akademski naslov pred imenom in poklic za imenom naročnika,
na željo naročnika, po primernem plačilu dodatne podatke, če to
želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih.

133. člen
(preusmeritev klicev in avtomatski klici)
(1) Pri zagotavljanju storitve, ki omogoča preusmeritev klicev,
morajo naročniki imeti možnost, da brezplačno in avtonomno
onemogočijo preusmeritev klicev s strani tretjih oseb na njihov
terminal za posamezen klic ali za priključek.

(2) Zbrane podatke iz prvega odstavka operater lahko uporablja
le za:

(2) Avtomatske klicne sisteme (brez posredovanja človeka),
vključujoč faksimilne naprave, se sme uporabiti za neposredne
komercialne namene le, če je prizadeti naročnik dal predhodno
soglasje.

1. sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z
naročnikom,
2. zaračunavanje storitev,
3. pripravo in izdajanje imenikov naročnikov skladno s tem
zakonom.

(3) Naročnik lahko soglasje iz prejšnjega odstavka kadarkoli
prekliče.

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena mora operater ob
prenehanju naročniškega razmerja izbrisati iz svoje podatkovne
zbirke, razen v kolikor gre za prometne in z njimi zvezane podatke,
ki jih hrani v skladu z 2. odstavkom 129. člena tega zakona.

134. člen
(imeniki in služba informacij o naročnikih)
(1) Naročniški imeniki, najsi so tiskani ali/in na elektronskih
nosilcih, vsebujejo podatke iz 1. odstavka 130. člena tega zakona,
o tistih naročnikih, ki tej objavi ne nasprotujejo in glede tistih
podatkov o naročniku, glede katerih naročnik ne nasprotuje.

131. člen
(prikaz identifikacije kličočega ali klicanega)

(2) Naročnik sme zahtevati popravo, spremembo, izbris ali
ponoven vpis vseh ali le dela svoji podatkov.

(1) Če operater nudi možnost prikaza identifikacije kličočega,
mora imeti kličoči uporabnik možnost, razen v primerih klicev na
številki 112 in 113, da z enostavnimi sredstvi prepreči prikaz
svoje številke za katerikoli posamezni klic in to avtonomno in
brezplačno, kar mora biti kot stalna funkcija na razpolago za
vsak priključek.

(3) Vse storitve v zvezi z vpisom, zavrnitvijo vpisa ali popravo,
spremembo, izbris ali ponoven vpis so brezplačne.
(4) Operaterji po svoji presoji izdajajo imenike o naročnikih storitev
in organizirajo službe informacij o naročnikih (imeniška služba).

(2) Če operater nudi možnost prikaza identifikacije kličočega,
mora imeti klicani možnost z enostavnimi sredstvi, avtonomno in
brezplačno, preprečiti prikaz številke kličočega na svoji terminalski
opremi.

(5) Agencija lahko naloži operaterjem javnih telekomunikacijskih
storitev izdajanje imenika in organiziranje imeniške službe, če
nista uporabnikom na voljo vsaj en imenik vseh naročnikov fiksnih
javnih telefonskih omrežij in mobilnih javnih radijskih storitev, ki
niso nasprotovali vnosu v imenik, in vsaj ena imeniška služba, ki
deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

(3) Če operater nudi možnost prikaza identifikacije kličočega pred
vzpostavitvijo zveze, mora imeti klicani možnost z enostavnimi
sredstvi zavrniti klice, ki jim je kličoči preprečil prikaz svoje številke.

(6) Na zahtevo osebe, ki želi izdati imenik, ji mora operater samo
za ta namen posredovati podatke o naročnikih, ki niso nasprotovali
objavi v imeniku.

(4) Če operater nudi možnost prikaza identifikacije klicanega,
mora imeti klicani naročnik možnost, da brezplačno in z
enostavnimi sredstvi prepreči prikaz identifikacije svoje številke
na terminalu kličočega.
(5) Operater je dolžan v svojih splošnih pogojih objaviti možnosti
prikazovanja in izločanja identifikacije kličočega in klicanega.

(7) Informacije o naročnikih so dolžni dajati operaterji javnih
telekomunikacijskih storitev oziroma omrežij Agenciji brezplačno,
drugim osebam pa po stroškovno naravnanih cenah in po
nediskriminacijskih pogojih.

, 132. člen
(sledenje klicem)

(8) Informacije v imeniku morajo biti ažurne, upoštevaje način
njegove izdaje in objave, v imeniški službi pa morajo biti obnavljane
najmanj enkrat tedensko.

(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev
lahko v primeru za uporabnika motečih klicev ugotavljajo identiteto
kličočega ne glede na privolitev kličočega.
XVII. NADZOR

(2) Če naročnik zahteva sledenje za uporabnika motečih klicev,
organizira operater sledenje ali pa začasno, za nove klice, prepreči
izločitev prikaza identifikacije kličočega.

135. člen
(pristojnost za nadzor)

(3) Operater podatke o sledenju shrani in jih izroči naročniku, pod
pogoji in na način iz 128. člena tega zakona pa tudi državnim
organom v zvezi s predkazenskim in kazenskim postopkom ali
zagotavljanjem varnosti države.

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov in splošnih
aktov, izdanih na njegovi podlagi ter posamičnih aktov, izdanih na
temelju tega zakona in predpisov oziroma splošnih aktov,
opravljajo v Agenciji zaposlene osebe, ki jih za to pooblasti direktor
(v nadaljevanju: pooblaščene osebe Agencije).

(4) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev na zahtevo
ministrstvo za notranje zadeve ali ministrstvo za obrambo zaradi
potreb nacionalne varnosti in obrambe države preprečijo izločitev
prikaza identifikacije kličočega za posamezne priključke, o ukrepu
pa obvestijo Agencijo.
18. februar2000
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136. člen
(pooblastila)

3. ne pisno obvesti Agencijo o spremembi in prenehanju opravljanja
javnega telekomunikacijskega omrežja (tretji odstavek 25. člena),
4. opravlja brez dovoljenja storitve iz drugega in četrtega odstavka
26. člena,
5. kljub odločbi o prepovedi dejavnosti še naprej opravlja svojo
dejavnost (tretji odstavek 27. člena),
6. radijska postaja deluje brez odločbe o dodelitvi (prvi odstavek
38. člena)
7. se ne dogovarja z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih
storitev in jim na njihovo povpraševanje ne poda ponudbe za
medomrežno povezovanje ter svojim uporabnikom ne omogoči
komuniciranja z drugimi uporabniki (prvi odstavek 72. člena),
8. ne ugodi vsem razumnim zahtevam za dostop do omrežja (peti
odstavek 72. člena),
9. ne dostavi Agenciji kopij pogodb o medomrežnih povezavah z
dopolnitvami oziroma sprememami (šesti odstavek 72. člena),
10. ne objavi vzorčne referenčne ponudbe o medomrežnem
povezovanju (enajsti odstavek 72. člena),
11. trži ali uporablja radijsko in terminalsko opremo, ki ne ustreza
zahtevam tega zakona (prvi odstavek 88. člena),
12. da opremo v promet ne da bi izpolnil pogoje iz 89. člena,
13. ne vrne električnih naprav, ki niso načrtovane, grajene,
postavljene, uporabljane in vzdeževane v skladu s prvim
odstavkom 90. člena in prvim odstavkom 91. člena, v takšno
stanje, ki ustreza zakonskim zahtevam (tretji odstavek 91. člena),
14. da v promet električno napravo predno so izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka 92. člena,
15. ne izvede aktivnosti, ki jih na podlagi 123.člena odredi minister
pristojen za telekomunikacije,
16. ne izvrši ukrepov, ki jih na podlagi sklepa Državnega zbora
odredi minister (124. člen),
17. onemogoča izvajanje nadzora pooblaščenim osebam Agencije
in inšpektorjem (136. člen).

(1) Pooblaščene osebe Agencije morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
predpisuje zakon za inšpektorje.
(2) Pooblaščene osebe Agencije imajo pri opravljanju nadzora iz
prejšnjega člena pooblastila, ki jih določa zakon za inšpektorje.
137. člen
(ukrepi)
(1) Pooblaščene osebe Agencije smejo poleg splošnih ukrepov,
ki jih določa zakon za inšpektorje, izdajati še naslednje ukrepe:
1. takoj prepovedati obratovanje moteče električne naprave ali
radijske opreme, kadar osebam ali premoženju grozi nevarnost
zaradi elektromagnetnih motenj, oziroma nima veljavne odločbe
o dodelitvi iz 38. člena tega zakona,
2. odrediti tudi fizično zavarovanje moteče električne naprave ali
radijske opreme ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega
uporabnika v primeru iz prve alinee tega odstavka,
3. omejiti ali prepovedati uporabo električnih naprav, ki v nasprotju
s predpisi povzročajo elektromagnetne motnje, če je zaradi tega
ogroženo delovanje telekomunikacijskih omrežij ali naprav;
4. prepovedati gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je
zaradi tega ogroženo delovanje telekomunikacijskih omrežij ali
naprav,
5. izdati odločbo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali
nepravilnosti v odločbi določenem roku.
(2) Če ima pooblaščena oseba Agencije utemeljene razloge za
mnenje, da bo operater telekomunikacijskih storitev ali imetnik
pravice uporabljati frekvenco oziroma frekvenčni pas kljub
ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena,
nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pravico zapečatiti
moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da se prepreči
nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti.

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 SIT se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
140. člen

138. člen
(pritožba)

(3)Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 10.000.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:

(1) Zoper odločbo Agencije v zvezi z opravljanjem nadzora po
135. členu tega zakona je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za zveze, v petnajstih dneh po njeni vročitvi.

1. odstopi ali prenese pravico uporabe frekvence drugim pravnim
ali fizičnim osebam v nasprotju s prvim odstavkom 45. člena, pa
ne gre za primer iz drugega odstavka istega člena,
2. se ne dogovori o skupni uporabi antenskih objektov (prvi
odstavek 50. člena),
3. kljub prepovedi Agencije trži ali uporablja radijsko opremo, ki
ogroža delovanje radionavigacijskih služb ali drugih varnostnih
služb ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja
radiokomunikacijsko storitev (peti odstavek 88. člena),
4. pravočasno ne obvesti Agencije o uporabi radijske postaje v
frekvenčnem pasu, določenem v šestem odstavku 88. člena,
5. na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno predstavlja
opremo, ki ne ustreza zahtevam tega zakona, ne da bi imela
vidno opozorilo, da se take opreme ne sme uporabljati (osmi
odstavek 88. člena),
6. ne zagotovi uporabnikom, ki zamenjajo operaterje (ostanejo pa
na isti lokaciji) možnosti, da obdržijo dodeljene številke (prvi
odstavek 100.člena),
7. ne zagotovi prenosljivosti številk ne glede na lokacijo (drugi
odstavek 100.člena),
8. ne zagotovi proste izbire operaterjev za medkrajevne in
mednarodne klice (104. člen),
9. ne daje podatkov Agenciji na njeno zahtevo (prvi odstavek 111.
člena),

(2) Pritožba zoper odločbo Agencije v zvezi z opravljanjem
nadzora po 135. členu tega zakona ne zadrži njene izvršitve.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
139. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 10.000.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
1. ne obvesti Agencije o začetku gradnje in obratovanja ali
prenehanja in spremembe obratovanja javnih telekomunikacijskih
omrežij (prvi odstavek 25. člena),
2. ne obvesti Agencije o začetku gradnje in obratovanja omrežij,
ki jih uporablja za zagotovitev telekomunikacij za opravljanje lastne
dejavnosti ali za potrebe zaprtih uporabniških skupin (drugi
odstavek 25. člena),
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10. krši določbe tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka
126. člena, ki se nanašajo na zaupnost telekomunikacijskih
informacij,
11. shranjuje vsebino tistih prenesenih sporočil , ki niso bistveni
del telekomunikacijske storitve (tretji odstavek 126. člena),
oziroma če ne ukrepa , da zagotovi, da se vsebina prenesnih
sporočil ne hrani ali hrani le za minimalni čas (četri odstavek 126.
člena),
12. ne sprejme primernih tehničnih in organizacijskih ukrepov,
potrebnih za zagotovitev varnosti lastnih storitev (prvi odstavek
127. člena),
13. ne opozori naročnika na verjetnost vdora v varnost omrežja
ter na možnost varovalnih ukrepov in za to potrebnih sredstev
(tretji odstavek 127. člena),
14. na zahtevo Agencije ne predloži sistema ukrepov za
zagotavljanje varnosti (četrti odstavek 127.člena),
15. na zahtevo Agencije ne odpravi pomanjkljivosti v varnostnem
sistemu ali pri njegovem uresničevanju (peti odstavek 127. člena),
16. ne posreduje podatkov kot to določa 1 .točka prvega odstavka
128. člena,
17. ne omogoči na svojem omrežju oziroma terminalski opremi
ter v svojih prostorih izvedbo nadzora telekomunikacijskega
prometa, na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odločba
pristojnega sodišča (2.točka prvega odstavka 128. člena),
18. ne zbriše prometnih podatkov po končani zvezi ali jih ne
prilagodi tako, da se ne nanašajo na konkretno pravno ali fizično
osebo (prvi odstavek 129. člena),
19. prometnih podatkov ne obdeluje osebje, ki je pod nadzorom
operaterja javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev
(četrti odstavek 129. člena),
20. uporablja podatke iz prvega odstavka 129. člena za tržne
namene brez privolitve naročnika (peti odstavek 129. člena),
21. ne objavi v splošnih pogojih možnosti prikazovanja in izločanja
identifikacije kličočega in klicanega oziroma, če je podana ta
možnost, pa je ne omogoči avtonomno in brezplačno, ter kot
stalno funkcijo za vsak priključek (131. člen),
22. na zahtevo naročnika ne sledi zlonamernih klicev oziroma ne
prepreči izločitve prikaza kličočega (drugi odstavek 132. člena),
23. po pridobljenem predhodnem soglasju Agencije ne prepreči
izločitve prikaza identifikacije kličočega za posamezne klicane
priključke služb nujne pomoči (četrti odstavek 132.člena).

9. medsebojno subvencionira različne telekomunikacijske storitve
v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena,
10. ne vodi računovodskih izkazov za telekomunikacijske
dejavnosti po četrtem odstavku 77. člena,
11. ne vodi ločenega knjigovodstva, kot je to določeno v prvem
odstavku 77.člena,
12. ne zagotavlja naloženih univerzalnih storitev (prvi odstavek
81. člena),
13. na zahtevo pristojnih organov ne zagotovi telefonov za
enostavni klic za pomoč v nuji, nižje cene in podobno (83. člen),
14. ne poravna stroškov nadomestila za zagotavljanje univerzalnih
storitev (prvi odstavek 84. člena),
15. ne obvesti Agencije o prihodku iz opravljanja
telekomunikacijskih storitev (peti odstavek 84. člena),
16. iz tehničnih razlogov zavrne priključitev terminalske opreme
na primerne vmesnike, če le ta ustreza zahtevam tega zakona
(tretji odstavek 88. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek od
prvega odstavka tega člena.
142. člen
(1) Z denarno kaznijo od 350.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
1. ne omogoči dostopa do omrežij oziroma storitev pod pogoji, ki
morajo biti javno objavljeni, objektivni in pregledni (prvi odstavek
67. člena),
2. ne izpolni zahtev Agencije (šesti odstavek 67.člena),
3. ne nudi (harmoniziranih) vmesnikov (prvi odstavek 68. člena),
4. kljub presoji Agencije odkloni zahtevo uporabnika o posebnem
vmesniku (četrti odstaven 68.člena),
5. ne objavi podatkov o tipih vmesnikov kot tudi nameravane
sprememb vmesnikov en mesec pred njihovo uveljavitvijo (šesti
odstavek 68.člena),
6. ne ponudi zadostne (minimalne) kapacitete vodov (drugi
odstavek 69. člena),
7. ne izpolni zahtev določenih v petem odstavku 70. člena,
8. ne omogoči svojim naročnikom dostopa do številk 112 in 113,
do službe informacij o telefonskih naročnikih in do posredovalca
(prvi odstavek 70.člena),
9. na zahtevo Agencije v določenem roku ne dopolni ali spremeni
ponudbe (dvanajsti odstavek 72. člena),
10. ne predloži Agenciji opisa storitev in splošnih pogojev za
opravljanje telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 73.člena),
11. uveljavi splošne pogoje brez soglasja Agencije po četrem
odstavku 73. člena,
12. ne objavi splošnih pogojev in cen iz prvega odstavka 73.
člena en mesec pred uveljavitvijo (tretji odstavek 73. člena),
13. v pisni obliki ne utemelji Agenciji razlogov, določenih v devetem
odstavku 73. člena,
14. ne objavi kot sestavni del splošnih pogojev povzetka postopka
reševanja pritožb uporabnikov (tretji odstavek 118. člena),
15. na zahtevo uporabnika fiksnih javnih telefonskih storitev ne
izstavi razčlenjenega računa po prvem odstavku 119. člena,
16. v splošnih pogojih ne objavi ukrepov in postopkov, ki bodo
sprejeti v primeru neplačevanja računov (prvi odstavek 120.člena),
17. na ugovor uporabnika ne preveri dejstev, na katerih temelji
račun (tretji odstavek 120. člena)
18. v splošnih pogojih ne določi pravil o povračilih uporabnikom
po 121. členu,
19. ob prenehanju naročniškega razmerja ne izbriše podatkov iz
prvega odstavka 130. člena (tretji odstavek 130.člena),
20. ne omogoči naročniku brezplačne preusmeritve klicev (prvi
odstavek 133. člena),

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 do 300.000 SIT se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
141. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
1. ne spoštuje pogojev, določenih v dovoljenju iz 29. člena,
2. brez soglasja Agencije prenese dovoljenje na drugo fizično ali
pravno osebo (prvi odstavek 30. člena),
3. ne plača pristojbine (34. člen),
4. ne pridobi služnosti napeljave ali ustrezne obligacijske pravice
za graditev, postavitev obratovanje oziroma vzdrževanje naprav
javnega telekomunikacijskega omrežja na tujem zemljišču (52.
člena),
5. premesti ali spremeni obstoječe (druge) napeljave v nasprotju
s 62. členom,
6. cene telekomunikacijskih storitev niso oblikovane v skladu z
določbami 74. člena,
7. če splošni pogoji ne vsebujejo obveznih sestavin ter drugih
predpisanih elementov iz 75.člena,
8. subvencionira telekomunikacijske cene iz dejavnosti, za katero
ima izključne ali posebne pravice (prvi odstavek 76.člena),
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21. brez soglasja naročnika uporabi avtomatske klicne sisteme
(drugi odstavek 133. člena),
22. proti volji naročnika objavlja v naročniškem imeniku podatke o
njem, oziroma uporablja te podatke v nedovoljene namene (prvi
odstavek 134. člena),
23. ne ugodi vsem realnim zahtevam za dostop do informacij o
naročnikih (šesti odstavek 134. člena),
24. na zahtevo Agencije ne izda imenika oziroma ne organizira
službe informacij o naročnikih po petem odstavku 134. člena.

(4) Če je v primeru iz prvega odstavka tega člena, za prilagoditev
opravljanja telekomunikacijskih storitev določbam tega zakona,
potrebno spremeniti dovoljenje, ga Agencija spremeni po uradni
dolžnosti skladno z določbami tega zakona najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
146. člen
(obstoječa koncesija za opravljanje tržnih
telekomunikacijskih storitev)

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek od
prvega odstavka tega člena.

(1) Koncesijo, podeljeno skladno z 17. členom zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/
98 odi. US), Agencija nadomesti (po uradni dolžnosti) z dovoljenjem
skladno z 43. členom tega zakona brez javnega razpisa,
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

XIX. PREHODNE DOLOČBE

(2) Koncesionarji iz prejšnjega odstavka iz prvega odstavka
opravljajo do izdaje dovoljenja svojo dejavnost v obsegu, na način
in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu in koncesijski
pogodbi.

1. Prilagoditev izvajanja tržnih telekomunikacijskih
storitev določbam tega zakona

(3) Z izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se prenehata
uporabljati koncesijski akt in koncesijska pogodba.

143. člen
(obstoječi operaterji tržnih telekomunikacijskih
storitev)

(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo uskladiti
izvajanje svoje dejavnosti z določbami tega zakona najkasneje v
roku, ki ga določi Agencija z aktom iz prvega odstavka tega
člena, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od enega leta.

Pravne ali fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona
opravljajo tržne telekomunikacijske storitve v skladu z zakonom
o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in
13/98 odi. US), nadaljujejo svoje delo v skladu z določbami tega
zakona.

147. člen
(drugi primeri prilagoditve določbam tega zakona)
(1) Ne glede na določbe 145. člena tega zakona morajo operaterji
zakupljenih vodov, ki so pridobili dovoljenje skladno z 16. členom
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97
odi. US in 13/98 odi. US), prilagoditi opravljanje svoje dejavnost z
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.

144. člen
(prilagoditev opravljanja tržnih telekomunikacijskih
storitev, za katere je potrebno obvestilo Agenciji)
(1) Predhodna priglasitev za opravljanje tržnih telekomunikacijskih
storitev iz 15. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS,
št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US) se šteje za pisno
obvestilo Agenciji za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev
skladno z 27. členom tega zakona.

(2) Ne glede na določbe 145. člena tega zakona morajo operaterji,
ki so dolžni voditi ločeno računovodstvo po 77. členu tega zakona,
svoje poslovanje prilagoditi določbam VII. poglavja tega zakona
najkasneje v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi.

(2) Pravne ali fizične osebe iz prvega odstavka opravljajo svojo
dejavnost v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v aktih iz
prejšnjega odstavka.

(4) Vsi operaterji morajo omogočiti izbiro operaterja v skladu z
104. členom tega zakona in prenosljivost številk v skladu z 100.
členom tega zakona do 1. julija 2001.

(3) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjih odstavkov morajo uskladiti
izvajanje svoje dejavnosti z določbami tega zakona najkasneje v
enem letu po njegovi uveljavitvi.
4

2. Prilagoditev izvajanja javnih telekomunikacijskih
storitev (gospodarskih javnih služb) določbam tega
zakona

145. člen
(prilagoditev opravljanja tržnih telekomunikacijskih
storitev, za katere je potrebno dovoljenje)

148. člen
(prilagoditev opravljanja gospodarske javne službe)

(1) Dovoljenje za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev
iz 16. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/
97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US) se šteje za dovoljenje za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev skladno z 26. in 28.
členom tega zakona.
(2) Pravne ali fizične osebe iz prvega odstavka opravljajo svojo
dejavnost v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v aktih iz
prejšnjega odstavka.

(1) Pravne ali fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona
opravljajo javne telekomunikacijske storitve kot gospodarske javne
službe skladno z 4. členom zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US), nadaljujejo
svoje delo kot operaterji javnih telekomunikacijskih storitev v
skladu z določbami tega zakona.

(3) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjih odstavkov morajo uskladiti
izvajanje svoje dejavnosti z določbami tega zakona najkasneje v
enem letu po njegovi uveljavitvi.

(2) Pravne ali fizične osebe iz prvega odstavka opravljajo svojo
dejavnost v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v Uredbi o
načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne
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telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega
omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).

5. Obstoječa omrežja na tujem zemljišču
152. člen

(3) Za uskladitev dejavnosti oseb iz prejšnjega odstavka z
določbami tega zakona Agencija najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona po uradni dolžnosti izda osebam iz
prejšnjega odstavka dovoljenje za opravljanje javnih in univerzalnih
storitev skladno z določbami tega zakona, brez javnega razpisa.

(1) Lastniki zemljišč, po katerih potekajo ali na katerih se gradijo
oziroma postavljajo telekomunikacijska omrežja morajo dovoliti
nadaljnjo uporabo svojih zemljišč za potrebe gradnje oziroma
postavitve, vzdrževanja in obratovanja telekomunikacijskega
omrežja, če so sami ali njihovi pravni predniki pisno izrazili strinjanje
s takšno uporabo.

(4) Z izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka seza osebe iz
drugega odstavka tega člena preneha uporabljati akt iz drugega
odstavka tega člena.

(2) Pravica iz tega člena vsebuje upravičenja, ki jih vsebuje
služnost napeljave po tem zakonu, operater pa jo mora izvrševati
v skladu z določbami 53. člena tega zakona.

(5) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo uskladiti
izvajanje svoje dejavnosti z določbami tega zakona najkasneje v
roku, ki ga določi Agencija z aktom iz tretjega odstavka tega
člena, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od enega leta.

(3) Določbe tega člena ne vplivajo na morebitno priposestvovanje
služnosti po predpisih, ki urejajo stvarne pravice.

149. člen
(prilagoditev Telekoma Slovenije)

6. Ustanovitev Agencije

(1) Javno podjetje Telekom Slovenije d.d. izgubi status javnega
podjetja in najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona
temu prilagodi svoje akte in register skladno z zakonom.

153. člen
(Agencija)

(2) Do izdaje dovoljenja, skladno z določbami prejšnjega člena,
ima Telekom Slovenije, d.d. pravice in dolžnosti, ki jih ta zakon
določa za operaterje s pomembno tržno močjo za nuđenje fiksnih
javnih telefonskih storitev oziroma omrežja, vključno z nuđenjem
storitev ISDN ter storitev zakupljenih vodov.

(1) Državni zbor sprejme odlok, s katerim uredi začetek delovanja
Agencije.
(2) Z dnem začetka delovanja Agencije preidejo zaposleni v Upravi
Republike Slovenije za telekomunikacije na delo v Agencijo.
Direktor Uprave za telekomunikacije nadaljuje svoje delo kot
vršilec dolžnosti direktorja Agencije do imenovanja direktorja
Agencije, vendar najdlje eno leto.

(3) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan zagotavljati univerzalne storitve
skladno z določbami tega zakona brez nadomestila do prenosa
zagotavljanja univerzalnih storitev na drugega operaterja skladno
z določbami 79. člena tega zakona, vendar najmanj dve leti po
uveljavitvi tega zakona.

(3) Do izdaje odloka iz prvega odstavka tega člena ima Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije pristojnosti Agencije na
podlagi tega zakona. Po izdaji odloka iz prejšnjega stavka nadaljuje
Agencija z vsemi postopki, ki jih je začela Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije.

(4) Telekom Slovenije lahko opusti storitve teleksa v sporazumu
z vsemi naročniki (teleksa).

(4) Z izdajo odloka iz prvega odstavka tega člena prenehata
veljati 3. alinea 11. točke 2. člena ter četrti odstavek 13. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99).

3. Postopki, pričeti pred uveljavitvijo zakona
150. člen
(postopki)

7. Oblikovanje Sveta

Postopki za predhodno priglasitev na podlagi 15. člena, pridobitev
dovoljenja na podlagi 16. člena, pridobitev koncesije na podlagi
17. člena in pridobitev radijskega dovoljenja na podlagi 37. člena
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97
odi. US in 13/98 odi. US), ki do uveljavitve tega zakona še niso
bili dokončani, se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob vložitvi
vloge za njihovo pridobitev.

154. člen
(1) Državni zbor v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega zakona
sprejme akt o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije in imenuje
njegove člane.
(2) Svet za telekomunikacije mora podati predlog za imenovanje
direktorja Agencije najkasneje v 10 mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

4. Cene javnih in univerzalnih telekomunikacijskih
storitev
151. člen
(cene telekomunikacijskih storitev)

8. Uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS št. UI-363/98 z dne 01.07.1999

(1) Cene telekomunikacijskih storitev, za katere je po tem zakonu
predvideno dovoljenje, se v času od uveljavitve tega zakona do
prilagoditve določbam tega zakona ne smejo zviševati.

155. člen
(1) Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije d.d. (v nadaljevanju: vračilo) so

(2) Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 78. člena tega zakona
se priznajo kot dostopne cene univerzalnih storitev cene, ki veljajo
na dan uveljavitve tega zakona, ali cene, ki skladno z določbami
tega zakona odobri Agencija.
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posamezniki (v nadaljevanju: upravičenci), ki so z namenom
pridobitve telefonskega priključka sklepali s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije d.d. (v nadaljevanju Telekom) pogodbe o
brezplačnem prenosu sredstev ali pogodbe, ki nimajo izrecne
določbe o vračilu sredstev ali pogodbe o brezplačnem prenosu
sredstev, ki imajo dodano določbo o spreminjanju brezplačno
prenesenih sredstev v lastninske deleže v primeru reorganizacije.

(5) O zahtevah odloča ministrstvo za promet in zveze z upravno
odločbo. Zoper odločbo je možen upravni spor.
(6) Odločba mora biti izdana najkasneje v 6 mesecih po vložitvi
pravilno sestavljene zahteve.
(7) Za dan vložitve pravilno sestavljene zahteve se šteje dan, ko
je bila pomanjkljivo sestavljena zahteva v celoti dopolnjena.

(2) Za upravičence iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi
posamezniki, ki so na podlagi pogodb sklenjenih z lokalnimi
skupnostmi, vlagali v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma.

9. Predpisi vlade, ministra ter splošni akti Agencije

156. člen

161. člen

Upravičenci lahko zahtevajo vračilo, če so sklenili s Telekomom
pogodbo iz prejšnjega člena v času do uveljavitve zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št.35/97, 45/97-odl.US in 13/
98-odl.US).

( 1) Rok za izdajo podzakonskih predpisov ter splošnih aktov
Agencije je 1 leto od začetka veljavnosti tega zakona.
(2) Do izdaje uredbe iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona
se za sekundarno telekomunikacijsko omrežje šteje sekundarno
omrežje in naprave s hišnimi priključki na podlagi navodila o tem,
kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje
komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/
85).

157. člen
(1) Zavezanec za vračilo je Republika Slovenija, če so bile
pogodbe iz 155. člena tega zakona sklenjene v času do
01.01.1995.
(2) Če so bile pogodbe iz 155. člena tega zakona sklenjene v
času od 01.01.1995 do 28.06.1997 je zavezanec za vračilo
Telekom.

10. Veljavnost predpisov

158. člen

162. člen
(veljavnost predpisov)

(1) Zavezancu pripada vračilo v denarju v višini, ki pomeni razliko
med ceno telefonskega priključka, ki jo je plačal Telekomu
upravičenec na podlagi pogodbe iz 155. člena tega zakona in
ceno za telefonski priključek, ki so jo na istem geografskem
področju plačali naročniki Telekoma, ki niso sklenili pogodbe iz
155. člena tega zakona.

Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov ter splošnih aktov
Agencije na podlagi tega zakona, ostanejo v veljavi naslednji
predpisi, izdani na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 35/97 in 45/97 odi. US), izdani na podlagi zakona o
sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in
zakona o združitvi v skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78):

(2) Znesek iz prejšnjega odstavka se vrne tako, da se pogodbeni
znesek preračuna v konvertibilno valuto na dan vplačila in nato v
tolarje na dan izplačila vračila. Znesek izplača Ministrstvo za
finance na podlagi odločbe iz 160. člena tega zakona iz sredstev
proračuna.

1. pravilnik o odpravljanju motenj pri amplitudno moduliranih
radiodifuznih oddajah (Uradni list SFRJ, št. 12/73) (velja le
poglavje III: Minimalne tehnične karakteristike sprejemnega
signala in njegova zaščita);
2. pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo
radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 57/75);
3. pravilnik o tehnično-eksploatacijskih pogojih radiodifuznih
postaj za amplitudno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št.
57/75);
4. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se
smejo uporabljati radiodifuzijske postaje za črno bele in barvne
televizijske oddaje (Uradni list SFRJ, št. 8/78);
5. pravilnik o delu radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 17/78);
6. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se
smejo uporabljati radiodifuzni pretvorniki za frekvenčno
modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 30/78);
7. pravilnik o uporabi enotnih izrazov, pojmov, znakov in kratic
za prenos sporočil v sistemu zvez (Uradni list SFRJ, št. 18/
91). (Ne velja: Tabela črkovanja, ki naj bi se uporabljala v
telefonskih in radiofonskih zvezah Jugoslavije);
8. odredba o povezavi mobilnih satelitskih radijskih postaj z
INMARSAT A satelitsko službo (Uradni list RS, št. 5/93);
9. sklep o pooblastitvi in določitvi organizacije združenega dela
za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj (Uradni list
SRS, št. 30/82);
10. sklep o pooblastitvi in določitvi družbe z omejeno
odgovornostjo za opravljanje tehničnih pregledov radijskih
postaj (Uradni list RS, št. 21/90);
11. Pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih

159. člen
Znesek iz prejšnjega člena se izplača upravičencu v roku 12
mesecev po izvedeni privatizaciji državnega deleža Telekoma na
podlagi predpisov, ki urejajo privatizacijo državnega premoženja.
160. člen
(1) Ministrstvo za promet in zveze najkasneje v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
poziv vsem upravičencem, da vložijo zahtevo za vračilo vlaganj.
S pozivom se objavi seznam pogodb s katerim razpolagata
Ministrstvo za promet in zveze in Telekom.
(2) Postopek za vračilo se začne na podlagi zahteve za vračilo,
ki jo vloži upravičenec oziroma njegov pravni naslednik.
(3) Zahteva mora biti vložena najkasneje v 6 mesecih po objavi
poziva.
(4) V zahtevi se navede dokaze, da je upravičenec stranka iz
pogodbe o vlaganju oziroma njegov pravni naslednik ter v primeru,
da pogodba ni na seznamu, pogodba.
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naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek
mobilnega radiotelefonskega sistema NMT (Uradni list RS,
št. 57/96);
12. Pravilnik o omrežju ISDN (Uradni list RS, št.52/95);
13. Pravilnik o omrežju GSM (Uradni list RS, št.4/96);
14. generalni načrt telefonskega omrežja. (PTT Vestnik, št. 14/
48, 15/88); (Ne velja: poglavje 11 - Napajanje prenosnih in
komutacijskih sistemov ter določila točke 3.5 iz poglavja 3 plan oštevilčenja);
15. generalni načrt telegrafskega omrežja in omrežja za prenos
podatkov (PTT Vestnik, št. 23/84, 3/88);
16. tehnični pogoji za modeme za sinhroni prenos podatkov po
vodih osnovne grupe 60-108 kHz (PTT Vestnik, št. 3/88);
17. tehnični pogoji za opremo za povezovanje računalnikov in
računalniških omrežij v javno teleks omrežje (PTT Vestnik,
št. 6/88);
18. splošni tehnični pogoji za standardne vmesnike med končnimi
napravami za prenos podatkov, ki se uporabljajo v javnem
omrežju za prenos podatkov (PTT Vestnik, št. 6/88);
19. tehnični pogoji za adapterje s samostojnim sprejemom za
vključitev računalnikov v telegrafsko omrežje (PTT Vestnik,
št. 6/88);
20. tehnični pogoji za RR sisteme - analogni (PTT Vestnik, št. 5/
89);
21. tehnični pogoji za medmrežni protokol X.75 (PTT Vestnik, št.
8/90);
22. tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio mreži
(PTT Vestnik, št. 8/90);
23. splošni tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-felefonskih
zvez JPTT (PTT Vestnik, št. 17/82);
24. tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni radio mreži
JPTT (PTT Vestnik, št. 13/89);
25. tehnični pogoji za sistem mobilnih radio telefonskih zvez JPTT
(PTT Vestnik, št. 21/89);
26. Pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z
avtomatskim zaračunavanjem (Uradni list RS, št.53/94);
27.-tehnični pogoji za analogne in digitalne telefonske centrale
(PTT Vestnik, št. 14/91);
28. tehnični pogoji za naročniške telefonske centrale (PTT
Vestnik, št. 11/87);
29. pravilnik o kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in
objektov (PTT Vestnik, št.27/99);
30. Odredba o tujih radijskih postajah (Uradni list RS, št. 73/97);
31. Odredbo o radijskih postajah telefonskega sistema za
povezavo zrakoplov-zemlja (Uradni list RS, št. 73/97K
32. Odredba o veljavnosti odobritve terminalske opreme
satelitskih zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami in
satelitskih postaj za novinarstvo (Uradni list RS, št. 73/97);
33. Odredba o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih (Uradni
list RS, št. 73/97);
34. Odredba o radijskih postajah za osebni klic prek satelita
(Uradni list RS, št. 73/97);
35. Odredba o tujih odobritvah in uporabi radijskih postaj PR 37
(Uradni list RS, št. 35/99);
36. Odredba o tujih odobritvah In uporabi digitalne radijske
terminalske opreme za satelitske telekomunikacijske storitve
S-PCS (Uradni list RS, št. 35/99);
37. Odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske
terminalske opreme GSM (Uradni list RS, št. 35/99);
38. Pravilnik o tehničnih zahtevah za terminalsko opremo z
vmesniki po priporočilu CCITT, X.21 in z vmesniki po
priporočilu CCIT,X.25, (Uradni list RS, št. 50/97);
39. Pravilnik o tehničnih zahtevah za opremo, namenjeno za
priključevanje na analogni priključek javnega telefonskega
omrežja (Uradni list RS, št. 50/97);
40. Pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje (Uradni list
RS, št. 50/97);
41. Pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske
brezvrvične komunikacije (Uradni list RS, št.69/95);
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42. Pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97);
43. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske
opreme in radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97);
44. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list
RS, št. 61/97);
45. Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih
pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, št. 41/98);
46. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih
telekomunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 75/98);
47. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa
(Uradni list RS, št. 75/98);
48. Pravilnik o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih
(Uradni list RS, št. 57/99);
49. Uredba o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev
govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega
telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98);
50. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za storitve mobilne telefonije in GSM (Uradni list RS,
št.49/97);
51. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji
(Uradni list RS, št. 7/98);
52. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni
list RS, št. 90/98);
53. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih komunikacij
(Uradni list RS, št. 68/98);
54. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev NMT (Uradni list RS, št.53/
99);
55. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev osebnega klica v sistemu
ERMES (Uradni list RS, št. 53/99);
56. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije
(Uradni list RS, št. 79/99);

XX. KONČNE DOLOČBE
1. Prenehanje veljavnosti
163. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. USin13/
98 odi. US) in naslednji predpisi izdani na podlagi Zakona o sistemih
zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in Zakona o
združitvi v skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78):
1. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih se
smejo uporabljati radijske postaje v skupnih radijskih zvezah
na območju občine (Uradni list SFRJ, št. 23/77);
2. pravilnik o radijskih postajah, ki se smejo postavljati v mestih
in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 9/83);
3. pravilnik o prostih smereh za vstop in iztop radiorelejnih zvez
(radijski koridorji) v mestih in naseljih mestnega značaja
(Uradni list SFRJ, št. 72/90);
4. pravilnik o velikosti varstvene cone v bližini določenih radijskih
postaj (Uradni list SFRJ, št. 72/90);
5. pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naročniški
sistem (Uradni list RS, št. 59/92);
6. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične vodovne
terminale za plesiohrono digitalno hierarhijo s hitrostmi prenosa
od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s (Uradni list RS, št. 44/95);
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7. tehnični predpisi o dovoljenih šumih v telefonskih tokokrogih
pri projektiranju prenosnih sistemov v telefonskem omrežju
za splošne potrebe (PTT Vestnik, št. 14/68);
8. tehnični pogoji za teleprinterje v omrežju JPTT (PTT Vestnik,
št. 6/70);
9. tehnični pogoji za sprejemne pisalnike (printerje) z modemom
za uporabo v telegrafskem omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 8/
75);
10. tehnični pogoji za teleprinterje in terminale s hitrostjo
obratovanja 110, 134,5 in 200 Bd in CCITT abecedo št. 5 za
uporabo v omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 9/78);
11. tehnični pogoji za polelektronske in elektronske teleprinterje
v omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 3/72);
12. tehnični pogoji za elektronske teleprinterje v omrežju YU PTT,
ki delajo s hitrostjo obratovanja 50, 70,100 Bd in mednarodno
telegrafsko abecedno CCITT št. 2 (PTT Vestnik, št. 21/83);
13. tehnični pogoji za priključevanje naprave za prenos signalov
na naročniške vode (PTT Vestnik, št. 3/76, 4/76);

14. tehnični pogoji za analogne in digitalne multipleksne in linijske
sisteme (PTT Vestnik, št. 32/89);
15. Navodilo o kontroli kvalitete storitev v mednarodnem
telefonskem prometu (PTT Vestnik, št. 5/78);
16. pravilnik o normah kakovosti vzdrževanja telefonskih
kabelskih sistemov prenosa (PTT Vestnik, št. 11/86, 13/86);

2. Začetek veljavnosti zakona
164. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati 01.01.2001.

OBRAZLOŽITEV

Predlog zakona o telekomunikacijah določa pogoje za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev ih obratovanje javnih
telekomunikacijskih omrežij, način upravljanja radiofrekvenčnega
spektra, način zagotavljanje konkurenčnosti v telekomunikacijah,
zagotavljanje univerzalnih telekomunikacijskih storitev, način
upravljanja telekomunikacijskih številk ter pogoje za uporabo
radijske in terminalske opreme, ureja ustanovitev, organizacijo in
delovanje Agencije za telekomunikacije kot neodvisne organizacije
upravljanja, določa naloge Sveta za telekomunikacije ter določa
pravice in obveznosti operaterjev telekomunikacijskih storitev in
njihovih uporabnikov.

V III. poglavju je obravnavana gradnja in obratovanje javnih
telekomunikacijskih omrežij in nuđenje javnih telekomunikacijskih
storitev, kar je prosto pod pogoji, ki jih določa zakon. Operater
javnih telekomunikacijskih storitev mora obvestiti (26 in 27. člen)
Agencijo o nameravanem začetku, koncu ali spremembi ponudbe
telekomunikacijskih storitev pred začetkom in koncem opravljanja
storitev, kot tudi gradnjo in obratovanje javnih telekomunikacijskih
omrežij. Obratovanje zasebnih omrežij je prosto, obvestilo je
potrebno le za zasebna omrežja oziroma omrežja zaprtih skupin
uporabnikov, če tako omrežje poteka zunaj lastnine uporabnikov.
Pisna prijava mora vsebovati podrobnosti o vrsti storitev kot tudi
tehnične in obratovalne lastnosti in podatke o izpolnjevanju
predpisanih pogojev. Podani so razlogi, zaradi katerih se lahko
zavrne prijava

Podani pomeni pojmov so v 3. členu omejeni na nujno potrebne za
uporabo zakona, zato je njihovo število precej manjše kot je bilo
v prejšnjem zakonu. Omeniti velja, da pojem radiodifuzija v smislu
tega zakona obsega le razširjanje programov v praznem prostoru,
kot jih opredeljuje zakonodaja o javnih glasilih oziroma medijih.
Dejavnost kabelskih omrežij ni posebej opredeljena, veljajo torej
določbe, ki so skupne za vsa javna telekomunikacijska omrežja
oziroma storitve.

Minister, pristojen za telekomunikacije (v nadaljevanju: Minister),
predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri gradnji in obratovanju
omrežij ter zagotavljanju telekomunikacijskih storitev, za katere
je po tem zakonu predvidena prijava oziroma dovoljenje kot tudi
postopke izdaje dovoljenja in obravnave prijave za storitve. Ti
pogoji se nanašajo zlasti na varnost delovanja omrežja, celovitost
omrežja, medsebojno delovanja storitev in pogoje priključevanja
terminalske opreme.

Predlog zakona določa v II. poglavju v procesnih določbah (členi
4-24), da Agencija izdaja dovoljenja in druge posamične akte v
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ki pa se v
primeru javnega razpisa začne šele s sprejemom poročila o oceni
ponudb oziroma predloga Sveta za radiodifuzijo, če je predmet
razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije. Natančneje
so obdelani predvsem postopki javnega razpisa, ki temelji na
zakonu, ki ureja javna naročila ter postopki razveljavitve, odvzema,
spremembe in prenehanja odločb o dovoljenjih za opravljanje
storitev in za dodelitev frekvenc in številk. Imetnik dovoljenja ima
v primerih, ko dodelitev oziroma\ dovoljenje ni bilo razveljavljeno
po krivdi imetnika dovoljenja pravico do odškodnine. Zoper odločbe
Agencije je praviloma dopusten le upravni spor, možnost pritožbe
na ministra, pristojnega za telekomunikacije, je možna le v zakonu
določenih primerih.
poročevalec, št. 10

Za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih
radijskih storitev je potrebno dovoljenje Agencije (členi: 26 in 2834). Dovoljenje izda Agencija na pisno vlogo. Dovoljenje za mobilne
javne radijske storitve izda Agencija na podlagi predpisanega
postopka javnega razpisa. Za storitve satelitskih zvez ni potrebno
dovoljenje za storitve. Dovoljenje se lahko zavrne le v primeru, če
bi bili ogroženi javni red, varnost države, če ni na voljo frekvenc
ali če vlagatelj nima tehničnih oziroma finančnih kapacitet za
zagotovitev pogojev delovanja. Dovoljenje se izda za določen
čas. Dovoljenje se lahko prenese na drugega le soglasjem
Agencije.
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V 34. členu predlog zakona predvideva, da se za priglasitev in
dovoljenje plača pristojbina, kar predpiše Minister, pri čemer se
upošteva predvsem celotni prihodek.

Pravico do uporabe na javnem zemljišču pridobijo operaterji na
podoben način.
Poglavje VI predloga zakona obravnava zagotavljanje
konkurence in odprtosti omrežja. Rešitve so v celoti povzete po
direktivah Evropske unije. Poleg načel v 65. členu, ki so pomembna
pri odločanju u primeru sporov in izdaji podzakonskih aktov, določa
predlog zakona v 66. členu operaterje s pomembna tržno močjo.
To so praviloma operaterji, ki imajo več kot 25% delež na
posameznem delu trga. Pri določanju položaja operaterja s
pomembno tržno močjo mora Agencija upoštevati kriterije:
sposobnost, da vpliva na tržne pogoje, njegov promet v primerjavi
z velikostjo trga, dostop do finančnih virov, obvladovanje sredstev
za dostop do končnih uporabnikov (dostopovno omrežje) in
izkušnje pri opravljanju storitev

Radiofrekvenčni spekter kot omejeno naravno dobrino je mogoče
ekonomično uporabljati le v sodelovanju z drugimi državami.
Predlog zakona zato v IV. poglavju poudarja, da morajo državni
organi njegovo uporabo načrtovati v skladu z mednarodnimi
sporazumi. Kot najvišji akt upravljanja tega področja je predviden
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) (36. člen), predlog pa
pripravi Agencija. Za posamezne dejavnosti lahko pripravi Agencija
načrt uporabe frekvenc (37. člen), ki podrobneje opredelijo pogoje
in način uporabe teh frekvenc. Posebej velja omeniti, da je namesto
radijskega dovoljenja, ki je v preteklosti dovoljevalo hkrati uporabo
radijske postaje in frekvence, potrebna le dodelitev frekvence,
medtem ko sta promet in uporaba radijskih postaj prosta pod
pogoji, ki so opredeljeni v IX. poglavju. Zaradi raznovrstnosti
uporabe frekvenc, ki se poleg telekomunikacijskega uporabljajo
še na mnogih drugih področjih kot so npr. astronomija,
radiolokacija, navigacija, industrija in medicina, predvideva predlog
zakona več načinov dodelitve frekvenc: frekvence za mobilne
radijske storitve se dodelijo z dovoljenjem za storitve, lahko se
dodelijo na podlagi javnega razpisa aH neposredno v upravnem
postopku ali pa s predpisom Ministra. Javni razpis je obvezen za
javne telekomunikacijske storitve in radiodifuzijo, lahko pa se
uvede tudi drugje, če je interesentov več kot je razpoložljivih
frekvenc. Predpis Ministra je predviden za primere, ko določene
frekvence ali frekvenčni pas lahko uporablja vsakdo, ki izpolnjuje
predpisane pogoje. Dodelitev frekvenc ni potrebna za frekvence,
ki so v razporeditvi frekvenc namenjeni za potrebe varnosti in
obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Členi 39-48 podrobneje opredeljujejo postopke in pogoje izdaje,
spremembe in prenehanja odločbe o dodelitvi. Podatki o upravljanju
radiofrekvenčnega spektra so javni (35. člen).

V 67. členu so določbe, ki veljajo splošno za vse operaterje javnih
telekomunikacijskih storitev s pomembno tržno močjo. Ti morajo
omogočiti dostop do svojih omrežij oziroma storitev na podlagi
javno objavljenih, objektivnih, nediskriminacijskih in preglednih
pogojev, ki obsegajo vse dejavnosti, vezane na izvedbo dostopa,
kot so sporočanje informacij, dogovarjanje o dostopu, roki izvedbe
dostopa in drugo. Operater lahko omeji dostop le na podlagi
bistvenih zahtev naštetih v predlogu zakona. Agencija ima tudi
pravico odločati o sporih med operaterji in posegati na trg, če je
ogrožena konkurenca ali če so ogrožene koristi uporabnikov.
Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev s
pomembnim tržnim deležem morajo nuditi vmesnike, kijih določajo
standardi, katerih reference za posamezno vrsto storitev oziroma
omrežja s svojim splošnim aktom določi Agencija in objavi i/
Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa nudijo tudi druge
vmesnike (68. člen). Če uporabnik zahteva poseben vmesnik
oziroma dostop, morajo operaterji s pomembnim tržnim deležem
tej zahtevi ugoditi, če je zahteva razumna in ne vodi do
diskriminacije uporabnikov, pri čemer se operaterji o tehničnih in
komercialnih vprašanjih dogovarjajo sami. Če ne pride do
dogovora, odloči Agencija.

Zaradi zbliževanja (konvergence) telekomunikacijskih in
informacijskih tehnologij ter medijev marsikje ni vedno določljiva
meja med temi dejavnostmi, v bodoče bo to še težje. Predlog
zakona v glavnem povzema in deloma izpopolnjuje dosedanje
rešitve. Frekvence za radiodifuzijo dodeli Agencija (41. člen) na
podlagi javnega razpisa skladno z določbami 5. do 16. člena.
Javni razpis izvede Agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo
(7. člen), ki tudi naredi izbiro glede programske vsebine in dostavi
Agenciji predlog za dodelitev. Predlog zakona predvideva tudi, da
se načrt uporabe frekvenc za pasove, ki so v razporeditvi
radiofrekvenčnih pasov namenjeni radiodifuziji, pripravi Agencija
skupaj s Svetom za radiodifuzijo (37. člen).

Posebne zahteve so glede odprtosti omrežij so podane v 69.
členu za zakupljene vode v 70. členu za fiksna javne telefonske
storitve in 71. členu mobilna javna radijska omrežja. Agencija
mora pri izdaji dovoljenj zagotoviti, da je na vsaki točki v državi
vsaj en ponudnik zakupljenih vodov s pomembno tržno močjo, ki
nudi minimalni predpisani nabor vmesnikov. Ponudnik zakupljenih
vodov s pomembno tržno močjo je dolžan na svojem delu trga
ponuditi zadostne (minimalne) kapacitete vodov s predpisanim
naborom vmesnikov.
Konkurenca se bo na telekomunikacijskem trgu razvijala le, če
bo zagotovljeno učinkovito medsebojno povezovanje omrežij.
Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij so dolžni se o
medomrežnih povezavah dogovarjati (72. člen), operaterji s
pomembno tržno močjo, ki nudijo fiksno javno telefonsko omrežje
ali storitve, zakup vodov ali javno mobilno omrežje pa morajo
medomrežne povezave omogočiti vsem interesentom po načelih
objektivnosti, nepristranskosti in preglednosti. Cene medomrežnih
povezav morajo biti pri operaterjih s pomembno tržno močjo
stroškovno naravnane. Agencija ima obsežna pooblastila pri
zagotavljanju odprtosti omrežja, nadzoruje izvajanje, odloča v
sporih, lahko naloži določene aktivnosti ter odloča o odpravi
nepravilnosti.

Javna telekomunikacijska omrežja postajajo najpomembnejša
infrastruktura informacijske družbe, zato predlog zakona v V.
poglavju predvideva mehanizme za učinkovito pridobivanje
pravice do gradnje na javnem in zasebnem zemljišču. Uveljavljanje
te pravice imajo vse poznane tuje zakonodaje, vendar se
uveljavljanje te pravice od ene države do druge države močno
razlikuje Predlog zakona predvideva to pravico na dva načina in
sicer: kot služnost napeljave ali pa kot pravico napeljave, če
potrebuje to pravico le za določen čas (52. člen). Za služnost
napeljave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
stvarne pravice, o stvarnih služnostih. (53. člen). Podlaga za
uveljavitev služnosti napeljave oziroma pravico napeljave je
sporazum z lastnikom, kateremu mora operater ponuditi
odškodnino. Če lastnik zemljišča v 30. dneh ne pristane na
pogodbo, lahko operater zahteva od Agencije ustanovitev
služnostne pravice v upravnem postopku. Pogoje, katere mora
upoštevati Agencija na podlagi določb upravnega postopka,
določitev odškodnine, začetek izvrševanja služnosti oziroma
pravice in pravna sredstva obravnavajo členi od 54 do 58.
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Predlog zakona obravnava v VII. poglavju splošne pogoje in
cene. Operaterji, za katere je predvideno dovoljenje za storitve,
bodo morali pripraviti splošne pogoje za opravljanje
telekomunikacijskih storitev in jih predložiti Agenciji (73. člen).
Splošni pogoji morajo vsebovati tudi cene storitev. Operaterji
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stroškov sorazmerno s celotnim prihodkom neposredno izvajalcu
univerzalnih storitev (83. člen). Agencija nadzira izvajanje
univerzalnih storitev in obračunov in skrbi za javnost podatkov.

mobilnih storitev bodo morali pred uveljavitvijo splošnih pogojev
pridobiti njihovo odobritev (brez cen), operaterji zakupljenih vodov
in storitev fiksne javne telefonije s pomembno tržno močjo pa si
bodo morali pridobiti odobritev splošnih pogojev vključno s cenami.
Operaterji s pomembno tržno močjo bodo morali pri oblikovanju
cen upoštevati načela objektivnosti meril, stroškovne
naravnanosti, preglednost, nevezanost, nediskriminiranje in enako
obravnavo in poštenost, za operaterje fiksnega javnega omrežja,
zakupljenih vodov in deloma tudi mobilnih radijskih storitev s
pomembno tržno močjo pa je zahtevana stroškovna naravnanost
cen (74. člen). Spremembe cen naj bodo uveljavljene šele po
določenem obdobju, ko bo javnost o tem seznanjena. Popusti
morajo biti pregledni, objavljeni in nediskriminacijski. Cene se lahko
menjajo le po primerno dolgem roku po objavi.

VIX. poglavju je opredeljena radijska in terminalska oprema, za
katero je bilo doslej predvideno obvezno državno odobravanje.
Taka oprema, ki zadošča zahtevam tega zakona, se lahko daje
prosto na trg, prosto prenaša in uporablja v Republiki Sloveniji
(86. člen). Radijska in terminalska oprema mora ustrezati bistvenim
zahtevam, ki veljajo za tako opremo. Radijska oprema mora biti
zgrajena tako, da učinkovito izrablja radiofrekvenčni spekter in
da ne povzroča škodljivih motenj (87. člen). Zakon navaja bistvene
zahteve, ki jih mora izpolnjevati taka oprema., podrobneje te
zahteve opredeli Minister s predpisom ali jih določa standard, ki
ga objavi v Uradnem listu Agencija. Radijska in terminalska
oprema, ki se prodaja brez listin in oznak, mora imeti oznako, da
je ni dovoljeno priključevati na javno omrežje. Skladnost s predpisi
se dokazuje z listinami in oznakami, ki jih predpiše Minister, ki
predpiše tudi postopke in pogoje ugotavljanja skladnosti (89. člen).

Splošni pogoji morajo obravnavati (75. člen) predvsem pogoje
dobave in uporabe, tehnične pogoje vmesnikov s pogoji za
priključitev terminalske opreme, kapacitete, kakovost ter
karakteristike dobav ter način zagotavljanja informacij za potrebe
uporabnikov. Minister, pristojen za telekomunikacije, natančneje
predpiše sestavine splošnih pogojev.

Podobna ureditev, kot za radijsko in terminalsko opremo, je v X.
poglavju predvidena tudi za električne naprave glede na
elektromagnetno združljivost. V 88. členu je določeno, da morajo
biti vse električne in elektronske naprave, vključno z opremo in
napeljavami, ki vsebujejo električne oziroma elektronske sestavne
dele (električne naprave) načrtovane, grajene, postavljene,
uporabljane in vzdrževane tako, da:

Predlog zakona prepoveduje medsebojno subvencioniranje
različnih telekomunikacijskih storitev (76. člen). Operaterji, ki
opravljajo drugo gospodarsko dejavnost, pri kateri imajo na trgu
prevladujoč tržni položaj ali imajo pravico opravljati neko
gospodarsko dejavnost oziroma uporabljati naravno dobrino ali
drugo omejeno sredstvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo
vsem (posebne ali izključne pravice), ne smejo s prihodki od take
dejavnosti pokrivati odhodkov ali izgube opravljanja
telekomunikacijskih storitev (medsebojno subvencioniranje).
Operater s pomembnim tržnim deležem ne sme medsebojno
subvencionirati različnih telekomunikacijskih storitev, ki jih opravlja
na podlagi dovoljenja, niti le-teh storitev s storitvami, za katere
dovoljenje ni potrebno.

1. elektromagnetne motnje, ki jih te naprave povzročajo, ne
presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacijski opremi in drugim
električnim napravam še omogoča delovati na način, za katerega
so bile namenjene,
2. imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim
motnjam, ki jim omogoča delovanje na način, za katerega so bile
namenjene.

Operaterji morajo vzpostaviti računovodski sistem, ki bo omogočil
stroškovno naravnanost cen (77. člen). Ta sistem letno potrjuje
organ, ki je neodvisen od operaterja. Podrobnejše informacije o
računovodskem sitemu dajejo operaterji Agenciji na njeno zahtevo.

Podrobneje te zahteve opredeli Minister s predpisom ali jih določa
standard, ki ga objavi v Uradnem listu Agencija Podobno kot pri
radijski in terminalski opremi sta urejena tudi promet in uporaba
električnih naprav (91. člen), preverjanje in označevanje električnih
naprav ter objava standardov oziroma predpisov ministra (92.
člen).

V VIII. poglavju predloga zakona, so določene telekomunikacijske
storitve (univerzalne storitve), ki morajo biti zagotovljene vsem
državljanom po dostopni ceni. Kot univerzalne storitve predlog
zakona opredeljuje (78. člen):

Predlog zakona v XI. poglavju obravnava telekomunikacijsko
oštevilčenje, ki ga opredeljuje podobno kot radijski spekter in
omejeno dobrino. Kot najvišji akt urejanja področja je načrt
oštevilčenja, ki ga sprejme minister na predlog Agencije (94. člen).
Agencija dodeljuje in v določenih primerih spreminja in odvzema
številke v skladu z določbami členov 95. do 100. in v podrobnejših
pogojih, ki jih bo opredelil podzakonski akt.

1. možnost dostopa do fiksnega javnega telefonskega omrežja
z možnostjo vzpostavljanja in sprejemanja domačih in
mednarodnih klicev
2. neomejen brezplačni dostop do številk 112, 113, dostop do
teh številk iz javnih govorilnic tudi brez sredstva za aktiviranje
govorilnic,

Za dodeljene številke se plača pristojbina (103. člen). Določena
omrežja morajo omogočiti izbiro vnaprej določenega operaterja,
omogočati pa morajo tudi izbiro operaterja za vsak klic posebej
(104. čien). Fiksna javna telefonska omrežja morajo omogočiti,
da naročniki zadržijo svojo naročniško številko, mobilna omrežja
morajo omogočiti popoln prenos številke, če naročnik zamenja
operaterja.

3. dostop do pomoči posredovalca za pomoč pri vzpostavljanju
zvez in do službe informacij o naročnikih,
4. primerno pokritost z javnimi govorilnicami.
Vlada je pooblaščena, da obseg univerzalnih storitev, v skladu z
razvojem tehnologije in družbe, poveča. Dokler bo imel na trgu
storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja nek operater več
kot 80% trga (glede na skupen prihodek), bo moral zagotavljati
univerzalne storitve in nositi tudi stroške financiranje teh storitev.

Agencija za upravljanje telekomunikacijske dejavnosti je
opredeljena v XII. poglavju. Obravnavanih je bilo več načinov
organiziranja Agencije, kar zasledimo tudi pri rešitvah v država
Evropske unije. V skladu z novejšimi trendi in usmeritvami
Svetovne trgovinske organizacije in Evropske unije, in podobno
kot je to rešeno v energetskem zakonu je v 105. členu predvidena
ustanovitev neodvisne Agencija za telekomunikacije z namenom,
da predvsem v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in
nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga. Določbe tega

Če univerzalne storitve niso zagotovljene, Agencija izvede javni
razpis (80. člen), če je ta neuspešen, lahko Agencija z odločbo
naloži izvajanje operaterjem z dovoljenjem za storitve (81. člen).
Operaterji, ki imajo dovoljenja za storitve, prispevajo k pokrivanju
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poglavja dajejo precejšnja pooblastila Agenciji in ji s tem omogočajo
učinkovito delovanje pri urejanju telekomunikacijskega trga in
izvrševanju drugih nalog, morebitne nepravilnosti oziroma zlorabe
naj bi onemogočala predvsem javnost in preglednost delovanja
Agencije.

svoje delo. Sredstva, pogoje za delo in informiranje sveta zagotovi
Agencija.
Varstvo uporabnikov (XIV. poglavje) ima na področju
telekomunikacij, zaradi njihovih značilnosti, velik pomen. Pravice
uporabnikov do uporabe telekomunikacijskih storitev in do pritožbe
podaja 118. člen. Vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper
odločitev ali ravnanje operaterja javnih telekomunikacijskih storitev.
Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno
po tem zakonu pridobiti dovoljenje, so dolžni kot sestavni del
splošnih pogojev objaviti povzetek postopka reševanja ugovorov
uporabnikov. Če operater javnih telekomunikacijskih storitev ne
ugodi ugovoru ali o njem ne odloči v določenem roku, sme
uporabnik vložiti pritožbo na Agencijo, da o vprašanju odloči z
odločbo.

Agencija je pravna oseba javnega prava. Vodi, predstavlja in
zastopa jo direktor, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ki ju za
dobo pet let imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Sveta za telekomunikacije (106. člen). Direktor in namestnik ne
smeta biti v zadnjih 3. letih zaposlena ali opravljati kakršnegakoli
dela v organizacijah, ki opravljajo katero dejavnost iz pristojnosti
Agencije, in ne smeta imeti nobene funkcije v takih organizacijah.
Delovanje Agencije ureja 107. člen, ki predvideva, da organizacijo
in poslovanje ureja statut, ki ga izda direktor Agencije. Statut in
splošni akti Agencije, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, ter
informacije, ki jih predvideva ta zakon, se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije. Agencija odloča v posamičnih zadevah
iz svoje pristojnosti v upravnem postopku in v skladu s procesnimi
določbami II. poglavja. Odločba je v upravnem postopku
dokončna, razen v primerih, ki so posebej določeni z zakonom.

V členih 119. do 121. so v skladu z direktivami Evropske unije
podrobneje opredeljene pravice do razčlenjenega ali
nerazčlenjenega računa, postopki in pravice v primerih
neplačevanja računov, nadomestila za neustrezne storitve. Za
varstvo uporabnikov je zelo pomembno sodelovanje in vpliv
javnosti na oblikovanje telekomunikacijske politike in sprejemanje
predpisov ter splošnih aktov državnih organov, zato je v 122.
členu predvideno, da morajo državni organi in Agencija pri tem
delu pridobiti in upoštevati mnenje javnosti.

Agencija se financira s prihodki od pristojbin za dovoljenja,
priglasitve, frekvence in številke, in z drugih plačil operaterjev,
določenih s tem zakonom (108. člen). Poročilo o delu in letno
poročilo potrjuje Državni zbor Republike Slovenije. Če prihodki ne
pokrivajo stroškov delovanja Agencije, se razlika pokrije iz
državnega proračuna, morebitni presežki prihodkov nad stroški
pa so prihodek državnega proračuna.

Telekomunikacije so lahko v izrednih razmerah življenskega
pomena, zato je v XV. poglavju predvideno, da lahko Minister
odredi dejavnosti in storitve, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski
operaterji za potrebe sanacije nastalih razmer, in določi odškodnino
ter da predpiše operaterjem javnih telekomunikacijskih storitev in
uporabnikom radijskih frekvenc ukrepe, kijih morajo sprejeti glede
priprav na vojno, izredne razmere, naravne in druge nesreče ali
motnje v gospodarstvu.

Agencija združuje pristojnosti, ki jih za take regulativne organe
predvideva zakonodaja Evropske unije in jih imajo podobne
organizacije v Evropi. Pristojnosti povzema 109. člen, obsegajo
pa predvsem zagotavljanje zadovoljivih komunikacij med
uporabniki, konkurenco na telekomunikacijskem trgu ter
univerzalne storitve, urejanje odnosov med operaterji, predvsem
pri medomrežnem povezovanju, upravljanje radiofrekvenčnega
spektra in telekomunikacijskega oštevilčenja, skrb za uporabnike,
nadzorovanje izvajanja tega zakona, informiranje, zbiranje in
dajanje podatkov in drugo.

Zaupnosti v telekomunikacijah (XVI. poglavje) je posvečen
pomemben del predloga zakona. Člen 126 vsebuje pomembne
določbe kot so: zaupnost v telekomunikacijah glede vsebine
prenesenih sporočil, dejstev in okoliščin, v katerih so ta sporočila
prenesena, določa dolžnosti operaterjev in drugih udeležencev,
prepoveduje pridobivanje in prenašanja informacij več kot je
potrebno ter določa dolžnost brisanja sporočil in drugih podatkov,
ko se ne uporabljajo več. Členi od 127 do 134 obravnavajo
posamezne dejavnosti vezane z zaupnostjo. To so zaščitni ukrepi,
ki jih morajo sprejeti operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij
oziroma storitev, legalni nadzor telekomunikacijskega prometa,
obravnavanje prometnih podatkov, zbiranje in obravnavanje
podatkov o naročnikih, prikaz identifikacije kličočega in klicanega,
sledenje klicem in možnost avtomatičnih klicev ter imenike in
službo informacij o imenikih.

Delovanje Agencija je javno (110. in 113. člen). Pred sprejemanjem
odločitev mora o nameravani odločitvi seznaniti javnost, omogočiti
in zbrati pripombe in jih javno prikazati, kar mora biti natančneje
obdelano v statutu Agencije. V Uradnem listu mora Agencija objaviti
določene odločitve in podatke o načinu pridobivanja nadaljnjih
informacij, zato mora imeti tudi primerno organizirano službo za
stike z javnostjo.
Svet za telekomunikacije (v nadaljevanju: Svet) kot je opredeljen
v XIII. poglavju ima poleg svetovalne vloge še nalogo spremljanja
delovanja Agencije in podajati mnenja o njenem delovanju ter
predlagati imenovanje in razrešitev direktorja (117. člen), nima pa
nobenega pooblastila za kakršnokoli neposredno poseganje v
delo Agencije. Direktor Agencije je dolžan pridobiti mnenje glede
nekaterih v zakonu naštetih zadev. Podobno opredelitev Sveta
kot svetovalnega organa srečujemo tudi v nekaterih tujih
zakonodajah. V nekaterih primerih imajo ti tudi pristojnosti za
soodločanje v posameznih zadevah (Nemčija). Ocenjujemo, da
bo predlagana rešitev omogočila samostojnejše in obenem
objektivnejše delovanje Agencije.

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov in splošnih
aktov, izdanih na njegovi podlagi ter posamičnih aktov, izdanih na
temelju tega zakona in predpisov oziroma splošnih aktov,
opravljajo pooblaščene osebe Agencije kot to določa XVII.
poglavje. Pooblaščene osebe Agencije morajo izpolnjevati pogoje
in imajo pri opravljanju nadzora pooblastila, ki jih določa zakon za
inšpektorje.
V prehodnih in končnih določbah je določena rešitev, s katero
predlagatelj želi odpraviti neskladje zakona o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št.35/97, 45/97 odi. USin 13/98 odi. US) z Ustavo.
Neskladje je bilo ugotovljeno z odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije U-l-363/98 z dne 01.07.1999. Ustavno
sodišče Republike Slovenije je v postopku ocene ustavnosti,
začetem na pobudo Vinka Mikca v izreku te odločbe določilo, da
je zakonodajalec dolžan to neskladje odpraviti najkasneje v roku
enega leta od objave citirane odločbe.

Svet za telekomunikacije imenuje Državni zbor in sicer enajst
članov izmed strokovnjakov s področja telekomunikacij (115. člen).
Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani Sveta izmed
sebe. Člani Sveta ne morejo biti člani vodstev političnih strank,
poslanci, funkcionarji in delavci, zaposleni v državnih organih.
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade za
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

CARINSKEGA

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

(CZ

?)

- EPA 1071 - II - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije |e dne 4. februarja 2000
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - hitri
postopek (EPA 1071-11).
Dne 21. januarja 2000 je poslanec Peter Lešnik
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - prva
obravnava (EPA 1050-II), dne 2. februarja 2000 poslanec
Zmago Jelinčič predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva
obravnava (EPA 1063-11), Istega dne še poslanci Ivan
Božič, Janko Veber In Samo Bevk predlog zakona o
spremembi carinskega zakona (CZ-?) - skrajšani
postopek (EPA 1069 - II) In 3. februarja 2000 poslanec
Zmago Jelinčič predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva
obravnava (EPA 1070-11), ki urejajo enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so
jih predložili navedeni poslanci še niso končani, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila
Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona zaradi izrednih potreb države
obravnava po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
CARINSKEGA ZAKONA,

Predlog Vlada Republike Slovenije utemeljuje z naslednjim:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava
na februarski seji Državnega zbora.

18. februar2000

V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v
nadaljevanju: ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo
sprejele potrebne ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele
izvajati priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje
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16. junija 1960. Evropska unija vztraja, da je Slovenija z ESP
prevzela politično zavezo, da bo odpravila PCP v roku,
določenem v skupni izjavi. V tem smislu je Evropska unija
vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v okvir pogajanj
za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila ukinitev
proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami
Partnerstva za pristop v letu 2000. Predlagatelj ocenjuje, da bi
vsako nadaljnje odlašanje pri ureditvi problematike PCP na
cestnih mejnih prehodih resno upočasnilo ali celo ogrozilo
vključevanje Slovenije v EU. Istočasno, zaradi vključitve
problematike PCP med kratkoročne prioritete Partnerstva za
pristop, nespoštovanje teh prioritet lahko negativno vpliva na
pridobivanje sredstev iz programov pomoči.

prostocarinskih prodajaln po uveljavitvi Zakona o davku na
dodatno vrednost in Zakona o trošarinah", ki jo je izdelal Inštitut
za ekonomska raziskovanja, Ljubljana in je sestavni del
predloga zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

Hkrati pošilja tudi prilogo "Ekonomska upravičenost obstoja

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA

I. UVOD

Predlog zakona ima dva cilja:
1. omogočiti nadaljnje poslovanje obstoječih prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih na meji med Slovenijo in
Hrvaško po dosedanjih pogojih
2. omogočiti, da proste carinske prodajalne na drugih cestnih
mejnih prehodih poslujejo na dosedanjih lokacijah še naprej,
vendar ne več kot carinska skladišča, ampak pod enakimi
carinskimi in davčnimi pogoji, kot druge prodajalne na
slovenskem carinskem in davčnem območju.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Poslovanje prostih carinskih prodajaln je urejeno v carinskem
zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. Posamezne
posebne rešitve na področju obdavčevanja blaga, ki se prodaja v
prostih carinskih prodajalnah so zajete tudi v zakonu o davku na
dodano vrednost in zakonu o trošarinah. Zaradi posebnosti lokacije
prostih carinskih prodajaln - na območju mejnega prehoda morajo imetniki prodajaln upoštevati tudi posebne zahteve zakona
o nadzoru državne meje, ki veljajo za vse objekte na območju
mejnega prehoda in ne le za prodajalne.

Zaradi uresničitve teh ciljev je posebej natančno opredeljen
postopek ureditve carinskega statusa blaga, ki je na zalogi v
prostih carinskih prodajalnah na dan 31. december 2000, ko se
zaključi predlagano prehodno obdobje za poslovanje prostih
carinskih prodajaln po dosedanjih pogojih. Pri tem se izhaja iz
splošnih načel veljavne carinske in davčne ureditve v Republiki
Sloveniji.

V skladu s carinsko zakonodajo proste carinske prodajalne lahko
poslujejo na podlagi dovoljenj za carinsko skladišče tipa D, ki ga
posameznemu imetniku za posamezno prodajalno izda carinski
organ. Le, če ima določena prodajalna v skladu s carinskimi predpisi
status proste carinske prodajalne oziroma carinskega skladišča,
lahko uživa davčne ugodnosti, ki so določene v drugih predpisih.

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA

Ob obravnavi sprememb in dopolnitev carinskega zakona v letu
1998 in spomladi 1999 so bile določbe, ki urejajo status prostih
carinskih prodajaln preoblikovane tako, da je v sistemsko določbo
(87. člen carinskega zakona) vključena le dejavnost prostih
carinskih prodajaln, ki z vidika sprejetih mednarodnih pravnih in
političnih obveznosti Republike Slovenije nikakor ni sporna. Med
posebne prehodne in končne določbe zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona pa so bile prenešene vse določbe,
ki se nanašajo na poslovanje prostih carinskih prodajaln na cestnih
mejnih prehodih in na prodajo blaga potnikom, ki vstopajo na
carinsko območje Republike Slovenije.

V skladu s 1. členom predloga zakona bodo lahko obstoječe
proste carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih med
Slovenijo in Hrvaško tudi po 1. januarju 2001 poslovale pod enakimi
pogoji kot doslej.
2. člen predloga zakona ureja položaj prostih carinskih prodajaln
na ostalih cestnih mejnih prehodih - torej na meji proti Avstriji,
Italiji in Madžarski. Določa obveznosti imetnikov dovoljenj za proste
carinske prodajalne, ki jih morajo izpolniti, da bi lahko v skladu s
spremenjenimi pogoji od 1. januarja 2001 dalje nadaljevali s
poslovanjem na dosedanjih lokacijah. Zaradi učinkovitosti izvajanja
obveznosti imetnikov dovoljenj zaradi sprememb pogojev
poslovanja so predvidene sankcije za morebitne kršitve.

V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v nadaljevanju:
ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne
ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki
ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. Evropska
unija in Republike Slovenija to izjavo razumeta različno. Evropska
unija vztraja, da je Slovenija z ESP prevzela politično zavezo, da
bo odpravila PCP v roku, določenem v skupni izjavi. V tem smislu
je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila
ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami
partnerstva za pristop v letu 2000.

Poudariti je treba, da se obveznosti iz 2. člena predloga zakona
nanašajo na vse proste carinske prodajalne na prej omenjenih
mejnih prehodih, ne glede na to, ali ostanejo na območju mejnih
prehodov ali bodo, zaradi spremembe odločb o določitvi območja
mejih prehodov iz teh območij izključene.
Da bi omogočili pravočasno pripravo in izpeljavo vseh potrebnih
upravnih postopkov, da bi s 1. januarjem 2001 lahko začeli s
poslovanjem po novih pogojih, je s končno določbo zakona
predvideno, da zakon začne veljati že petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu, vendar pa so vse določbe zapisane tako, da
začnejo učinkovati šele 31. decembra 2000 oziroma 1. januarja
2001. Gre le za to, da upravni organi, pa tudi imetniki dovoljenj za

Študije, ki so bile doslej pripravljene v zvezi z ugotavljanjem
ekonomskih učinkov preoblikovanja prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih, kažejo na to, da je preoblikovanje
prodajaln v običajne prodajalne koristno tudi z
narodnogospodarskega vidika.
poročevalec, št. 10
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5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

proste carinske prodajalne, lahko izpeljejo potrebne postopke še
pred 31. decembrom 2000.

Ocena finančnih posledic predlaganih rešitev temelji na naslednjih
bistvenih predpostavkah:

4. SKLADNOST ZAKONA S TUJO ZAKONODAJO
Republika Slovenija je v letu 1992 z aktom o notifikaciji pravnega
nasledstva v septembru 1992 prevzela v svojo zakonodajo tudi
priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje (danes Svetovne
carinske organizacije) iz leta 1960, ki ga je bivša SFR Jugoslavija
ratificirala že leta 1963. Priporočilo določa, da:
1. se prodajalne "tax free shops" ali podobne prodajalne lahko
odpirajo le v pomorskih pristaniščih in "carinskih" letališčih
ter
2. da se v teh prodajalnah lahko blago prodaja le potnikom, ki
potujejo v tujino z letalom ali v pomorskem prometu.
Kljub potrditvi priporočila je bilo s carinsko zakonodajo bivše
Jugoslavije omogočeno odpiranje prostih carinskih prodajaln tudi
na drugih lokacijah. Republika Slovenija je' z uveljavitvijo lastne
carinske zakonodaje skrčila možnosti za odpiranje prostih
carinskih prodajaln, vendar je še vedno omogočala poslovanje
takšnih prodajaln ne le v pristaniščih in na letališčih, odprtih za
mednarodni promet ampak tudi na cestnih mejnih prehodih. Prav
tako v nasprotju s priporočilom dovoljuje še vedno prodajo blaga
potnikom, ki prihajajo na carinsko območje, ne le tistim, ki odhajajo
iz Slovenije.

-

obstoječe prostocarinske prodajalne na cestnih mejnih
prehodih se bodo preoblikovale v mejne prodajalne, ki bodo
poslovale pod enakimi davčnimi in carinskimi pogoji kot ostale
prodajalne na slovenskem carinskem in davčnem območju;
obseg prodaje v mejnih prodajalnah naj bi se ohranil v višini
60% do 75 % sedanjega obsega prodaje v prostocarinskih
prodajalnah;
število zaposlenih v obstoječih prostocarinskih prodajalnah
na cestnih mejnih prehodih se po preoblikovanju le-teh v mejne
prodajalne zniža za 35 %;
lastniki obstoječih prostocarinskih prodajalnah na cestnih
mejnih prehodih znižajo ostale stroške poslovanja za polovico;
struktura cene najbolj prodajanih izdelkov, to je tobačnih
izdelkov in alkoholnih pijač je podobna kot v ostalih prodajalnah
na slovenskem davčnem in carinskem območju;
trgovska marža znaša 30 % maloprodajne cene;
ob vseh naštetih predpostavkah poslovanje sedanje
dejavnosti prostocarinskih prodajaln ostane pozitivno tudi po
preoblikovanju te dejavnosti v normalno trgovinsko dejavnost.

Obstoječi sistem prostocarinskih prodajaln po oceni prispeva k
javnofinančnim prihodkom 8,1 mrd tolarjev, po preoblikovanju v
mejne trgovine pa bi se ta prispevek povečal na 13,3 mrd tolarjev.
Največ dodatnih prihodkov iz preoblikovane dejavnosti
prostocarinskih prodajaln se nanaša na davek na dodano
vrednost, trošarine ter carinske dajatve.

Evropski sporazum vsebuje posebno skupno izjavo k 94. členu,
s katero so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne
ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki
ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960.

Preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v mejne prodajalne pa
bo povzročilo tudi povečanje javnofinančnih odhodkov, in sicer
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
delavcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške
odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah. Po oceni
ob zgoraj naštetih predpostavkah bodo ti stroški znašali 2,2 mrd
SIT.

Proste carinske prodajalne v drugih evropskih državah obstojijo
predvsem na mednarodnih letališčih in v mednarodnih pristaniščih,
mogoče pa je najti tudi primere, ko odpirajo proste carinske
prodajalne na drugih lokacijah (npr. v Grčiji obstojijo na cestnih
mejnih prehodih):
Evropska carinska zakonodaja posebnega statusa prostih
carinskih prodajaln ne omenja, ker jih obravnava kot običajna
carinska skladišča. Skupna evropska davčna zakonodaja pa
proste carinske prodajalne omenja v dveh kontekstih: po eni strani
dovoljuje prodajo blaga brez obračuna DDV v mednarodnem
letalskem in pomorskem potniškem prometu, po drugi strani pa je
bila do 30. junija 1999 omogočena prodaja blaga brez obračuna
DDV tudi v potniškem prometu med državami članicami (t. im.
intrakomunitarni promet).

Tako bo preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v skladu s
predlaganim zakonom pomenilo v prvem letu preoblikovanja, ko
bodo po predpostavki izvršene tudi vse aktivnosti v zvezi z
zmanjšanjem zaposlenih, neto povečanje javnofinančnih
prihodkov za 2,9 mrd SIT.
V naslednjih letih pa naj bi bil finančni učinek v primerjavi s sedanjim
finančnim učinkom te dejavnosti ter predpostavki, da se bodo
carinske dajatve obračunavale samo še od blaga, ki bo uvoženo
iz neevropskih držav, večji za približno 3,6 mrd tolarjev.
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V naslednji preglednici je podan podrobnejši pregled ocene
finančnega učinka preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v

mejne trgovine po posameznih vrstah javnofinančnih prihodkov
in odhodkov:

Obstoječe PCP

I. JAVNOFINANCNI PRIHODKI

1

1 .Davek od dobička pravnih oseb
2. Davki in prispevki iz plač
3. Deleži inst.lastnikom
4. Razvojni sklad
5. Trošarina tobak
6.Trošarina alkohol
7. Carinske dajatve
7.1. Carinske dajatve*
8. DDV
9. Skupaj javnofinačni prihodki
9.1. Skupaj javnofinačni prihodki*

158,35
1.968,73
171,46
57,49
4.708,02
1.033,79
0,00
0,00
8.097,83
8.097,83

Zneski v Mio SIT
Preoblikovane
Dodaten
mejne trgovine
finančni
učinek
2

3(2-1)

0,00
722,14
0,00
0,00
5.440,24
689,86
2.532,53
1.008,57
3.877,96
13.262,73
11.738,78

-158,35
-1.246,60
-171,46
-57,49
732,22
-343,92
2.532,53
1.008,57
3.877,96
5.164,90
3.640,95

II. JAVNOFINANCNI ODHODKI
10. Nadomestila za brezposelnost
600,10
11. stroški prekvalifikacije
164,40
12. Stroški nadomest.delov.mest
1.448,31
13. Skupaj javnofinančni odhodki
2.212,81
III. NETO FINANČNI UČINEK
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV
1.428,14
* upoštevane samo carine, ki bodo obračunane od uvoženega blaga iz držav, ki niso članice
EU

Predlagatelj prilaga obrazložitvi prilogo, ki se nanaša na oceno
ekonomske upravičenosti obstoja prostocarinskih prodajaln.
Priloga služi kot analitična podlaga za izračun finančnih učinkov
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preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v mejne trgovine po
predlaganem zakonu.
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II. BESEDILO ČLENOV

3. urediti carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih
prodajalnah v skladu s carinskimi predpisi.

1. člen

Če je v zvezi z ureditvijo carinskega statusa blaga na zalogi v
prostih carinskih prodajalnah treba obračunati trošarino za
trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v višini razlike
med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka
43. člena oziroma osmega odstavka 51. člena zakona o trošarinah
in trošarino, ki na dan 31. decembra 2000 velja za enakovrstne
trošarinske izdelke, dane v porabo na območju Republike
Slovenije.

V 181. členu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona (Uradni list RS, št. 32/99) se v prvem odstavku za
besedami "mednarodnih cestnih mejnih prehodih" dodajo besede
"na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško".
V drugem odstavku se za besedami "cestnih mejnih prehodih"
dodajo besede "iz prejšnjega odstavka".

Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da bi
bila uvozna dajatev.

2. člen

3. člen

Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega
zakona na mednarodnih cestnih mejnih prehodih na mejah
Republike Slovenije z Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in
Republiko Madžarsko, prenehajo veljati s 1. januarjem 2001.

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 če:

Pristojni carinski organ do 1. januarja 2001 po uradni dolžnosti
izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega
odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razveljavitvi dovoljenja
iz 87. člena carinskega zakona ni dovoljena pritožba, dovoljen pa
je upravni spor.

1. po 1. januarju 2001 prodaja ali omogoči prodajo blaga v
prodajalnah na mejnem prehodu, ki ni domače blago v smislu
4. člena carinskega zakona (tretji odstavek 2. člena);
2. ne opravi popisa blaga na zalogi v skladu z odločbo
carinskega organa ali ne predloži popisa carinskemu organu
v roku, ki ga carinski organ določi v odločbi (četrti odstavek
2. člena);
3. ne uredi carinskega statusa blaga na zalogi v skladu z odločbo
carinskega organa (četrti odstavek 2. člena);

Od 1. januarja 2001 smejo prodajalne na cestnih mejnih prehodih
(v nadaljevanju mejne prodajalne) prodajati le domače blago v
smislu 4. člena carinskega zakona. Mejne prodajalne lahko začnejo
poslovati v skladu s tem odstavkom, potem ko v skladu z odločbo
carinskega organa uredijo carinski status blaga na zalogi na dan
31. decembra 2000.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 se za prekrške iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski organ med
drugim določi tudi način in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena:
1. popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na
dan 31. decembra 2000 po vrstah, količinah in carinskem
statusu blaga,
2. popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu in

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, razen 1. člena, ki začne veljati 1. januarja
2001.

III. OBRAZLOŽITEV

julija 1999 še niso začele s poslovanjem, poslujejo še naprej pod
enakimi pogoji kot doslej. To pomeni, da lahko prodajajo:
blago potnikom, ki odhajajo s carinskega območja kot tudi
potnikom, ki prihajajo nanj;
- blago, od katerega niso bile plačane uvozne dajatve;
blago, od katerega v skladu z 32. členom ZDDV ni bil
obračunan DDV in
- trošarinske izdelke, od katerih je bila obračunana trošarina v
nižjem znesku od predpisane (60 % za cigarete in tobačne
izdelke ter 90 % za alkoholne pijače).

k 1. členu
S 1. členom se dopolnjuje 181. člen zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 32/99. Navedeni člen je omogočal nadaljnje poslovanje
prostih carinskih prodajaln na vseh mednarodnih cestnih mejnih
prehodih. S predlagano spremembo se nadaljnje poslovanje
omogoča prostim carinskim prodajalnam, ki poslujejo na območju
mednarodnih cestnih mejnih prehodov na meji med Slovenijo in
Hrvaško. V skladu s predlagano dikcijo in upoštevaje siceršnje
besedilo 181. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona, to pomeni, da lahko proste carinske
prodajalne na meji s Hrvaško, ki so obstajale na dan 1. julij 1999,
kakor tudi tiste, za gradnjo oziroma razširitev katerih so bili vloženi
pri Carinski upravi RS popolni zahtevki do 21. maja 1999, pa do 1.
18. februar2000

Istočasno pa to tudi pomeni, da morajo spoštovati posebne pogoje
poslovanja, ki so za proste carinske prodajalne določene s
carinskimi in davčnimi predpisi (npr. omejevanje prodaje
posameznim potnikom, vodenje evidenc itd.).
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k 2. členu
-

Besedilo predloga prvega in drugega odstavka 2. člena predloga
zakona določa, da se dovoljenja za poslovanje prostih carinskih
prodajaln, ki so bila izdana v skladu s 87. členom carinskega
zakona, razveljavijo po uradni dolžnosti. Carinski organi morajo
izdati ugotovitvene odločbe o razveljavitvi prvotnih dovoljenj še
pred 1. januarjem 2001, ki pa učinkujejo šele od 1. januarja 2001.

-

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo
ob uvozu blaga (t.j. davka na dodano vrednost in trošarin) nastane
le v primeru sprostitve blaga v prosti promet. Pri tem se v skladu
s splošnimi carinskimi določbami (151. člen carinskega zakona)
upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan nastanka carinskega
dolga, t.j. v trenutku sprejema carinske deklaracije za sprostitev
blaga v prost promet. V skladu s četrtim odstavkom predlaganega
2. člena tega zakona se pri obračunu trošarin upošteva, da je bila
60 oziroma 90 % trošarina plačana že prej, ko je bilo blago vnešeno
v prosto carinsko prodajalno. Peti odstavek pa določa postopek
za obračun trošarine - enako kot velja tudi sicer zakon določa,
da se trošarina obračuna kot da bi bila uvozna dajatev. To pomeni,
da trošarino obračuna skupaj z uvoznimi dajatvami in DDV carinski
organ ter da se vse dajatve plačajo v roku iz 153. člena carinskega
zakona.

Tretji odstavek 2. člena določa pogoje za nadaljnjo prodajo blaga
v prodajalnah na cestnih mejnih prehodih. Določba predstavlja
povezavo med carinskim zakonom in posebnim zakonom, ki
ureja posebne ukrepe nadzora prodajaln na cestnih mejnih
prehodih. Zaradi zagotovitve učinkovitega prehoda na nov način
poslovanja in zato, da bi preprečili prodajo carinskega blaga prej,
preden je urejen carinski status tega blaga, predlog zakona
predvideva, da lahko prodajalne začnejo s prodajo blaga šele
potem, ko uredijo carinski status blaga na zalogi. To ne pomeni,
da morajo biti dajatve za to blago že plačane, to pomeni le, da
morajo pri pristojnih carinskih organih biti vložene, in z njihove
strani sprejete, ustrezne carinske deklaracije za blago na zalogi.
Predlog četrtega odstavka 2. člena podrobneje določa, kaj mora
vsebovati odločba o razveljavitvi dovoljenja iz 87. člena carinskega
zakona. I/ določbi niso sestavine odločbe navedene taksativno,
ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih mora vsebovati
odločba. V skladu s predlagano dikcijo lahko carinski organ, čeprav
izdaja odločbo po uradni dolžnosti, upošteva specifične posebnosti
vsakega konkretnega primera - v nekaterih primerih je mogoče
opraviti popis blaga v dveh dneh, v drugem primeru v daljšem
časovnem obdobju. Enako se je mogoče prilagoditi okoliščinam
vsakega konkretnega primera glede ureditve carinskega statusa
blaga.

k 3. členu
Problikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne prodajalne je
lahko učinkovito le, če bodo kršitve predpisanega ravnanja
primerno sankcionirane. S tem namenom je predlagana določba
3. člena, ki dopolnjuje katalog carinskih prekrškov iz 169. do 171.
člena carinskega zakona. Ti prekrški se obravnavajo kot carinski
prekrški v skladu s carinskimi predpisi, kar pomeni, da je na prvi
stopnji pristojni organ carinski urad, o pritožbi pa odloča Republiški
senat za prekrške. Razpon kazni je določen v enakem obsegu
kot je to določeno za davčne prekrške. Upoštevan je tretji
odstavek zakona o prekrških, ki omogoča, da se za prekrške s
področja davkov in financ določijo maksimumi denarnih kazni, ki
so do trikrat višji od tistih, predpisanih z zakonom o prekrških.

Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi
razveljavitve dovoljenj izgubijo status carinskih skladišč, je
ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 31. decembra
2000 na zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih
prodajalnah se namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s
carinskimi predpisi status carinskega blaga, pa tudi blago, ki ima
status domačega blaga. Prehodni režim za domače blago je urejen
v posebnem zakonu, predmet carinskega zakona je lahko le
ureditev carinskega statusa carinskega blaga. Ker te prodajalne
od 1. januarja 2001 ne bodo imele več statusa prostih carinskih
prodajaln oziroma carinskih skladišč, tudi prodaja carinskega
blaga ni več mogoča. Besedilo 3. točke tretjega odstavka omogoča
imetnikom prostih carinskih prodajaln, da uredijo carinski status
blaga na kakršen koli način, ki je dopusten s carinskimi predpisi.
To pomeni, da lahko to blago:

poročevalec, št. 10

sprostijo v prost promet;
zahtevajo uvedbo katerega koli od odložnih carinskih
postopkov, za katerega so izpolnjeni zakonsko predpisani
pogoji (npr. carinsko skladiščenje ipd.);
ponovno izvozijo.

k 4. členu
Zadnji člen zakona ureja uveljavitev in začetek uporabe zakona.
Zakon začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS, razen 1. člena, ki se začne uporabljati šele s 1.
januarjem 2001. Na ta način je zagotovljeno prehodno obdobje za
poslovanje obstoječih prostih carinskih prodajaln na vseh cestnih
mejnih prehodih do 1. januarja 2001, istočasno pa je omogočeno,
da se upravni in drugi postopki, ki so potrebni, da bodo prodajalne
na mejnih prehodih od 1. januarja 2001 dalje lahko poslovale po
novih pogojih, začnejo še pred 1. januarjem 2001.
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prodajalne na obstoječih lokacijah in ob nebistveno povečanih
kapacitetah ne šteje za odpiranje nove carinske prodajalne.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

(3) Vlada objavi datum, ko morajo prodajalne iz prvega odstavka
tega člena prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila carine,
najpozneje šest mesecev pred izpolnitvijo pogoja iz prvega
odstavka tega člena.

181. člen
(1) Proste carinske prodajalne, ki so na dan uveljavitve tega
zakona poslovale na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, lahko
nadaljujejo svoje poslovanje v skladu s carinskimi predpisi, ki se
nanašajo na proste carinske prodajalne v pristaniščih in na
letališčih, vendar ne dalj kot do polnopravnega članstva Slovenije
v Evropski uniji.

(4) Ne glede na določbo 87. člena carinskega zakona lahko proste
carinske prodajalne do datuma iz prejšnjega odstavka prodajajo
blago tudi kupcem pri vstopu na carinsko območje.
(5) Popolni zahtevki za pridobitev dovoljenja iz 87. člena
carinskega zakona, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega zakona,
se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
zakona.

(2) Odpiranje novih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih
ni dovoljeno. Rekonstrukcija ali obnovitev proste carinske

v
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1. UVOD

2. MAKROEKONOMSKI RAZLOGI ZA
USTANOVITEV BREZCARINSKE
PRODAJE V BIVŠI JUGOSLAVIJI

Zadnje analize, ki smo jih o problematiki prostocarinskih prodajaln
(PCP) opravili na Inštitutu za ekonomska raziskovanja - predvsem
analiza preferenc kupcev v PCP po narodnostih in analiza možnosti
preoblikovanja PCP v običajne trgovine (Damijan in Kopatin, 1999)
ter primerjalna analiza cenovne konkurenčnosti PCP v primerjavi
z domačim trgom ter Avstrijo in Italijo (Damijan, 1999b) - so
pokazale nekatera nova dejstva, ki jih pri pripravi prve študije o
učinkih zapiranja PCP (Damijan, 1999a) nismo poznali in je bilo
potrebno opraviti te dodatne analize. Te nove ugotovitve so
pokazale:

Razvoj prostocarinske (PC) dejavnosti je bil v bivši Jugoslaviji
pravno-formalno omogočen leta 1985 s spremembami tedanjega
zveznega carinskega zakona, ki je omogočil odpiranje PCP tudi
na cestnih mejnih prehodih. Leta 1986 je pravilnik o prostih carinskih
prodajalnah omogočil odpiranje PCP tudi v hotelih, turističnih
naseljih, motelih, ob magistralnih cestah in na ladjah za prevoz
tujih turistov. Na tej zakonski podlagi je prišlo do hitrega odpiranja
PCP na cestnih mejnih prehodih, v bistveno večji meri pa tudi v
notranjosti države, vendar pa so se PCP v notranjosti države
zaradi številnih nepravilnosti in kršitev zakona konec leta 1990
morale preoblikovati v običajne trgovine.

pretežno usmerjenost slovenskih kupcev v nakupe v PCP,
preferenco slovenskih kupcev po nakupih alkoholnih pijač in
kozmetike v PCP,
-

da se po uveljavitvi Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV) in Zakona o trošarinah (ZTro) domači trg z
alkoholnimi pijačami in kozmetiko normalizira, raven cen pa
se v tendenci približuje ravni cen teh proizvodov v Avstriji in
Italiji,

-

preferenco tujih kupcev po nakupih tobačnih izdelkov,

-

da so tobačni izdelki v Sloveniji močno cenovno konkurenčni
cenam teh proizvodov v Avstriji in Italiji,

-

da lahko sedanje PCP poslovno preživijo tudi, če se
preoblikujejo v običajne trgovine, obdavčene z vsemi
dajatvami, če bodo ohranile okrog tri četrtine sedanjega
obsega prodaje.

Glavne razloge za omogočitev nastanka in hitrega razvoja PC
dejavnosti v bivši Jugoslaviji je, kljub nasprotnemu priporočilu
Sveta za carinsko sodelovanje EGS iz leta 1960, treba iskati v
tedanjih nenormalnih (ne)tržnih razmerah, permanentni
gospodarski krizi, splošni nekonkurenčnosti v primerjavi z
razvitimi sosednjimi državami (Avstrija in Italija) ter v kroničnem
pomanjkanju deviz. Uradno je bila PC dejavnost ustanovljena z
namenom povečanja deviznega priliva ter širitve in popestritve
turistične ponudbe. Prvenstveni namen ustanovitve PC dejavnosti
pa je bil seveda v povečanju deviznega priliva, pri čemer pa PC
dejavnost ni bila namenjena zgolj izvabljanju deviz od potnikov v
tranzitu in rezidentov sosednjih držav, ampak tudi od domačih
kupcev, ki bi te devize sicer porabili v tujini za nakup enakih
proizvodov. Zaradi nenormalnih tržnih pogojev poslovanja (visoke
uvozne dajatve, visoki domači davki na alkoholne pijače,
kozmetiko in drugo "luksuzno blago", pomanjkanje deviz za
nabavo, ipd.) je bila ponudba teh proizvodov na domačem trgu
izredno slaba, njihove cene pa nekonkurenčne v primerjavi s
cenami teh proizvodov v Avstriji in Italiji, kar je povzročalo
pomembno preusmerjanje povpraševanja domačih kupcev po
teh proizvodih v tujino (predvsem v Avstrijo in Italijo).

V okviru te raziskovalne naloge zato skušamo pokazati, da se je
ob upoštevanju teh novih spoznanj ter novih dejstev, ki so nastopila
z uveljavitvijo ZDDV in ZTro, situacija v Sloveniji glede nadaljnje
narodnogospodarske upravičenosti privilegiranega davčnega
statusa PCP bistveno spremenila. Ob dani nacionalni strukturi
povpraševanja v PCP z uveljavitvijo ZDDV in ZTro prenehajo
obstajati narodnogospodarsko upravičeni razlogi za njihov nadaljnji
privilegiran davčni položaj, saj v novih tržnih pogojih PCP pomenijo
resno nelojalno cenovno konkurenco notranjemu trgu in bistveno
nižje davčne prihodke države od možnih.

Osnovna logika dopuščanja PC dejavnosti v tedanjem
nenormalnem gospodarskem in političnem sistemu je bila po
našem mnenju v:
maksimiranju deviznega priliva od turističnega tranzita tujcev
in

Struktura naloge je naslednja. V drugem poglavju navajamo
makroekonomske razloge za ustanovitev brezcarinske prodaje
v bivši Jugoslaviji.

-

Slovenija je po osamosvojitvi prevzela zakonodajo bivše skupne
države na tem področju in omogočila nadaljnje poslovanje PCP
na mejnih cestnih prehodih. Osnovni razlogi na začetku so bili
prav tako pomanjkanje deviz, kasneje, ko so devize prenehale
biti redka dobrina, pa predvsem davki (obdavčenje prodaje v
PCP s posebnimi prometnimi davki na cigarete in alkohol ter z
davkom na promet storitev). Osnovna logika dopuščanja PC
dejavnosti v Sloveniji v devetdesetih letih pa je bila po našem
mnenju naslednja:

V tretjem poglavju ugotavljamo vpliv uveljavitve ZDDV in ZTro na
konkurenčnost domačega trga v primerjavi z Avstrijo in Italijo pri
glavnih prodajnih segmentih v PCP.
V četrtem poglavju ocenjujemo, ali je v primeru ukinitve
privilegiranega davčnega statusa PCP - torej z njihovim
preoblikovanjem v običajne trgovine - mogoče doseči višje davčne
prihodke države kot v primeru obstoja PCP in s tem pokriti tudi
morebitne negativne učinke preoblikovanja PCP na zaposlenost
v obmejnih regijah.

PCP so načeloma namenjene nakupom tujih turistov v tranzitu,
ki se v notranjosti države sicer ne bi zaustavili, zato brez
obstoja PCP ne bi bilo tega dodatnega deviznega priliva in
davkov,

V sklepu na kratko povzemamo osnovne ugotovitve študije.
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PCP načeloma niso namenjene nakupom domačih kupcev,
če že, pa je bolje, da domači kupci, ki tranzitirajo slovensko
državno mejo, opravijo nakup v korist Slovenije kot pa tuje
države in s tem prispevajo v domač državni proračun vsaj
del davkov.

od nacionalne strukture kupcev v PCP in strukture njihovega
povpraševanja (kadar gre pretežno za domače kupce, je
njihovo povpraševanje načeloma mogoče bolj ali manj v celoti
preusmeriti na domači trg) in
od cenovne konkurenčnosti domačega trga (pri proizvodih,
ki se pretežno prodajajo v PCP) v primerjavi s trgi sosednjih
držav (kadar so sosednje države bistveno bolj cenovno
konkurenčne, bo prišlo do legalne ali ilegalne preusmeritve
domačega povpraševanja v sosednje države).

3. EKONOMSKA UPRAVIČENOST
OBSTOJA PCP PO UVELJAVITVI ZDDV
IN ZTRO

V tem poglavju podrobneje analiziramo oba dejavnika in
ugotavljamo, ali nacionalna struktura kupcev v PCP in njihovih
preferenc ter uveljavitev ZDDV in ZTro (ki v bistveni meri spreminja
tržne pogoje na domačem trgu in formalno omogoča zadržanje
konkurenčnosti Slovenije pri tobačnih izdelkih ter izenačitev
konkurenčnosti pri alkoholnih pijačah in kozmetiki stopnji
konkurenčnosti sosednjih držav) z narodnogospodarskega vidika
še upravičuje obstoj privilegiranega davčnega položaja PC
dejavnosti v Sloveniji.

Prodaja blaga v PCP je zaradi oprostitve plačila uvoznih dajatev
in DDV ter nižjih trošarinskih dajatev z vidika stroškov dejansko
v močno privilegiranem položaju glede na običajne trgovine v
notranjosti Slovenije (kar se nenazadnje kaže tudi v nadpovprečni
uspešnosti poslovanja imetnikov PCP). Privilegiran davčni položaj
kateregakoli gospodarskega subjekta na trgu je v sodobni
ekonomski teoriji in praksi zaradi rušenja načel proste konkurence
in enotnosti notranjega trga načeloma sporen. Obstoj kateregakoli
privilegiranega gospodarskega subjekta na trgu je običajno vezan
na nenormalne tržne pogoje. Tako je tudi s PC dejavnostjo, ki živi
na račun razlik v cenovni (ne)konkurenčnosti med posameznimi
državami, pogojenimi z objektivnimi ali davčno pogojenimi razlikami
med njimi. Težko je sicer razumeti, zakaj bi neka država, ki je
cenovno bolj konkurenčna od sosednjih držav, imela PC dejavnost
in si na ta način zmanjševala davčne prihodke. Nekoliko lažje pa
je razumeti, zakaj bi država, ki je cenovno manj konkurenčna od
sosednjih držav, imela PC dejavnost - preprosto zato, da
preusmeri v domač proračun vsaj nekaj davčnih prihodkov, ki bi
jih tuji in domači kupci sicer naredili v korist cenovno bolj ugodne
sosednje države. Obstoj PC dejavnosti je zato, kot smo zapisali
v prvi študiji o učinkih zapiranja PCP (glej Damijan, 1999a, str.
19), s strogo narodnogospodarskega vidika za neko državo
smiseln in upravičen:

3.1. ZNAČILNOSTI PRODAJE V PCP PRED
UVELJAVITVIJO ZDDV IN ZTRO
V tem podpoglavju ugotavljamo značilnosti prodaje v PCP,
utemeljene z nacionalno strukturo kupcev in njihovimi
preferencami. Poznavanje teh značilnosti je pomembno predvsem
zaradi odgovora na vprašanje ali prodaja v PCP dopolnjuje prodajo
v notranjosti Slovenije ali pa jo nadomešča. Če namreč struktura
ponudbe v PCP ni bistveno različna od tiste v notranjosti Slovenije
in če v PCP velik del nakupov ustvarijo slovenski kupci, potem je
ob uveljavitvi normalnih tržnih pogojev v notranjosti Slovenije
(uvedba DDV, prilagoditev sistema trošarin trošarinskemu sistemu
EU in močan konkurenčni boj med domačimi in tujimi trgovskimi
mrežami), ki bi rezultirali v prilagoditvi cen v Sloveniji cenam v
Avstriji in Italiji, mogoče dobršen del prodaje PCP preusmeriti v
notranjost Slovenije. V tem primeru namreč PCP zaradi
privilegiranega davčnega statusa pomenijo nelojalno konkurenco
trgovinam v notranjosti Slovenije, kar seveda ob preusmeritvi
kupcev iz notranjosti Slovenije v PCP rezultira v nižjih davčnih
prihodkih države od možnih.

1. dokler gre za specifično, komplementarno trgovinsko
dejavnost, ki ne povzroča preusmerjanja povpraševanja
od trgovin v notranjosti k PCP (dokler obstoj PC
dejavnosti de facto ne ruši načel proste konkurence In
enotnosti notranjega trga) In
2. dokler država iz naslova prodaje v PC dejavnosti pridobi
več davčnih prihodkov kot bi jih brez obstoja PC
dejavnosti (kadar efektivnega povpraševanja v PCP
nikakor ne bi bilo mogoče realizirati v notranjosti države).

3.1.1. Struktura prodaje v PCP

Narodnogospodarska upravičenost privilegiranega davčnega
položaja PC dejavnosti v Sloveniji v sedanjem času je, če
zanemarimo mednarodne politične, ekonomske in pravne
razsežnosti problematike (npr. tehtanje oportunitetnih stroškov
zaprtja PC dejavnosti zaradi pritiska prilagajanja EU z
večplastnostjo potencialnih koristi polnopravnega članstva v EU,
ipd.), torej ključno odvisna od tega, ali je prodajo v PCP mogoče
realizirati tudi na domačem trgu ali ne. Odgovor na to vprašanje je
odvisen od dveh dejavnikov:

Za prodajo v slovenskih PCP je, podobno kot za ostale
brezcarinske prodajalne v svetu, značilno, da je kljub naporom
po diverzifikaciji prodaje le-ta koncentrirana v treh proizvodnih
skupinah tipičnih "duty-free proizvodov". Tako prodaja tobačnih
izdelkov, alkoholnih pijač in kozmetike v letih 1998-1999 skupaj
tvori okrog 80% celotne prodaje slovenskih PCP.

'
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Tabela 3.1.1: Struktura prodaje v PCP (v %)
Blagovna skupina

Celotna PC de].
I-V11998

Tobačni izdelki
Pijače
Kozmetika
Prehrambeni izdelki
Ostalo
SKUPAJ

53,5
16,4
12,2
9,1
8,8
100

Kompas MTS
l-V11998
l-V11999
52,9
16,6
12,9
8,6
9,1
100

48
18
15
9
10
100

Vir: Vprašalnik IER in Kompas MTS.

Vendar je treba povedati, da je za obdobje po letu 1996 značilno
prestrukturiranje prodaje v PCP. Ob absolutnem padanju prodaje
v PCP se je delež teh treh skupin proizvodov zmanjšal s 87% v
letu 1996 na 81% v prvi polovici leta 1999. Vzrok za padanje
skupne prodaje v PCP je padanje prodaje tobačnih izdelkov, kar
je posledica predvsem omejitvenih ukrepov Avstrije glede vnosa
tobačnih izdelkov (od 1. julija 1997), hkrati pa tudi italijanskega
ukrepa glede diferenciranih cen bencina v Furlaniji-Julijski krajini.
Delež tobačnih izdelkov je od leta 1996 do 1999 močno padel (s
64% na vsega 48%), delež alkoholnih pijač je konstanten, medtem
ko je delež prodaje kozmetike močno narastel (z 8% na 15%).
Med ostalimi prodajnimi segmenti pa narašča predvsem segment prehrambenih izdelkov. Ne glede na to prestrukturiranje
prodaje pa ostajajo tobačni izdelki, alkoholne pijače in kozmetika
trdno jedro prodaje slovenskih PCP.

med obema trgoma pri alkoholnih pijačah in kozmetiki glede na
deleže prodaje posameznih izdelkov znaša približno 50-60%.
Ostali proizvodi služijo v PCP zgolj kot dopolnilni proizvodi, katerih
nakup je induciran izključno s privlačnostjo nakupa primarnih
duty-free proizvodov. Te proizvode je skorajda brez izjeme mogoče
kupiti tudi v notranjosti Slovenije.

3.1.2. Struktura kupcev v PCP
Ugotovitev nacionalne strukture kupcev v PCP in njihovih
preferenc je bil eden najtežjih problemov v zvezi z našim
dosedanjim proučevanjem problematike PCP. Operaterji PC
dejavnosti so striktno zavračali posredovanje kakršnihkoli
podatkov o tem z izgovorom, da podatkov o tem ne zbirajo. Edini
dosegljivi podatek o tem je bil uradni podatek SURS, pridobljen z
anketo med operaterji PCP, ki delež slovenskih kupcev v PCP
ocenjuje na 10% (1996) oz. 11% (1997). Ta podatek tudi služi
Banki Slovenije pri ugotavljanju deviznega priliva iz turizma (iz
naslova PC dejavnosti) in sestavljanju plačilne bilance.

Ob tem pa je seveda pomembna tudi struktura prodaje znotraj
posameznih proizvodnih segmentov. Glede strukture prodaje
tobačnih izdelkov smo v prvi študiji (glej Damijan, 1999a, str. 911) ugotovili, da je ponudba cigaret v PCP bistveno bolj
diverzificirana kot na domačem trgu in da gre v PCP predvsem
za prodajo originalnih cigaret višjega cenovnega razreda ter
lokalnih blagovnih znamk iz sosednjih držav. Primerjava vrednostne
strukture prodaje cigaret med PCP in notranjostjo Slovenije pa
pokaže, da se obe strukturi pokrivata okrog 70 odstotno, če
seveda zanemarimo razliko med originalnimi in licenčnimi
cigaretami.

V sklopu študije o možnostih preoblikovanja PCP, kjer smo želeli
ugotoviti preference kupcev v PCP in njihov odziv na potencialno
preoblikovanje sedanjih PCP, smo na podlagi ankete med kupci v
prodajalnah treh največjih operaterjev PCP (Kompas MTS, Terme
Maribor in Emona obala Koper) med drugim ocenili tudi strukturo
kupcev po narodnosti in njihove preference (glej Damijan in
Kopatin, 1999, str. 5-20).

Tudi struktura prodaje alkoholnih pijač je, kot je pokazala študija o
cenovni konkurenčnosti PCP (glej Damijan, 1999b, str. 10-11), v
PCP bistveno bolj diverzificirana kot v notranjosti Slovenije. Pri
kozmetiki so razlike v diferenciranosti ponudbe med PCP in
notranjostjo Slovenije manjše, saj v notranjosti obstajajo
specializirani oddelki blagovnih hiš s podobno veliko izbiro
kozmetičnih izdelkov (Nama, Maximarket, Muller, ipd.). Pokrivanje

Anketa' je pokazala bistveno drugačno strukturo kupcev od
uradnih ocen. Tako daleč največjo skupino kupcev v PCP
predstavljajo slovenski kupci (dobrih 42%), med ostalimi
skupinami kupcev pa so pomembni Avstrijci (18%), Hrvati (16%)
in Italijani (15%), medtem ko so ostali kupci manj pomembni.

' Anketo, v kateri je bilo zajetih 211 naključnih kupcev, smo opravili na 10
lokacijah PCP na avstrijski, italijanski in hrvaški meji v drugi polovici maja oz.
začetku junija 1999 (več o anketi in njenih ugotovitvah glej v Damijan in
Kopatin, 1999, str. 5-25).
18. februar2000
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Slika 3.1.1: Struktura kupcev v PCP glede na narodnost

Drugi
7,3%

Avstrijci
18,4%

S tem se je potrdila naša ocena, da so slovenske PCP namenjene
predvsem zadovoljevanju specifičnih nakupovalnih potreb
rezidentov Slovenije in sosednjih držav, manj pa nakupom
tranzitnih potnikov (turistov). Seveda je to v določeni meri tudi
posledica termina izvedbe ankete (izven turistične sezone),
vendar pa po naši oceni poletni turistični tranzit za obseg prodaje
v PCP ni bistven. V primeru poletnega tranzita turistov preko
slovenskih meja gre, če se turisti seveda ustavijo v PCP, vendarle
le za enkratne (ali dvakratne) nakupe, ki promet v PCP v teh
dveh poletnih mesecih dvignejo za 20-25% glede na povprečne
mesece. Vendar to povečanje nakupov v PCP zaradi turističnega
tranzita pomeni, preračunano na letno raven, le okrog 5% letnega
prometa PCP. V ostalih desetih mesecih pa tega tranzita ni in
posamezni mejni prehodi funkcionirajo z običajno dinamiko
predvsem prekomejnih nakupovalnih izletov rezidentov sosednjih
držav. Torej 95% letnega prometa ustvarijo kupci, ki niso tako
izrazito vezani na poletno sezonsko komponento.

-

Avstrijci in Italijani v PCP kupujejo primarno tobačne izdelke
(80%), le okrog 10% jih je na prvem mestu navedlo alkoholne
pijače, kozmetiko pa le 9% Italijanov in 2% Avstrijcev,

-

42% Hrvatov prihaja v PCP primarno zaradi tobačnih izdelkov,
36% zaradi kozmetike in 11% zaradi alkoholnih pijač,

-

Slovenci prihajajo v PCP primarno zaradi alkoholnih pijač
(46%), 26% zaradi kozmetike in 21% zaradi tobačnih izdelkov.

Če upoštevamo tudi preference kupcev po ostalih proizvodih,
torej celotno košarico nakupov, se razmerja glede povpraševanja
po posameznih proizvodih sicer spremenijo, vendar pa se celotna
slika glede preferenc kupcev po narodnostih ne spremeni
bistveno:
-

3.1.3. Struktura preferenc kupcev v PCP

31% Hrvatov prihaja v PCP primarno zaradi tobačnih izdelkov,
34% zaradi kozmetike in 16% zaradi alkoholnih pijač,

V anketi med kupci v PCP smo ugotavljali tudi strukturo preferenc
kupcev različnih narodnosti. Kupci so pri določitvi svojih preferenc
imeli možnost izbrati 5 najpomembnejših proizvodov, ki jih kupujejo
v PCP (rangirali so jih od 1 do 5). Na podlagi odgovorov kupcev
smo najprej izpostavili primarne preference kupcev v PCP, torej
preference po proizvodih, ki so jih kupci rangirali kot
najpomembnejše (metoda prve izbire), nato pa smo dodali tudi
preference po ostalih, dopolnilnih proizvodih ter nato vse preference s pomočjo ponderjev agregirali (metoda celotne košarice).

-

Slovenci prihajajo v PCP primarno zaradi alkoholnih pijač
(39%), 28% zaradi kozmetike in 17% zaradi tobačnih izdelkov.

Če uporabimo predpostavko, da je vrednost nakupov
posameznega proizvoda v PCP med kupci različnih narodnosti
enaka, je mogoče oceniti tudi, kolikšen del nakupov posameznih
proizvodov opravijo kupci posameznih narodnosti. Deleži
preferenčnih nakupov kupcev posameznih narodnosti, ocenjeni
na podlagi metode prve izbire in metode celotne košarice, se
sicer med seboj nekoliko razlikujejo, vendar pa ostajajo osnovna
razmerja dokaj robustna. V tabeli 3.1.2. zato prikazujemo zgolj
ocene na podlagi metode celotne košarice.

Anketa je pokazala, da so primarne preference (metoda prve
izbire) kupcev v PCP po narodnostih naslednje:

poročevalec, št. 10

Avstrijci in Italijani v PCP kupujejo primarno tobačne izdelke
(55%), okrog 21% Avstrijcev oz. 12% Italijanov kupuje tudi
alkoholne pijače, kozmetiko pa 20% Italijanov in 8% Avstrijcev,
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Tabela 3.1.2: Deleži kupcev po narodnostih, ki povprašujejo po posameznih
proizvodih, ocenjeni na podlagi metode celotne košarice(%)
Proizvodna skupin^
Slovenci
Cigarete in tobak
24,0
Alkoholne pijače
57,B
Kozmetika
52,0
Brezalkoholne pijače
31,9
Prehrambeni proizvodi
29,3
Tehnični predmeti
71,6
šport in oblačila
50,7
Ostalo
65,2
Vir: Anketa med kupci, IER.

Italijani
22,0
7,0
14,8
10,6
21,2
5,0
0,0
0,0

Avstrijci
26,9
17,0
7,7
40,3
16,3
2,5
12,5
10,1

Konstelacijo preferenčnih nakupov v PCP po narodnostih nekoliko
bolj plastično predstavlja tudi slika 3.1.2. Iz tabele in slike
nedvoumno sledi, da (ob upoštevanju zgoraj omenjenih
predpostavk):

Hrvati
15,1
11,5
21,6
7,1
30,8
20,1
7,2
12,1

Drugi
11,9
6,7
3,9
10,1
2,4
0,9
29,7
12,6

Skupaj
100
100
100
100
100
100
100
100

športne opreme In oblačil ter četrtino prodanih tobačnih
izdelkov,
dve tretjini tobačnih Izdelkov In le 35% alkoholnih pijač
in 44% kozmetike v PCP kupijo avstrijski, italijanski In
hrvaški kupci.

slovenski kupci v PCP kupijo več kot polovico prodanih
alkoholnih pijač In kozmetike, tehničnih predmetov,

Slika 3.1.2: Povezanost med nakupi v PCP in narodnostjo kupcev

Tehnični predmeti Sport In oblačili Kozmetika Ol
O
D.
>

Igrače Hrana -

N
Z

Cigarete Brezalkoholne pijace Akoholne pijače
Aestrijci

Hrvati

Italijani

Slovenci

drugi

Narodnost
Ugotovljene preference kupcev po narodnosti so z vidika
narodnogospodarske upravičenosti obstoja PCP dokaj
problematične, ker nakazujejo na preusmerjanje trgovine iz
notranjosti Slovenije v PCP.

predpostavki enake strukture ponudbe tobačnih izdelkov)
tuji kupci le-te verjetno kupovali v običajnih trgovinah v
notranjosti Slovenije in s tem prispevali k bistveno višji davčni
incidenci iz naslova tobačnih izdelkov.

1. Z vidika tujih kupcev to pomeni, da bi (zaradi enakih cen
tobačnih izdelkov med PCP in notranjostjo Slovenije in ob

2. Z vidika domačih kupcev pa je zadeva nekoliko manj
enoznačna in je odvisna od domače ravni cen:

18. februar2000
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Če so domače cene alkoholnih pijač in kozmetike bistveno
višje kot v PCP ter v Avstriji in Italiji, potem PCP niso tako
problematične, saj slovenski kupci z nakupi v PCP
bistveno več prispevajo v državni proračun, kot pa bi v
primeru, če PCP ne bi bilo in bi te proizvode kupovali v
Avstriji in Italiji.
-

konkurenčna Italiji in Avstriji (cene v Avstriji in Italiji so v povprečju
med 80% in 90% višje kot v Sloveniji).
2. Alkoholne pijače
Domači trg je pri alkoholnih pijačah po uveljavitvi ZDDV in ZTro
cenovno še vedno izjemno nekonkurenčen, saj so cene izbranih
alkoholnih pijač v Italiji v povprečju za 32% nižje, v Avstriji pa za
22% nižje od najnižjih cen teh pijač v notranjosti Slovenije. Ali z
drugimi besedami: najnižje cene alkoholnih pijač v Sloveniji so za
47% višje kot v Italiji in za 28% višje kot v Avstriji.

Če pa so po drugi strani domače cene alkoholnih pijač in
kozmetike primerljive z ravnijo cen teh proizvodov v
Avstriji in Italiji, pa je seveda obstoj PCP z
narodnogospodarskega vidika nedopusten, saj PCP
zaradi izjemnih davčnih ugodnosti pomenijo nelojalno
konkurenco normalno obdavčeni trgovini v notranjosti. S
tem pa seveda povzročajo tudi nižje davčne prihodke
države od realno možnih.

3. Kozmetika
Pri kozmetiki je domači trg (verjetno že po zaslugi uvedbe ZDDV,
ki je prinesel znižanje davčne stopnje na prodajo kozmetike z
32% na 19%) cenovno konkurenčen Avstriji in Italiji, saj so najnižje
cene izbrane kozmetike na domačem trgu v povprečju na ravni
cen v Avstriji in hkrati celo za 6% nižje kot v Italiji. Vendar pa so
razlike v cenah med posameznimi izdelki še vedno dokaj velike;
predvsem za prvih 5 najbolje prodajanih kozmetičnih izdelkov v
PCP velja, da so njihove najnižje cene na domačem trgu bistveno
(15-20%) višje kot v Avstriji in Italiji. Glede na PCP je domači trg
cenovno nekonkurenčen, saj so najnižje cene izbrane kozmetike
v PCP (v povprečju) za 20% nižje kot na domačem trgu.

3.2. CENOVNA KONKURENČNOST DOMAČEGA
TRGA V PRIMERJAVI S PCPTER AVSTRIJO IN
ITALIJO
V tem podpoglavju analiziramo cenovno konkurenčnost treh
najpomembnješih prodajnih segmentov v PCP (tobačni izdelki,
alkoholne pijače in kozmetika) na domačem trgu v primerjavi s
PCP ter Avstrijo in Italijo ter ocenjujemo potencialne premike ravni
cen teh proizvodov na domačem trgu po uveljavitvi ZDDV in
ZTro. ZDDV in ZTro s prilagoditvijo sistema posrednih davkov
veljavnemu sistemu v EU bistveno spreminjata pogoje poslovanja
trgovinski dejavnosti v notranjosti Slovenije. Uveljavitev ZDDV in
ZTro namreč za prodajo alkoholnih pijač in kozmetike pomeni
bistveno znižanje dajatev, medtem ko je vpliv na prodajo tobačnih
izdelkov od 1.7.1999 do 30.6.2002 davčno nevtralen. To pa lahko
postavi pod vprašaj narodnogospodarsko upravičenost obstoja
PCP v novih tržnih razmerah.

Te ugotovitve potrjujejo v anketi med kupci ugotovljene preference kupcev po narodnostih.
3.2.2. Pričakovana cenovna gibanja na domačem
trgu po uveljavitvi ZDDV in ZTRO
3.2.2.1. Pričakovano gibanje cen tobačnih izdelkov
Zaradi prilagajanja obdavčitve tobačnih izdelkov sistemu, ki velja
v EU, bo v Sloveniji v prihodnjih letih prišlo do povečanja cen
tobačnih izdelkov. Direktiva EU zahteva, da minimalna stopnja
trošarinskih dajatev v državah članicah znaša 57% maloprodajne
cene najbolje prodajane cigarete na nacionalnem trgu. Zaradi
potencialnih negativnih učinkov prehitrega prilagajanja (denimo
razvoj črnega trga preko ilegalnega uvoza tobačnih izdelkov iz
bližnjih držav z nižjo obdavčitvijo - tak je bil primer na Švedskem),
EU dopušča postopno prilagajanje trošarinskih dajatev. Tako
slovenski ZTro uzakonja postopno povečanje trošarinskih dajatev
od 45% (s 1.7.1999) preko 50% (s 1.7.2002) na 57% (s 1.7.2005)
maloprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

3.2.1. Obstoječa cenovna konkurenčnost domačega
trga v primerjavi s PCP ter Avstrijo in Italijo
Motivi kupcev po nakupih v PCP so večinoma pogojeni s stopnjo
cenovne (ne)konkurenčnosti posameznih proizvodnih segmentov
v matičnih državah kupcev. S tega vidika bi lahko a priori trdili, da
sta Avstrija in Italija očitno cenovno zelo nekonkurenčni pri
tobačnih izdelkih, hkrati pa, da so trgovine v notranjosti pri
alkoholnih pijačah in kozmetiki očitno cenovno zelo nekonkurenčne
PCP. Podrobno analizo cenovne konkurenčnosti najbolje prodajanih
proizvodnih segmentov v PCP (tobačni izdelki, alkoholne pijače
in kozmetika) glede na notranjost Slovenije ter glede na obmejne
regije Avstrije in Italije smo naredili v Damijan (1999b). V študiji je
narejena primerjalna analiza cen 30 najbolje prodajanih izdelkov
v vsakem izmed treh najbolje prodajanih segmentov v PCP.
Osnovne ugotovitve študije so naslednje:

Z vidika problematike te študije je pomemben predvsem vpliv
dviga trošarinskih dajatev na cigarete Maribora kot najbolje
prodajane cigarete v PCP. Učinke ZTro na cene tobačnih izdelkov
zaradi dviga trošarinskih dajatev v letih 2002 in 2005 smo simulirali
v skladu z metodologijo, ki smo jo razvili v Damijan (1999a). V
skladu s to metodologijo naj bi se cene cigaret Maribora na
domačem trgu leta 2002 v povprečju povečale za 19.2%, leta
2005 pa za 49.4 % glede na leto 1999.

1. Tobačni izdelki
PCP in notranji trg pri tobačnih izdelkih nista neposredna cenovna
konkurenta, saj so cene med obema v povprečju zelo podobne,
Slovenija kot celota pa je pri tobačnih izdelkih cenovno izjemno
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Tabela 3.2.1: Primerjava realnih cen cigaret Marlboro v Sloveniji, Avstriji in
Italiji v obdobju 1999-2005
Cena(DEM
Indeks SLO=100
1999
2002
2005
1999
2002
2005
Cena Marlboro
100
Domači trg
3,33
3,97
4,98
100
100
5,83
1,748
1,468
1,171
Avstrija
5,83
5,83
5,71
5,71
1,714
1,439
1,147
Italija
5,71
Vir: Kompas MTS, Tobačna Ljubljana, lastne simulacije.

Kljub dvigu cen cigaret pa bo Slovenija pri cigaretah Marlboro
ostala konkurenčna Avstriji in Italiji tudi po letu 2005, ko bo
prilagodila trošarinske dajatve zahtevam EU. Tako naj bi bile
cigarete Marlboro leta 2002 v Sloveniji za 47% cenejše kot v
Avstriji in za 44% cenejše kot v Italiji, leta 2005 pa za 17% cenejše
kot v Avstriji in za slabih 15% cenejše kot v Italiji. Razlog za
ohranitev cenovne konkurenčnosti pri cigaretah je seveda v
dejstvu, da bo Slovenija prilagodila višino trošarin na tobačne
izdelke le minimalnim zahtevam EU, medtem ko so trošarinske
dajatve na cigarete v Avstriji in Italiji višje od minimalnih.

zniževati cen kljub nižjim dajatvam. Razlog za to je očitno
spodaj navedena nizka stopnja konkurenčnosti med
trgovskimi mrežami v Sloveniji.
2. Za Slovenijo je značilna izredno nizka stopnja konkurence
med trgovskimi mrežami v preteklosti, ki ni spodbujala k
cenovnemu tekmovanju in relativna zaprtost domačega trga
pred tujo konkurenco. Z olastninjenjem domačih podjetij, z
liberalizacijo zunanje trgovine in z vstopom tujih trgovskih
konkurentov (zaenkrat predvsem Interspara in v prihodnje
še Leclerca) pa se konkurenca med trgovskimi mrežami na
področju prodaje živil zaostruje. Predvsem Mercator s politiko
kapitalskih prevzemov ostalih trgovskih družb in politiko
pritiska na dobavitelje cenovno močno odstopa od ostalih
trgovskih mrež in je večinoma že na cenovni ravni Interspara
ali celo nižje. V začetku leta 2000 naj bi svoj prvi hipermarket
v Sloveniji odprl francoski Leclerc, ki napoveduje za 15%
nižje cene vseh proizvodov v Sloveniji od trenutno najnižjih
cen. Temu bodo seveda morale slediti tudi ostale trgovske
mreže (predvsem Mercator in Interspar), če ne želijo izgubiti
kupcev, to pa bo verjetno šele začetek velike cenovne tekme
med trgovskimi mrežami. Z nekaj leti je tako načeloma mogoče
pričakovati izenačitev cen vseh proizvodov ne samo
alkoholnih pijač s cenami vsaj v Avstriji, če že ne tudi v Italiji,
s čimer bi se tudi odliv kupne moči slovenskih potrošnikov v
tujino bistveno zmanjšal.

3.2.2.2. Pričakovano gibanje cen alkoholnih pijač
Slovenski domači trg je pri alkoholnih pijačah izjemno
nekonkurenčen Avstriji in Italiji, saj so cene izbranih (30 najbolje
prodajanih v PCP) alkoholnih pijač v Italiji v povprečju za 32%, v
Avstriji pa za 22% nižje od najnižjih cen teh pijač v notranjosti
Slovenije (glej več v Damijan, 1999b). Razlike v cenovni
konkurenčnosti med posameznimi trgovskimi mrežami v
notranjosti so še bolj drastične. Tako so cene v Mercatorju, ki se
je med zajetimi -trgovskimi mrežami v Sloveniji glede izbranega
vzorca proizvodov pokazal kot najcenejši, v povprečju za slabe
4%, v Intersparu pa za 10% višje od najnižjih cen v Sloveniji.
Ostale velike trgovske mreže v Sloveniji so bistveno dražje, pri
čemer so najdražja Živila Kranj, katerih cene izbranih alkoholnih
pijač so kar za 46% višje od najnižjih cen v Sloveniji. Razloga za
takšne visoke cene alkoholnih pijač na domačem trgu sta v prvi
vrsti dva:

Ob tej ravni cen alkoholnih pijač v notranjosti Slovenije je seveda
logično, da jih slovenski kupci hodijo kupovat v PCP, kjer so cene
v povprečju še za 6% (italijanska meja) nižje kot v Italiji oz. za 4 %
do 7% (avstrijska meja) nižje kot v Avstriji. Ob ohranitvi te visoke
ravni cen v notranjosti Slovenije bi ob zaprtju PCP slovenski
kupci svoje povpraševanje po alkoholnih pijačah nedvomno
preusmerili v Avstrijo in Italijo, kar seveda pomeni zmanjšanje
davčnih prihodkov slovenske države.

1. Izredno visoke stopnje davka na promet z alkoholnimi pijačami
v preteklosti (skupna stopnja prometnega davka in
posebnega prometnega davka je znašala kar 104%), z
uveljavitvijo ZDDV in ZTro s 1.7.1999 pa velja tudi za alkoholne
pijače enotna stopnja DDV 19% in trošarinske dajatve v
odvisnosti od vsebnosti alkohola (skupna dajatev pa je v novi
ureditvi bistveno nižja kot v preteklosti). V študiji o cenovni
konkurenčnosti PCP (Damijan, 1999b) smo navedli
pričakovanje, da bodo domači trgovci kmalu prodali stare
zaloge, katere so po ZDDV še lahko prodajali po starih dajatvah
in da bodo nekje septembra ali oktobra že začeli s prodajo iz
novih zalog, za katere veljajo nižje stopnje obdavčitve. S tem
pa naj bi se tudi občutno znižale cene. Vendar po naših sedanjih
informacijah iz Mercatorja tam do novega leta ne nameravajo
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Vendar pa, kot kaže tabela 3.2.2., ostaja še velik neizkoriščen
prostor za znižanje cen alkoholnih pijač v Sloveniji. Zaradi večje
nazornosti ta potencial za znižanje cen demonstriramo na strukturi
cene viskija Ballantines 43% 1 L, ki je skupaj z Ballantines 0.75L
najbolje prodajana alkoholna pijača v PCP in s tem najbolj privlačna
za slovenske kupce.
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Tabela 3.2.2: Struktura cene viskija Ballantines 43% 1L v PCP in na domačem
trgu* v letu 1999 (v DEM)
Postavka
Maloprodajna cena (MPC)
Nabavna cena*
Carinske dajatve
Prometni davek (star)
Trošarine
Osnova za DDV (uvoz)
DDV (uvoz)
Osnova za DDV (maloprodaja)
DDV (maloprodaja)
DDV skupaj
Osnova za maržo
Marža

PCP
Ital.meja
25,50
15,20

PCP
Avst.meja
30,00
15,20

3,85

3,85

19,05
6,45

19,05
10,95

% Marte/MPC
25,3%
Skupaj dajatve brez carine
3,85
Skupaj dajatve
3,85
% Dajatev brez carine / MPC
15,1%
% Dajatev skupaj / MPC
15,1%
Vir: Kompas MTS, CURS, lastni izračuni.

36,5%
3,85
3,85
12,8%
12,8%

Domači trg Domači trg
pred ZDDV
okt.99
34,60
34,60
10,08
10,08
2,72
2,72
13,31
4,27
17,08
3,24
29,08
2,28
5,52
26,12
22,60
8,48
12,00
24,5%
34,7%
13,31
9,80
16,04
12,52
38,5%
28,3%
46,3%
36,2%

* Za domači trg smo vzeli najnižjo maloprodajno ceno te pijače na trgu (v Mercatorju), v
ostalih trgovinah pa je ta cena bistveno višja.

Kompas MTS je cene alkoholnih pijač segmentiral glede na mejo,
tako so cene alkoholnih pijač na italijanski meji občutno nižje kot
na avstrijski meji zaradi nižjih cen alkoholnih pijač v Italiji glede na
Avstrijo. Zaradi tega KMTS na italijanski meji pobira nižjo maržo
kot na avstrijski meji, vendar pa je marža v PCP relativno nižja
tudi zaradi občutno višjih (za 50%) nabavnih cen alkoholnih pijač
v PCP glede na notranjost Slovenije. Nabavne cene za PCP so
po eni strani višje zaradi želje proizvajalcev, da pridobijo del ekstra
dobičkov iz prodaje v PCP, po drugi strani pa tudi zaradi višjih
stroškov slovenskih uvoznikov/dobaviteljev, ki preko carinskih
skladišč financirajo zaloge alkoholnih pijač v PCP.

po uvedbi ZDDV in ZTro znižala za 3.5 DEM oziroma za dobrih
10% maloprodajne cene. Na žalost domači trgovci tega znižanja
dajatev niso preusmerili v znižanje prodajnih cen, ampak v
povečanje marž, kar je seveda odraz njihovega monopolnega
položaja na trgu, ki je skorajda zaprt pred tujo konkurenco.
Kot zelo nazorno kaže tabela 3.2.2., bi lahko domači trgovci znižali
prodajne cene alkoholnih pijač najmanj za odstotek znižanja dajatev
po novi ureditvi (pri Ballantines to pomeni znižanje cene na 31
DEM) in bi na ta način dosegali enako maržo kot pred 1.7.1999.
Povsem brez težav pa bi lahko domači trgovci cene znižali še za
marko ali dve, torej vsaj na raven cen primerljivih alkoholnih pijač
v Avstriji.

Zanimiva je primerjava strukture cene Ballantines med PCP in
običajnimi trgovinami na domačem trgu. Pred uvedbo ZDDV in
ZTro je bila stroškovna osnova za maržo v trgovinah v notranjosti
zaradi visokih dajatev (carine, prometni davek) za dobrih 7 DEM
višja kot v PCP, po uvedbi obeh zakonov pa je višja le še za 3.5
DEM. Tako imajo v novih pogojih poslovanja trgovine v notranjosti
zaradi višjih maloprodajnih cen bistveno večjo maloprodajno maržo
kot PCP in to kljub bistveno višji obdavčitvi. Pred uvedbo ZDDV in
ZTro je bila skupna obdavčitev prodaje alkoholnih pijač na
domačem trgu kar za 4-krat višja kot v PCP, po uvedbi obeh
zakonov pa je "le" še 3-krat višja. Ali drugače povedano: za prodano
steklenico viskija Ballantines 1L plačajo PCP v državni proračun
manj kot 4 DEM dajatev, običajne trgovine v notranjosti pa pred
uvedbo ZDDV in ZTro 16 DEM, po 1.7.1999 pa 12.5 DEM. Skupna
obdavčitev prodaje alkoholnih pijač na domačem trgu se je torej
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Uvedba ZDDV in ZTro (in s tem poenotenje dajatev na maloprodajo
alkoholnih pijač s sistemom dajatev v EU) je ustvarila potrebne
tržne pogoje za znižanje cen alkoholnih pijač v Sloveniji. Od stopnje
odprtosti Slovenije za tujo konkurenco in s tem večje konkurence
med trgovskimi mrežami pa je odvisno, če in v kolikšnem času
bo prišlo do znižanja monopolnih trgovskih marž in s tem do
znižanja cen alkoholnih pijač na raven cen v Avstriji in Italiji. S tem
pa bo seveda, kar se tiče alkoholnih pijač, prenehala
makroekonomska osnova za obstoj PCP v Sloveniji, saj v primeru
zaprtja PCP načeloma naj ne bi prišlo do preusmeritve
povpraševanja po alkoholnih pijačah v Avstrijo in Italijo s strani
slovenskih kupcev.
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3.2.2.3. Pričakovano gibanje cen kozmetike

4.1.1. Povečanje davčnih prihodkov od prodaje
tobačnih izdelkov

Pri kozmetiki se domači trg po povečanju konkurence in po
uveljavitvi ZDDV (znižanje davčne stopnje z 32% na 19%)
približuje cenam kozmetike v Avstriji in Italiji, saj so minimalne
cene izbrane kozmetike na domačem trgu v povprečju na ravni
cen v Avstriji, in hkrati celo za 6% nižje kot v Italiji. Vendar pa so
razlike v cenah med posameznimi izdelki še vedno dokaj velike;
predvsem za prvih 5 najbolje prodajanih kozmetičnih izdelkov v
PCP velja, da so njihove minimalne (povprečne) cene na domačem
trgu bistveno (15-20%) višje kot v Avstriji (Italiji).

Dosedanji vladni ukrepi so (oziroma še bodo) preko povečanja
trošarinskih dajatev na prodajo tobačnih izdelkov v PCP nekoliko
omejili "duty-free element" PC dejavnosti. S tem bodo nekoliko
zmanjšali privilegiranost PC dejavnosti glede na običajne trgovine
v notranjosti in seveda hkrati vplivali na povečanje davčnih
prihodkov države iz naslova PC dejavnosti.
V namen ugotovitve učinkovitosti dosedanjih vladnih ukrepov na
tem področju je potrebno primerjati strukturo cene cigaret v PCP
in na domačem trgu ter primerjati davčno incidenco v obeh vrstah
trgovin. Pri primerjavi strukture cene cigaret in obsega dajatev od
prodaje cigaret med PCP in običajnimi trgovinami so upoštevane
naslednje predpostavke:

Na žalost ne razpolagamo s potrebnimi podatki o nabavnih cenah
kozmetike v PCP in na domačem trgu, na podlagi katerih bi lahko
objektivno ocenili, kakšen je potencial zniževanja cen kozmetike
na domačem trgu v prihodnosti. Vendar pa poznavalci domačega
trga kozmetike trdijo, da se cene kozmetike na domačem trgu v
zadnjih mesecih hitro znižujejo in se počasi približujejo ravni cen
v Avstriji oz. Italiji. Navajajo dva razloga:

obseg dajatev od prodaje cigaret je izračunan na enoto
prodanih cigaret Maribora;

po odprtju blagovnice MLiller z velikim oddelkom kozmetike
sta bili obe konkurenčni trgovini v neposredni bližini (Nama in
Maximarket) prisiljeni v zniževanje cen,

primerjamo strukturo cene cigaret samo za obdobje do konca
leta 2002, kajti s 1.1.2003 naj bi se po vladnem "Programu"
pogoji poslovanja PCP popolnoma izenačili s pogoji poslovanja
na notranjem trgu;

z uveljavitvijo ZDDV se je davčna stopnja od prodaje
kozmetike občutno znižala z 32% na 19%, kar naj bi teoretično
pomenilo za dobrih 10% nižje cene kozmetike na domačem
trgu.

pri oblikovanju cen na domačem trgu so upoštevani učinki
uvedbe ZDDV in ZTro (obdavčitev z DDV ter s trošarinskimi
dajatvami v višini 45% maloprodajne cene cigaret Boss (od
1.7.1999 do 30.6.2002) oziroma 50% maloprodajne cene
cigaret Boss (od 1.7.2002 do 30.6.2005),

Sklenemo lahko, da sta (podobno kot pri alkoholnih pijačah) tudi
pri kozmetiki povečanje konkurence z vstopom tujih trgovskih
mrež na domači trg ter uveljavitev ZDDV pozitivno vplivala na
znižanje cen kozmetike ter na postopno prilagoditev cen ravni
Avstrije in Italije. To pa seveda pomeni tudi zmanjšanje ali celo
prenehanje privlačnosti nakupov kozmetike s strani domačih
kupcev v Avstriji in Italiji v primeru preoblikovanja PCP v običajne
trgovine.

-

pri oblikovanju maloprodajnih cen je za leti 1999 in 2001
upoštevana dejanska realna cena cigaret v PCP in na
domačem trgu iz leta 1999, za leto 2002 pa za domači trg
simulirana cena na podlagi povečanja trošarinskih dajatev s
1.7.2002, za PCP pa ta cena na domačem trgu, zmanjšana
za 2%.

4. NETO DAVČNI UČINEK
PREOBLIKOVANJA PCP V OBIČAJNE
TRGOVINE

Kot kaže tabela 4.1.1., je prodaja cigaret Maribora na domačem
trgu bistveno bolj obdavčena kot v PCP. Tako denimo v letu 1999
skupna obdavčitev cigaret Marlboro na domačem trgu znaša
skoraj 66% maloprodajne cene, julija 2002 se bo povečala na
skoraj 70%, julija leta 2005 pa na približno 76% maloprodajne
cene (ni zajeto v tabeli). V nasprotju s tem pa je obdavčitev prodaje
cigaret Marlboro v PCP pred uveljavitvijo ZTro znašala le 13%
maloprodajne cene, z uveljavitvijo ZTro se je povečala na slabih
25%, z uveljavitvijo vladnega "Programa" in druge faze povečanja
trošarinskih dajatev pa naj bi se julija 2002 povečala na 38%
maloprodajne cene. Z drugimi besedami to pomeni, da je (oziroma
bo) Vladi z dosedanjimi ukrepi uspelo povečati obdavčitev prodaje
cigaret Marlboro v PCP z 21% na 54% obdavčitve prodaje cigaret
Marlboro na domačem trgu. Seveda pa naj bi se s 1.1.2003 po
vladnem "Programu" obdavčitev prodaje cigaret v sedanjih PCP
popolnoma izenačila z obdavčitvijo na domačem trgu.

4.1. UČINKOVITOST DOSEDANJIH VLADNIH
UKREPOV ZA OMEJITEV "DUTY-FREE
ELEMENTA" PC DEJAVNOSTI
V tem podpoglavju ocenjujemo vpliv dosedanjih vladnih ukrepov
za omejitev "duty-free elementa" PC dejavnosti na povečanje
davčnih prihodkov iz naslova PC dejavnosti. Dosedanji vladni
ukrepi na tem področju so omejeni na povečanje trošarinskih
dajatev na prodajo tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač v PCP v
okviru ZTro in vladnega "Programa preoblikovanja PCP". PCP pa
so še naprej oproščene plačevanja uvoznih dajatev in DDV (do
predvidoma 1.1.2003, ko naj bi se po "Programu" pogoji poslovanja
PCP popolnoma izenačili s pogoji poslovanja na notranjem trgu).

18. februar 2000

pri oblikovanju cen v PCP pa so dodatno upoštevani še učinki
vladnega "Programa preoblikovanja PCP" (trošarina od
tobačnih izdelkov v PCP v obdobju 1.7.1999 - 31.12.2000
znaša 60% trošarine, predpisane na notranjem trgu, s
1.1.2001 se poveča s 60% na 80% trošarine, predpisane na
notranjem trgu, s 1.1.2003 se prodaja v PCP obdavči enako
kot na notranjem trgu);
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Tabela 4.1.1: Primerjava obdavčitve prodaje cigaret Marlboro v PCP in na
domačem trgu v obdobju 1999-2002 (v DEM)
PCP
Cena Marlboro
MPC
Nabavna cena
Carina
Nabavna cena s carino
Stare trošarine
Prometni davek od storitev
TROšf
TROšv
TROŠ skupna
DDV
Dajatve skupaj
Marža Tobačna Groslst
Marža maloprodaja

pred ZTro

1999

2001

2002

3,40
1,51

3,30
1.51

3,30
1.51

3,89
1.51

0,16
0,65
0,81

0,25
0,87
1.12

0,34
1.15
1,49

0,45

0,81

1.12

1,49

1,44

0,98

0,67

% Marže maloprodaje / MPC
Indeks marže

42,2%
607

29,7%
414

2002
3,97
0,83
0,36
1,19

0,35
0,10

20,3%
283
33,9%
% Dajatev/MPC
13,3%
24,5%
Indeks dajatev
21
37
51
Vir: Kompas MTS, Tobačna Ljubljana, lastne simulacije.

Koristi od nizke obdavčitve prodaje cigaret v PCP gredo seveda
predvsem na račun absolutno in relativno visoke marže imetnikov
PCP. Marža od prodaje cigaret Marlboro v PCP je pred uveljavitvijo
ZTro znašala kar 42% maloprodajne cene, na domačem trgu pa
le 7% (torej je bila v PCP kar 6-krat višja). Z omenjenimi ukrepi
omejevanja "duty-free elementa" PC dejavnosti naj bi se marža
PCP pri prodaji cigaret sicer prepolovila, vendar pa bo še vedno
3.6-krat višja kot na domačem trgu.

0,24
1,10
1,34
0,50
2,19
0,07
0,24

0,35
1,47
1,82
0,60
2,77

0,89

0,24
1,10
1,34
0,50
2,19
0,07
0,24

22,8%
361
38,3%
54

7,1%
100
65,8%
100

7,1%
100
65,8%
100

6,2%
100
69,7%
100

0,08
0,25

preoblikovanih v običajne trgovine. Z vidika obsega pobranih
davkov bi bili seveda ti radikalnejši ukrepi bolj učinkoviti.
4.1.2. Povečanje davčnih prihodkov od prodaje
alkoholnih pijač
Pri alkoholnih pijačah so vladni ukrepi za omejitev "duty-free
elementa" PC dejavnosti omejeni na:

S tega vidika se zdijo vladni ukrepi omejevanja "duty-free
elementa" PC dejavnosti relativno učinkoviti pri postopni odpravi
privilegiranega davčnega položaja PC dejavnosti. Hkrati pa bi,
kot kaže študija o možnosti preoblikovanja PCP (Damijan in
Kopatin, 1999, str. 33-34), nekoliko bolj radikalni ukrepi Vlade (tudi
takojšnja prilagoditev pogojev poslovanja PC dejavnosti pogojem
poslovanja na notranjem trgu), ob v študiji navedenih
predpostavkah, še omogočila preživetje sedanjiti PCP,

poročevalec, št. 10

Domači trg
1999
2001
3,33
3,33
0,83
0,83
0,36
0,36
1,19
1,19

povečanje trošarinskih dajatev s 1.7.1999 (v okviru ZTro) na
90% trošarine, predpisane na notranjem trgu,
dodatno povečanje trošarinskih dajatev s 1.1.2001 (v okviru
vladnega "Programa") na 100% trošarine, predpisane na
notranjem trgu.
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Tabela 4.1.2: Primerjava obdavčitve prodaje viskija Ballantines 43% 1L v PCP in
na domačem trgu v letu 1999 (v DEM)
Postavka

pred ZTro

MPC
30,00
Skupaj dajatve
2,96
Marža
11,84
% Marže maloprodaje 1 MPC
39,5%
Indeks marže maloprodaje
139,6
% Dajatev/MPC
9,9%
Indeks dajatev
18,5
Vir: Kompas MTS, CURS, lastni izračuni.

PCP*
1999

2001

30,00
3,85
10,95
36,5%
91,3
12,8%
30,7

30,00
4,27
10,53
35,1%
87,7
14,2%
34,1

Domači trg**
pred ZDDV
Okt. 1999
34,60
16,04
8,48
24,5%
100
46,3%
100

34,60
12,52
12,00
34,7%
100
36,2%
100

* Za PCP smo upoštevali maloprodajno ceno na avstrijski meji.
* * Za domači trg smo upoštevali najnižjo maloprodajno ceno na trgu (v Mercatorju).

scenarijev preblikovanja PC dejavnosti2:

Tabela 4.1.2. nazorno kaže, da je vladnim ukrepom sicer uspelo
absolutno in relativno znižati maržo PCP pri prodaji alkoholnih
pijač, vendar pa ostaja prodaja alkoholnih pijač v PCP še naprej
zelo nizko obdavčena. Z uveljavitvijo ZTro v letu 1999 znaša
celotna obdavčitev prodaje alkoholnih pijač v PCP nekaj manj kot
13% od maloprodajne cene, medtem ko je prodaja alkoholnih
pijač na domačem trgu obdavčena s 36% od maloprodajne cene.
Torej obdavčitev PCP pri alkoholnih pijačah dosega le 31%
obdavčitve na domačem trgu.

1. fizično zaprtje PCP brez preusmeritve prodale na domači
trg.
2. fizično zaprtje PCP z delno preusmeritvijo prodaje na
domači trg,
3. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 60%
sedanjega obsega prodaje ter z delnim odpuščanjem
zaposlenih,
4. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 75%
sedanjega obsega prodaje ter z delnim odpuščanjem
zaposlenih,
5. preoblikovanje PCP v običajne trgovine z ohranitvijo 100%
sedanjega obsega prodaje ter brez odpuščanja
zaposlenih.

Z dodatnim povečanjem trošarinskih dajatev v okviru vladnega
"Programa" se bo celotna obdavčitev alkoholnih pijač v PCP leta
2001 povečala na 14% maloprodajne cene oziroma na 34%
obdavčitve na notranjem trgu.
Učinkovitost vladnih ukrepov za omejitev "duty-free elementa"
PC dejavnosti je torej pri alkoholnih pijačah relativno nizka. Vzroki
za to so seveda "sistemski", saj v okviru sedanjega sistema
obdavčitve PC dejavnosti Vlada ni mogla poseči po drugih davčnih
instrumentih razen po povečanju trošarinskih dajatev na raven
domačega trga. Bolj radikalni ukrepi (uvedba uvoznih dajatev in/
ali DDV na prodajo v PCP) bi bili z vidika davčnih prihodkov bolj
učinkoviti. Seveda pa bi imetniki PCP v tem primeru morali preiti
na sistem nabave alkoholnih pijač, kot velja za trgovine v
notranjosti (znižanje nabavnih cen). S tem pa bi kljub ohranitvi
sedanjih maloprodajnih cen (bistveno nižjih od domačega trga)
še vedno dosegali zelo spodobno maloprodajno maržo (7.4 DEM
pri litru viskija Ballantines oziroma 25% maloprodajne cene, kar je
podobno marži, ki so jo dosegale trgovine na domačem trgu pred
znižanjem dajatev v okviru ZTro).

Prvi in zadnji scenarij zaprtja oziroma preoblikovanja PCP
predstavljata dve skrajni in "analitično čisti" možnosti rešitve
problematike PC dejavnosti v Sloveniji. Prvi scenarij predpostavlja
fizično zaprtje vseh objektov na mejnih prehodih, kjer se sedaj
opravlja PC dejavnost ter odpustitev vseh zaposlenih, pri čemer
pa to ne bi imelo vpliva na povečanje prodaje na domačem trgu.
Zadnji scenarij predpostavlja, da je mogoče sedanje PCP na mejnih
prehodih čez noč preoblikovati v običajne trgovine, pri čemer pa
to ne bi imelo vpliva niti na agregatni obseg prodaje niti na obseg
zaposlenosti sedanje PC dejavnosti. Ta dva scenarija z
ekonomskega vidika nista realistična, saj bi:
v primeru fizičnega zaprtja PCP nedvomno prišlo do delne
preusmeritve povpraševanja domačih in tujih kupcev v
notranjost Slovenije (predvsem pri cigaretah in kozmetiki),

4.2. NETO DAVČNI UČINEK PREOBLIKOVANJA PCP
V OBIČAJNETRGOVINE

v primeru preoblikovanja PCP v običajne trgovine pa imetnikom
PCP po našem mnenju ne bo uspelo zadržati sedanjega
obsega prodaje, saj bodo z vidika povečanja racionalnosti
poslovanja nujno morali zmanjšati obseg diverzifikacije
strukture prodaje in odpustiti del zaposlenih.

V tem podpoglavju ocenjujemo neto davčni učinek preoblikovanja
PCP v običajne trgovine, pri čemer upoštevamo tako davčne
učinke na prihodkovni kot na odhodkovni strani državnega
proračuna. Vse ocene so narejene v okviru petih možnih scenarijev
zapiranja ali preoblikovanja PC dejavnosti.
4.2.1. Scenariji preoblikovanja PC dejavnosti
Zgolj v analitične namene te študije smo oblikovali pet možnih
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2

Pri tem se izrecno ograjujemo od pravne ali celo "politične" izvedljivosti
posameznih scenarijev.
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Vendar pa je potrebno poznati, kakšne so davčne implikacije teh
skrajnih možnosti preoblikovanja PC dejavnosti, da bi lahko znotraj
njih bolj objektivno ocenili davčne implikacije ostalih treh bolj
realističnih scenarijev.

poznavanju cenovne konkurenčnosti domačega trga v
primerjavi s sosednjimi državami.
Izhajamo iz podmene, da bo v notranjost Slovenije mogoče
preusmeriti povpraševanje tujih kupcev le po tobačnih izdelkih in
morda deloma po prehrambenih proizvodih, medtem ko je
preusmeritev povpraševanja po ostalih proizvodih skoraj izključno
vezana na slovenske kupce. Pri tem seveda predpostavljamo,
da se bo na notranjem trgu proces zniževanja cen alkoholnih
pijač in kozmetike (zaradi DDV in povečane konkurence med
trgovskimi mrežami) nadaljeval po pričakovanju in da se na srednji
rok domači kupci ne bodo preusmerili v Avstrijo in Italijo.

Realističnost vmesnih treh scenarijev preoblikovanja PC
dejavnosti smo z ekonomskega vidika ovrednotili v študiji o
možnosti preoblikovanja PCP (glej Damijan in Kopatin, 1999, str.
26-34).
Ocena možnosti preusmeritve dela povpraševanja iz PCP v
notranjost v primeru fizičnega zaprtja PCP v okviru drugega
scenarija temelji na:

Na podlagi teh izhodiščnih ugotovitev ocenjujemo, da je v primeru
fizičnega zaprtja PCP mogoče v notranjost Slovenije preusmeriti:

poznavanju strukture prodaje v PCP in v običajnih trgovinah
v notranjosti Slovenije,

okrog 70% prodaje tobačnih izdelkov,

poznavanju nacionalne strukture kupcev v PCP in deleža
nakupov posameznih proizvodov s strani kupcev
posameznih narodnosti,

-

okrog 60% prodaje alkoholnih pijač in kozmetike,
okrog 50% preostalih proizvodov.

Tabela 4.2.1: Delež možne preusmeritve prodaje iz PCP v notranjost Slovenije (%)
Prodaja KMTS
l-VI1999

Blagovna skupina
Tobačni izdelki
Alkoholne pijače
Kozmetika
Brezalkoholne pijače
Prehrambeni izdelki
Ostalo
SKUPAJ
Vir: Damijan in Kopatin, 1999,

48
15
15
3
9
10
100
str. 27

Preusmeritev
Faktor
Delež
0,7
33,6
0,6
9
0,6
9
0,5
1,6
0,5
4,5
0,5
6
62,6

Če te "faktorje preusmeritve prodaje" pomnožimo z deleži prodaje
teh proizvodov v PCP (na podlagi strukture prodaje v KMTS),
lahko ugotovimo, da bi bilo teoretično možno v notranjost Slovenije
preusmeriti okrog 60% celotne prodaje PC dejavnosti.

V četrtem scenariju pa predpostavljamo, da bi imetnikom sedanjih
PCP v primeru preoblikovanja uspelo obdržati 100% sedanjega
obsega prodaje tobačnih izdelkov, kar na ravni celotne prodaje
PCP pomeni, da bi se ohranilo 75% celotne prodaje PCP.

V tretjem scenariju predpostavljamo, da je v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine mogoče ohraniti enak
odstotek (60%) prodaje PCP, kot bi znašala preusmeritev prodaje
iz PCP v notranjost v primeru fizičnega zaprtja PCP.

Tabela 4.2.2. sumarno povzema ocenjene deleže možne
preusmeritve oz. ohranitve sedanjega obsega prodaje v PCP v
primeru zaprtja oz. preoblikovanja PCP.

Tabela 4.2.2: Delež preusmeritve oz. ohranitve prodaje PCP v primeru zaprtja oz.
preoblikovanja PCP

Proizvod
Tobačni Izdelki
Alkoholne pijače
Kozmetika
Ostalo
Skupaj
Vir: Lastna ocena.
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Zaprtje
Scenarij 2

Scenarij 1
0%
0%
0%
0%
0%

70%
60%
60%
50%
60%
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Preoblikovanje
Scenarij 3
70%
60%
60%
50%
60%

Scenarij 4
100%
60%
60%
50%

Scenarij 5
100%
100%
100%
100%
100%
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Ocenjujemo, da sta najbolj realistična scenarija 3 in 4 - v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine naj bi se ohranilo okrog
60-75% sedanjega obsega prodaje.

preoblikovanja in večje ali manjše uspešnosti pri njenem
uresničevanju.

V študiji o možnosti preoblikovanja PCP smo ocenjevali ali bi PC
dejavnost v okviru teh dveh scenarijev preoblikovanja lahko
poslovno preživela. Osnovne predpostavke, ki smo jih uporabili
pri tej oceni, so:

4.2.2. Učinki na prihodkovno stran proračuna

-

Učinke zapiranja oz. preoblikovanja PCP na prihodkovno stran
proračuna ocenjujemo na podlagi strukture dajatev, ki jih sedanji
operaterji PCP prispevajo v proračun države oz. njenih
paradržavnih skladov. Metodologija prihodkovnih proračunskih
učinkov je naslednja:

operaterji PCP odpustijo polovico zaposlenih v trgovinah
(obdržijo 8 prodajalcev na posamezni lokaciji) in 20%
zaposlenih v režiji - skupno število zaposlenih v sedanji PC
dejavnosti bi se tako zmanjšalo z 824 na 515 (torej za 37%),
hkrati pa vsem zaposlenim znižajo plače v enakem odstotku
kot bi se zmanjšala prodaja (torej za 25% ali 40%),

vsi proračunski prihodki iz naslova celotne sedanje PC
dejavnosti oz. v primeru njenega preoblikovanja v trgovinsko
dejavnost so izračunani za eno leto ob eksplicitni uporabi
strukture dajatev, kot velja v letu 1999 (po uvedbi ZDDV in
ZTro),

operaterji PCP za polovico znižajo ostale stroške poslovanja
(predpostavka, da so stavbe že amortizirane),

kot izhodišče nam služi predpostavka, da bo država v primeru
fizičnega zaprtja PCP in brez preusmeritve povpraševanja v
notranjost izgubila vse davčne prihodke, ki jih je iz naslova
PC dejavnosti pridobila v letu 1998 (ta ocena je enaka kot v
scenariju 1 in ima zato negativni predznak) - torej država
začne z določenim primanjkljajem, nato pa v okviru
posameznih scenarijev prištevamo proračunske prihodke,
ki bodo v državni proračun pritekli zaradi preusmeritve dela
povpraševanja iz PCP v notranjost (zaprtje PCP) oz. ohranitve
dela sedanjega obsega prodaje (preoblikovanje PCP),

struktura cene tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač je podobna
kot v notranjosti, vendar pa je pri cigaretah trgovska marža
zaradi izločitve distributerja Tobačne Grosista nekoliko višja
(znaša 9.3 % maloprodajne cene cigaret),
trgovska marža pri ostalih proizvodih znaša 30% njihove
maloprodajne cene.
Na podlagi simulacije finančnega izida poslovanja celotne PC
dejavnosti ob zgornjih predpostavkah smo ugotovili, da bi lahko
celotna PC dejavnost v primeru preoblikovanja v običajne trgovine
dosegla pozitivni poslovni izid, če bi ohranila okrog 75% sedanjega
obsega prodaje, medtem ko bi bil pri ohranitvi 60% prodaje finančni
izid poslovanja rahlo negativen (glej Damijan in Kopatin, 1999, str.
33). Seveda gre v tem primeru zgolj za naše ocene na podlagi
navedenih predpostavk. Poslovni izid posameznih operaterjev je
lahko tudi bistveno drugačen zaradi morebitne drugačne strategije

negativni predznak pri skupni oceni prihodkovnih
proračunskih učinkov v okviru posameznega scenarija
pomeni skupno letno izgubo proračunskih prihodkov, pozitivni
predznak pa skupni neto letni prihodek proračuna, torej
dodatni letni prihodek proračuna kljub izgubi določenih
prihodkov zaradi zaprtja oz. preoblikovanja PCP.

Tabela 4.2.3: Učinki na prihodkovno stran proračuna v primeru zaprtja oz.
preoblikovanja PCP (min. DEM)

Dajatev
Davek na dobiček
Davki in prisp. iz plač
Deleži inst. lastnikom
Razvojni sklad
Trošarina tobak
Trošarina alkohol
Carinske dajatve
DDV

Zaprtje
Scenarij 1
Scenarij 2
-1,57
-1,57
-19,52
-19,52
-1,70
-1,70
-0,57
-0,57
7,26
-46,68
-3,42
-10,25
0,00
25,11
38,45
0,00
44,04
-80,30

SKUPAJ
Vir: Anketni podatki operaterjev PCP, lastne ocene.
V primeru fizičnega zaprtja PCP brez preusmeritve
povpraševanja v notranjost (scenarij 1) bi ob zgornjih
predpostavkah država izgubila približno 80 min. DEM
proračunskih prihodkov (če k temu prištejemo tudi prispevke
institucionalnim lastnikom in Razvojnemu skladu). To je
maksimalna letna izguba proračunskih prihodkov države zaradi
zaprtja PCP. Če pa bi v primeru fizičnega zaprtja PCP prišlo do
preusmeritve 60% sedanje prodaje iz PCP v notranjost, bi bil neto
18. februar 2000

Scenarij 3
-1,57
-12,36
-1,70
-0,57
7,26
-3,42
25,11
38,45
51,20

Preoblikovanje
Scenarij 4
-1,08
-10,57
-1,16
-0,39
30,38
-3,42
32,02
47,09
92,87

Scenarij 5
-0,91
0,00
-0,98
-0,33
30,38
1.14
38,88
61,01
129,18

davčni učinek na prihodkovni strani proračuna za državo
pozitiven, saj bi pridobila za 44 min. DEM več davčnih prihodkov,
kot bi jih neposredno izgubila z zaprtjem PCP. Glavni dodatni
proračunski prihodki bi prišli iz naslova uvoznih dajatev in DDV, ki
jih PCP sedaj ne plačujejo ter iz naslova trošarin (s preusmeritvijo
70% sedanje prodaje tobačnih izdelkov iz PCP v notranjost bi
država več kot nadoknadila izpad trošarinskih dajatev zaradi
zaprtja PCP).
83

poročevalec, št. 10

Še nekoliko večji bi bili pozitivni proračunski učinki v primeru
preoblikovanja PCP v običajne trgovine. V primeru ohranitve 60%
sedanjega obsega prodaje PCP (scenarij 3) bi v državni proračun
dodatno priteklo še 51 min. DEM (razlika v primerjavi s scenarijem
2 je v manjši izgubi proračunskih prihodkov iz naslova davkov in
prispevkov iz plač zaposlenih v PCP). V četrtem scenariju
(ohranitev 75% sedanje prodaje PCP) bi država dodatno pridobila
kar 93 min. DEM (zaradi večjega izkupička od prodaje cigaet na
domačem trgu). Scenarij 5 je z davčnega vidika za državo sicer
najbolj ugoden (dodatnih 129 min. DEM davčnih prihodkov), vendar
pa po našem mnenju ni realističen.

4.2.3. Učinki na odhodkovno stran proračuna
Seveda pa je za objektivno oceno neto davčnih učinkov zaprtja
oz. preoblikovanja PCP potrebno upoštevati tudi stroške države
iz tega naslova, torej povečanje odhodkov proračuna. Tukaj gre
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
devcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške odpiranja
alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah.
Skupne stroške države iz tega naslova smo ocenili v študiji o
možnosti preoblikovanja PCP (več o metodologiji izračuna glej v
Damijan in Kopatin, 1999, str. 42-47) in jih razvrščene glede na
posamezne scenarije zapiranja oz. preoblikovanja prikazujemo v
spodnji tabeli.

Tabela 4.2.4: Skupni stroški države zaradi zaprtja oz. preoblikovanja PCP (min.
DEM)
Zaprtje
Scenarij 1
Scenarij 2
-16,88
-16,88
-4,43
-4,43
-40,76
-40,76
Skupaj
■62,07
-62,07
Vir: Damijan in Kopatin, 1999, str. 47.
Postavka
Nadomestila za brezposelnost
Stroški prekvalifikacije
Stroški nadomestnih del. mest

Če socialne stroške države ter stroške prekvalifikacije zaposlenih
in odpiranja nadomestnih delovnih mest seštejemo, ugotovimo,
da bi morala država zagotoviti:

-5,95
-1,63
-14,36
-21,93

Scenarij 5
0,00
-0,57
0,00
•0,57

sedanjih operaterjev PCP po uspešnem preoblikovanju)
minimalno. S tega vidika ocenjujemo, da bo država za
preoblikovanje PCP morala v naslednjih letih kumulativno zagotoviti
maksimalno 22 min. DEM finančnih sredstev. Preoblikovanje PCP
naj bi po vladnem "Programu" trajalo 3 do 4 leta (od sredine 1999
do konca 2002).

po najbolj črnem scenariju (scenarij 1 in 2: fizično zaprtje PCP
brez nadomestne dejavnosti na obstoječih lokacijah)
kumulativno okrog 62 min. DEM,

4.2.4. Neto proračunski učinki
\
V tej točki podajamo sumarno oceno neto proračunskih učinkov
zapiranja oz. preoblikovanja PCP. Pri tem primerjamo letne
proračunske učinke na prihodkovni in odhodkovni strani
proračuna. Proračunski učinki na prihodkovni strani so že ocenjeni
na letni ravni, medtem ko smo učinke na odhodkovni strani razdelili
na predvideno triletno obdobje preoblikovanja. Zavedamo se sicer,
da pri učinkih na odhodkovni strani proračuna ne bo šlo za takšno
linearno razdelitev stroškov, vendar pa je dinamika preoblikovanja
zaenkrat še uganka, saj je odvisna od dinamike izvajanja
konkretnih strategij posameznih operaterjev PCP, zato
uporabljamo to poenostavitveno predpostavko.

po realističnem scenariju (scenarij 3 in 4: preoblikovanje PCP
v običajne trgovine in z delnim odpuščanjem zaposlenih)
kumulativno okrog 22 min. DEM,
po optimističnem scenariju (preoblikovanje PCP v skladu s
poslovnimi strategijami operaterjev in brez odpuščanja
zaposlenih) kumulativno okrog 0.6 min. DEM.
Ocenjujemo, da naj bi bil najbolj realističen scenarij v zvezi s
problematiko zapiranja PCP scenarij preoblikovanja PCP z delnim
odpuščanjem zaposlenih (scenarij 3 in 4). Pri čemer naj bi bilo
odpuščanje zaposlenih po vsej verjetnosti (zaradi interesa
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Scenarij 3
-5,95
-1,63
-14,36
-21,93

Preoblikovanje
Scenarij 4

84

18. februar2000

Tabela 4.2.5: Letni neto proračunski učinek zaradi zaprtja oz. preoblikovanja PCP
(min. DEM)
Postavka
Prlhodkovni učinek
Odhodkovni učinek
Neto učinek
Vir: Tabeli 4.2.3. in 4.2.4.

Zaprtje
Scenarij 1
Scenarij 2
-80,30
44,04
-20,69
-20,69
-100,99
23,35

Po najbolj črnem scenariju bi proračunski "stroški" države v zvezi
z zapiranjem PCP letno znašali 100 min. DEM, od česar odpade
80 min. DEM na izgubljene davčne prihodke, 20 min. DEM pa na
neposredne socialne stroške države.

v okviru ZDDV in ZTro pa je podana potrebna ekonomska
osnova za znižanje cen teh proizvodov na slovenskem
notranjem trgu, zaradi česar se njihova raven cen v tendenci
že približuje njihovi ravni cen v Avstriji in Italiji. S tem pa za
slovenske kupce preneha veljati cenovni motiv nakupov
alkoholnih pijač in kozmetike v Avstriji, če bi PCP prenehale
poslovati.

Po najbolj realističnih scenarijih (3 in 4) bi neposredni socialni
stroški države letno znašali okrog 7 min. DEM, ki bi jih bilo zlahka
mogoče pokriti z močno povečanimi davčnimi prihodki iz naslova
bolj obdavčene trgovine v notranjosti. Proračunski presežek iz
naslova preoblikovanja PC dejavnosti bi se tako gibal med 44 in
85 min. DEM.

2. Tuji kupci (predvsem Avstrijci in Italijani) v PCP kupujejo
pretežno tobačne izdelke, ker so bistveno cenejši kot na
njihovih domačih trgih. Vendar pa so cene tobačnih izdelkov v
PCP in notranjosti Slovenije praktično izenačene, zato bo tudi
v primeru preoblikovanja PCP v običajne trgovine ohranjen
motiv kupcev iz Avstrije in Italije po nakupih teh izdelkov v
Sloveniji.

5. SKLEP
Ugotovitve te študije temeljijo na novih spoznanjih, ki smo jih dobili
v dopolnilnih študijah o konkurenčnosti PCP (Damijan, 1999b) in
o nacionalni strukturi kupcev v PCP ter o možnostih preoblikovanja
PCP (Damijan in Kopatin, 1999) ter na ocenah te študije o učinkih
uvedbe ZDDV in ZTro na konkurenčnost domačega trga glede
na Avstrijo in Italijo.

3. V primeru ukinitve privilegiranega davčnega statusa PCP - z
izenačitvijo pogojev poslovanja PCP s pogoji poslovanja na
notranjem trgu - lahko po eni strani PCP poslovno preživijo
tudi kot običajne trgovine, po drugi strani pa lahko država
doseže precej višje davčne prihodke (kot v primeru obstoja
PCP), dovolj visoke, da z njimi finančno pokrije tudi morebitne
negativne učinke preoblikovanja PCP v običajne trgovine na
zaposlenost v obmejnih regijah.

Privilegiran davčni položaj kateregakoli gospodarskega subjekta
na trgu je v sodobni ekonomski teoriji in praksi zaradi rušenja
načel proste konkurence in enotnosti notranjega trga načeloma
sporen. Privilegiran davčni položaj PC dejavnosti s strogo
nacionalnega gospodarskega vidika pa je načeloma še dopusten:
-

Z uveljavitvijo ZDDV in ZTro zato prenehajo obstajati
narodnogospodarsko upravičeni razlogi za nadaljnji privilegiran
davčni položaj PCP, saj v novih tržnih pogojih le-te lahko pomenijo
resno nelojalno cenovno konkurenco notranjemu trgu in bistveno
nižje davčne prihodke države od možnih.

dokler gre za specifično, komplementarno trgovinsko
dejavnost, ki ne povzroča preusmerjanja povpraševanja od
trgovin v notranjosti k PCP in
dokler država iz naslova prodaje v PCP pridobi več davčnih
prihodkov kot bi jih brez njih.

6. LITERATURA
DAMIJAN J.P: Ekonomska ocena učinkov zapiranja PCP.
Ljubljana : IER, februar 1999a. 58 str.

Oba pogoja je mogoče zadovoljiti le v primeru, ko v PCP kupujejo
le tujci, ki sicer ne bi kupovali v notranjosti, in pa izjemoma domači
kupci, ki bi sicer zaradi nekonkurenčnosti domačega trga kupovali
v tujini.

DAMIJAN J.P: Primerjalna analiza cenovne konkurenčnosti med
prostocarinskimi prodajalnimi, običajnimi trgovinami v notranjosti
Slovenije ter obmejnimi regijami Avstrije in Italije. Ljubljana : IER,
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izpolnjeni:

DAMIJAN J.P. in KOPATIN F.: Ekonomska ocena učinkov
zapiranja PCP s posebnim ozirom na problem povečanja
brezposelnosti, odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih
regijah z oceno potrebnih finančnih sredstev. Ljubljana : IER,
september 1999. 51 str.

1. V PCP kupuje velik delež slovenskih kupcev (preko 40%), ki
kupujejo pretežno alkoholne pijače in kozmetiko. Pred
uveljavitvijo ZDDV in ZTro bi v primeru neobstoja PCP domači
kupci te proizvode zaradi cenovne nekonkurenčnosti
domačega trga večinoma kupovali v Avstriji in Italiji. Z
znižanjem davčnih stopenj na alkoholne pijače in kozmetiko
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Preoblikovanje
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Glej zgoraj
pod 2c

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona (EVA 1611-5-2000)

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgprai
navedenimi pravnimi viri ES (letol

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi";

konec leta 2002

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
- 71. člen Evropskega sporazuma (približevanje zakonodaje)
- 94.člen Evropskega sporazuma (sodelovanje na področju carin)
- skupna izjava k 94. členu Evropskega sporazuma

51 Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Obstoji delovni prevod Evropskega carinskega kodeksa, ki pa ni
strokovno verificiran. Obstoji tudi delovni prevod šeste direktive,
ki prav tako ni verificiran.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene: delno

61 Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
- ne

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: zaradi nacionalnih interesov
Slovenije, predlog zakona predvideva ohranitev prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško.
Ker je obstoj takšnih prodajaln na cestnih mejnih prehodih v
nasprotju s pozitivno evropsko zakonodajo, ne moremo trditi, da
je predlog v celoti izpolnil obveznosti iz omenjenih členov.
Predvidevamo, da bo zakonodaja v celoti usklajena z vstopom
Slovenije v EU.

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...!
Niso sodelovali
81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev

31 Skladnost predloga akta s predpisi'ES

Šifra naloge iz državnega programa: 332
Rok za uskladitev: 2002

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti:
- Evropski carinski kodeks (uredba Sveta št. 2913/92 z dne 12.
oktober 1992)
- šesta direktiva (direktiva Sveta št. 77/388/EEC z dne 17. maj
1977 o harmonizaciji zakonov držav članic, ki se nanašajo na
prometne davke - skupni sistem davka na dodano vrednost)

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Stanko ŠTRAJN, l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
zanj: Milojka KOLAR, l.r.
DRŽAVNA SEKRETARKA

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? Delno
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

CARINSKEGA

(CZ-?)

- EPA 1069 - II - skrajšani postopek

Poslanci Ivan Božič, Janko Veber In Samo Bevk so
dne 2. februarja 2000 predložili v obravnavo predlog
zakona o spremembi carinskega zakona (CZ-?) skrajšani postopek (EPA 1069-11).
Dne 21. januarja 2000 je poslanec Peter Lešnik
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) prva obravnava (EPA 1050-11) In dne 2. februarja 2000
še poslanec Zmago Jelinčič predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ?) - prva obravnava (EPA- 1063-11), ki urejata enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki sta
ju predložila poslanca Peter Lešnik In Zmago Jelinčič
še nista končana, je predsednik Državnega zbora na
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona,
ki so ga predložili poslanci Ivan Božič, Janko Veber
In Samo Bevk.

Republike Slovenije predlagajo, da državni zbor predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za
manj zahtevne spremembe zakona.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92)
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. I. RS 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo podpisani
poslanci

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS, sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona
na seji delovnih teles in državnega zbora sodelovali
predlagatelji.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI CARINSKEGA
ZAKONA
In ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.

Ivan Božič, l.r.
Janko Veber, l.r.
Samo Bevk, l.r.

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora

18. februar2000

89

poročevalec, št. 10

EU, bi obstajali kvečjemu razlogi zato, da je ta krog daljši, kot je bil
v EU, nikakor pa ne krajši.

I. UVOD
1. Ocena stanja

2. Cilji in namen zakona

Prvi odstavek 181. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona (Ur. I RS št. 32/99) je določil, da lahko
prostocarinske prodajalne na mednarodnih cestnih mejnih
prehodih nadaljujejo svoje obratovanje po določilih, ki veljajo za
tovrstne prodajalne na mednarodnih letališčih in pristaniščih,
vendar pa ne dalj, kot do polnopravnega članstva Slovenije v EU.

Cilj zakona je vzpostaviti vsaj približno enakopraven položaj
slovenskih lastnikov prostocarinskih prodajaln nasproti tistim v
EU in določiti našim lastnikom razumen rok za prestrukturiranje,
kot so ga imeli na voljo lastniki prostocarinskih prodajaln v EU. S
tako spremembo zakona bo Slovenija postavljena v položaj, ko
bo jasno pokazala, da se je pripravljena pogajati izključno na
osnovah, ki so korektne in poštene ter da ne pristaja na dejstvo,
da slovenske sosede (v tem primeru predvsem Avstrija in Italija)
uporabljata slovensko priključevanje EU za ekonomska in druga
izsiljevanja Slovenije.

Ko se je EU leta 1991 odločila, da bo zaprla svoje prostocarinske
prodajalne, je dala lastnikom teh prodajaln 8 let časa za
prestrukturiranje (preusmeritev v druge dejavnosti, prezaposlitev
delavcev ...) Slovenski lastniki bi morali opraviti tovrstno
prestrukturiranje bistveno hitreje (glede na predvideni vstop v EU
leta 2003, bi imeli na voljo slaba 4 leta). Glede na dejstvo, da je
Slovenija ekonomsko nedvomno manj razvita od EU in ji zato
odpravljanje celotne dejavnosti ter s tem povezano
prestrukturiranje, gotovo lahko povzroči resnejše probleme kot

3. Finančne posledice
Sprejem zakona ne bo imel negativnih finančnih posledic za
Proračun Republike Slovenije.

polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji" nadomestijo z
besedami "do 30.06.2003".

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

V prvem odstavku 181. člena carinskega zakona (Ur. I. RS št. 1/
95, 28/95 in 32/99) se besede "vendar ne dlje kot do

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

III. OBRAZLOŽITEV

Sprememba 181. člena carinskega zakona je namenjena točni
določitvi roka poslovanja prostocarinskih prodajaln, tako da se
jasno določi tudi rok za njihovo prestrukturiranje v druge dejavnosti.
Takrat bo poteklo štiri leta od objave spremembe carinskega
zakona, s katero je bilo uzakonjeno dejstvo, da se bodo te

poročevalec, št. 10

prodajalne v postopku pridružitve EU zaprle. Tudi v tem roku
bodo lastniki slovenskih prostocarinskih prodajaln imeli bistveno
manj časa, kot ga je dala lastnikom takih prodajaln na razpolago
Evropska unija svojim članicam, saj jim je določila osemletni rok
za prestrukturiranje.
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prodajalne na obstoječih lokacijah in ob nebistveno povečanih
kapacitetah ne šteje za odpiranje nove proste carinske prodajalne.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

(3) Vlada objavi datum, ko morajo prodajalne iz prvega odstavka
tega člena prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila carine,
najpozneje šest mesecev pred izpolnitvijo pogoja iz prvega
odstavka tega člena.

181. člen
(1) Proste carinske prodajalne, ki so na dan uveljavitve tega
zakona poslovale na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, lahko
nadaljujejo svoje poslovanje v skladu s carinskimi predpisi, ki se
nanašajo na prostocarinske prodajalne v pristaniščih in na
letališčih, vendar ne dalj kot do polnopravnega članstva Slovenije
v Evropski uniji.

(4) Ne glede na določbo 87. člena carinskega zakona lahko proste
carinske prodajalne do datuma iz prejšnjega odstavka prodajajo
blago tudi kupcem pri vstopu na carinsko območje.
(5) Popolni zahtevki za pridobitev dovoljenja iz 87. člena
carinskega zakona, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega zakona,
se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
zakona.

(2) Odpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih ni dovoljen. Rekonstrukcija ali obnovitev proste carinske

18. februar 2000
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SODNIH

TAKSAH

(ZST-H)

- EPA 1076 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 3/2-2000 določila
besedilo:

sodišča Republike Slovenije, ki je razveljavilo veljavnost teh
določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
taksah. Poleg določitve nove višine taks v kazenskih postopkih
na zasebno tožbo, so ostale spremembe predvsem redakcijski
popravki zakona, oziroma uskladitve z drugimi predpisi.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIH TAKSAH,
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:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah obravnava po skrajšanem
postopku, ker gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi
z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Slavko VRAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

Predlagane rešitve v predlogu zakona v delu tarifnih številk
27, 28 in 28a, so v neposredni zvezi z odločbo Ustavnega

I. UVOD

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
taksah naj bi odpravil nenavadno situacijo, ko je ustavno sodišče
razveljavilo posamezne določbe novele, ne pa neposredno
določbe samega zakona, s čimer je pravno oživilo veljavnost
poprej veljavnih določb zakona. Vsebinsko nekoliko spremenjene
tarifne številke 27, 28 in 28a, tako dejansko ustrezajo naslovu
poglavja «VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH«, prinašajo pa
tudi manjše spremembe v številu točk. Ob upoštevanju pravila,
da naj bi bila višina tarife za posamezni sodni postopek odvisna
tudi od zahtevnosti sodnega postopka, se ugotavlja, da je taksna
tarifa v kazenskih zadevah, ki se začnejo in vodijo na zasebno
tožbo občutno prenizka. Ta novela tega problema sicer ne
razrešuje v celoti, vendar ga skuša z minimalnim popravkom
ublažiti. V času od zadnje novele Zakona o sodnih taksah, je bilo
uveljavljenih precej zakonov, med njimi tudi taki, ki urejajo pravice

1. Ocena stanja
Ustavno sodišče je z odločbo številka U-l-112/98 z dne 17.6.1998,
objavljeno v Uradnem listu RS, štev. 50/98 odločilo, da se
razveljavijo tarifne številke 27, 28 in 28a, ter nadomestitev zneska
«5.000« z zneskom «20.000« v 1. točki drugega odstavka tarifne
številke 18, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnih taksah (Uradni list RS, štev. 20/98). Razveljavljene določbe
naj bi po mnenju ustavnega sodišča določale nesorazmerno
povečanje tarife nekaterih sodnih postopkov, predvsem pa bi
lahko bistveno omejile možnost uresničevanja pravice do sodnega
varstva.
18. februar 2000

93

poročevalec, št. 10

ter drugih, posebnih predpisov.

in dolžnosti strank v sodnih postopkih. Zato imajo ostale
spremembe in dopolnitve v tem predlogu predvsem redakcijski
namen.

Upoštevajoč izkušnje, znaša delež kazenskih zadev, ki se vodijo
na zasebno tožbo, glede na vse ostale kazenske zadeve okrog
10%. Ob dejstvu, je bilo v prvih šestih mesecih leta 1999 na
okrajnih sodiščih 4650 novih zadev, pri okrožnih pa 1387, skupno
torej 6037 zadev, bi znašalo na leto cca 1200 kazenskih zadev, ki
se pričnejo na zasebno tožbo. Ob uporabi teh podatkov bi lahko
znašali dodatni prihodki v proračun iz naslova spremembe višini
takse v znesku 10.000.000, SIT.

2. Razlogi za sprejem zakona
Namen teh sprememb in dopolnitev je uskladitev zakona z odločbo
ustavnega sodišča, manjši popravki višine taks v kazenskih
postopkih na zasebno tožbo, redakcijski popravki zakona,
oziroma uskladitve z drugimi predpisi.

Upravno sodišče je v prvi polovici lanskega leta prejelo 5917
zadev. Upoštevajoč izkušnje, znaša delež zadev socialnega
varstva cca tretjino, kar bi na leto znašalo 4000 zadev in cca
8000 zadev v ostalih zadev značaja upravnega spora. Ob uporabi
navedenih podatkov, bi znašali dodatni prihodki v proračun iz
naslova sprememb taks v upravnih postopkih 84.000.000,00 SIT.
Pri tem je potrebno opozoriti, da se glede na značaj spora, taksa
za vlogo in odločbo v skladu s 5. členom Zakona o sodnih taksah
plača le, če stranka v postopku ni uspela.

S predlogom novele zakona se sicer predlaga tudi sprememba
taks v kazenskih postopkih, ki se pričnejo na zasebno tožbo, ter
manjše spremembe v zadevah upravnega spora, ločeno posebej
za zadeve socialnega varstva ter posebej za ostale zadeve
upravnega spora. Spremembe in dopolnitve zakona bodo imele
na proračun pozitiven, a vendar majhen vpliv, med drugim tudi
zaradi številnih oprostitev, ki so predvidene za nekatere vrste
postopkov v upravnih sporih.
Podrobnejših podatkov o predvidenih prihodkih za proračun,
predlagatelj ne more podati. Sodna statistika se namreč ne vodi
tako, da bi se lahko kazenske zadeve, ki se vodijo na zasebno
tožbo izvzele iz vseh kazenskih zadev, prav tako tudi ne zadeve
socialnega varstva pri upravnih sporih. Navsezadnje je izračun
ocene drugačnih prihodkov za proračun otežen tudi zaradi
možnosti oprostitev plačila sodnih taks po zakonu o sodnih taksah,

Brez upoštevanja možnosti oprostitev plačila sodnih taks po
Zakonu o sodnih taksah, dodatnih oprostitev in olajšav po drugih
predpisih za nekatere vrste postopkov, še posebej v zadevah
upravnega spora, bi po grobi oceni dodatni prihodki za proračun
znašali cca 94.000.000,00 SIT na leto.

1 . Predlagane spremembe v kazenskih zadevah

veljavna taksa za vlogo 300 točk
4500,00 SIT

predlagana
vlogo*

taksa

za 500 točk
7500,00 SIT

+ 66%

veljavna
odločbo

taksa

za 800 točk
12.000,00 SIT
za 800 točk
12.000,00 SIT

+ 66%

taksa

za 500 točk
7500,00 SIT

predlagana
odločbo*

veljavna
taksa
pravno sredstvo

za 500 točk
7500,00 SIT

predlagana
taksa
pravno sredstvo

2.* Za primerjavo o taksni obveznostih v civilnih zadevah, se
primeroma prikazuje taksna obveznost ob plačilu vloge in sklepa

v postopkih zaradi motenja posesti, kjer je tarifa sledeča:

taksa za tožbo v sporih zaradi motenja posesti

1000 točk
15.000,00 SIT

taksa za sklep v sporih zaradi motenja posesti

1000 točk
15.000,00 SIT

poročevalec, št. 10

+66%

94

18. februar2000

3. Predlagane spremembe v postopkih upravnega spora

veljavna
tožbo

taksa

za 300 točk
4500,00 SIT

veljavna taksa za
odločbo
veljavna taksa za
odločbo v zadevah
socialnega varstva
veljavna taksa
pravno sredstvo

800 točk
12.000, 00
200 točk
3000,00 SIT

predlagana taksa za tožbo

800 točk
12.000,00 SIT

predlagana taksa za tožbo v 250 točk
zadevah socialnega
3750,00 SIT
varstva
predlagana taksa za odločbo 1000 točk
15.000,00 SIT
predlagana taksa za tožbo v 250 točk
zadevah socialnega varstva 3750,00 SIT

za 400 točk
predlagana taksa za pravno
6.000,00 SIT sredstvo
predlagana taksa za pravno
sredstvo
v
zadevah
socialnega varstva

V Poročilu" o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev
za delo Okrajnih in okrožnih sodišč v Celju, Ljubljani, Mariboru in

Okrajno sodišče

+166 %
-17%

+25%
+25%

2000 točk
30.000,00 SIT
250 točk
3750,00 SIT

+500 %
-37,5 %

Novem mestu v letu 1996, so bili ugotovljeni naslednji stroški
kazenskih postopkov:

Celje

Strošek kazenskega postopka V Stroški,
ki
SIT (stroški/lspis)
bremenijo proračun
v SIT
68.049
63.049

Ljubljana
Maribor

216.395
65.123

193.061
60.957

Novo mesto

81.018

45.488

Okrožno sodišče
Celje
510.051
Ljubljana
603.414
Maribor
389.212
Novo mesto
303.749

478.552
513.839
373.330
233.754

je bilo izbrano naključno, 10 spisov po kriteriju najvišjih stroškov
zagovornika po uradni dolžnosti, 3 spisi po kriteriju najnižjih
stroškov zagovornika po uradni dolžnosti).

Po 92. členu Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 63/94,
70/94, 25/96) so stroški kazenskega postopki izdatki, ki nastanejo
v kazenskem postopku ali zaradi njega, kot na primer:
povprečnina, nagrada zagovorniku, nagrada izvedencem,
tolmačem, ter drugi direktni stroški potnine, privedbe...

3. Cilji in načela zakona

** preverjanje stroškov kazenskega postopka na okrajnih sodiščih
je bilo izvedeno tako, da se je preverjalo 6 pravnomočno rešenih
kazenskih zadev (2 spisa sta bila izbrana naključno, 2 spisa po
kriteriju najvišjih stroškov zagovornika po uradni dolžnosti, 2 spisa
po kriteriju najnižjih stroškov zagovornika po uradni dolžnosti).
Na okrožnih sodiščih je bilo preverjanje izvedeno tako, da se je
preverjalo 20 pravnomočno rešenih kazenskih zadev (7 spisov
18. februar2000

S tem predlogom sprememb in dopolnitev zakona o sodnih taksah
se ne posega v obstoječa načela zakona. Cilj sprememb in
dopolnitev zakona je uskladitev z odločbo ustavnega sodišča z
manjšimi popravki višine točk v zadevah upravnega spora, kjer
naj bi se višina taks v zadevah socialnega varstva tudi znižale, v
nekaterih kazenskih postopkih nekoliko povišale, v ostalem delu
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novele pa uskladile z ostalimi zakoni, predvsem kot izboljšave,
na katere je opozorila dosedanja praksa in so bolj ali manj
pojasnevalne narave.

4. Ocena finančnih sredstev

II. BESEDILO ČLENOV

«Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za pritožbo
zoper sodbe v sporih o stvarnih služnostih, za pritožbo zoper
sodbo v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju
se plača dvojna taksa iz četrtega odstavka tarifne številke 1, za
pritožbo zoper sodbe v vseh ostalih sporih iz četrtega odstavka
tarifne številke 1, pa se plača enaka taksa kot za tožbe v teh
sporih.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavki postanejo četrti,
peti, šesti sedmi in osmi odstavek.

S predlaganim zakonom ne bodo nastale dodatne finančne
obveznosti do proračuna Republike Slovenije.

1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90, 48/90 in
Uradni list RS, št. 14/91,38/96,20/98 in 50/98 - odločba ustavnega
sodišča), se v 2. točki 2. člena beseda «samoupravnih« nadomesti
z besedami «delovnih in socialnih«.

V prvem odstavku tarifne številke 24 se številka «300«, nadomesti
s številko «500«, v drugem odstavku pa številka «100« nadomesti
s številko «200«.

2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz
uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se plačujejo sodne
takse v taksnih vrednotnicah, predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.«.

V prvem odstavku tarifne številke 25 se številka «500«, nadomesti
s številko «800«, v tretjem odstavku pase številka «100«
nadomesti s številko «200«.
V prvem odstavku tarifne številke 26 se številka «500«, nadomesti
s številko « 800«.

3. člen

Tarifni številki 27 in 28 se spremenita tako, da se glasita:

V tretjem odstavku 17. člena se število »177« nadomesti s
številom »173«.

«1. Vloga
Tarifna številka 27

4. člen

(1 )Za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se začne upravni
spor se plača taksa 800 točk.
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250
točk.
(3) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača polovična
taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.

V petem odstavku 26. člena se besedilo »(29. člen tega zakona)«
črta.
5.člen
V petem odstavku 30. člena, se za besedo »informiranje,« doda
besedilo «oziroma organizaciji pooblaščeni za plačilni promet,«.

2. Odločbe
Tarifna številka 28

V šestem odstavku se za besedo «informiranje« postavi vejica,
in doda besedilo »oziroma organizacija pooblaščena ?a plačilni
promet«.

(1) Za sodbo se plača taksa 1000'točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 250
točk.
(3)Za sklep,s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se
postopek ustavi zaradi umika tožbe se plača polovica takse iz
prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača
polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke.

6. člen
V taksni tarifi se drugi odstavek tarifne številke 2 spremeni, tako
da se glasi:
«Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in za sodbo
na podlagi pripoznave, izdane najkasneje na prvem naroku za
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka te
tarifne številke.«.

Pojasnilo:
Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani
akt odpravljen, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča.«.

V prvem odstavku tarifne številke 3 se za besedo sodbo, črta
besedilo «in zoper sklep v sporih zaradi motenja posesti«. Doda
se nov tretji odstavek, ki se glasi:

poročevalec, št. 10

Za tarifno številko 28 se doda nov naslov in nova tarifna številka
28a, ki se glasi:

96

18. februar2000

«3. Pravna sredstva
Tarifna številka 28a

v tretjem oziroma četrtem odstavku tarifne številke 28.
(3)Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.".

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega
odstavka tarifne številke 28, za pritožbo zoper sodbo v zadevah
socialnega varstva pa se plača taksa iz drugega odstavka tarifne
številke 28.
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana

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

III. OBRAZLOŽITEV

Spremembe 5. člena je povezana z reformo plačilnega prometa,
po kateri posle plačilnega prometa opravljajo od države
pooblaščene organizacije za opravljanje plačilnega prometa.

S predloženim predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah, se predvsem usklajujejo določbe, ki so
bile razveljavljene z odločbo ustavnega sodišča. Poleg
navedenega vsebuje predlog sprememb in dopolnitev zakona
tudi spremembe v višini točk v kazenskih zadevah vloženih na
zasebno tožbo. Predlog vsebuje tudi manj pomembne spremembe
in dopolnitve, na katere je opozorila dosedanja praksa in so bolj
ali manj pojasnevalne narave, z namenom izboljšanja teksta
zakona.

V tarifnih številkah 24, 25 in 26 se določa višina točk za kazenske
postopke na zasebno tožbo. Predlaga se zvišanje zneska. Kot
se ugotavlja uvodoma, se v višini takse v največji meri odraža
zahtevnost sodnega obravnavanja določene zahteve. S sedaj
veljavno tarifo je določeno, da znaša taksa za zasebno tožbo v
kazenskem postopku 300 točk, kar predstavlja ob vrednosti točke
15,00 SIT, 4500,00 SIT. Glede na vse večjo zahtevnost takšnih
postopkov, bi kazalo v prihodnje takso za te postopke postopoma
prilagoditi zahtevnosti teh postopkov. Po tem predlogu, naj bi po
novem znašala taksa za vložitev zasebne tožbe v kazenskem
postopku 7500,00 SIT, s čimer se po predlagateljevem mnenju,
bistveno ne omejuje možnost pravice do sodnega varstva. V
enakem razmerju kot taksa za tožbo, se usklajuje tudi taksa za
sodbo in taksa za pravna sredstva v kazenskih zadevah.

Med redakcijskimi popravki so predvsem členi 1 do 5, prav tako
tudi v tarifnem delu zakona, v tarifni številki 2, kjer predlog povzema
spremembo, ki jo je uvedel Zakon o pravdnem postopku, ko je
namesto dosedanje sodbe zaradi izostanka uvedel izraz
»zamudna sodba«, pripravljalni narok pa odpravil.
Glede na to, da «samoupravnih« sodišč ni več, se temu primerno
popravlja tudi tekst določbe, kjer se naštevajo postopki, pred
katerimi se plačujejo takse. (1. člen novele). Drugi člen novele ne
uvaja nikakršne vsebinske spremembe, pač pa se zaradi
pojmovne uskladitve zakona z drugimi zakoni usklajuje le naziv
za posameznega «funkcionarja«

V tarifni številki 27, 28 in 28a, se določajo takse v postopkih
upravnega spora. Glede na dosedanji sistem, predlog uvaja
posebno višino taks v postopkih socialnega varstva. Kjer se
predlaga za cca 20% nižje takse kot so to določene v sedanjem
sistemu, hkrati pa v vseh ostalih zadevah upravnega spora višino
takse povečuje, tako na primer naj bi bilo po predlogu taksa za
tožbo zoper upravni akt dražja v nominalnem znesku 7500,00
SIT, s čimer se po predlagateljevem mnenju, bistveno ne omejuje
možnost pravice do sodnega varstva. Enako kot taksa za tožbo,
se usklajuje tudi taksa za odločbo in taksa za pravna sredstva v
to vrstnih zadevah.

Sprememba tretjega člena novele je posledica drugačnega
oštevilčenja členov v novem Zakonu o pravdnem postopku, vsled
katerega je tudi sprememba 5. odstavka 26. člena, saj je sedaj
dolžno sodišče opozoriti stranko tudi na posledico, ki je za primer
neplačila sodnih taks predvidena v Zakonu o pravdnem postopku,
oziroma Zakonu o izvršbi in zavarovanju.

18. februar2000
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Če stranka ni navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati
takso, ji pošlje sodišče nalog, naj v petnajstih dneh od vročitve
naloga plača dolžno takso.
Če prejme sodišče po pošti vlogo, za katero sploh ni plačana ali
ni plačana vsa taksa, ali če taksni zavezanec ne predloži potrdila
o plačilu vse takse, ki se plača v gotovini, pošlje sodišče taksnemu
zavezancu opomin, naj v 15 dneh od vročitve opomina plača
sodno takso. V teh primerih se plača tudi taksa za opomin.
V primerih iz prejšnjih odstavkov sodišče stranko tudi opozori na
posledice, če takse v roku ne bi plačala (29. člen tega zakona).

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO
2. člen
Takse se plačujejo:
1. v pravdnem postopku,
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb samoupravnih
sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z
delom,
3. v nepravdnem postopku,
4. v zemljiškoknjižnem postopku,
5. v stečajnem postopku,
6. v postopku za registracijo,
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo,
8. v upravnih sporih,
9. v postopku na zahtevo za sodno varstvo po zakonu o prekrških,
10. v drugih primerih, ki jih določa zakon ali taksna tarifa.

30. člen
Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče s sklepom,
koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa (drugi odstavek
29. člena) oziroma koliko znaša kazenska taksa, če taksni
zavezanec ni predložil potrdila o plačilu takse v gotovini (tretji
odstavek 29. člena)
Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba v petnajstih
dneh od vročitve sklepa.
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni ali
razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo potrdilo
o plačilu takse.
Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev enoti
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, ki vodi žiro račun taksnega zavezanca.
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje mora ravnati po sklepu sodišča in prenesti znesek iz
žiro računa zavezanca na račun republike, naveden v sklepu.

6. člen
Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki) ali
gotovini.
V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora taksni zavezanec
plačati takso nad zneskom, določenim v predpisu iz četrtega
odstavka tega člena. Pri plačilu taks se znesek takse zaokroži
tako, da se znesek do 50 stotinov ne upošteva, znesek nad 50
stotinov pa se zaokroži na 1 tolar.
Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni račun
sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za katero je
taksa plačana.
Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz
uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se plačujejo sodne
takse v taksnih vrednotnicah, predpiše funkcionar, ki vodi
republiški upravni organ, pristojen za finance, v soglasju s
funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje.

2. Odločbe
Tarifna številka 2
Za sodbo prve stopnje se plača po vrednosti spornega predmeta
taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1.
Za sodbo zaradi izostanka, za sodbo na podlagi odpovedi, izdano
najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega
naroka ni bilo, na prvem naroku za glavno obravnavo, in za
sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na pripravljalnem
naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku
za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka
te tarifne številke.
Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o predlogu za
izvršbo, za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi, za sklep o
predlogu za odlog izvršbe in za sklep o stroških postopka, se
plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem postopku, za
sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem
postopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o predlogu
za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju dokazov, za
sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča se plača
taksa 100 točk.
Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz četrtega
odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa, kot je določena
v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh sporih.
V postopku v gospodarskih sporih se za odločbe iz prvega,
drugega, tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke, plača
taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100 %.
V izvršilnem postopku, v katerem postopa sodišče za prisilno
izvršitev sodne odločbe, izdane v postopku v gospodarskih sporih
ali v katerih odloča o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne
listine in bi v primeru ugovora moralo postopati po pravilih postopka
v gospodarskih sporih, se za odločbe iz tretjega in četrtega
odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih,
povečana za 100 %.

17. člen
Če v pravdnem, izvršilnem ali kazenskem postopku taks
oproščena stranka uspe, je dolžna takse, ki bi jih morala plačati
ta stranka, če ne bi bila oproščena, plačati stranka, ki ne uživa
oprostitve, in sicer v sorazmerju s tem, koliko je oproščena stranka
uspela v postopku.
Če skleneta stranka, ki je oproščena takse, in stranka, ki takse ni
oproščena, poravnavo, mora plačati ne oproščena stranka celotno
takso za poravnavo.
Kadar so podani pogoji iz četrtega odstavka 177. člena Zakona o
pravdnem postopku, lahko zahteva sodišče od oproščene stranke
takso ne glede na prvi odstavek tega člena.
26. člen
Če je stranka navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati
takso, pa je ne plača takoj, jo sodišče opozori, da mora plačati
takso v petnajstih dneh.
Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, kadar stranka
neposredno izroči vlogo, za katero ni plačana ali ni plačana vsa
taksa.
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a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoženega
zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno
tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo
posebej obravnavalo.
d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde
niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne stavbe
oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za odločbo,
• ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za poravnavo.
Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine se
všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo.
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje
in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana izdaja
plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma
tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa tudi
tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo
za drugim.

zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če
obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega odstavka
uporablja tudi k tarifni številki 25.
Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 100 točk.
2. Odločbe
Tarifna številka 25
Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim izreče
sodišče sodni opomin, se plača taksa 500 točk.
Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi
izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za sodbo samo
enkrat.
Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 100 točk.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za pritožbo
zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se plača taksa
500 točk.
Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz prvega
odstavka tarifne številke 24.
Za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.
1.Vloga
Tarifna številka 27

Tarifna številka 3

Za tožbo zoper upravni akt se plača 300 točk.
Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za sodno
varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo za varstvo
zaradi nezakonitega dejanja.
Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 200 točk.
V računskih upravnih sporih se plača taksa povečana za 300 %
iz te tarifne številke in tarifne številke 28.
Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem sporu
se plača taksa 400 točk.
Za zahtevo za izreden preizkus zoper pravnomočno odločbo,
izdano v računsko upravnem sporu se plača taksa 3.200 točk,
ne glede na četrti odstavek te tarifne številke.

Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi motenja
posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne številke
1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati 40.000 točk.
Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo sodne
takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača taksa po
prvem odstavku tarifne številke 1.
Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper, nalog o odpovedi
poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za ugovor zoper
sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po drugemu
odstavku tarifne številke 1.
Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper sklep
o ugovoru zoper sklep o zavarovanju, zoper sklep, s katerim se
ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se predlog zavrne,
zoper sklep o priznanju odločbe tujega sodišča, se plača taksa
100 točk.
Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot
za pritožbo.
V postopku v gospodarskih sporih se za pravna sredstva iz
prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka te tarifne
številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za
100%.
Za pritožbo zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev
se plača taksa v vrednosti 10.000 točk.

2. Odločbe
Tarifna številka 28
Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 800 točk.
Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o zahtevi za
varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za varstvo
zaradi nezakonitega dejanja.
Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 200
4
točk.
Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 400 točk.
Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 200 točk.
Pojasnilo:
Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se ne
plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba odpravljena
oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča.

1.Vloge
Tarifna številka 24
Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 300 točk.
Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži več
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

PNaslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgorai
navedenimi pravnimi viri ES fletol:

»Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodnih taksah - skrajšan postopek «

»Ker Je pravica suverenosti pri določanju razmerij na
področju, ki ga ureja predlog popolna, ni določenih
nikakršnih rokov«

2^Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma
0 pri<Jrgžitvi<<
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki
se nanašajo na predloženo gradivo:

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
»Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja
predlog sprememb in dopolnitev zakona, in ki bi bili
obvezujoči za našo državo, nI«

»Na področju, kot ga ureja Predlog sprememb in
dopolnitev zakona o sodnih taksah je zagotovljena
suverena pravica države«
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik?
»Predlog sprememb In dopolnitev zakona nI preveden v
noben drug tuj jezik«

»Sporazum ne določa nikakršnih obveznosti za
področje, ki ga ureja predlog zakona«

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerzah

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
»NI potreb za Izpolnjevanje obveznosti na tem področju«

»Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni
strokovnjaki, kot so primeroma našteti«

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno,
delno usklajeno, usklajeno):

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev:

»Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se
nanašali na predlog zakona nI«

»Vsebina določil zakona nI povezana z državnim
programom za prevzem pravnega reda ES«

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Nives MARINŠEK, l.r.
državna sekretarka

»Ni potrebe po usklajevanju z ostalimi viri prava ES«
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Tomaž MARUŠIČ
minister
za: N. Marinšek, l.r.

»NI potrebe po usklajevanju s predpisi ES«
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- EPA 914 ■ II - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 4/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI
ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z
ŽIVILI,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAĆ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- Dunja SEVER, dr. med., pomočnica glavnega zdravstvenega
inšpektorja,
- Majda BENJE-MIHELIČ, univ. dipl. prav., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 17.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/11-1999
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - druga obravnava.

Živila živalskega Izvora so sestavni deli živalskega telesa in od
njih oziroma od živali pridobljeni proizvodi v nepredelani,
polpredelani ali predelani obliki, za katera se po mednarodnih
pogodbah zahteva mednarodno veterinarsko dokazilo (v
nadaljnjem besedilu: certifikat).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila in izdelki
ter snovi, ki prihajajo v neposreden stik z živili, da so zdravstveno
ustrezni ter ureja zdravstveno nadzorstvo nad njihovo proizvodnjo
in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi in omogoča
nemoten promet na notranjem trgu in s tujino.

Pitna voda je voda iz javnih vodooskrbnih sistemov, voda za
pakiranje ter predpakirana pitna voda, namenjena javni porabi.
Izdelki ter snovi, ki prihajajo pri proizvodnji in prometu živil
v stik z živili, so:
- posoda, pribor, oprema, naprave in embalaža za živila;
- sredstva za čiščenje in razkuževanje, ki se uporabljajo v
proizvodnji in prometu živil.

2. člen
Posamezni pojmi v tem zakonu imajo naslednji pomen :

Proizvodnja je priprava, obdelava, predelava, dodelava in
pakiranje živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, v
končno obliko ter hramba pri proizvajalcu. Za proizvodnjo se
šteje tudi pripravo jedi za javno prehrano.

Živilo je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v
nepredelani, polpredelani ali predelani obliki, vključno s pitno vodo.
Med živila se ne štejejo tobak, zdravila in psihotropne substance.
18. februar 2000
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Promet so vsi postopki po končani proizvodnji, ki vključujejo
hrambo, prevoz, razdeljevanje in prodajo končnih proizvodov,
vključno z njihovim izvozom ali uvozom, z namenom oskrbe
uporabnika s proizvodi proti plačilu ali brez plačila, razen v
znanstvene namene.

II. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI ŽIVIL
3. člen

Aditiv je vsaka snov, ki se običajno ne uporablja oziroma uživa
kot živilo in ne predstavlja običajne, tipične sestavine živila, ne
glede na to ali ima hranilno vrednost ali ne, se pa namensko
dodaja živilu iz tehnoloških in organoleptičnih razlogov v
proizvodnji, pakiranju, za prevoz in hrambo, ima neposredne ali
posredne učinke na živilo in postane sestavina živila.

Proizvodnja in promet živil se morata izvajati skladno z načeli
higiene živil.
Proizvodnja in promet živil se lahko izvajata le v objektih, prostorih
in na mestih, ki ustrezajo higienskim in zdravstveno-tehničnim
zahtevam.

Onesnaževalec (kontaminant) je katerikoli biološki, kemični,
fizikalni ali radiološki agens, ki je nenamensko prisoten v živilu
kot posledica postopkov pridelave kmetijskih pridelkov in surovin
živalskega izvora, oziroma proizvodnje in prometa živil, ali kot
posledica onesnaženja okolja.

Predpise o higienskih in zdravstveno-tehničnih pogojih v
proizvodnji živil živalskega izvora in njihovem prometu v zvezi z
uvozom, izvozom, prevozom, tranzitom ter skladiščenjem na
debelo, izda minister, pristojen za veterinarstvo.
Predpise o higienskih in zdravstveno-tehničnih pogojih v
proizvodnji živil rastlinskega in mešanega izvora in v prometu
živil, izda minister, pristojen za zdravstvo.

Živila za posebne prehranske namene so živila, ki se zaradi
specifične sestave ali načina predelave bistveno razlikujejo od
običajnih živil ter so zaradi specifičnih prehranskih lastnosti
namenjena prehrani določenih skupin oseb z motnjami prebave
ali presnove, osebam, katerih fiziološko stanje zahteva
nadzorovano in usmerjeno prehrano z določenimi snovmi v živilu
ter dojenčkom in malim otrokom.

Predpise o higienskih in zdravstveno-tehničnih pogojih v prometu
pošiljk surovega mesa, rib in vodnih organizmov, ki niso
predpakirane, izda minister, pristojen za veterinarstvo v soglasju
z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Hranilne snovi (hranila) so beljakovine, ogljikovi hidrati,
maščobe, vitamini in minerali ter druge bistvene sestavine živil, ki
vplivajo na energijsko in biološko vrednost živila.

4. člen

Higiena živil pomeni zahteve in ukrepe, potrebne za zagotavljanje
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil v vseh fazah
njihove proizvodnje in prometa.

V proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili, oziroma so zanj
dodatno usposobljene in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne
higiene.

Osebna higiena pomeni zahteve in ukrepe, potrebne za
zagotavljanje snažnosti in urejenosti oseb, delovne obleke in
odsotnosti povzročiteljev bolezni, ki se lahko prenašajo z živili.

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom
živil, so dolžne skrbeti za stalno usposabljanje delavcev, ki
prihajajo pri delu v stik z živili.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sistem, ki
omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje
in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ali
stanji, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.

Predpise, ki določajo osnovne zahteve osebne higiene, pogoje
za usposobljenost za delo z živili ter način in izvajalce
usposabljanja, izda minister, pristojen za zdravstvo.

Varnost živil pomeni zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdravje
potrošnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen.

5. člen
V proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, ki so prenašalci
povzročiteljev nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko,
neposredno ali posredno preko živil, ogrožali zdravje potrošnika.

Zdravstveni nadzor pomeni nadzor nad pogoji za zagotavljanje
zdravstvene ustreznosti živil, aditivov za živila, hranilnih snovi za
obogatitev živila, izdelkov ter snovi, predpisanimi s tem zakonom
ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona zaradi preverjanja
njihove neškodljivosti za zdravje in s tem primernosti za uporabo
v prehranske namene oziroma za predviden način uporabe.

6. člen
Živila so varna, če:

Zdravstvena ustreznost živil je varnost živil ter ustreznost
njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih hranilnih
snovi, ki vplivajo na biološko in energijsko vrednost živil.

1. ne vsebujejo mikroorganizmov ali parazitov oziroma njihovih
razvojnih oblik ali izločkov, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje
ljudi;
2. ostanki pesticidov in zdravil za veterinarsko uporabo, ki so
na osnovi dobre kmetijske in veterinarske prakse pričakovana
posledica uporabe teh snovi v postopkih pridelave kmetijskih
pridelkov oziroma surovin živalskega izvora, ne presegajo
dopustnih količin;

Zdravstvena ustreznost izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, je varnost izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
ter ustreznost njihove sestave.
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3. ne vsebujejo strupenih kovin, nekovin, drugih kemičnih
onesnaževalcev iz okolja ter strupenih in drugih snovi v
količinah, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi;
4. ne vsebujejo aditivov, ki niso dovoljeni za proizvodnjo živil ali
če njihova količina ne presega dovoljene;
5. ne vsebujejo radionuklidov nad dopustno mejo ali niso
obsevana nad mejo, določeno s predpisi, oziroma pod mejo
učinkovitosti obsevanja;
6. niso mehanično onesnažena s primesmi ali tujki, ki so lahko
škodljivi za zdravje ljudi, povzročajo odpor pri potrošnikih ali
neposredno ogrožajo zdravje;
7. niso njihova sestava ali organoleptične lastnosti (okus, vonj,
videz) zaradi fizikalnih, kemičnih, mikrobioloških ali drugih
procesov tako spremenjene, da so namensko neuporabna;
8. je njihov rok uporabnosti čitljiv in ni pretečen.

v proizvodnji dodajati vitamine, minerale in njihove soli ter druge
hranilne snovi v predpisanih količinah.
Živila iz prejšnjega odstavka morajo imeti v oznaki naštete
sestavine in količine, ki so jim dodane za obogatitev.
Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpis, ki določa vrsto živil
ter hranilne snovi in njihove količine za obogatitev.
12. člen
Če so živila namenjena posebnim prehranskim potrebam ljudi, pri
katerih je potrebno zaradi posebnih fizioloških potreb ali motenj
prebave ali presnove doseči določene učinke s kontroliranim
uživanjem živil, se jim sme spremeniti sestava ali fizikalne,
kemične, biološke oziroma druge lastnosti v primerjavi z drugimi
istovrstnimi živili (v nadaljnjem besedilu: živila za posebne
prehranske namene).

Predpise iz prejšnjega odstavka, ki določajo varnost živil, izda
minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo in ministrom, pristojnim za kmetijstvo in prehrano.
7. člen

Med živila iz prejšnjega odstavka se uvrščajo tudi živila, katerih
uporaba mora biti pod zdravniškim nadzorom (živila za posebne
zdravstvene namene).

Živila iz prejšnjega odstavka ne smejo v promet, oziroma ne
smejo biti v prometu, če vsebujejo onesnaževalce, ki so zdravju
škodljivi, oziroma jih vsebujejo v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje
na osnovi analize in ocene tveganja, ki ga onesnaževalec lahko
predstavlja za zdravje človeka.

Predpise, ki določajo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila iz
prvega in drugega odstavka tega člena, izda minister, pristojen
za zdravstvo.

III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI
IZDELKOV IN SNOVI, KI PRIHAJAJO V
STIK Z ŽIVILI

8. člen
Živila, ki se dajejo v promet, morajo biti opremljena z deklaracijo,
ki vsebuje podatke o prehranski vrednosti živila. Prehranska
vrednost živila mora ustrezati deklariranim podatkom.
Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše način deklariranja ter
podatke o prehranski vrednosti živil v prometu.

13. člen
Izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili, ne smejo vsebovati
snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali poslabšajo
organoleptične lastnosti in sestavo živil, če prehajajo v živilo.

9. člen
Živila ne smejo v promet, če so proizvedena s pomočjo
biotehnoloških in tehnoloških metod, ki niso strokovno preverjene
kot neškodljive za zdravje človeka.

Predpise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki
prihajajo v stik z živili, določi minister, pristojen za zdravstvo.

Živila, proizvedena s pomočjo gensko spremenjenih organizmov,
morajo biti posebej označena, da se lahko ločijo od klasično
proizvedenih živil.

IV. OGLAŠEVANJE

Predpis, ki opredeljuje posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
biotehnološko proizvedena živila, preden smejo v promet,
predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo in prehrano in ministrom, pristojnim za
varstvo narave.

14. člen
Prepovedano je pripisovati zdravilno lastnost živilom v smislu
preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni ali jih oglaševati
s sliko, znamenji, izrazi ali besedili, ki bi lahko potrošnika zavedli
v zmoto glede sestave, lastnosti, namena uporabe ali učinka
delovanja živila.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister, pristojen za
zdravstvo, dovoli za posamezna živila , da se v njihovo oznako
vpišejo podatki o njihovi zdravilni lastnosti in določi, kako sme biti
navedena njihova zdravilna lastnost.
o

10. člen
Živilom se smejo v proizvodnji v skladu s principi dobre proizvodne
prakse dodajati aditivi.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
zdravstvo, predpiše dovoljene aditive.

15. člen
11. člen

Oglaševanje alkoholnih pijač ureja poseben zakon.

Da se obogati hranilna in biološka vrednost živil, se sme živilom
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18. člen

V. NADZOR NAD ŽIVILI IN IZDELKI TER
SNOVMI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI

Laboratorijsko preskušanje zdravstvene ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili v okviru izvajanja
notranjega nadzora, se lahko opravlja v lastnih laboratorijih ali v
drugih laboratorijih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

16. člen
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili, se izvajajo naslednje vrste nadzora:

Pogoje ter način verifikacije laboratorijev iz prejšnjega odstavka
predpišejo minister, pristojen za zdravstvo, minister, pristojen za
veterinarstvo in minister, pristojen za kmetijstvo.

1. notranji nadzor, ki ga izvajajo pravne ali fizične osebe, ki
proizvajajo ali dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili;

19. člen
Uradni zdravstveni nadzor obsega pregled, vzorčevanje,
preskušanje, preverjanje dokumentacije in ugotovitve glede:

2. uradni zdravstveni nadzor nad živili, pitno vodo, aditivi za
živila, hranilnimi snovmi za obogatitev živil, izdelki ter snovmi,
ki prihajajo v stik z živili, ki ga izvajajo zdravstveni inšpektorji,
razen nadzora iz 3.točke prvega odstavka tega člena;

1. higienskih in zdravstveno tehničnih pogojev objektov za
proizvodnjo in promet z živili in pitno vodo ter za javno
vodooskrbo oziroma prometa živil izven teh objektov ali na
javnih površinah;

3. uradni zdravstveni nadzor nad proizvodnjo živil živalskega
izvora, njihovim prometom v zvezi z uvozom, izvozom,
prevozom, tranzitom, skladiščenjem na debelo ter prometom
pošiljk surovega mesa, surovih rib in drugih vodnih
organizmov, ki niso predpakirane in uporabo izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik s temi živili, ki ga izvajajo veterinarski
inšpektorji.

2. zdravstvene ustreznosti živil, pitne vode in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili v vseh fazah njihove proizvodnje in
prometa ter vseh snovi, ki se uporabljajo iz tehnoloških ali
organoleptičnih razlogov v vseh fazah proizvodnje in prometa
od surovin, polizdelkov, polgotovih do končnih izdelkov ter
ustreznost tehnoloških postopkov;

Strokovno podporo izvajanju uradnega zdravstvenega nadzora
iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, zlasti na področjih kemije,
živilske kemije, medicine, veterinarske medicine, živilske
mikrobiologije, živilske higiene in živilske tehnologije, zagotavljajo
imenovani javni zavodi.

3. higienskega stanja prostorov, naprav, opreme in pripomočkov
za proizvodnjo in promet z živili in pitno vodo;
4. zdravja oseb, ki delajo v proizvodnji in prometu z živili in pitno
vodo, zaradi preprečevanja, nastanka in širjenja nalezljivih
bolezni;

Javne zavode, ki zagotavljajo strokovno podporo uradnemu
zdravstvenemu nadzoru iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
imenuje minister, pristojen za zdravstvo javne zavode, ki
zagotavljajo strokovno podporo uradnemu zdravstvenemu
nadzoru iz 3. točke prvega odstavka tega člena, pa imenuje minister, pristojen za veterinarstvo.

5. osebne higiene oseb, ki delajo z živili v proizvodnji in prometu;
6. strokovne usposobljenosti oseb in njihovega znanja o osebni
higieni in higieni živil, če delajo v proizvodnji in prometu z živili;

Minister, pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za
veterinarstvo, določita način izvajanja uradnega zdravstvenega
nadzorstva nad živili ter pogoje za imenovanje javnih zavodov za
izvajanje strokovne podpore iz prejšnjega odstavka.

7. izvajanja HACCP sistema v notranjem nadzoru nad živili.
Finančna sredstva za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora
se zagotovijo v državnem proračunu.

17. člen
20. člen

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili
in javno vodooskrbo s pitno vodo, morajo v notranjem nadzoru
spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh
fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti
vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki
lahko predstavljajo tveganje za zdravje, izvajanje potrebnih
ukrepov ter vzpostavlja stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih
kontrolnih točkah) v proizvodnji in prometu živil, kjer se tveganja
lahko pojavijo.

Fizične in pravne osebe, ki proizvajajo, ali dajejo v promet živila in
izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, so pristojnim
inšpektorjem, iz 16. člena tega zakona, ki opravljajo uradni
zdravstveni nadzor, dolžne omogočiti nadzor vseh faz proizvodnje
oziroma prometa proizvodov, notranjega nadzora zagotavljanja
ustreznosti oziroma kakovosti ter jim na njihovo zahtevo dati
podatke o vrsti, sestavi in čistosti surovin, kemičnih sredstev in
drugih snovi, uporabljenih v proizvodnji živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili ter drugo dokumentacijo.

Če se v notranjem nadzoru ugotovi, da obstaja nevarnost za
zdravje potrošnikov, morajo pravne in fizične osebe iz prejšnjega
odstavka vzeti iz proizvodnje in prometa zdravstveno neustrezne
surovine in živila in o tem obvestiti pristojno inšpekcijo.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo dati
pristojnemu inšpektorju brezplačno na razpolago potrebno količino
živil oziroma izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,da vzame
vzorec. O tem, da je bil vzet vzorec, se sestavi zapisnik.

Način izvajanja ter dokumentacijo o obsegu in načinu izvajanja
notranjega nadzora predpišeta minister, pristojen za zdravstvo in
minister, pristojen za veterinarstvo.

21. člen
Če se z laboratorijskim preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec
v postopku opravljanja uradnega zdravstvenega nadzorstva ne
ustreza pogojem zdravstvene ustreznosti, plača stroške
preskušanja pravna ali fizična oseba, pri kateri je bil vzorec odvzet.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena morajo
voditi dokumentacijo o obsegu in načinu izvajanja notranjega
nadzora.
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22. člen

26. člen

Preskušanje živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili v
okviru izvajanja uradnega zdravstvenega nadzorstva, opravljajo
akreditirani laboratoriji na podlagi imenovanja ministra, pristojnega
za zdravstvo.

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za živila in izdelke ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo v proste in carinske
cone ali v carinska skladišča.

Preskušanje živil v okviru izvajanja uradnega zdravstvenega
nadzorstva, za katerega so pristojni veterinarski inšpektorji,
opravljajo akreditirani laboratoriji na podlagi imenovanja ministra,
pristojnega za veterinarstvo.

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI
INŠPEKTORJEV

Pogoje za pridobitev imenovanja za opravljanje preskušanja
določita minister, pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za
veterinarstvo.

27. člen
Poleg pooblastil po splošnih predpisih ima pristojni inšpektor pri
opravljanju uradnega zdravstvenega nadzora pravico in dolžnost
ukrepati tako, da:

23. člen

1. začasno prepove proizvodnjo in promet živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, za katere se sumi, da so
zdravstveno neustrezni, dokler se z laboratorijskim
preskušanjem ne ugotovi njihova zdravstvena ustreznost;

Minister, pristojen za zdravstvo, določi v soglasju z ministrom,
pristojnim za veterinarstvo in ministrom, pristojnim za kmetijstvo
in prehrano, izmed imenovanih laboratorijev iz prejšnjega člena
referenčne laboratorije za izvajanje metodoloških in doktrinarnih
nalog s področja laboratorijskih preiskav zdravstvene ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

2. prepove proizvodnjo in promet živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, če je s pregledom ali z laboratorijskim
preskušanjem dokazana njihova zdravstvena neustreznost
in neprimernost za prehrano ljudi oziroma predviden namen
uporabe;

VI. URADNI ZDRAVSTVENI NADZOR
NAD UVOZOM ŽIVIL IN IZDELKOV TER
SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI

3. odredi, da se odvzamejo in neškodljivo uničijo živila in izdelki
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki ogrožajo zdravje ljudi, na
stroške fizične ali pravne osebe, pri kateri so bila odkrita;
4. prepove uvoz zdravstveno neustreznih živil ali izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili in odredi, da se na stroške
uvoznika vrnejo pošiljatelju;

24. člen
Živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se začasno
uvažajo ali izvažajo zaradi predelave, dodelave In obdelave iz
oziroma v tujino, morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati
pogoje, ki so predpisani s tem zakonom.

5. odredi, da se na stroške uvoznika neškodljivo uničijo
zdravstveno neustrezna živila ali izdelki ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili, ki se uvažajo, če je ogroženo zdravje ljudi ali če
pošiljke ni mogoče vrniti pošiljatelju;

Uvoznik živil ali izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, mora
ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz vložiti pri pristojnem
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega izvora pa pri
pristojnem veterinarskem inšpektorju, zahtevo za pregled pošiljke,
ki jo uvaža, da se ugotovi njena zdravstvena ustreznost.

6. prepove proizvodnjo in promet živil v in zunaj poslovnih
prostorov, če niso zagotovljeni pogoji, ki preprečujejo škodljive
vplive na njihovo zdravstveno ustreznost;

Živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo,
imajo lahko certifikat pooblaščenega organa države izvoznice,
da so zdravstveno ustrezni. Certifikati, izdani v državah, s katerimi
je Republika Slovenija sklenila meddržavno pogodbo, se lahko
uporabljajo neposredno.

7. odredi, da se odpravijo zdravstveno tehnične in higienske
pomanjkljivosti v proizvodnji in prometu živil, pitne vode in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
8. odredi, da se odstranijo z dela osebe, ki delajo neposredno v
proizvodnji in prometu z živili in pitno vodo, če bi njihovo
zdravstveno stanje lahko neposredno ali posredno ogrožalo
zdravje ljudi, če niso usposobljeni za delo z živili ali ne nosijo
predpisane delovne obleke ali obutve;

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je za živila živalskega
izvora, ki se uvažajo, certifikat obvezen.
Ne glede na določila tretjega in četrtega odstavka tega člena,
lahko pristojni zdravstveni inšpektor, glede zdravstvene
ustreznosti živil živalskega izvora pa pristojni veterinarski
inšpektor, pregleda in odredi laboratorijsko preskušanje živil ali
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki se uvažajo.
Stroške laboratorijskega preskušanja in ocene zdravstvene
ustreznosti krije uvoznik.

9. prepove nedovoljeno oglaševanje in odredi odstranitev
prepovedanih oglaševalnih sredstev;
10. zapečati objekt, delovne prostore, opremo in predmete
oziroma prepove uporabo objekta, delovnih prostorov, opreme
in predmetov, če je zaradi zdravstveno tehničnih in higienskih
pomanjkljivosti ogrožena zdravstvena ustreznost živil oziroma
izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili in s tem ogroženo
zdravje ljudi;

25. člen
Pred začetkom carinskega postopka mora pristojni inšpektor iz
drugega odstavka prejšnjega člena potrditi zdravstveno
ustreznost pošiljke.
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11. izreče za prekršek denarno kazen, ki se izterja takoj na kraju
prekrška.
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IX.
SPREMLJANJE (MONITORING)
ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI ŽIVIL IN
IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V
STIK Z ŽIVILI

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi pristojni inšpektor z
odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo
ne zadrži njene izvršitve.
28. člen
Če pri opravljanju nadzorstva nad zdravstveno ustreznostjo
pristojni inšpektor sumi, da je bil s kršitvijo določb tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih oziroma drugih predpisov storjen
prekršek ali kaznivo dejanje, mora vložiti pri pristojnem organu
predlog za uvedbo postopka za prekršek ali ovadbo za uvedbo
postopka za kaznivo dejanje.

32. člen
V Republiki Sloveniji se izvaja spremljanje zdravstvene ustreznosti
živil, vključno s pitno vodo, in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (v nadaljnjem besedilu: monitoring).
Nosilec monitoriga za posamezne onesnaževalce pripravi v
sodelovanju s pristojnimi inšpektorati in z javnimi zavodi,
imenovanimi za preskušanje zdravstvene ustreznosti živil, pitne
vode in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter Svetom za
živila in prehrano, predlog ciljanih laboratorijskih preiskav živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (v nadaljnjem besedilu:
program monitoringa).

VIII. MEDRESORSKO SODELOVANJE
29. člen.

Predlog programa monitoringa ter"njegovih izvajalcev se izdela
na podlagi ugotovitev in evidenc o zdravstveni ustreznosti živil,
pitne vode, ekoloških razmerah v pridelavi, higienskih pogojih in
epidemioloških razmerah nalezljivih bolezni v proizvodnji in
prometu živil in pitne vode ter evidenc o boleznih, ki so neposredno
ali posredno vezana na živila, pitno vodo oziroma izdelke in snovi,
ki prihajajo v stik z živili.

Za spremljanje problematike na področju prehrane Vlada Republike
Slovenije ustanovi Urad za prehrano Vlade Republike Slovenije.
Urad iz prejšnjega odstavka opravlja naslednje naloge:
-

spremlja prehranske navade prebivalcev;
pripravi nacionalni program za vodenje prehranske politike;

Minister, pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za kmetijstvo,
prehrano in veterinarstvo, določita pogoje, ki jih mora izpolnjevati
nosilec monitoringa,'imenujeta nosilce monitoringa za posamezne
onesnaževalce ter sprejmeta program iz prejšnjega odstavka
tega člena. Sredstva za izvedbo programa krije državni proračun.

koordinira aktivnosti ministrstev na področju izvajanja
prehranske politike;
usmerja prebivalce v zdrave prehranske navade;
predlaga način izvajanja programa spremljanja (monitoringa)
zdravstvene ustreznosti živil iz 31. člena tega zakona;

33. člen

koordinira mednarodno sodelovanje in aktivnosti s področja
prehrane;

Zbirko podatkov o obsegu in rezultatih preiskav pri izvajanju
monitoringa živil, pitne vode in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

opravlja druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
X. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
Nacionalni program za vodenje prehranske politike na predlog
Vlade Republike Slovenije sprejme Državni zbor Republike
Slovenije.

34. člen
Z denarno kaznijo od 150.000,00 SIT do 1.500.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se ukvarja s proizvodnjo
ali prometom živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ali
oglaševanjem oziroma reklamno dejavnostjo:

31. člen
■ . : V f' .i
Pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, se ustanovi Svet za
živila in prehrano kot strokovno in posvetovalno telo na področju
doktrinarnih, metodoloških in strokovnih nalog v zvezi z vodenjem
prehranske politike.

■

1. če proizvede ali da v promet živila, ki niso varna (6. člen );
2. če da v promet živila in njihova deklaracija o prehranski
vrednosti ne vsebuje predpisanih podatkov, ali vsebuje
napačne podatke (prvi odstavek 8. člena);

Svet iz prejšnjega odstavka sestavljajo strokovnjaki s področja
zdravstva, kmetijstva, živilstva, veterine, varstva potrošnikov,
izobraževanja ter varovanja okolja za reševanje zdravstvene
problematike, vezane na živila in prehrano.

3. če da v promet, ali ima v prometu živila, ki vsebujejo
onesnaževalce, ki so zdravju škodljivi oziroma jih vsebujejo
v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje na osnovi analize in
ocene tveganja, ki ga onesnaževalec lahko predstavlja za
zdravje človeka (7. člen);.

Člane Sveta imenujejo minister, pristojen za zdravstvo, minister,
pristojen za veterinarstvo in minister, pristojen za kmetijstvo in
prehrano.

poročevalec, št. 10
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4. če proizvaja živila s pomočjo biotehnoloških in tehnoloških
metod, ki niso strokovno preverjene kot neškodljive za
zdravje, ali daje v promet živila, ki so proizvedena s strokovno
nepreverjenimi biotehnološkimi in tehnološkimi metodami. (9.
člen);

Pristojni inšpektor izreče in izterja na kraju prekrška denarno
kazen za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena od tistih, ki so ta prekršek storili.

5. če ne označi živilo, ki je proizvedeno s pomočjo gensko
spremenjenih organizmov (9.člen);

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen

6. če se živilom dodajo aditivi, ki niso dovoljeni, ali so dodani v
neustrezni količini ali, če je način njihove uporabe neustrezen
(10. člen);

Izvršilni predpisi po tem zakonu se izdajo v dveh letih po njegovi
uveljavitvi.

7. če živilo nima v oznaki naštete sestavine, ki so mu dodane
za obogatitev in njihovo količino (11. člen );

Vlada Republike Slovenije ustanovi Urad za prehrano v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Svet za živila in prehrano se ustanovi pri Ministrstvu za zdravstvo
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

8. če proizvaja ali daje v promet izdelke ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, ki vsebujejo nedovoljene snovi ali njihova količina
presega dopustno mejo (13. člen );

37. člen

9. če pripisuje živilu zdravilno lastnost v smislu preprečevanja,
zdravljenja ali ozdravljenja bolezni, ali jih oglašuje na način, ki
bi lahko potrošnika zavedel v zmoto glede sestave, lastnosti,
namena uporabe ali delovanja živila (14. člen);

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili
in izdelki ter snovmi, ki prihajajo v stik z živili, morajo uskladiti
svojo dejavnost po tem zakonu v enem letu po njegovi uveljavitvi.

10. če v proizvodnji in prometu živil nima vzpostavljenega
notranjega nadzora (17. člen );

38.člen
Laboratorije iz 22. in 23. člena tega zakona imenujeta pristojna
ministra do 31.12.2002.

11. če inšpekcijskim organom ne omogoči izvajanje nadzora,
oziroma ne da količine živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, potrebne za odvzem vzorca, ali podatkov o
snoveh, uporabljenih za njihovo proizvodnjo (20. člen );

Do imenovanja laboratorijev iz prejšnjega odstavka opravljajo
preskušanje živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
javni zavodi, ki imajo pooblastilo za opravljanje analiz in superanaliz
živil in predmetov splošne rabe."

12. če ne vloži zahteve za pregled pošiljke pri pristojnem
inšpektorju, ali ne predloži certifikata za uvoz živila živalskega
izvora ( 24. člen);

39. člen

13. če ravna v nasprotju z ukrepi, odrejenimi z odločbo
inšpekcijskega organa (27. člen ).

Do izdaje predpisov iz 36. člena tega zakona se uporabljajo
naslednji izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom:

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 1.000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.

- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS,
Št. 46/97 in 54/98);

Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

- Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za laboratorijsko analizo pitne vode (Uradni list SFRJ, št. 33/87);
- Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 in 18/91);

35. člen
Z denarno kaznijo od 150.000,00 do 250 000,00 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki se ukvarja s proizvodnjo ali
prometom živil, če so pri delu z živili zaposlili osebe, ki nimajo
ustrezne strokovne usposobljenosti in ustreznega zdravstvenega
pregleda, če kršijo osnovno načelo higiene pri delu z živili ali
pravila osebne higiene, snažnosti delovnih oblek oziroma ne nosijo
predpisane delovne obleke in obutve, snažnosti delovnih ali
stranskih prostorov, priprav, naprav, opreme ali pribora za delo in
opravljanje storitev in s tem ogrožajo higieno proizvodnje ali
prometa z živili ali higieno opravljanja storitev .

- Pravilnik o metodah za določanje pH vrednosti, količine toksičnih
kovin in nekovin v sredstvih za osebno higieno, negovalnih in
lepotilnih sredstev za obraz in telo in za določanje njihove
mikrobiološke neoporečnosti (Uradni list SFRJ, št. 46/83);
- Pravilnik o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi,
hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni
list SFRJ, št. 59/83 in 79/87);
- Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke
neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/
83 in43/89, Uradni list RS, št. 39792);

Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 150.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik v okviru samostojnega opravljanja
dejavnosti, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka

- Pravilnik o metodah mikrobioloških analiz in superanaliz živil
(Uradni list SFRJ, št. 25/80);

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 80.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki
dela neposredno v proizvodnji ali prometu z živili, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
18. februar 2000

- Pravilnik o kakovosti aditivov za živilske izdelke (Uradni list
SFRJ, št. 39/89);
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- Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti dietetičnih
živil, ki se smejo dajati v promet (Uradni list SFRJ, št. 4/85 in 70/
86);

higieni živil in o osebni higieni za osebe zaposlene v proizvodnji ali
prometu z živili (Uradni list SRS, št. 17/85 in 8/89);

- Navodilo o načinu jemanja vzorcev živil in predmetov splošne
rabe za analize in superanalize (Uradni list SFRJ, št. 60/78);

- Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo pri
opravljanju svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št. 35/82);

- Odločba o zdravstvenih in drugih organizacijah združenega
dela, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje superanaliz živil in
predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 25/80 in 4/83);

- Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati prodajalne živil živalskega izvora (Uradni list SRS, št.
26/76 in RS, Št. 47/92).

- Odločba o določitvi organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo
pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z
radioaktivnimi snovmi (Uradni list SFRJ, št. 40/86);
- Odredba o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo
živila (Uradni list SRS, št. 25/88, 39/88 in 25/89, Uradni list RS, št.
46/90);

40. člen
Z dnem, uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list SRS, 17/75 in 42/
86) in se preneha uporabljati Zakon o zdravstveni neoporečnosti
živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/
85).

- Pravilnik o higienskih in sanitarno tehničnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane (Uradni list SRS,
št. 6/90 in Uradni list RS, št. 5/93);

41. člen

- Pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil
rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med
prevozom (Uradni list SRS, št. 17/85);

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

- Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji obravnaval predlog
zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili in ugotovil, da predstavlja primerno podlago
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
Pri tem je Vlado Republike Slovenije zadolžil, da pripravi predlog
zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči Državnega zbora
Republike Slovenije.

nosilec monitoringa v sodelovanju s pristojnimi inšpektorati in
javnimi zavodi, imenovanimi za preskušanje zdravstvene
ustreznosti.
Predlagatelj ni upošteval mnenja Sekretariata, da bi se kazalo
izogibati uporabi kratic oziroma možnosti nadomestitve kratice
HACCP z ustreznejšo opredelitvijo, glede na to, da gre za kratico,
ki je v 2. členu zakona podrobno obrazložena in tudi uveljavljena
v pravnem redu EU.

Predlagatelj je proučil vse predloge in pripombe Državnega zbora
Republike Slovenije.

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombo Sekretariata in
redakcijsko popravil 14.člen predloga zakona tako, da je besedo
»(o)zdravljenja« nadomestil z besedilom »zdravljenja ali
ozdravljenja«.

Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat), ki se nanaša
na predviden sprejem dveh nacionalnih programov in sicer
nacionalni program za vodenje prehranske politike ter nacionalni
program spremljanja (monitoring) zdravstvene ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V zvezi s tem je predlagatelj v 30. členu predloga zakona določil,
da nacionalni program za vodenje prehranske politike, na predlog
Vlade Republike Slovenije, sprejme Državni zbor Republike
Slovenije.
Glede nacionalnega programa spremljanja ■ monitoringa pa je
predlagatelj v naslovu IX. Poglavja predloga zakona ter v 32.
členu predloga zakona črtal besedo »nacionalni« ter na ta način
opredelil vrsto in s tem tudi način sprejema tega programa. Gre
za program spremljanja zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki ga pripravi pooblaščeni
poročevalec, št. 10

Mnenja Sekretariata, da uradni zdravstveni nadzor po svoji vsebini
predstavlja inšpekcijski nadzor, predlagatelj pri opredelitvi vrst
inšpekcijskega nadzora ni upošteval glede na to, da je navedeni
pojem že uveljavljen v pravnem redu EU.
Predlagatelj je proučil pripombo Sekretariata v zvezi z nejasnostjo
pojmov -imenovani javni zavodi« oziroma »strokovna podpora«.
V zvezi s tem predlagatelj meni, da sta oba navedena pojma
dovolj jasno opredeljena v 16. členu predloga zakona.
Vsebina pojma strokovna podpora je opredeljena v drugem
odstavku 16. člena predloga zakona in pomeni usklajevanje z
direktivo, ki ureja uradni nadzor nad živili, na podlagi katere morajo
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države članice zagotovili organom, pristojnim za izvajanje
uradnega nadzora nad živili tudi zadostno število strokovnjakov
s področij, ki so navedena v drugem odstavku tega člena.

Predlagatelj je jasneje opredelil pojem »nosilec monitoringa« ter
podal pravno podlago za izdajo izvršilnega predpisa, ki bo določil
tudi pogoje za imenovanje nosilcev monitoringa.

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombo Sekretariata, da morata
biti vsebina in način vodenja dokumentacije o opravljanju
notranjega nadzora natančneje opredeljena ter s tem dopolnil 17.
člen predloga zakona tako, da način izvajanja ter dokumentacijo
o načinu in obsegu izvajanja notranjega nadzora predpišeta
pristojna ministra.
»
V zvezi s pripombo Sekretariata, da je potrebno preveriti skladnost
predloga zakona z določbami zakona o akreditaciji, predlagatelj
meni, da je predlagana rešitev, ki se nanaša na akreditirane
laboratorije, v skladu z zakonodajo, ki ureja navedeno področje.

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe Sekretariata h
kazenskim določbam. V napovednem stavku 34. člena je črtal
besedi »uvoz, izvoz«, besedi »javnim obveščanjem« nadomestil
z besedo »oglaševanjem« ter v 9. točki opredelil kot prekršek
poleg pripisovanja zdravilnih lastnosti živilu tudi oglaševanje, ki bi
lahko potrošnika zavedlo glede sestave, lastnosti, namena uporabe
ali delovanja živila.
Predlagatelj je tudi jasneje opredelil znake prekrškov, ki
predstavljajo kršitve materialnih določb 9. in 24. člena predloga
zakona.
V 34. členu je predlagatelj opredelil vse prekrške in zanje predpisal
denarne kazni ter črtal člen, ki kot storilce prekrškov določa tudi
fizične osebe.

Predlagatelj je v celoti upošteval redakcijsko pripombo Sekretariata
in v 24. členu predloga zakona besedilo »uvažajo po začasnem
uvozu« nadomestil z besedama »začasno uvažajo«.

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata, ki se nanaša na
razpon kazni, in razpon kazni določil v mejah, ki jih določa zakon
o prekrških.

Na podlagi pripombe Sekretariata je predlagatelj redakcijsko
izboljšal besedilo 25. člena predloga zakona.

Upoštevajoč pripombo Sekretariata je predlagatelj črtal določilo,
ki se nanaša na rok, v katerem mora Državni zbor Republike
Slovenije sprejeti nacionalni program za vodenje prehranske
politike.

Glede načelne pripombe Sekretariata, da predlog zakona
predvideva ustanavljanje novih teles ter da bi bilo potrebno oceno
njune ustanovitve dodatno proučiti, oziroma proučiti, ali njune
naloge na podlagi zakonodaje morda že opravljajo organi v okviru
nalog ministrstev in upravnih organov, predlagatelj meni, da je
ustanavljanje obeh novih teles in sicer Urada za prehrano Vlade
Republike Slovenije in Sveta za živila in prehrano nujno potrebno.
Navedeno predlagatelj utemeljuje s tem, da je področje živil v
pristojnosti več ministrstev, ki jih je potrebno koordinirati,
predvsem pa je koordinacija potrebna na področju priprave
nacionalnega programa za vodenje prehranske politike v Republiki
Sloveniji. Predlagana rešitev je tudi v skladu s pristopi pravnega
reda EU pri usklajenem reševanje prehranske zdravstvene
problematike.

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in je v prehodnih
določbah besede »organiziranost in delovanje« nadomestil z
besedo »dejavnost«.
Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe Sekretariata, ki se
nanaša na rok za imenovanje laboratorijev iz 22. in 23. člena
predloga zakona. Predlagatelj meni, da je predlagani rok za
imenovanje laboratorijev ustrezen glede na zahtevnost pogojev
za pridobitev akreditacije. V zvezi z navedeno pripombo
Sekretariata je predlagatelj določil prehodno obdobje za opravljanje
analiz in superanaliz živil in predmetov splošne rabe s strani
sedaj pooblaščenih laboratorijev javnih zavodov.

Predlagatelj je delno upošteval pripombo Sekretariata, ki se nanaša
na delovno področje ministrstva za prehrano in sicer na področje
proizvodnje zdravstveno neoporečnih kmetijskih in živinorejskih
proizvodov in živil, ki po mnenju Sekretariata sodi v delovno
področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede
na to, da predlog zakona ureja zdravstveno ustreznost živil na
splošno ter da je skladno z zakonom o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, Ministrstvo za zdravstvo pristojno za
zdravstveno ustreznost živil v smislu kakovosti, hranilne sestave
in higienske ustreznosti živil in pitne vode zaradi preprečevanja
kemičnega, biološkega in radiološkega onesnaženja ter vodenje
politike prehranjevanja prebivalcev, je 31.člen predloga zakona
spremenjen tako, da se pri Ministrstvu za zdravstvo ustanovi
Svet za živila in prehrano, člane Sveta pa imenujejo trije pristojni
ministri. S tem je tudi upoštevana pripomba Sekretariata, ki se
nanaša na ustanovitev sveta kot strokovnega posvetovalnega
organa za obravnavo strokovnih vprašanj z delovnega področja
ministrstva.

Predlagatelj je proučil in upošteval večino pripomb in predlogov
Slovenske veterinarske zveze, Veterinarske zbornice, zavoda,
fakultete ter društva veterinarjev javne in upravne službe Slovenije
ter spremenil oziroma dopolnil naslednje člene zakona:
-

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata glede uporabe
pojma »nacionalni program«.
V zvezi z navedeno pripombo je naslov IX. poglavja pravilno
oštevilčil in v njem črtal besedi »nacionalni program« ter se je
glede na naravo tega akta opredelil za pojem »program«.
Glede pripomb, ki se nanašajo na vsebino programa, je predlagatelj
besedilo »predlog programa ciljanih laboratorijskih preiskav živil
in izdelkov ter snovi, ki pridejo v stik z živili« nadomestil z besedilom
»predlog ciljanih laboratorijskih preiskav živil, pitne vode in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa)«.
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2. člen je dopolnjen z definicijo pojma »živila živalskega izvora«;
v 3. členu je natančneje določena pristojnost glede izdaje
izvršilnih predpisov;
v 6. členu je natančneje opredeljeno, katere predpise, ki določajo
varnost živil, bo izdal minister, pristojen za zdravstvo v
soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo in ministrom,
pristojnim za kmetijstvo in prehrano;
v 16. členu je razmejena pristojnost glede izvajanja uradnega
zdravstvenega nadzora med zdravstvenim inšpektorjem in
veterinarskim inšpektorjem;
v drugem odstavku 17. člena je opredeljena obveza pravnih
in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili, da
v primeru, da obstaja nevarnost za zdravje potrošnikov,
vzamejo iz proizvodnje in prometa zdravstveno neustrezne
surovine in živila ter o tem obvestijo pristojno inšpekcijo;
v 18. členu je natančneje opredeljena pristojnost ministrov za
izdajo podzakonskega predpisa, ki bo opredelil pogoje in način
verifikacije laboratorijev za preizkušanje zdravstvene
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
v okviru notranjega nadzora;
20. člen je dopolnjen tako, da morajo pravne in fizične osebe,
ki proizvajajo ali dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, dati pristojnemu inšpektorju za odvzem
vzorcev brezplačno na razpolago potrebno količino živil

poročevalec, št. 10

■

oziroma izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
22. člen je spremenjen tako, da pogoje za pridobitev
imenovanja laboratorijev za preskušanje živil ter izdelkov in
snovi, ki prihajajo v stik z živili v okviru izvajanja uradnega
zdravstvenega nadzorstva, določita minister, pristojen za
zdravstvo in minister, pristojen za veterinarstvo;
24. člen je dopolnjen tako, da je za živila živalskega izvora
obvezen certifikat oziroma dokazilo, da je živilo, ki se uvaža,
zdravstveno ustrezno;
v 2. in 10. točki 27. členu je jasneje opredeljen ukrep pristojnega
inšpektorja pri opravljanju uradnega nadzora;
32. Člen je dopolnjen tako, da nosilce monitoringa za
posamezne onesnaževalce imenujeta minister, pristojen za
zdravstvo in minister, pristojen za kmetijstvo, prehrano in
veterinarstvo;
39. člen je dopolnjen s pravilnikom o higienskih in sanitarnotehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prodajalne živil
živalskega izvora (Uradni list SRS, št. 26/76 in RS, št. 47/92).

Ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlagatelj
redakcijsko, ne da bi posegal v predlagane vsebinske rešitve,
popravil oziroma spremenil naslednja določila:
v definiciji pojma »pitna voda« je besedo »embaliranje«
nadomestil z besedo »pakiranje« in dodal besedilo »ter
predpakirana pitna voda«;
v 2. členu je v definiciji pojma »proizvodnje « za besedo »obliko«
dodal besedilo »ter hramba pri proizvajalcu.«;
- v 2. členu je pri definiciji pojma »aditiv« besedilo »se spremeni
v sestavino« nadomestil z besedilom »in postane sestavina«;
v 2. členu je definicijo pojma »onesnaževalec (kontaminant)«
jasneje opredelil;
v 2. členu je v definiciji pojma »zdravstvena ustreznost živil«
črtal beseda »hranilne«, besedo »energetsko« pa nadomestil
z besedo »energijsko«;
- v 2. členu je definicijo pojma »zdravstvena ustreznost izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili« jasneje opredelil;
v četrtem odstavku 3. člena ter v 3. točki prvega odstavka 16.
člena je besedo »nepakiranega« nadomestil z besedo
»pošiljk«, za besedo »organizmov« pa dodal besedilo »ki
niso predpakirane« ;
- v 2.točki šestega člena je besedo »primarne« črtal in besedo
»živil« nadomestil z besedilom »kmetijskih pridelkov oziroma
surovin živalskega izvora«;
v tretji točki 6. člena je za besedo »strupenih« dodal besedi
»in drugih«;
v drugem odstavku 9. člena ter 5. točki 34. člena je besedo
»modificiranih« nadomestil z besedo »spremenjenih«;
v tretjem odstavku 9. člena je za besedo »kmetijstvo« dodal
besedi »ministrom, pristojnim za varstvo narave.«;
v prvem odsta vku 14. člena je besedilo » delati za njih reklamo«
nadomestil z besedama »juh oglaševat«;
v drugem odstavku 11. člena ter drugem odstavku 14. člena
je besedo »deklaracija« v ustreznem sklonu nadomestil z
besedo »oznaka« v ustreznem sklonu;
- v 9. točki prvega odstavka 27. člena je besede »nedovoljenega
načina oglaševanja« nadomestil z besedilom »prepovedanih
oglaševalnih sredstev«.

Glede stališča Državnega zbora, da naj predlagatelj pripravi
predlog zakona za drugo obravnavo tako, da bo skladen z
direktivami EU, je predlagatelj v 2. členu uskladil definicijo pojma
zdravstvenega nadzora ter definicijo uradnega zdravstvenega
nadzora nad živili (v 2. točki prvega odstavka 16. člena) z direktivo
89/397/EEC o uradnem nadzoru živil.
V zvezi z usklajevanjem predloga zakona z direktivami EU je
predlagatelj dopolnil 12. člen predloga zakona tako, da je skladno
z direktivo 89/398/EEC in direktivo 1999/21/EC med živila za
posebne prehranske namene uvrstil tudi živila za posebne
zdravstvene namene, kot tudi podal pravno podlago za izdajo
izvršilnega predpisa, ki bo določil pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
navedena živila. Z navedeno dopolnitvijo je predlagatelj določil
pravno podlago za ureditev področja tistih živil, ki so namenjena
izključno prehrani določenih skupin oseb s presnovnimi motnjami.
Tovrstna živila morajo biti pod strogim zdravstvenim nadzorom,
njihova uporaba pa pod zdravniško kontrolo.
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Predpis iz 11. točke prvega odstavka tega člena, izda minister,
pristojen za veterinarstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo.«

1) K 1. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev,
S predlaganim amandmajem se jasneje določajo pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati živila, da so zdravstveno ustrezna oziroma varna ter
s tem primerna za prehrano ljudi ter določa pristojnost posameznih
ministrov za izdajo izvršilnih predpisov.

"1. člen
Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila, aditivi za
živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, da so zdravstveno
ustrezni ter ureja zdravstveno nadzorstvo nad njihovo proizvodnjo
in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi, zaščitijo
interesi potrošnika in omogoča nemoten promet na notranjem
trgu in s tujino, spremljanje (monitoring) zdravstvene ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter medresorsko
in mednarodno sodelovanje na področju zdravstvene
problematike prehrane in prehranske politike."

4) K 7. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Živila iz prejšnjega odstavka ne smejo v promet, oziroma ne
smejo biti v prometu, če vsebujejo onesnaževalce oziroma druge
snovi, škodljive za zdravje, oziroma jih vsebujejo v količinah, ki
lahko ogrožajo zdravje na osnovi analize in ocene tveganja, ki ga
onesnaževalec oziroma druga snov lahko predstavlja za zdravje
ljudi.«

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se natančneje definirajo področja, ki
jih ureja predlog zakona.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določa pravna podlaga za
ukrepanje v primeru pojava oziroma uporabe novih snovi v živilih,
ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi.

2) K 2. členu
V definiciji pojma »živilo« se doda nov stavek, ki se glasi:
»Pojem živila zajema tudi aditive za živila, pomožne predelovalne
snovi, snovi za obogatitev živil in žvečilni gumi.«

5) K 8. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se jasneje definira pojem živila.
3) K 6. členu
a)
V prvem stavku prvega odstavka se za besedo »so« dodajo
besede » zdravstveno ustrezna oziroma «.

»8. člen
Živila, ki se dajejo v promet, morajo biti opremljena z oznako, ki
vsebuje podatke o vseh sestavinah v skladu s posebnim
predpisom, ki ureja splošno .označevanje predpakiranih živil, ki
ga izda minister, pristojen za prehrano v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravstvo.

b)
Za točko 4 se doda nova točka 5, ki se glasi:
»5. če ostanki pomožnih predelovalnih oziroma drugih snovi, ki
se uporabljajo v proizvodnji živil, ne presegajo dopustnih količin,
oziroma na vplivajo škodljivo na zdravje ljudi;«

V primeru, da je živilo opremljeno z oznako o hranilni vrednosti
živila, mora biti hranilna vrednost živila označena v skladu s
predpisom iz tretjega odstavka tega člena.

Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7.točka.

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše v soglasju z ministrom,
pristojnim za prehrano način označevanja ter podatke o hranilni
vrednosti živil v prometu.«

c)
za novo točko 7 se doda nova točka 8, ki se glasi:
»8. je njihova sestava, ki lahko vpliva na biološko in energijsko
vrednost živila, v skladu s predpisanimi pogoji«.

Obrazložitev
Z amandmajem se jasneje določa, da morajo biti živila, ki se
dajejo v promet, opremljena v skladu s pravilnikom, ki ureja
splošno označevanje predpakiranih živil.

Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 9. in 10. točka.
d)
Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. so živila živalskega izvora označena z oznako zdravstvene
ustreznosti.«

Skladno s pravnim redom EU označevanje hranilne vrednosti
živil zaenkrat še ni obvezno, v primeru, da se proizvajalec za
takšno obliko označevanja živil odloči, pa mora biti to označevanje
izvedeno na način, kot bo to določil minister za zdravstvo v
podzakonskem aktu.

e)
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predpise iz 1., 2., 3., 6., 7., in 9. točke prejšnjega odstavka, izda
minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo.«

6) K 10. členu
a)
Člen se spremeni tako, da se glasi:

f)
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»Predpise iz 4., 5., 8. in 10. točke prvega odstavka tega člena,
izda minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo.
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»10.člen
Živilom se smejo v proizvodnji dodajati aditivi.
Minister, pristojen za prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim
za zdravstvo, predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati dovoljeni
aditivi za živila in pogoje za njihovo uporabo v živilih.
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Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za prehrano, predpiše pogoje, ki jih morajo glede čistosti
izpolnjevati aditivi za živila.«

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določa tudi pristojnost ministra,
pristojnega za okolje, za imenovanje članov Sveta za živila in
prehrano.

b)
Za 10-členom se doda novi člen 10.a, ki se glasi:

13) K 32. členu
V četrtem odstavku se prvi stavek spremni tako, da se glasi:
»Minister, pristojen za zdravstvo, minister, pristojen za kmetijstvo,
prehrano in veterinarstvo ter minister, pristojen za okolje, določijo
pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec monitoringa, imenujejo
nosilce monitoringa za posamezne onesnaževalce ter sprejmejo
program iz prejšnjega odstavka.«

»10.a člen
Pri proizvodnji živil se smejo uporabljati postopki hitrega
zamrzovanja živil (hitro zamrznjena živila).
Pogoje za proizvodnjo in promet hitro zamrznjenih živil predpiše
minister, pristojen za zdravstvo.«

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se opredeljuje tudi minister, pristojen
za okolje, kot predlagatelj nosilcev monitoringa zdravstvene
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem pod a) se podaja pravna podlaga za
prevzem pravnega reda EU na področju aditivov za živila z vidika
zdravstvene ustreznosti , tehnološke upravičenosti uporabe in
čistosti aditivov za živila, z amandmajem pod b) pa za področje
hitro zamrznjenih živil.

14) K 34. členu
a)
V prvem stavku prvega odstavka se vsoti » 150.000,00 SIT do
1.500.000,00« nadomestita z vsotama »500.000 do
8.000.000,00«.
b)
2. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če da v promet živilo, ki ni opremljeno z oznako, oziroma če
oznaka ne vsebuje podatkov o vseh sestavinah (prvi odstavek
8. člena);«

7) K 16. členu
V prvem odstavku se v 2. točki za besedo »živila,« doda besedilo
» sestavo živil, ki lahko vpliva na biološko in energijsko vrednost
živil«.
Obrazložitev
Amandma je posledica predlaganega amandmaja pod c) k 6.
členu.

c)
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če da v promet živilo z oznako o hranilni vrednosti, ki ne
vsebuje predpisanih podatkov, ali vsebuje napačne podatke (drugi
odstavek 8. člena);«

8) »K 18. členu
Drugi odstavek se črta.
Obrazložitev
Amandma se predlaga glede na to, da se bo preverjanje
usposobljenosti laboratorijev v okviru notranjega nadzora izvajalo
kot del preverjanja izvajanja HACCP sistema.

Dosedanje točke 3 do 13 postanejo točke 4 do 14.
d)
V drugem odstavku se vsoti » 50.000,00 SIT do 1.000.000,00«
nadomestita z vsotama »200.000, 00 SIT do 3.000.000,00«.

9) K 22. členu
V drugem odstavku se besedilo »ministra, pristojnega za
veterinarstvo« nadomesti z besedilom »predstojnika veterinarske
uprave. «.

e)
V tretjem odstavku se vsota » 100.000, 00« nadomesti z vsoto
»250.000,00«.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se besedilo predloga zakona
usklajuje z zakonom o veterinarstvu.

Obrazložitev
Amandma pod a), d) in e) se predlaga glede na to, da je predlagatelj
ponovno proučil višine denarnih kazni in je glede na pomembnost
zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, zvišal njihove zneske.
Amandma pod b) in c) je posledica amandmaja k 8. členu.

10) K 23. členu
Črtajo se besede « izmed imenovanih laboratorijev iz prejšnjega
člena«

15) K 37. členu
Besedilo »v enem letu po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z
besedilom »do 31.12.2002«.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se dopušča možnost, da se za
referenčne laboratorije lahko določi poleg imenovanih tudi druge
laboratorije.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se besedilo predloga zakona
usklajuje z državnim programom za prevzem pravnega reda EU
ter pogajalskimi izhodišči.

11) K 27. členu
V deveti točki prvega odstavka se za besedo«odredi« doda
naslednje besedilo« na stroške oglaševalca«.

16) K 38. členu
Prvi odstavek se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki se
glasita:
»Laboratorije iz 22. člena tega zakona imenujeta minister, pristojen
za zdravstvo in predstojnik veterinarske uprave do 31.12. 2002.

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se določa nosilec stroškov za
odstranitev prepovedanih oglaševalnih sredstev.
12) K 31. členu
V tretjem odstavku se za besedo »veterinarstvo« doda vejica in
črta beseda »in«, na koncu stavka pa doda besedilo » ter minister, pristojen za okolje.«.

Laboratorije iz 23. člena tega zakona imenujejo pristojni ministri
do 31.12. 2002.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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Obrazložitev
Amandma je posledica predlaganega amandmaja k 22. členu
predloga zakona.

nad živili živalskega izvora ter se preneha uporabljati Zakon o
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni
list SFRJ, št. 55/78 in 58/85) v določbah, ki se nanašajo na
zdravstveno ustreznost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili.«

17) K 40. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o
zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list SRS, 17/75 in 42/
86), določbe Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94,
21/95, 16/96 in 101/99), ki se nanašajo na zdravstveno oziroma
higiensko ustreznost živil živalskega izvora in zdravstveni nadzor

Obrazložitev
Amandma se predlaga v izogib podvajanja zakonodaje, ki ureja
področje zdravstvene ustreznosti živil in zdravstvenega nadzora
nad živili.

IZJAVA O SKLADNOSTI .
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

Z uveljavitvijo zakona bo podana pravna podlaga tudi
za prevzem naslednjih pravnih aktov:

Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil In Izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

389L0397 / OJ L 186 30.06.89 p.23 / 89/397/EEC: Councll
Dlrective of 14 June 1989 on the official control of foodstuffs
Completed by 393L0099 (OJ L 290 24.11.93 p.14)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

2) Skladnost predloga akta z določbami » Evropskega sporazuma
o pridružitvi«
a) Navedba določb » Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

385L0591 / OJ L 372 31.12.85 p.50 / 85/591/EEC: Councll
Dlrective of 20 December 1985 concernlng the introduction
of Communlty methods of sampling and analysls for the
monitoring of foodstuffs intended for human consumptlon
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

8. in 36. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: prost
pretok blaga
70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi:
Približevanje zakonodaji EU; varstvo zdravja in življenja ljudi
76. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: gospodarsko
sodelovanje: standardi In presoja skladnosti

380L0891 Councll Dlrective 80/891 /EEC relating to the Communlty method of analysis for determining the eruic acld
content in oils and fats intended to be used as such for
human consumption

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene.

379L0796/EEC Commission Dlrective 79/796/EEC laying
down Community methods for testing certaln sugars Intended for human consumption

V celoti
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

379L1067 Commission Dlrective 79/1067/EEC laylng down
Communlty methods of analysis for testing certaln partly
or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

3^ Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

387L0524 Commission Dlrective 87/524/EEC laying down
Community methods of sampling for chemlcal analysls for
the monitoring of preserved milk products

Predlog zakona je usklajen z naslednjimi pravnimi akti
EU:

385L0503 Commission Dlrective 85/503/EEC on methods of
analysls for edlble caseins and caselnats

597DC0176: The general prlnclples of food law In the European Union - Commission Green Paper

386L0424 Commission Dlrective 86/424/EEC laying down
methods of sampling for chemlcal analysls of edlble caseins
and caselnats

599DC0719: White Paper on Food Safety
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379L1066 First Commlssion Dlrective 79/1066/EEC laying
down Community methods of analysls for testlng coffee
extracts and chlcory extracts

rity concernlng sweeteners for use in foodstuffs
Amended by 398L0066
395L0045 / OJ L 226 22.09.95 p.1 / 95/45/EC: Commission
Dlrective of 26 July 1995 laying dovvn speclfic purity crlteria
concerning colours for use in foodstuffs

393L0043 / OJ L 175 19.07.93 p.1 / Council Directive 93/43/
EEC of 14 June 1993 on the hyglene of foodstuffs
Derogation in 396L0003 (OJ L 021 27.01.96 p.42)
Implemented by 397D0830 (OJ L343 13/12/97, p. 30)
Implemented by 398D0116

396L0077 / OJ L 339 30.12.96 p.1 / Commission Directive 96/
77/EC of 2 December 1996 laying down speclfic purlty crlteria on food additives other than colours and svveeteners
(Text with EEA relevance)

393L0005 / OJ L 052 04.03.93 p.18 / Council Dlrective 93/5/
EEC of 25 February 1993 on asslstance to the Commission
and co-operatlon by the Member States in the scientific
examlnatlon of questions relating to food
Implemented by 394D0458 (OJ L189 27/7/94, p. Š4)
Implemented by 394D0652 (OJ L253 29/9/94, p. 29)

397D0292 / OJ L 048 19.02.97 p.13 / Declslon No 292/97/EC of
the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 on the maintenance of national lavvs prohibiting
the use of certain additives in the production of certain
specific foodstuffs

390L0496 / OJ L 276 06.10.90 p.40 / 90/496/EEC: Council
Directive of 24 September 1990 on nutritlon labelllng for
foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

388L0388 / OJ L 184 15.07.88 p.61 / 88/388/EEC: Council
Directive of 22 June 1988 on the approxlmation of the lavvs
of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materlals for thelr production
Amended by 391L0071 (OJ L 042 15.02.91 p.25)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

367L0427 - Council Directive 67/427/EEC of 27 June 1967 on
the use of certain preservatlves for the surface treatment of
citrus fruit and on the control measures to be used for the
qualitatlve and quantitative analysls of preservatlves in and
on citrus fruit

396R2232 / OJ L 299 23.11.96 p.1 / Regulatlon (EC) No 2232/
96 of the European Parliament and of the Council of 28
October 1996 laylng dovvn a Community procedure for flavouring substances used or Intended for use in or on foodstuffs

378L0663 / OJ L 223 14.08.78 p.7 / 78/663/EEC: Council Decision of 25 July 1978 laylng down speclfic crlterla of purity
for emulsifiers, stabillzers, thlckeners and gelling agents
for use In foodstuffs
Amended by 382L0504 (OJ L 230 05.08.82 p.35)
Amended by 390L0612 (OJ L 326 24.11.90 p.58)
Amended by 392L0004 (OJ L 055 29.02.92 p.96)

388L0344 / OJ L 157 24.06.88 p.28 / 88/344/EEC: Council
Directive of 13 June 1988 on the approximation of the lavvs
of the Member States on extraction solvents used in the
production of foodstuffs and food ingredlents
Amended by 392L0115 (OJ L 409 31.12.92 p.31)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 394L0052 (OJ L 331 21.12.94 p.10)
Amended by 397L0060 (OJ L331 3/12/97, p. 71)

381L0712 / OJ L 257 10.09.81 p.1 / 81/712/EEC: First Commission Directive of 28 July 1981 laying down Community
methods of analysis for verlfying that certain additives used
In foodstuffs satisfy crlterla of purlty
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

389L0398 / OJ L 186 30.06.89 p.27 / 89/398/EEC: Council
Directive of 3 May 1989 on the approximatlon of the lavvs of
the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritlonal uses
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 396L0084 (OJ L 048 19.02.97 p.20)

389L0107 / OJ L 040 11.02.89 p.27 / 89/107/EEC: Council
Dlrective of 21 December 1988 on the approximation of the
laws of the Member States concernlng food additives authorised for use In foodstuffs Intended for human consumption
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 394L0034 (OJ L 237 10.09.94 p.1)

391L0321 / OJ L 175 04.07.91 p.35 / 91/321/EEC: Commission
Directive of 14 May 1991 on infant formulae and follow-on
formulae
Amended by 194N
Amended by 396L0004 (OJ L 049 28.02.96 p.12)

394L0035 / OJ L 237 10.09.94 p.3 / European Parllament and
Council Directive 94/35/EC of 30 June 1994 on sweeteners
for use In foodstuffs
Amended by 396L0083 (OJ L 048 19.02.97 p.16)

392L0052 / OJ L 179 01.07.92 p.129 / Council Dlrective 92/52/
EEC of 18 June 1992 on infant formulae and follow-on formulae intended for export to third countrles

394L0036 / OJ L 237 10.09.94 p.13 / European Parllament and
Council Dlrective 94/36/EC of 30 June 1994 on colours for
use In foodstuffs

396L0005 / OJ L 049 28.02.96 p.17 / 96/5/EC, Euratom: Commission Directive of 16 February 1996 on processed cerealbased foods and baby foods for infants and young children (Text vvith EEA relevance)
Amended by 398L0036

395L0002 / OJ L 061 18.03.95 p.1 / European Parllament and
Council Dlrective No 95/2/EC of 20 February 1995 on food
additives other than colours and svveeteners
Amended by 396L0085 (OJ L 086 28.03.97 p.4)
Amended by 398L0072

396L0008 / OJ L 055 06.03.96 p.22 / 96/8/EC: Commission
Dlrective of 26 February 1996 on foods intended for use In
energy-restricted dlets for vveight reduction (Text wlth EEA
relevance)

395L0031 / OJ L 178 28.07.95 p.1 / 95/31/EC: Commission
Directive of 5 July 1995 laylng down speclfic crlteria of pu-
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399L0021 Commission Directive 1999/21/EC of 25 March
18999 on dletary foods for speclal medlcal purposes

383L0417 Council Directive 83/417/EEC on the approximatlon of the laws of the Member States relating to certain
lactoproteins (caseins and caseinates) Intended for human
consumption

397R0258 / OJ L 043 14.02.97 p.1 / Regulation (EC) No 258/97
of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients

380L0777 Council Directive 80/777/EEC on the approxlmation of the laws of the Member States relating to the exploltation and marketing of natural mineral waters
Amended by
Council Directive 80/1276/EEC, 85/7/EEC, European Parliament and Council Directive 96/70/EC

397R1813 / OJ L 257 20.09.97 p.7 / Commission Regulation
(EC) No 1813/97 of 19 September 1997 concerning the compulsory indication on the labelllng of certaln foodstuffs
produced from genetlcally modlfled organisms of particulars other than those provided for In Directive 79/112/EEC
(Text with EEA relevance)

377L0436 Council Directive 77/436/EEC on the Approximation of the laws of the Member States to coffee and chlcory
extracts
Amended by
Council Directive 85/7/EEC, 85/573/EEC

389L0108 : Council Directive 89/108/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to quickfrozen foodstuffs for human consumption

Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the
Council of 22 February 1999 relating to coffee extracts and
chicory extracts

392L0001 / OJ L 034 11.02.92 p.28 / Commission Directive
92/1/EEC of 13 January 1992 on the monitoring of temperatures in the means of transport, vvarehousing and storage
of qulck-frozen foodstuffs intended for human consumption

389R1576 Council Regulation 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rule4s on the definltion, descriptlon and presentation of špirit drinks (with amendments)

392L0002 / OJ L 034 11.02.92 p.30 / Commission Directive
92/2/EEC of 13 January 1992 laying down the sampling procedure and the Community method of analysis for the official control of the temperatures of qulck-frozen foods intended for human consumption

389R3773 Commission Regulation 3773/89 of 14 December
1989 laylng down transitional measures relating to splrituous beverages (with amendments)
390R1014 Commission Regulation 1014/90 of 24 April 1990
laylng down detailed Implementing rules on the definltion,
descriptlon and presentation of špirit drinks

376L0621 Council Directive 76/621/EEC relating to the flxlng
of the maxlmum levels of eruclc acid In oils and fats intended as such for human consumption and In foodstuffs
containing added oils and fats

399L 0002 Directive 1999/2 of the European Parliament and
of the Council of 22 February 1999 on the approxlmatlon of
the laws of the Member States concerning foods and food
Ingredients treated with lonislng radlation

373L0241 Council Directive 73/241/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cocoa and
chocolate products Intended for human consumption
Amended by
Council Directive 74/411/EEC, 74/644/EEC, 75/155/EEC, 76/
628/EEC, 78/609/EEC, 78/842/EEC, 80/608/EEC, 85/7/EEC, 89/
344/EEC

399L 0003 Directive 1999/3 of the European Parliament and
of the Council of 22 February 1999 on the establlshment of
a Community list of foods and food ingredients treated
with ionlslng radiation

373L0437 Council Directive 73/437/EEC on the approximatlon of the laws of the Member States concerning certaln
sugars intended human consumption

393R0315 / OJ L 037 13.02.93 p.1 / Council Regulation (EEC)
No 315/93 of 8 February 1993 iaylng down Community procedures for contaminants in food
Implemented by 397R0194 (OJ L031 01/02/97, p. 48)

374L0409 Council Directive 74/409/EEC on the harmonisation of the laws of the member States relating to honey

379L0700 - Commission Directive 79/700/EEC of 24 July 1979
establishlng communlty methods of sampling for the official control of pesticide resldues In and on frult and vegetables

393L0077 Council Directive 93/77/EEC relating to fruit juices
and certaln similar products
393L0045 Commission Directive 93/45/EEC concerning the
manufacture of nectars vvithout the addition of sugars or
honey

376L0895 - Council Directive 76/895/EEC of 23 November
1976 relating to the flxing of maxlmum levels for pesticide
residues In and on fruits and vegetables
Amended by 380L0428
Amended by 381L0036
Amended by 382L0528
Amended by 388L0298
Amended by 389L0186
Amended by 393L0058
Amended by 396L0032

379L 0693 Council Directive 79/693/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to frult |ams,
jellies and marmalades and chestnut puree
Amended by
Council Directive 80/1276/EEC, 88/593/EEC
376L0118 Council Directive 76/118/EEC on the approximation pf the laws of the Member States relating to certaln
partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Amended by Council Directive 78/630/EEC, 83/635/EEC
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386L 0362 - Council Directive 86/362/EEC of 24 July 1986 on
the fixlng of maxlmum levels for pesticide residues In and
on cereals
Amended by 388L0298
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Amended
Amended
Amended
Amended
Amended
Amended
Amended
Amended

by
by
by
by
by
by
by
by

Amended by 397R1850 (OJ L264 26/9/97, p. 12)

390L0654
393L0057
394L0029
395L0039
396L0033
397L0041
397L0071
398L0082

396L0023 - Council Dlrectlve 96/23/EC of 29 April 1996 on
measures to monitor certain substances and residues
thereof in live anlmals and anlmal products and repealing
Dlrectlves 85/358/EEC and 86/469/EEC and Declsions 89/187/
EEC and 91/664/EEC
387R3954 - Council Regulatlon (Euratom) no 3954/87 of 22
December 1987 laylng down maximum permltted levels of
radioactive contaminatlon of foodstuffs and of feeding
stuffs follovving a nuclear accldent or any other čase of
radiological emergency

386L0363 - Councll Dlrectlve 86/363/EEC of 24 July 1986 on
the fixing of maximum levels for pesticide residues In and
on foodstuffs of anlmal orlgln
Amended by 393L0057
Amended by 394L 0029
Amended by 395L0039
Amended by 396L0033
Amended by 397L0041
Amended by 397L0071
Amended by 398L0082

389R2219 - Council Regulatlon (EEC) no 2219/89 of 18 July
1989 on the special conditlons for exportlng foodstuffs and
feeding stuffs follovving a nuclear accldent or any other
čase of radiological emergency
397R0194 - Commisslon Regulatlon (EC) no 194/97 of 31
January 1997 setting maxlmum levels for certain contamlnants in foodstuffs (text with EEA relevance)
Amended by 398R1525

390L0642 - Councll Dlrectlve 90/642/EEC of 27 November
1990 on the fixlng of maxlmum levels for pesticide residues
In and on certain products of plant orlgln, including frult
and vegetables
Amended by 393L0058
Amended by 394L0030
Amended by 395L0038
Amended by 395L0061
Amended by 396L0032
Amended by 397L0041
Amended by 397L0071
Amended by 398L0082

398I0053 - Commisslon Dlrectlve 98/53/EC of 16 July 1998
laylng down the sampling methods and the methods of
analysis for the offlclal control of the levels for certain contamlnants In foodstuffs (text wlth EEA relevance)
380 L 0778 - Council Dlrectlve 80/778/EEC of 15 July 1980
relating to the quallty of vvater intended for human consumption
Amended by 381L0858
Amended by 390L0656
Amended by 391L0692

390R2377 / OJ L 224 18.08.90 p.1 / Councll Regulatlon (EEC)
No 2377/90 of 26 June 1990 laylng down a Community procedure for the establishment of maxlmum resldue llmlts of
veterlnary medlclnal products In foodstuffs of anlmal orlgln
Amended by 392R0762 (OJ L 083 28.03.92 p.14)
Amended by 394R2701 (OJ L 287 08.11.94 p.7)
Amended by 394R2703 (OJ L 287 08.11.94 p.19)
Amended by 394R3059 (OJ L 323 16.12.94 p.15)
Amended by 395R1102 (OJ L 110 17.05.95 p.9)
Amended by 395R1441 (OJ L 143 27.06.95 p.22)
Amended by 395R1442 (OJ L 143 27.06.95 p.26)
Amended by 395R1798 (OJ L 174 26.07.95 p.20)
Amended by 395R2796 (OJ L 290 05.12.95 p.1)
Amended by 395R2804 (OJ L 291 06.12.95 p.8)
Amended by 396R0281 (OJ L 037 15.02.96 p.9)
Amended by 396R0282 (OJ L 037 15.02.96 p.12)
Amended by 396R1140 (OJ L 151 26.06.96 p.6)
Amended by 396R1147 (OJ L 151 26.06.96 p.26)
Amended by 396R1311 (OJ L 170 09.07.96 p.4)
Amended by 396R1312 (OJ L 170 09.07.96 p.8)
Amended by 396R1433 (OJ L 184 24.07.96 p.21)
Amended by 396R1742 (OJ L 226 07.09.96 p.5)
Amended by 396R1798 (OJ L 236 18.09.96 p.23)
Amended by 396R2010 (OJ L 269 22.10.96 p.5)
Amended by 396R2017 (OJ L 270 23.10.96 p.2)
Amended by 396R2034 (OJ L 272 25.10.96 p.2)
Amended by 397R0017 (OJ L 005 09.01.97 p.12)
Amended by 397R0211 (OJ L 035 05.02.97 p.1)
Amended by 397R0270 (OJ L 045 15.02.97 p.8)
Amended by 397R0434 (OJ L 067 07.03.97 p.1)
Amended by 397R0716 (OJ L 106 24.04.97 p.10)
Amended by 397R0748 (OJ L 110 26.04.97 p.21)
Amended by 397R0749 (OJ L 110 26.04.97 p.24)
Amended by 397R1836 (OJ L263 25/9/97, p. 6)
Amended by 397R1837 (OJ L263 25/9/97, p. 9)
Amended by 397R1838 (OJ L263 25/9/97, p. 14)
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380L0777 / OJ L 229 30.08.80 p.1 / 80/777/EEC: Councll Dlrectlve of 15 July 1980 on the approximation of the laws of
the Member States relating to the exploitatlon and marketing of natural mineral vvaters
Amended by 1851
Amended by 385L0007 (OJ L 002 03.01.85 p.22)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 396L0070 (OJ L 299 23.11.96 p.26)
Amended by 380L1276 (OJ L 375 31.12.80 p. 77)
378L0142 / O J L 044 15.02.78 p.15 / 78/142/EEC: Councll
Dlrectlve of 30 January 1978 on the approximation of the
laws of the Member States relating to materlals and articles
vvhlch contain vlnyl chlorlde monomer and are intended to
come into contact wlth foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
380L0590 / OJ L 151 19.06.80 p.21 / 80/590/EEC: Commisslon
Dlrectlve of 9 June 1980 determlnlng the symbol that may
accompany materlals and articles Intended to come Into
contact with foodstuffs
Amended by 1851
Amended by 194N
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
380L0766 / OJ L 213 16.08.80 p.42 / 80/766/EEC: Commisslon
Dlrectlve of 8 July 1980 laying down the Communlty method
of analysis for the offlclal control of the vlnyl chlorlde
monomer level in materlals and articles vvhlch are Intended
to come Into contact wlth foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
381L0432 / OJ L 167 24.06.81 p.6 / 81/432/EEC: Commisslon
Dlrectlve of 29 April 1981 laylng down the Communlty
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method of analysls for the official control of vlnyl chloride
released by materials and articles Into foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

Amended by 397L0076
383L0201 - Commission Dlrective 83/201/EEC Of 12 April
1983 establishing exceptions from Council Dlrective 77/99/
EEC for certain products which contain other foodstuffs
and only a small percentage of meat or meat product
Amended by 383L0577

382L0711 / OJ L 297 23.10.82 p.26 / 82/711/EEC: Councll '
Dlrectlve of 18 October 1982 laylng down the basic rules
necessary for testing migration of the constituents of plastic materials and articles intended to come Into contact
with foodstuffs
Amended by 393L0008 (OJ L 090 14.04.93 p.22)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 397L0048 (OJ 222 12.08.97 p. 10)

389L0437 - Council Dlrective 89/437/EEC of 20 June 1989 on
hygiene and health problems affecting the production and
the placing on the market of egg products
Amended by 389L0662
Amended by 391L0684
18.8.90

384L0500 / OJ L 277 20.10.84 p.12 / 84/500/EEC: Councll
Dlrectlve of 15 October 1984 on the approximation of the
laws of the Member States relating to ceramic articles intended to come Into contact wlth foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)

385L0073 - Council Directive 85/73/EEC OF 29 January 1985
on the financing of health inspections and controis of fresh
meat and poultrymeat. (CELEX,CELEXE) (11151)
389L0662 - Council Dlrective 89/662/EEC of 11 December
1989 concernlng veterinary checks In intra-Communlty trade
with a view to the completion of the internal market
Amended by 390L0675
Amended by 391L0067
Amended by 391L0492
Amended by 391L0493
Amended by 391L0494
Amended by 391L0495
Amended by 391L0496
Amended by 392L0045
Amended by 392L0046
Amended by 392L0067
Amended by 392L0118
390L0425 - 90/425/EEC - Council Dlrective of 26 June 1990
Concernlng veterinary and zootechnical and products with
a view to the completion of the internal market - part 2.
(BIPEU,CELEX,CELEXE) (12455)

385L0572 / OJ L 372 31.12.85 p.14 / 85/572/EEC: Council
Dlrectlve of 19 December 1985 laylng down the list of
slmulants to be used for testing migration of constituents
of plastic materials and articles intended to come Into contact wlth foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p. 263)
389L0109 / O J L 040 11.02.89 p.38 / 89/109/EEC: Council
Dlrectlve of 21 December 1988 on the approximation of the
laws of the Member States relating to materials and articles
Intended to come into contact with foodstuffs
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
390L0128 / OJ L 075 21.03.90 p.19 / 90/128/EEC: Commission
Dlrectlve of 23 February 1990 relating to plastic materials
and articles intended to come Into contact with foodstuffs
Amended by 392L0039 (OJ L 168 23.06.92 p.21)
Amended by 393L0009 (OJ L 090 14.04.93 p.26)
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263)
Amended by 395L0003 (OJ L 041 23.02.95 p.44)
Amended by 396L0011 (OJ L 061 12.03.96 p.26)

390L0675 - 90/675/EEC: Council Dlrectlve Of 10 December
1990 laying down the prlnciples governing the organlsation of veterlnary checks on products entering the Communlty from third countries
Amended by 391L0496
Amended by 392L0118
Amended by 392L0438
Amended by 394L0360
Amended by 394L0958
Amended by 395L0157
Amended by 395L0052
Amended by 396L0043

393L0010 / OJ L 093 17.04.93 p.27 / Commission Dlrectlve
93/10/EEC of 15 March 1993 relating to materials and articles
made of regenerated cellulose film intended to come Into
contact wlth foodstuffs
Amended by 393L0111 (OJ L 310 14.12.93 p.41)
393L0011 / OJ L 093 17.04.93 p.37 / Commission Dlrective
93/11/EEC of 15 March 1993 concernlng the release of the Nnitrosamines and N- nltrosatable substances from
elastomer or rubber teats and soothers

397L0078 - 97/78/EC of 18 December 1997 laylng down the
principies governing the organisation of veterinary checks
on products entering the Community from third countries

377L0099 - Council Dlrectlve 77/99/EEC of 21 December 1976
on health problems affecting intra-Community trade in meat
products

391L0496 - 91/496/EEC - Councll Dlrectlve OF 15 July 1991
laying down the principies governing ... and amendlng directives 89/662/EEC, 90/425/EEC AND 90/675/EEC - PART 2.
(BIPEU,CELEX,CELEXE) (13061)

Amended by 380L 0214
Amended by 381L0476
Amended by 383L0201
Amended by 385L0327
Amended by 385L0328
Amended by 385L0586
Amended by 389L0227
Amended by 389L0662
Amended by 392L0005
Amended by 392L0116
Amended by 392L0045
Amended by 392L0118
Amended by 392L0120
Amended by 395L0068
18. februar 2000

391L0067 - Councll Dlrective 91/67/eec of 28 January 1991
concerning the animal health condltlons governing the placing on the market of aquaculture animals and products
Amended by 393L0054
Amended by 395L0055
Amended by 395L0022
Amended by 395L0070
Amended by 397L0079
Amended by 398L0045

117

poročevalec, št. 10

392L0120 Councll Dlrectlve 92/120/EEC of 17 December 1992
on the condltlons for grantlng temporary and limlted
derogatlons from speclflc Communlty health rules on the
productlon and marketing of certaln products of anlmal
orlgln
Amended by 394L0070
Amended by 395L0005

391L0493 - Councll Dlrectlve 91/493/EEC of 22 July 1991
laying down the health condltlons for the productlon and
the placlng on the market of fishery products - part 1.
(CELEX,CELEXE) (53087)
Amended by 394L0356
Amended by 394L0941
Amended by 395L0071
Amended by 396L0023
Amended by 397L0079

394L0065 Councll Dlrectlve 94/65/EC of 14 December 1994
laylng down the requlrements for the productlon and placlng on the market of mlnced meat and meat preparations

391L0494 - Councll Dlrectlve 91/494/EEC of 26 June 1991 on
anlmal health condltlons governlng lntra-Communlty trade
In and Imports from third countrles of fresh poultry meat.
(CELEX,CELEXE) (26584)
Amended by 392L0116
Amended by 393L0121
Amended by 395L0117

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prav ES?
Da
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

392L0046 - Councll Dlrectlve 92/46/EEC of 16 June 1992 layIng down the health rules for the productlon and placlng
on the market of raw mllk, heat-treated mllk and mllk-based
products
Amended by 392L0118
Amended by 394L0330
Amended by 394L0695
Amended by 394L0071
Amended by 395L0165
Amended by 396L0023

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
Z zakonom, s podzakonskimi akti In drugimi ukrepi bo
popolna uskladitev z zgoraj navedenimi pravnimi viri
sukcesivno dosežena do 31.12. 2002.
5)Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

392L0047 Councll Dlrectlve 92/47/EEC of 16 June 1992 on
the condltlons for grantlng the productlon and placlng on
the market of mllk and mllk- based products
Amended by 394L0695

Nekateri
6) Ali je predlog akta preveden v Kateri jezik?

7392L0048 Councll Dlrectlve 92/48/EEC of 16 June 1992 laying down the minimum hyglene rules appllcable to fishery
products caught on board certaln vessels In accordance
with artlcle 3 (1) (a) (I) of dlrectlve 91/493/EEC

Ne
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TA|£X,
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...)

392L0117 Councll Dlrectlve 92/117/EEC of 17 December 1992
concernlng measures for protectlon agalnst specifled zoonoses and specifled zoonotlc agents In anlmals and products of anlmal orlgln In order to prevent outbreaks of foodborne Infectlons and lntoxlcatlons
Amended by 397L0022

8)Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili je vključen v Državni program za
prevzem pravnega reda ES pod št. 381-0 (prost pretok blaga).

392L0118 Councll Dlrectlve 92/118/EEC of 17 December 1992
laylng down anlmal health and publlc health requlrements
governlng trade In and Imports Into the Communlty of products not sub|ect to the sald requlrements lald down In
speclflc Community rules referred to In Annex a (I) to Dlrectlve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Dlrectlve 90/
425/EEC

poročevalec, št. 10

V Državnem programu za prevzem pravnega reda EU je določen
rok za sprejem v Državnem zboru v IV. tromesečju 1999 z
uveljavitvijo v IV. tromesečju leta 2002.
Mocja Mahkota, univ. dipl. prav., I.r.
Državna podsekretarka
Vodja Pravnega sektorja
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

CARINSKEGA

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

(CZ-?)

- EPA 1063 - II - prva obravnava

Poslanec Zmago Jelinčič je dne 2. februarja 2000
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva
obravnava (EPA 1063-11)
Dne 21. januarja 2000 je poslanec Peter Lešnik predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - prva
obravnava (EPA 1050-11), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga Je
predložil poslanec Peter Lešnik še nI končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil
poslanec Zmago Jelinčič.

)

ter ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem.

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS št. 33/91-1 in 42/97), 19. člena Zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94 in 44/94 - odločba US) ter 174.
in 175. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3/95 in 28/96, 26/97
in 95/99 - odločba US) vlaga podpisani poslanec

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj zakona sodeloval na
sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa.
Zmago Jelinčič, l.r.
Vodja Poslanske skupine SNS

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
CARINSKEGA ZAKONA
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na primer: primerna višina inštrumenta zavarovanja carinskega
dolga v tranzitnem postopku, število lokacij opravljanja dejavnosti
na mejnih prehodih. Hkrati predlog zakona bolj življenjsko ureja
način zagotavljanja verodostojnosti dokumentov v carinskih poslih
in odgovornost posameznih subjektov za ohranitev oziroma
nepoškodovanje carinskih oznak med carinskim postopkom.

I. NASLOV ZAKONA
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
CARINSKEGA ZAKONA
II. UVOD

2. Cilji in načela zakona
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Cilj zakona je omejiti število pooblaščencev na mejnih prehodih in
ga uskladiti z obsegom tovornega prometa, hkrati pa zagotoviti
večjo strokovnost njihovega delovanja ter izvajanje državnega
nadzora. Zakon uveljavlja načelo, da subjekt, ki opravlja posle
carinskega zastopanja, ne odgovarja za dejanja, na katera ne
more vplivati iz objektivnih razlogov.

Veljavni carinski zakon določa, da lahko vsakdo v postopku pred
carinskimi organi določi pooblaščenca, da izvaja dejanja in opravlja
formalnosti, ki so določene s carinskimi predpisi. Zakon sicer
opredeljuje pogoje, pod katerim lahko pooblaščenec v imenu in
za račun pooblastitelja ali v svojem imenu in za račun pooblastitelja
izvaja navedena dejanja in opravlja formalnosti. Izpolnjevanje teh
pogojev, ki so praktično le formalnega značaja in dostopni
vsakomur, ne zagotavlja ustreznosti in pravilnosti carinskih
tranzitnih postopkov ter ustrezne državne kontrole nad delovanjem
teh pooblaščencev. Na mnogih mednarodnih mejnih prehodih je
namreč, glede na obseg prometa, pretirano število majhnih
špedicijskih družb, ki kot pooblaščenci vlagajo carinske
dekfaracije in opravljajo druge potrebne formalnosti. Pri
podeljevanju licence bi se morali upoštevati predvsem kriteriji kot

3. Ocena finančnih in drugih posledic
Uveljavitev tega zakona bo zahtevala minimalna sredstva za
izvajanje izdajanja licenc, vendar je to, glede na željeni cilj,
zanemarljiv strošek. Drugih negativnih posledic ni pričakovati.

1. člen

1. točnost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji na osnovi
predloženih dokumentov v postopku,
2. spoštovanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz odobritve
zahtevanega postopka.".

V besedilu 4.b člena se za 1. odstavkom doda 2. odstavek, ki
glasi:

3. člen

III. BESEDILO ČLENOV

3. odstavek 55. člena se spremeni tako, da glasi:

" Za opravljanje carinskih tranzitnih postopkov na mejnih prehodih
mora pooblaščenec iz 1. odstavka tega člena imeti posebno
licenco, ki jo pridobi pri Carinski upravi na osnovi predložitve
dokazov o izpolnitvi za to predpisanih posebnih pogojev, ki jih v
60 dneh od uveljavitve teh sprememb z uredbo predpiše vlada. V
uredbi vlada določi rok za pridobitev licence".

"Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak po
končanem carinskem postopku pri odpremnem carinskem organu
je odgovoren prevoznik.".
4. člen

2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek.

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

2. člen
47 a. člen se spremeni tako, da glasi:
"Carinski deklarant mora zagotoviti:

poročevalec, št. 10
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IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

1. člen predvideva zagotavljanje večje transparentnosti in
pravilnosti pri izvajanju tranzitnih postopkov skozi sprejem meril,
ki bodo določala, kdo sme opravljati posle carinskega zastopanja.
Z dodatnimi kriteriji bi število in strokovnost pravnih oseb, ki
opravljajo zastopanje v carinskih poslih, prilagodili dejanskemu
obsegu prometa.

3. člen spreminja sedanjo ureditev, ki določa, da poleg prevoznika
za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak odgovarja
tudi carinski deklarant. Navedena zakonska rešitev je
neživljenjska, saj po končanem carinskem postopku carinski
deklarant nima nadzora nad ravnanjem z carinskim blagom.
Obstoječa zakonodaja uzakonja odgovornost, čeprav carinski
deklarant nima objektivne možnosti nadzora nad ravnanjem z
blagom.

2. člen popravlja določbo, ki od carinskih deklarantov zahteva, da
zagotovijo verodostojnost dokumentov in dokazil, ki se prilagajo
deklaraciji. Carinski deklarant lahko v okviru svojega dela in
pristojnosti zagotavlja zgolj točnost podatkov, ki jih navaja iz
predloženih dokumentov v postopku.

4. člen določa normalni vacatio legis.

47a. člen
(obveznosti carinskega deklaranta)

V. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO OZ. DOPOLNJUJEJO

Carinski deklarant mora zagotoviti:
4b. člen
(pogoji za opravljanje poslov zastopanja)

1. točnost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji,
2. verodostojnost dokumentov in dokazil, ki jih je priložil
deklaraciji in

(1) Pooblaščenec v skladu s 4.a členom tega zakona je lahko le
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

3. spoštovanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz odobritve
zahtevanega postopka.

1. ima sedež alf stalno prebivališče na carinskem območju, razen
v primeru iz četrtega odstavka 47. člena tega zakona;
2. je na carinskem območju registriran za opravljanje dejavnosti
posredovanja v carinskih zadevah;

55. člen
(ukrepi za naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga)

3. ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in je opravil poseben
strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima ustrezno
strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit.

(1) Carinski organ sprejme potrebne ukrepe, ki bodo omogočili
naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga, če je to potrebno zaradi
ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti s pogoji, določenimi za
carinski postopek, kakršnega je za v deklaraciji določeno blago
izbral carinski deklarant.

(2) Program posebnega strokovnega izpita določi Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), za izvajanje izpitov pa
skrbi Carinska uprava. Carinska uprava lahko na podlagi javnega
razpisa pooblasti za izvajanje posebnih strokovnih izpitov ustrezno
usposobljeno organizacijo, ki se ukvarja z izobraževanjem.

(2) Carinske oznake, ki so pritrjene na blago ali transportna
sredstva sme odstraniti ali uničiti samo carinski organ ali druga
oseba z njegovim dovoljenjem, razen če je zaradi nepredvidljivih
okoliščin ali višje sile njihova odstranitev ali uničenje nujno potrebna,
da bi se zavarovalo blago ali transportno sredstvo.

(3) Vlada določi podrobnosti o pogojih in o načinu ter postopku
dokazovanja drugih pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(3) Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak sta
odgovorna prevoznik ali carinski deklarant.

18. februar2000
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

CARINSKEGA

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

(CZ-?)

- EPA 1070 - II - prva obravnava

Poslanec Zmago Jelinčič |e dne 3. februarja 2000
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva
obravnava (EPA 1070-11).
Dne 21. januarja 2000 je poslanec Peter Lešnik
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - prva
obravnava (EPA 1050-11), dne 2. februarja 2000 predlog
zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega
zakona (CZ-?) - prva obravnava (EPA 1063-11) in istega
dne še poslanci Ivan Božič, Janko Veber in Samo Bevk
predlog zakona o spremembi carinskega zakona
(CZ-?) - skrajšani postopek (EPA 1069-11), ki urejajo
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so
jih predložili navedeni poslanci še niso končani, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga |e predložil
poslanec Zmago Jelinčič.

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91 -I in 42/97), 19. člena zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/92,15/94,19/94 in 44/94 - odločba US) ter 174.
in 175. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3/95, 28/96, 26/97
in 95/99 - odločba US) vlaga podpisani poslanec

CARINSKEGA ZAKONA
ter ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj zakona sodeloval na
sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
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Zmago Jelinčič, I. r.
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za prestrukturiranje, kot so ga imeli na voljo v EU. V primeru pa,
da bo ta rok, zaradi preprečevanja zastoja v pogajanjih z EU
nujno skrajšati, je cilj zakona da se podjetnikom, ki imajo v lasti
PCP zagotovi dovolj sredstev, da lahko v kratkem času ki jim bo
na razpolago opravijo nujno prestrukturiranje.

I. IME ZAKONA
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH CARINSKEGA ZAKONA

V PCP se opravlja prodaja blaga pod pogoji, ki jih je določila
država in za kar je za vsako prodajalno posebej tudi izdala
dovoljenje. Pri tem ni niti v zakonu niti v izdanem dovoljenju na
nikakršen način določeno, da je to dovoljenje mogoče tudi odvzeti.
Podjetja so torej vlagala v te trgovine pod pogoji, ki jih je določila
država. Če država zdaj te pogoje spreminja, ker je to po njenem
zatrjevanju v nacionalnem interesu ( češ da je pridružitev k EU
pomembnejši cilj od ohranitve PCP) potem ni ne logično ne
pošteno, da te stroške uveljavljanja nacionalnega interesa nosijo
ta podjetja in njihovi lastniki. Če je za državo normalno, da naprimer
stroške pridruževanja k EU na področju kmetijstva v veliki meri
prevzame država, potem bi moralo biti prav tako samoumevno,
da tudi del stroškov prestrukturiranja PCP prevzame država. Še
posebej če v postopku pogajanj ne zna zagotoviti dovolj časa, da
bi to prestrukturiranje opravila ta podjetja z lastnimi sredstvi.

II. UVOD
1. Ocena stanja
Prvi odstavek 181. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona (Ur. I. Rs št. 32/99) je določil, da lahko
prostocarinske prodajalne (PCP) na mednarodnih cestnih mejnih
prehodih nadaljujejo svoje obratovanje po določilih, ki veljajo za
tovrstne prodajalne na mednarodnih letališčih in pristaniščih,
vendar ne dalj kot do polnopravnega članstva Slovenije v EU. Ko
se je EU leta 1991 odločila, da bo zaprla svoje PCP je dala
lastnikom teh prodajaln osem let časa za prestrukturiranje.
Slovenski lastniki bi morali opraviti to prestrukturiranje bistveno
hitreje (glede na predvideni vstop v EU leta 2003, bi imeli na voljo
slaba štiri leta). Glede na dejstvo da je Slovenija ekonomsko
nedvomno manj razvita od EU in jih zato odpravljanje celotne
dejavnosti ter s tem povezano prestrukturiranje gotovo lahko
povzroči resnejše probleme kot EU, obstajajo kvečjemu razlogi
da je rok daljši kot je bil v EU, nikakor pa ne krajši.

Namen te zakonske spremembe je tudi, da je višina sredstev,
katera država zagotovi za prestrukturiranje podjetij ki imajo v
lasti PCP, odvisna od časa ki jim bo na voljo za izvedbo
prestrukturiranja. To pomeni, da bi bila sredstva ki jih bo dolžna
zagotoviti država odvisna od njene pogajalske uspešnosti. Prej
kot bo torej država sprejela odločitev, da PCP niso več mogoče,
večje finančno breme bo morala prevzeti v postopku
prestrukturiranja.

2. Razlogi za sprejem zakona
Če bo v postopku približevanja EU prišlo do zapiranja PCP v
rokih, ki tem podjetjem ne bodo dala dovolj časa da opravijo nujno
prestrukturiranje, jim bo nastala nenadomestljiva gospodarska
škoda. Možnosti prestrukturiranja namreč omejujeta dva dejavnika
- čas in denar. Prestrukturiranja ni mogoče opraviti v poljubno
kratkem času in ni ga mogoče opraviti brez vlaganja dodatnih
sredstev. Več kot je na voljo sredstev, v krajšem času je mogoče
prestrukturiranje. Seveda pa velja tudi obratno, manj časa ki ga
bo država dala tem podjetjem na razpolago, več sredstev bodo
morala vložiti v prestrukturiranje.

Zakon ne prinaša za proračun nobenih obremenitev, razen v
primeru če vlada odloči v skladu z 2. do 6. odstavkom 1. člena
predloženega zakona, v tem primeru po bodo obremenitve odvisne
od časa sprejema odločitve o zaprtju PCP. Zgolj v tem primeru
končnega zneska te obremenitve ni mogoče podati, možno pa je
le po podatkih ki so mi na voljo oceniti, da bi bila obremenitev na
letni ravni v višini približno 7,2 mlrd SIT.

3. Cilji in načela zakona

5. Druae posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Cilj zakona je vzpostaviti enekopraven položaj slovenskih lastnikov
PCP nasproti tistim v EU - določiti torej našim lastnikom enak rok

Drugih posledic razen teh, ki so bile opisane zakon ne bo imel.
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l.člen

blaga, oproščenega carine, ni več dovoljena. Izgubljeni dobiček
pripada imetnikom za razdobje od dneva, ko prodaja blaga,
oproščenega carine, ni več dovoljena pa do 30.06.2007. Izplača
se v 36. enakih mesečnih obrokih.

*
V prvem odstavku 181. člena carinskega zakona (Ur. I. RS št. 1/
95, 28/95 in 32/99), se tekst "vendar ne dalj kot do polnopravnega
članstva Slovenije v Evropski uniji" , nadomestijo s tekstom "do
30.6.2007. Če Slovenija do tega datuma ne postane polnopravna
članica Evropske unije, nadaljujejo s poslovanjem do
polnopravnega člnastva"

(5) Vlada določi metodologijo za izračun izgubljenega dobička iz
prejšnjega odstavka v 90. dneh po sprejemu tega zakona. Višino
izgubljenega dobička določi Agencja za plačilni promet v 60. dneh,
po datumu ko prodaja blaga oproščenega carini ni več dovoljena.
Zoper sklep Agencije ni pritožbe, izpodbijati ga je mogoče le v
upravnem sporu.

III. BESEDILO ČLENOV:

(6) Gradbena vrednost objektov se določi na podlagi cenitve
sodnega cenilca gradbene stroke. Odškodnina v višini gradbene
vredonsti objekov se imetnikom prostocarinskih prodajaln izplača
v 36. enakih mesečnih obrokih, pri čemer prvi obrok zapade v
plačilo po preteku 6 mesecev od dneva, ko prodaja blaga, ki je
oproščeno carine, ne bo več mogoča. "

Za prvim se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Vlada odloči, da morajo
prodajalne iz prejšnjega odstavka prenehati s prodajo blaga, ki je
oproščeno carine pred rokom, določenim v prejšnjem odstavku,
če je to potrebno zaradi hitrejšega pridruževanja Ev/opski uniji.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka prevzame Republika
Slovenija vse stroške, povezane s prenehanjem delovnega
razmerja tistih delavcev, katerih delo zaradi takšne odločitve ne
bo več potrebno, imetnikom prostocarinskih prodajaln pa izplača
izgubljeni dobiček zaradi prenehanja prodaje blaga, kije oproščeno
carine ter izplača odškodnino, ki predstavlja gradbeno vrednost
objektov prostocarinskih prodajaln.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane osmi, se za besedo
"prvega" doda besedi "ali drugega".

(4) Osnova za izračun izgubljenega dobička je razlika med prihodki
in odhodki vseh prostocarinskih prodajaln posameznika imetnika
v zadnjih treh koledarskih letih pred letom, ko v prodajalnah prodaja

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

Dosedanji drugi odstavek postane sedmi, nadaljnji pa se
preštevilčijo.

2. člen

IV. OBRAZLOŽITEV

Sprememba 181. člena carinskega zakona je namenjena
podaljšanju roka za prestrukturiranje PCP, kakor je določen v
tem členu. Ta rok se podaljša (glede na predviden datum
pridružitve k EU v letu 2003) na 30.06.2007, ko bo poteklo 8 let od
objave spremembe carinskega zakona s katerim je bilo
uzakonjeno dejstvo, da se bodo PCP v postopku pridružitve EU
zaprle. Zaradi možonsti, da tudi do tega datuma Slovenija še ne
bo polnopravna članca EU, je določena tudi rešitev po kateri PCP
poslujejo tudi preko tega roka, vse do polnopravnega članstva.
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Obenem pa se Vladi daje možnost, da oceni ali lahko vztrajanje
pri ohranitvi PCP upočasni naše pridruževanje EU in v takem
primeru odloči, da morajo PCP prenehati s prostocarinsko prodajo
tudi pred tem rokom. Vendar pa mora država v tem primeru prevzeti
stroške odpuščanja delavcev, katerih delo bo zaradi te odločitve
nepotrebon, imetnikom prodajaln pa tudi izplačati izgubljeni
dobiček. Sprememba tudi določa osnovne kriterije za ugotovitev
višine izgubljenega dobička (natančno metodologijo določi Vlada)
in rok v katerem ga je potrebno izplačati oziroma nadomestiti.
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prodajalne na obstoječih lokacijah in ob nebistveno povečanih
kapacitetah ne šteje za odpiranje nove proste carinske prodajalne.

V. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

(3) Vlada objavi datum, ko morajo prodajalne iz prvega odstavka
tega tega čle/ia prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila
carine, najpozneje šest mesecev pred izpolnitvijo pogoja iz prvega
odstavka tega člena.

181. člen
(1) Proste carinske prodajalne, ki so na dan uveljavitve tega
zakona poslovale na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, lahko
nadaljujejo svoje poslovanje v skladu s carinskimi predpisi, ki se
nanašajo na prosto carinske prodajalne v pristaniščih in na
letališčih, vendar ne dalj kot do polnopravnega članstva Slovenije
v Evropski uniji.

(4) Ne glede na določbo 87. člena carinskega zakona lahko proste
carinske prodajalne do datuma iz prejšnjega odstavka prodajajo
blago tudi kupcem pri vstopu na carinsko območje.
(5) Popolni zahtevki za pridobitev dovoljenja iz 87. člena
carinskega zakona, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega zakona,
se rešujejo v skladu s predpisi, ki veljajo pred uveljavitvijo tega
zakona.

(2) Odpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih ni dovoljeno. Rekonstrukcija ali obnovitev proste carinske
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Predlog zakona o

TAJNIH

PODATKIH

(ZTP)

- EPA 1075 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 27/1 -2000 določila
besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOG ZAKONA O TAJNIH PODATKIH,

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Marjan ANTONČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

zadev, po kateri se ocenjuje demokratičnost družbe v celoti.
Ustava Republike Slovenije v poglavju o človekovih pravicah
in temeljnih svoboščinah v 39. členu (svoboda izražanja)
zagotavlja in določa svobodo tiska in drugih oblik javnega
obveščanja ter pravico vsakogar, da dobi informacijo javnega
značaja v skladu z zakonom: "Zagotovljena je svoboda
izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih
oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno
zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

I UVOD
1 Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
1.1 Vprašanja, povezana z ureditvijo določanja, varovanja in
dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja državnih
organov Republike Slovenije, so pomembna z več vidikov:
političnih, ustavno-pravnih, mednarodnih, upravnoorganizacijskih, strokovno-tehničnih in kadrovskih. Gre za
vprašanja, ki zahtevajo celovit pristop in v pravnem pogledu
sistemsko dorečeno in konsistentno ureditev. Pravna ureditev
teh vprašanj mora v demokratični državi upoštevati vsa tista
temeljna načela, na katerih takšne države temeljijo in vse
temeljne pravice in svoboščine državljanov. Med temi načeli
je v tej zvezi še posebej pomembna zahteva po
transparentnosti delovanja nosilcev vseh vej državne oblasti,
zlasti transparentnost delovanja državne uprave, vseh njenih
dejanj, postopkov, ukrepov in odločitev, s katerimi tako ali
drugače posega v življenje in delo ljudi in njihovih organizacij.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za
katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v
primerih, ki jih določa zakon."
Iz te ustavne določbe med drugim izhaja tudi obveza državnih
organov, da v okviru določenih in z zakonom opredeljenih
pogojev in omejitev vsakomur zagotovijo dostop do podatkov
in informacij. Razumljivo je, da načelo javnosti dela in
dostopnosti do podatkov in informacij državnih organov ne
more veljati absolutno in neomejeno. Način in oblike
uresničevanja javnosti dela bodo v veliki meri odvisne od
značilnosti in položaja državnega organa, narave in vsebine
njegovega dela in številnih drugih, tudi čisto praktičnih okoliščin.
Najpomembnejše v zvezi s tem pa je gotovo vprašanje, v
katerih primerih in na kakšen način je dopustno določene
podatke in informacije odtegniti javnosti. Določeni podatki in
informacije, ki nastajajo oziroma obstajajo v državnih organih,
se morajo zaradi zavarovanja določenih državnih interesov
in koristi določiti kot tajni, s čimer se seveda njihova dostopnost
bistveno omeji.

Javnost dela in pravica dostopa do podatkov in informacij
državnih organov je splošno sprejeto načelo v sleherni
moderni družbi, obenem pa tudi pogoj in zagotovilo normalnega
delovanja teh organov, ki brez zaupanja, sodelovanja in
podpore javnosti praktično ne morejo biti učinkoviti. Ne glede
na to, kako se v posamezni državi proklamira javnost dela
državnih organov in omogoča dostop do podatkov in
informacij, je prav prost pretok informacij, svoboda tiska
oziroma informiranja nasploh, odprtost in dostopnost virov
informacij (to pa so zlasti državni organi) ena od ključnih
18. februar 2000
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Določitev določenih podatkov in informacij za tajne in njihova
podreditev posebnemu režimu varovanja, s katerim se
odtegnejo nepooblaščenim osebam in seveda javnosti v celoti,
je v nasprotju z načelom javnosti dela. Razrešitev te kolizije,
ki je prisotna v vseh demokratičnih državah, je izrazito politično
in pravno vprašanje. Določitev podatkov in informacij za tajne
je v današnjem času lahko najenostavnejša možnost in način
omejevanja javnosti dela državnih organov, ki se lahko zlorablja
za prikrivanje različnih nepravilnosti ali celo nezakonitosti v
teh organih. Po drugi strani pa ohlapen odnos do instituta
tajnosti podatkov v državnih organih lahko povzroči, da pridejo
v javnost tudi podatki in informacije, s katerimi se lahko
ogrozijo interesi in koristi države.

ravnovesja med državno oblastjo na eni strani in pravicami in
svoboščinami posameznikov na drugi.
Zaradi vsega povedanega je toliko bolj potrebno splošno
sprejeta načela, kot so:
- določenost z zakonom;
- restriktivnost pri določanju;
- nujnost in utemeljenost pri uporabi ter
- pravna vezanost,

V večini demokratičnih držav Zahodne Evrope in v Združenih
državah Amerike so razlogi, zaradi katerih se omejuje javnost
dela oziroma razlogi, zaradi katerih se določeni podatki s
pravnimi akti določijo kot tajnost, podobni. Praviloma so to
podatki in informacije, ki se nanašajo na državno varnost,
obrambo, monetarno stabilnost države, na mednarodne
odnose, pa tudi podatke, ki se nanašajo na različne dejavnosti
posameznih državnih organov, institucij in služb, kot so npr.
obveščevalna dejavnost, odkrivanje kaznivih dejanj, različni
sodni in preiskovalni postopki ipd.

čimbolj dosledno vgraditi v zakonodajo. Pri tem je treba zlasti
upoštevati tudi dejstvo, da so razlogi za določitev omejitev
oziroma za določitev tajnosti podatkov in informacij odvisni
od kategorij in okoliščin, ki so po svoji naravi bolj politične kot
pravne. Ker pa je tudi pri teh kategorijah v pravni državi
potrebno vzpostaviti njihovo pravno vezanost, je to mogoče
le z zaokrožitvijo vseh relevantnih vprašanj v zvezi s tem v
celovit in konsistenten sistem pravnih pravil, postopkov in
ukrepov. Ni mogoče pričakovati, da je možno vsa ta vprašanja
urediti samo z enim predpisom. Zahtevnost omenjenih in z
njimi povezanih vprašanj, različnost in pestrost zadev in
situacij, različnost in pestrost udeleženih subjektov terjajo
izoblikovanje in sprejetje ustreznih pravil ravnanja v
posameznih primerih, ureditev ustreznega sistema pooblastil
na tem področju, določitev odgovornosti, pripravo in
uveljavitev potrebnih standardov itd. Parcialne rešitve na tem
področju - če so še tako pretehtane in domišljene - ne morejo
prinesti zadovoljivih rezultatov.

Na splošno je sicer sprejeto stališče, da je možnosti za
izigravanje oziroma zlorabo dopustnih in sprejemljivih omejitev
javnosti dela in dostopnosti do podatkov manj, če je zakonska
ureditev pri določanju razlogov za uveljavitev omejitvenih
ukrepov natančnejša. Problem v zvezi s tem je predvsem to,
da pravna norma v nobenem primeru ne more biti tako
podrobna in kazuistična, da bi z njo lahko zajeli in predvideli
vse možne situacije, ko morajo določeni podatki in informacije,
npr. zaradi državne varnosti, ostati tajni. Pojmi, kot so "državna
varnost", "državni interesi", državna korist" in podobno, se v
zakonih sicer pogosto uporabljajo, v bistvu pa so pravno
nedoločeni, kar pomeni, da mora tisti, ki takšno pravno normo
uporablja ali interpretira, sam, sproti od primera do primera,
določiti njihovo vsebino. Pri tem pa je običajno dovolj
manevrskega prostora, tako da lahko pri določanju prihaja
do zelo široke uporabe diskrecijskega ukrepanja in tudi
nepravilnosti. Zaradi tega so seveda razumljiva prizadevanja,
da se že z zakonom čimbolj natančno in jasno opredelijo
omenjeni in njim podobni pojmi in da se tako v čim večji možni
meri prepreči arbitrarnost pri določanju tajnosti in s tem tudi
neupravičeno omejevanje javnosti dela oziroma dostopnosti
do podatkov in informacij državnih organov. Seveda pa imajo
ta prizadevanja v praksi, objektivno vzeto, samo relativen
uspeh.

Po eni strani je treba čimbolj dosledno zagotoviti javnost dela
in dostopnost do podatkov in informacij državnih organov ter
vse s tem povezane pravice javnosti in posameznikov, po
drugi strani pa zagotoviti, da bodo tisti podatki in informacije,
ki so določeni kot tajni, iz razlogov, ki so ne samo na pravno
ustrezen način določeni, ampak tudi v praksi legitimno
uporabljeni, ustrezno in dosledno varovani.
1.2 Najpomembnejša pri vsem tem je ustrezna pravna ureditev
teh vprašanj. Pri nas so navedena vprašanja pravno v glavnem
pomanjkljivo urejena, nekatera pa sploh ne. V Sloveniji
posebnega zakona, ki bi določal pravico posameznikov, da
dobijo in se seznanijo z informacijami in podatki državnih
organov ter pogoje in postopke za izvrševanje te pravice,
sploh nimamo. Zakon o javnih glasilih je v zvezi s temi vprašanji
preveč nedorečen in nejasen, obenem pa osredotočen in
omejen samo na novinarje. Na ta način 39. člen Ustave
Republike Slovenije ostaja predvsem na načelni ravni, manjka
pa zakonska razdelava v tem členu zagotovljene pravice.
Omejitev pravice dostopa do podatkov in informacij državnih
organov zgolj na novinarje je neustrezna. Državni organi
morajo delovati v interesu vseh državljanov, zato morajo imeti
vsi državljani pravico, da so seznanjeni z delom teh organov
neposredno, razen seveda v primerih, ko gre za informacije
in podatke, ki so tajni. Ta vprašanja pri nas zakonsko še niso
urejena.

Ne glede na omenjene objektivne težave pa je v sodobnih
demokracijah splošno sprejeto in dosledno uveljavljeno
načelo, da morajo biti omejitve javnosti določene z zakonom.
Zahteva se čim večja jasnost in natančnost zakonskih določb,
zahteva se uporaba omejitev dosledno samo v skladu z
zakonom in zahteva se tudi, da je uporaba teh, zakonsko
določenih omejitev, v praksi čimbolj restriktivna in v vsakem
primeru tudi nujna ter časovno omejena.
Prav tako je v zakonodaji vseh zahodnoevropskih držav na
splošno priznana kot legitimna potreba, da se zavaruje država
oziroma državna struktura določene družbe in njeni interesi
ter koristi. Velja, da je država pooblaščena, da zavaruje svoj
obstoj in da nobena pravica ne more biti tako široka, da bi
lahko njen obstoj ogrozila, kajti konec koncev je država glavni
porok in okvir vseh drugih pravic.

Po drugi strani pa prav tako nimamo ustreznega zakona, ki bi
določanje in varovanje tajnih podatkov sistemsko in enotno
uredil za vse državne organe, zlasti organe državne uprave
in druge uporabnike njihovih podatkov in informacij. Ta
vprašanja so pri nas sicer urejena v različnih predpisih - od
zakonov do različnih podzakonskih aktov, vendar pa ta kopica
različnih aktov ni celovita, ne dovolj konsistentna in
sistematična.

Zakonsko in sploh pravno urejanje teh vprašanj je zato izredno
zahtevno in občutljivo, saj ni enostavno najti ustreznega
poročevalec, št. 10
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Najpomembnejši predpisi, ki urejajo omenjena vprašanja, so:

Poleg navedenih predpisov vsebujeta nekatere določbe v
zvezi z zaupnimi zadevami in gradivi še Poslovnik Vlade RS
(Uradni list RS, št. 13/95) - člen 83-87) in Poslovnik državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93 - člen 101 in 316). V veljavi pa
je še vedno Pravilnik o ravnanju z gradivi zaupne narave
(Uradni list RS, št. 6/83 in 15/89), ki ga je sprejela Skupščina
SRS za skupščinska gradiva in dokumente.

Kazenski zakonik RS (Uradni list RS, št. 63/94), in sicer:
člen 359 "Izdaja državne tajnosti" (33. poglavje: Kazniva
dejanja zoper varnost RS in njeno ustavno ureditev); člen
282: "Izdaja vojaške tajnosti" (27. poglavje: Kazniva dejanja
zoper vojaško dolžnost); člen 266 "Izdaja uradne tajnosti"
(26. poglavje: Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in
javna pooblastila); člen 241 "Izdaja in neupravičena
pridobitev poslovne tajnosti) in 242. člen "Zloraba notranje
informacije" (24. poglavje Kazniva dejanja zoper
gospodarstvo);
-

Čeprav bi se lahko zdelo, da glede na našteto množico
različnih predpisov ni večjih pravnih vrzeli, pa temeljitejša
analiza in ocena te pravne ureditve pokaže, da to ni tako.
Ključna pomanjkljivost, ki smo jo že omenili, je, da obstoječa
pravna ureditev ne pomeni zaokroženega in konsistentnega
sistema, ki bi veljal vsaj v poglavitnih pogledih za vse državne
organe.

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/
93); člen 39 "Pojem poslovne skrivnosti in člen 40 "Varstvo
poslovne skrivnosti";

Pri določanju in varovanju podatkov nimamo ustreznih
zakonskih podlag in zakonskih okvirov, ki bi bili obvezni za
vse državne organe. Vrsta vprašanj, ki bi morala biti urejena
enotno, je urejena parcialno samo s posameznimi
podzakonskimi akti (uredbami, pravilniki, navodili itd.), ki
temeljijo na zelo splošnih in preveč ohlapnih zakonskih
določbah, in ki veljajo le za posamezne upravne organe.

Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94);
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94);
Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94);
-

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št.
20/97);

V obstoječi pravni ureditvi ni zakonskih osnov za enotno in
obvezno:

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98);

Uredba o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih
organov do dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št.
72/94 in 82/94);

opredelitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za določitev
določenih podatkov za tajne;

Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi (Uradni list RS,
št. 23/95 in 26/84);
-

opredelitev razlogov, zaradi katerih je dopustno omejiti
pravico dostopa do podatkov in informacij državnih
organov;

določitev postopkov, potrebnih za določitev tajnih
podatkov;

Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju
(Uradni list RS, št. 49/92);

določitev organov in odgovornih oziroma pooblaščenih
oseb, pristojnih za določitev tajnih podatkov;

Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje
dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot
Obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna
skrivnost s stopnjo strogo zaupno (Uradni list RS, št. 38/
93);

obravnavanje različnih stopenj tajnosti in trajanja oziroma
načinov prenehanja tajnosti;
določitev meril in standardov za določanje tajnih podatkov;

Navodilo za izvajanje Uredbe o pisarniškem poslovanju
in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega
gradiva (Uradni list RS, št. 41/95);

-

-

določitev minimalnih standardov varovanja tajnih
podatkov, ki jih morajo pri ravnanju podatkov določene
stopnje tajnosti izvajati in upoštevati vsi organi državne
uprave in drugi državni organi in uporabniki teh podatkov
in informacij.

Pravilnik o določanju zaupnih podatkov in o varovanju
zaupnih in osebnih podatkov (MNZ - Uradni list RS, št. 8/
93);
Pravilnik o merilih in postopkih določanja zaupnosti
podatkov policije (Uradni list RS, št. 79/99);

Iz obstoječe pravne ureditve ni dovolj razvidna, pa tudi ne
dovolj upoštevana tesna povezanost vprašanj svobode
informiranja in dostopnosti do podatkov in informacij državnih
organov z ureditvijo in sistemom tajnosti podatkov in informacij.
Ta povezanost izhaja že iz Ustave Republike Slovenije, prav
tako pa tudi iz mednarodnih obvez, ki jih je z ratifikacijo različnih
mednarodnih konvencij in sporazumov, sprejela naša država,
potrebno pa jo je na ustrezen način tudi zakonsko urediti.

Pravilnik o varovanju podatkov policije (Uradni list RS, št.
79/99);
Pravilnik o določanju, razvrščanju in varovanju zaupnih
podatkov Ministrstva za zunanje zadeve (Uradni list RS,
št. 39/97);
Pravilnik o vodenju in varovanju osebnih podatkov v
Ministrstvu za obrambo (Uradni list RS, št. 75/96).

Dejstvo, da predpisi, ki urejajo posamezna vprašanja v zvezi
z obravnavanjem tajnih podatkov in informacij, urejajo ta
vprašanja na posameznih upravnih področjih ali za
posamezne državne organe, niso povezani v zaokrožen in
konsistenten sistem in da pogostokrat tudi glede nekaterih
temeljnih vprašanj niso med seboj v celoti usklajeni, je

Poleg podatkov, ki pomenijo določeno vrsto tajnosti, velja
poseben pravni režim tudi za varovanje osebnih podatkov.
Temeljni predpis, ki ureja to področje, je Zakon o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99).
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predvsem posledica tega, da pri nas nimamo zakona, ki bi
enotno uredil temelje določanja in varovanja tajnih podatkov
za vse državne organe.

dvostranskih in večstranskih mednarodnih odnosih, potem
je nujno imeti tudi na varnostnem področju urejeno pravno
stanje. To pa pomeni izoblikovan, sistematičen in s sodobnimi
razvitimi državami primerljiv in usklajen pravni sistem.

Pomanjkanje takšnega zakona pa se ne kaže samo v
neusklajenosti obstoječih predpisov, različni urejenosti
posameznih področij (pri čemer prihaja tudi v tem pogledu do
nerazumljivih razlik in odstopanj), ampak tudi v tem, da vrsta
vprašanj, ki smo jih navedli, pravno sploh ni urejenih.

Dograditev obstoječe pravne ureditve na področju določanja,
varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja
državnih organov Republike Slovenije je potrebna v različnih
pogledih in smereh.

Pravna neurejenost ali neustrezna pravna urejenost določenih
vprašanj že sama po sebi povzroča nezaželene pojave v
praksi, z različnimi, včasih lahko tudi zelo hudimi in
daljnosežnimi posledicami.

Prva in nedvomno poglavitna naloga je sprejetje posebnega
zakonskega predpisa, ki bo za vse državne organe in druge
uporabnike tajnih podatkov z delovnega področja teh organov
enotno in obvezno uredil vsa sistemska vprašanja ravnanja
s temi podatki.

Naštete pomanjkljivosti v obstoječi pravni ureditvi se še
posebej zaostrijo v primerih mednarodnega sodelovanja naše
države, kjer tuje države ali mednarodne organizacije
pogostokrat zahtevajo ustrezne pravne garancije za varovanje
njihovih tajnih podatkov in informacij.

Zakaj je potrebno dograditi pravno ureditev na tem področju,
prepričljivo izhaja iz ocene stanja in ugotovitev, zapisanih v
prejšnjih točkah. Glede morebitne dileme, ali je res potreben
poseben zakon na tem področju in ali ni možno in enostavneje
dograditev obstoječe ureditve izpeljati z ustreznimi
spremembami in dopolnitvami posameznih obstoječih
zakonov (npr. Zakona o upravi, Zakona o vladi itd.) oziroma
ta vprašanja urediti v ustreznih podzakonskih aktih (npr. s
posebno uredbo), je treba reči, da so takšni pristopi sicer
možni, vendar pa imajo bistveno manjši domet in bi z njimi
dosegli dosti skromnejše učinke od pričakovanih. Predvsem
pa na takšen način ni mogoče urediti vseh vprašanj niti
odpraviti vseh obstoječih pomanjkljivosti. Omenimo samo
nekatere.

Če pravno ureditev varovanja tajnih podatkov državnih
organov primerjamo z ureditvijo varstva osebnih podatkov,
lahko ugotovimo, da je varovanje slednjih urejeno bistveno
bolje, s posebnim zakonom (Zakon o varstvu osebnih
podatkov, Uradni list RS, št.59/99).
Posledice pomanjkljive in nedorečene normativne ureditve
določanja in varovanja tajnih podatkov državnih organov pa
se odražajo tudi v praksi, na izvedbeni ravni. Ker številna
organizacijska vprašanja, vprašanja, povezana z lojalnostjo
delavcev v državnih organih, vprašanja pooblastil in nadzora
ipd. že v pravnem pogledu niso najbolj ustrezno rešena, je
razumljivo, da ne morejo biti ustrezno uveljavljena tudi v praksi.
Vrsta mehanizmov, ki so na tem področju nujni, sploh ni
vzpostavljena - npr. varnostno preverjanje posameznikov
ker za to praktično ni nobene pravne podlage. Izjemi glede
tega sta nova Zakon o policiji in Zakon o slovenski
obveščevalno - varnostni agenciji, seveda pa z omejeno
uporabnostjo in veljavnostjo samo na delavce v teh institucijah.

Delovanje nekaterih državnih organov in institucij zakonsko
sploh ni urejeno, tako da ni kaj dopolnjevati in spreminjati.
Čeprav daleč največ tajnih informacij nastaja in se uporablja
v okviru državne uprave (v vladi in vladnih službah,
ministrstvih in drugih upravnih organih in upravnih
organizacijah), pa ni dovolj, da se ta vprašanja uredijo v
predpisih, ki urejajo delovanje samo teh organov. Za tajne
podatke z delovnega področja državne uprave mora veljati
isti pravni režim, ne glede na to, v katerem državnem organu
se trenutno nahajajo in kdo jih pooblaščeno uporablja (npr.
državni zbor ali predsednik republike). Zaradi tega ureditev
teh vprašanj samo v zakonu, ki ureja upravo in vladne službe
ne bi zadostovala.

1.3 Razlogi za temeljite spremembe in dograditev pravne ureditve
ravnanja s tajnimi podatki v državnih organih Republike
Slovenije prepričljivo izhajajo iz navedene ocene in ugotovitev
obstoječega stanja. Nujnost odprave navedenih
pomanjkljivosti in zapolnitev obstoječih pravnih vrzeli je gotovo
zadosten razlog ne samo za temeljito revizijo obstoječe
pravne ureditve, ampak tudi za sprejem manjkajočih in nujno
potrebnih zakonskih podlag.

Ali zakon ali podzakonski predpis? Dilema, ki je v tej zvezi po
mnenju predlagatelja samo navidezna. Obstoječe zakonske
določbe, ki so trenutno pravna podlaga različnim
podzakonskim predpisom na tem področju, so vsebinsko
preveč prazne in ohlapne, da bi jih lahko šteli za ustrezno
pravno podlago - komaj, da jih sploh lahko še štejemo za
zadostno pravno podlago v formalnopravnem pogledu. Poleg
tega pa so podzakonski akti - glede na značaj in pomen, ki ga
imajo v splošno veljavni hierarhiji pravnih norm (vsaj v
parlamentarnih ureditvah) - za pravno ureditev cele vrste
vprašanj, ki jih je na tem področju potrebno urediti, neustrezni
pravni akt. Pooblastila, ki jih zakoni oziroma parlament glede
tega dajejo vladi in ministrom, so lahko sicer zelo široka, tako
da dejansko v veliki meri pomenijo samostojno urejanje
zadevnih vprašanj, vendar pa morajo zakoni vsebovati vsaj
najnujnejše vsebinske podlage in usmeritve. Seveda pa s
podzakonskimi predpisi ni mogoče posegati v temeljne pravice
in svoboščine ljudi. Tudi zato je potreben zakon.

Poleg potrebe po sistematični, celoviti in konsistentni pravni
ureditvi obravnavanih vprašanj, ki je nujna zaradi normalnega
funkcioniranja države in njenih organov, kakor tudi zaradi
uresničevanja pravic in svoboščin državljanov v zvezi s tem,
je dodaten razlog za dograditev te ureditve tudi vključevanje
Slovenije v Evropsko unijo in druge mednarodne integracije
in povezave (npr. NATO, ZEU). Tako nekateri že do sedaj
sklenjeni mednarodni sporazumi terjajo, poleg drugega, tudi
ustrezno prilagoditev naše zakonodaje v zvezi s tem (npr.
Varnostni sporazum, sklenjen med Republiko Slovenijo in
Organizacijo Severnoatlantskega pakta, podpisan v Bruslju
leta 1994 in ratificiran 1997; Varnostni sporazum, sklenjen
med Vlado Republike Slovenije in Zahodnoevropsko unijo,
ratificiran 1998, Varnostni sporazum, sklenjen med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede
varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov,
ratificiran leta 1996). Če se hočemo vključiti v Evropsko unijo,
kakor tudi, če želimo sodelovati kot kredibilen partner v
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Poleg sprejetja predlaganega zakona, ki je temeljnega pomena
za ureditev tega področja, bodo na njegovi podlagi potrebne
tudi številne druge dopolnitve in uskladitve drugih pravnih
aktov.
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Tako bo npr. potrebno pravno urediti vrsto vprašanj, ki
zadevajo predvsem zaposlene v državni upravi in drugih
državnih organih, in ki so z "varnostno" problematiko bodisi
neposredno ali pa vsaj posredno povezani. Gre za celo vrsto
vprašanj, ki so povezana z delovnimi razmerji oz.
"uslužbenskimi" razmerji delavcev v državnih organih oziroma
za jasno določitev njihovih pravic in dolžnosti glede postopkov
in ukrepov varstva in varovanja tajnih podatkov. Poleg tega
so tu vprašanja lojalnosti in etike delavcev v državni upravi,
vprašanja njihove politične nevtralnosti ipd. Poseben sklop
vprašanj je povezan z razporejanjem funkcionarjev in
delavcev k delovnim nalogam, v okviru katerih lahko pridobijo
ali se seznanijo s tajnimi podatki. Tu se posebej poudarja
potreba po vzpostavitvi mehanizmov za njihovo varnostno
preverjanje in ugotavljanje morebitnih varnostnih zadržkov.
Pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov mora postati
poseben pogoj za izvajanje delovnih nalog, v okviru katerih
bo posameznik imel dostop do tajnih podatkov z delovnega
področja državnih organov. Ureditev teh vprašanj je v
evropskih državah sicer različna, vendar pa je vsem skupno
to, da uslužbenec v državnem organu ne sme storiti ničesar,
kar bi bilo v nasprotju z državnimi interesi ali pa interesi
oziroma delovanjem službe. Ta obveza zaposlenim ne
preneha niti po prenehanju njihove zaposlitve v državnem
organu.

2 CILJI IN NAMEN ZAKONA
Demokratična načela delovanja moderne države in njenih institucij
zahtevajo, da so državljani o vseh dejavnostih državnih organov
ustrezno obveščeni. To je njihova ustavna pravica, obenem pa
mora biti jasno določena tudi kot pravna obveznost organov
državne uprave, kakor tudi drugih državnih organov in institucij.
Razvoj vsake moderne države, seveda tudi Slovenije, je odvisen
od prostega pretoka informacij. Dramatične spremembe in razvoj,
ki se je v svetu zgodil v zadnjem obdobju prav na tem področju,
še bolj poudarjajo zahtevo po transparentnosti "vladanja". Vse to
pa po drugi strani zahteva, da zaradi zavarovanja državnih
interesov in koristi, prav tako pa tudi zaradi zavarovanja interesov
državljanov in njihovih demokratičnih institucij, kakor tudi zaradi
zaščite položaja in udeležbe Slovenije kot enakopravne in ugledne
države v mednarodni skupnosti držav, določene informacije in
podatki določen čas ostanejo tajni. Kdaj in v katerih primerih je to
dopustno, mora biti zelo natančno in čimbolj jasno zakonsko
urejeno. V veljavnem pravnem redu je zato treba določiti čimbolj
natančna in za vse državne organe in druge institucije obvezna
pravila obnašanja tudi na tem področju. Z dograditvijo in popravki
obstoječe pravne ureditve, predvsem pa s sprejetjem
predlaganega zakona, bomo dosegli zlasti:
jasno ureditev zakonsko dopustnih izjem uresničevanja
ustavne pravice ljudi, da so obveščeni o delovanju in
dejavnostih države in njenih organov, kot ene od temeljnih
pravic in svoboščin človeka in državljana; ureditev izjem
zahteva zakonsko določitev razlogov, pogojev, postopkov in
pooblastil, ki morajo biti za to izpolnjeni;

Tretja raven pravne dograditve je posamična, resorna, znotraj
vlade in vladnih služb, ministrstev in seveda znotraj drugih
državnih organov (npr. državni zbor, državni svet, predsednik
republike). Ze uvodoma smo poudarili, da celotne "varnostne"
problematike ni mogoče urediti samo z enim predpisom. Gre
za različna področja, za različna strokovna vprašanja, za
različne tehnične ukrepe, kar vse zahteva ustrezno pravno
ureditev. Vsi pravni akti, ki urejajo bodisi posamezna upravna
področja bodisi posamezna strokovna-tehnična vprašanja,
pa morajo biti povezani v skladno sistemsko celoto.

z zakonom določeno in urejeno varovanje državnih interesov
in koristi;
enotno urejen sistem odgovornosti državnih funkcionarjev in
uslužbencev glede varovanja državnih tajnosti;
z zakonom določene omejitve diskrecijskega in arbitrarnega
ukrepanja državnih funkcionarjev in uslužbencev glede
omejevanja dostopnosti do podatkov in informacij;

Predlagane smeri in ravni normativnega urejanja tega področja
so logične in utemeljene, saj izhajajo neposredno iz značilnosti,
pestrosti in kompleksnosti vprašanj in so torej potrebne že
zaradi narave stvari. Normativno je treba urediti po vsebini in
značaju zelo.različna vprašanja, od ustavnih, pravnih, političnih
do vrste tehničnih.

enoten, s posebnim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi
splošnimi akti uveljavljen sistem določanja, varovanja in
dostopa do tajnih podatkov in informacij z delovnega področja
državnih organov - z ustavo in z zakoni določenimi interesi
države, njenih organov in posameznikov ki bo veljal na
vseh področjih in na vseh ravneh državne organiziranosti.

Vse predlagane ravni normativnega urejanja skupaj pomenijo
pravno-sistemsko celoto. Samo po sebi pa se razume, da
morajo biti vse ravni normativne ureditve med seboj usklajene.
Pri usklajenosti ne gre samo za poenotenje rešitev ne glede
na obstoječe potrebe in specifičnosti na posameznem
področju; usklajenost pomeni predvsem zahtevo, da
specifične rešitve na nižji ravni pravnega urejanja niso v
nasprotju s podlagami in okviri določanja na višji ravni. Prav
tako pa morajo biti med seboj usklajeni tudi vsi zakoni, ki tako
ali drugače urejajo ta vprašanja ali se na posamezna
vprašanja samo nanašajo, hkrati pa bodo morali biti vsi ti
zakoni usklajeni s predlaganim zakonom.

Slovenija je kot ena najuspešnejših držav v tranziciji dosegla na
številnih področjih precejšnje uspehe. Ta ugotovitev velja v veliki
meri tudi za izoblikovanje novega pravnega reda in ustreznih
državnih institucij v skladu z demokratičnimi načeli parlamentarne
ureditve, ki jih je postavila Ustava Republike Slovenije leta 1991.
Seveda pa je razumljivo, da oblikovanje novega pravnega reda
na popolnoma spremenjenih družbenih in političnih temeljih in
načelih, z novimi še ne v celoti razvitimi institucijami in drugačnimi
razmerji med njimi, ni potekalo enakomerno in na vseh področjih
z enako temeljitostjo in pozornostjo. Določena področja, ali vsaj
posamezni sklopi na določenih področjih, so bila pri tem potisnjena
nekoliko vstran. To v veliki meri velja tudi za sklop vprašanj, ki so
predmet predlaganega zakona.

Sprejem predlaganega zakona bo pomenil v primerjavi z
obstoječo ureditvijo pomembno novost, obenem pa seveda
tudi novo kakovost normativne ureditve tega področja, saj so
bistvene prav novosti, ki jih bo v vsebinskem, pravnem,
organizacijskem in drugih pogledih predlagani zakon prinesel
in uveljavil.
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S predlaganim zakonom bomo v veliki meri zapolnili obstoječe
pravne vrzeli, ki so na tem področju. Poudarili smo že, da gre na
tem področju za problematiko, ki je ni mogoče zadovoljivo urediti
samo z enim predpisom, pa če je še tako dobro zasnovan. Različna
vloga in položaj subjektov, ki so v državi in ki so tako ali drugače
povezani s to problematiko, specifičnost področij in specifičnosti
določenih vprašanj morajo v pravni ureditvi priti v celoti do izraza.
To pa je mogoče le, če imamo zakonsko določene skupne temelje.
Ti temelji pa so vsebina predlaganega zakona. To so zadeve in
vprašanja, za katera ni nobenega razloga, da bi bila v različnih
organih različno urejena. Prav nasprotno. Enotna ureditev teh
vprašanj je zagotovilo, da bo sistem varovanja tajnih podatkov
kot sistem sploh deloval.

Sprejetje predlaganega zakona, ki bi v določenem obsegu
zavezoval vse državne organe, je po naši sodbi utemeljeno in
potrebno. Ustrezna pravna rešitev teh vprašanj je bistvenega
pomena za državo tudi s stališča njenega ugleda, položaja,
kredibilnosti in interesov, ki jih ima v mednarodnih odnosih.
i

3 Finančne in druge posledice
Za izvajanje zakona o tajnih podatkih načeloma ne bo potrebno
zagotoviti dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Dodatna
finančna sredstva bodo potrebna le v tistih organih, ki nimajo
ustreznih pogojev za varovanje tajnih podatkov, vendar pa bi jih
morala imeti že sedaj, oziroma bi jih morali zagotoviti ne glede na
sprejem tega zakona.

Dejstvo je sicer, da v resnici daleč največ tajnih podatkov nastaja,
obstaja oziroma se pripravlja za vlado in njene službe, ministrstva
ter druge upravne organe in organizacije. Zaradi tega bi seveda
lahko sklepali, da bi na tem področju veliko dosegli že samo s
kvalitetno in konsistentno ureditvijo tega pomembnega dela naše
državne organiziranosti. Gotovo bi bil tudi takšen pristop možen.
Vendar pa moramo pri tem upoštevati prav tako očitno dejstvo,
da morata vlada in državna uprava pri svojem delovanju redno
sodelovati in komunicirati s številnimi subjekti, zlasti seveda z
drugimi državnimi organi. V okviru tega sodelovanja in
komuniciranja pa neizogibno prihaja tudi do pretoka in izmenjave
tajnih podatkov in informacij.Tajni podatki in informacije pa morajo
biti podvrženi posebnemu režimu varovanja in obravnavanja zaradi
zaščite in varovanja interesov in koristi države. Varovanje in skrb
za te interese in koristi pa je dolžnost vseh državnih organov in
drugih subjektov, ki so jim posredovani tajni podatki z delovnega
področja državnih organov. Zaradi tega je razumljivo, da mora biti
določen podatek, ki je za državne interese in koristi vitalnega
pomena, varovan ne glede na to, kje oziroma pri kom se nahaja.
To pa seveda pomeni, da je potreben zakon, ki bo v določenem
obsegu glede varovanja takšnih podatkov in informacij zavezoval
vse državne organe in tudi nekatere druge subjekte, prejemnike
oz. uporabnike takšnih podatkov.

Posebna, dodatna sredstva bodo v določenem obsegu verjetno
potrebna samo za ustanovitev vladnega urada, ki naj bi opravljal
določene strokovne in inšpekcijske naloge na področju, ki ga
ureja predlagani zakon. Koliko finančnih sredstev bo stalo
delovanje novega urada, je v tem trenutku težko predvideti. Gre
bolj za organizacijski poseg, ki ga je mogoče uresničiti z
obstoječimi kadri državnih organov ali z minimalnim povečanjem
delavcev, vsaj v prvi fazi delovanja.
Uresničevanje zakona pa bo terjalo tudi izdajo različnih
podzakonskih aktov za njegovo izvajanje. Pooblastila za to so
določena v predlogu zakona in predvidena v prehodnih in končnih
določbah.
Čeprav zaradi uresničevanja zakona ne bo potrebna zasedba
novih delovnih mest v državnih organih, pa bo praviloma potrebno
dodatno usposabljanje zlasti vseh oseb, pooblaščenih za ravnanje
s tajnimi podatki. Prav tako bodo znotraj državnih organov
potrebne ustrezne organizacijske in tehnične prilagoditve.

•»
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I. POGLAVJE

12. pristojni državni organ je državni organ, ki je določil tajni
podatek;

SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA

13. škodljive posledice za varnost države so posledice, ki utegnejo
nastati, če bi bil tajni podatek sporočen ali izročen nepoklicani
osebi.

1. člen

3. člen

S tem zakonom se določajo temeljna načela, skupne osnove in
standardi enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa do
tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike
Slovenije ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov.

Po tem zakonu morajo ravnati državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: državni
organi), ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki ter posamezniki
v teh organih.

2. člen

Če se tajni podatki, zaradi izvršitev nalog z delovnega področja
državnega organa, posredujejo oziroma obravnavajo v
organizaciji, za katero ta zakon ne velja, je treba način varovanja
tajnih podatkov, ki mora biti skladen z določili tega zakona, urediti
s pogodbo.

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. podatek je sporočilo o določenem dejstvu z delovnega
področja državnega organa ter tehnično ali drugo materialno
sredstvo, tehnologija ali objekt, ki ga uporablja državni organ;

Določbe tega zakona, ki urejajo varnostno preverjanje, ne veljajo
za:

2. tajen podatek je podatek z delovnega področja državnih
organov Republike Slovenije, ki ga je treba zaradi razlogov,
določenih v tem zakonu, zavarovati pred nepoklicanimi
osebami, in ki je, v skladu s tem zakonom ali drugim
predpisom, izdanim na njegovi podlagi, določen in označen
za tajnega;

-

3. tajen podatek tuje države je podatek, ki ga je Republiki Sloveniji
oziroma njenim organom posredovala tuja država oziroma
njen organ ali mednarodna organizacija oziroma njen organ v
pričakovanju, da bo ostal tajen, ter podatek, ki je rezultat
sodelovanja Republike Slovenije oziroma njenih organov s
tujo državo ali mednarodno organizacijo oziroma njihovimi
organi, in za katerega se dogovori, da mora ostati tajen;

-

predsednika republike;
predsednika vlade;
poslance;
državne svetnike;
ministre in predstojnike vladnih služb, glede katerih generalni
sekretar vlade nima enakih pooblastil, kot jih ima minister do
organov v sestavi ministrstva;
varuha človekovih pravic in njegove namestnike;
državnega pravobranilca in njegove namestnike;
sodnike in
tožilce ter njegove namestnike.
4. člen

4. dokument ali listina je vsak napisan, narisan, natisnjen,
razmnožen, posnet, fotografiran, magneten, optičen ali kakšen
drugačen zapis, ki vsebuje tajne podatke;

Državni organ zavrne zahtevo za posredovanje podatka javnega
značaja s svojega delovnega področja oziroma ne dovoli dostopa
do teh podatkov, če gre za tajne podatke.

5. medij je vsako sredstvo, ki vsebuje tajne podatke,

Zahtevo zavrne z odločbo, v kateri mora navesti razloge, zaradi
katerih je zahtevo zavrnil.

6. .določanje tajnih podatkov je dejanje ali postopek, s katerim
se podatek v skladu s tem zakonom oceni kot tajen in se mu
določi stopnja in trajanje tajnosti;

Zoper odločbo, s katero je bilo posredovanje tajnega podatka
oziroma dostop do tajnega podatka zavrnjeno, ima stranka, ki ji je
bila zahteva zavrnjena, pravico pritožbe.

7. prenehanje tajnosti podatka je zakonita sprememba tajnega
podatka v podatek, ki je dostopen v skladu s splošnimi predpisi,
ki urejajo poslovanje državnega organa;

5. člen
Podatek se lahko določi za tajen, če se nanaša na:

8. dostop je seznanitev s tajnim podatkom ali možnost oziroma
priložnost pridobiti tajen podatek na podlagi dovoljenja za
dostop in odobritve pooblaščene osebe;

1. varnost države;
2. obrambo države in obrambne zadeve;
3. mednarodno dejavnost in mednarodne odnose Republike
Slovenije;
4. obveščevalne in varnostne dejavnosti državnih organov
Republike Slovenije;
5. sisteme, naprave, projekte in načrte, ki so pomembni za
varnost in obrambo države;
6. znanstvene, raziskovalne, tehnološke in gospodarske
zadeve, ki so pomembne za varnost in obrambo države.

9. varnostno preverjanje je poizvedba, ki jo opravi državni organ, pristojen za varnostno preverjanje, katere namen je zbrati
podatke o morebitnih varnostnih zadržkih, pomembnih za
izdajo dovoljenja za dostop posameznika do tajnih podatkov;
10. varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz
katerih izhaja, da obstajajo dvomi o zanesljivosti in lojalnosti
posameznika, ki naj bi dobil dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov;

Podatek se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom določi za tajen
samo, če je takšna določitev nujna zaradi zavarovanja interesov
Republike Slovenije in če se lahko utemeljeno pričakuje, da bi
brez takšne določitve utegnile nastati škodljive posledice za
varnost države.

11. dovoljenje za dostop do tajnih podatkov je potrdilo, ki ga izda
državni organ, pristojen za varnostno preverjanje, in s katerim
ugotovi, da ni varnostnih zadržkov za dostop posameznika
do tajnih podatkov;
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6. člen

Stopnje tajnosti in način prenehanja tajnosti podatka, ki ju je določila
pooblaščena oseba, v drugem državnem organu ni dovoljeno
spreminjati.

Podatka ni dovoljeno določiti za tajnega zato, da bi se s tem ali
zaradi tega prikrilo storjeno kaznivo dejanje, prekoračitev ali
zloraba pooblastil, ali prikrilo kakšno drugo nezakonito dejanje ali
ravnanje.

12. člen
Pooblaščena oseba lahko določi za tajen tudi podatek oziroma
dokument, ki je nastal z združevanjem ali povezovanjem podatkov,
ki sami za sebe sicer niso tajni, če tako združeni ali povezani
pomenijo podatek oziroma dokument, ki ga je potrebno zavarovati
iz razlogov, določenih s tem zakonom.

Državni organ ne sme določiti podatka za tajnega zato, da bi na
ta način preprečil, omejil ali odložil javnost svojega dela oziroma
dostop do podatka.
7. člen

Dokument, ki vsebuje tajne podatke, mora biti določen za tajnega
v celoti.

Podatek lahko velja za tajnega samo toliko časa, kolikor je to, iz
razlogov, določenih s tem zakonom, nujno potrebno.
Tajnost podatka ne preneha v primeru njegovega
nepooblaščenega razkritja, ali v primeru razkritja enakega ali
podobnega podatka.

Pooblaščena oseba mora vedno, če je le mogoče, kadar samo
manjši del dokumenta vsebuje tajne podatke, takšen del
dokumenta izločiti in ga kot posebno, z oznakami tajnosti označeno
prilogo, priložiti dokumentu.

8. člen

13. člen

Dostop do tajnih podatkov je omejen in je mogoč samo na način
in ob pogojih, določenih s tem zakonom in predpisi in splošnimi
pravnimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.

Osebe, pooblaščene za določanje tajnih podatkov v državnih
organih, so:
1. predstojnik državnega organa;
2. izvoljeni ali imenovani funkcionarji državnega organa, določeni
z zakonom oziroma splošnim aktom državnega organa,
izdanim na podlagi zakona in
3. osebe, zaposlene v državnem organu, ki jih za to pisno
pooblasti predstojnik.

Vsak, ki mu je bil zaupan tajen podatek, ali ki se je seznanil z
vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in
ohranitev njegove tajnosti.
9. člen

Pooblaščene osebe iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka
pooblastila ne morejo prenašati na tretje osebe.

Funkcionarji, delavci in druge osebe, zaposlene v državnih organih,
so dolžni varovati tajne podatke ne glede na to, kako so zanje
zvedeli.

Pooblaščena oseba, ki lahko določi višjo stopnjo tajnosti, lahko
določi tudi vse nižje stopnje tajnosti.

Dolžnost varovanja tajnih podatkov ne preneha, ko funkcionarju,
delavcu ali drugi osebi, ki dela v državnem organu, preneha
funkcija ali zaposlitev oziroma delo v državnem organu.

Stopnjo "DRŽAVNA TAJNOST" lahko določi samo predstojnik
državnega organa oziroma oseba, ki ga nadomešča.
Vsak funkcionar, delavec oziroma druga oseba, ki dela v državnem
organu, je dolžna v okviru svojih delovnih nalog oziroma pristojnosti
presojati varnostni pomen podatkov in dokumentov in predlagati
pooblaščenim osebam, če menijo, da je to potrebno, določitev
njihove tajnosti.

10. člen
Tajni podatki tuje države se v državnih organih varujejo v skladu
s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona,
oziroma v skladu s sporazumom, ki ga je s tujo državo ali
mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija.

14. člen
Podatki imajo glede na njihov varnostni pomen in možne škodljive
posledice za varnost države, ki utegnejo nastati, če bi bil tajen
podatek razkrit nepoklicani osebi, eno od naslednjih stopenj
tajnosti:

II. POGLAVJE
DOLOČANJE TAJNIH PODATKOV

1. "DRŽAVNA TAJNOST", ki se določi za podatke, katerih
razkritje nepoklicani osebi bi lahko ogrozila obstoj ali vitalne
interese Republike Slovenije;

11. člen

2. "STROGO TAJNO", ki se določi za podatke, katerih razkritje
nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo varnosti Republike
Slovenije;

Podatek določi za tajen, ob pogojih in na način, določen s tem
zakonom, pooblaščena oseba pristojnega državnega organa (v
nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba).
Podatek oziroma dokument se določi za tajnega ob njegovem
nastanku oziroma ob nastanku dokumenta.

3. "TAJNO", ki se določi za podatke, katerih razkritje nepoklicani
osebi bi lahko škodovalo varnosti Republike Slovenije;

Podatek se določi za tajnega tako, da se mu določi stopnja tajnosti
in način prenehanja tajnosti.

4. "INTERNO", ki se določi za podatke, katerih razkritje
nepoklicani osebi bi lahko škodovalo delovanju državnih
organov Republike Slovenije.
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V državnih organih se smejo za določanje stopenj tajnosti podatkov
uporabljati samo stopnje, določene v prejšnjem odstavku.

20. člen
Tajnost podatka preneha:

15. člen

na določen datum;
z nastopom določenega dogodka;
s potekom določenega časa;
s preklicem tajnosti.

Pooblaščena oseba mora na zahtevo pristojnega državnega
organa utemeljiti razloge za določitev tajnosti in navesti ali opisati
škodljive posledice, ki bi lahko nastale, če bi bil tajni podatek
razkrit nepoklicani osebi.
Pooblaščena oseba mora, če utemeljeno dvomi o potrebni stopnji
tajnosti, uporabiti nižjo stopnjo.

V primerih, ko zaradi narave stvari ali vsebine podatka ni mogoče
določiti načina prenehanja iz prejšnjega odstavka, tajnost preneha
s potekom časa, ki je določen v zakonu, ki ureja arhivsko gradivo
in arhive.

Dokumentu, ki je sestavljen iz vsebin dokumentov, ki so bili že
določeni za tajne, se mora določiti najmanj taka stopnja in trajanje
tajnosti, kot jo ima uporabljen dokument najvišje stopnje oziroma
najdaljšega roka tajnosti.

Pooblaščena oseba lahko spremeni način, ki je določen za
prenehanje tajnosti, če so za to podani utemeljeni razlogi.
Pooblaščena oseba mora v tem primeru o spremembi takoj
obvestiti vse, ki so tajen podatek prejeli, ali imajo dostop do njega.

16. člen

21. člen

Stopnjo tajnosti lahko spremeni samo pooblaščena oseba, ki je to
stopnjo določila, oziroma oseba, ki je v organu pristojna za določitev
višje stopnje tajnosti, ali oseba, ki jo je ta oseba pooblastila za
določanje tajnosti.

Tajni podatki tuje države ali mednarodne organizacije praviloma
ohranijo oznake, ki so v rabi v tuji državi ali mednarodni
organizaciji, ali pa se označijo na način, določen s tem zakonom,
pri čemer morajo biti stopnje tajnosti primerljive in morajo
zagotavljati enakovredno varovanje.

Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka mora stopnjo tajnosti
spremeniti takoj, ko se spremenijo pogoji, ki so za uporabo
posamezne stopnje določeni s tem zakonom.

22. člen
Upravičeni prejemnik tajnega podatka, ki je podatek prejel na
zakonit način, lahko, če meni, da tajnost podatka ni utemeljena ali
ustrezno določena, predlaga pooblaščeni osebi organa
spremembo tajnosti.

17. člen
Pooblaščena oseba mora preklicati tajnost podatka takoj, ko ni
več pogojev, ki so za takšen status podatka določeni s tem
zakonom.

Pooblaščena oseba je dolžna predlog iz prejšnjega odstavka
obravnavati in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja.

Preklic tajnosti podatka lahko zahteva oseba, ki ji je bila zahteva,
da dobi tajni podatek, zavrnjena.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik državnega
organa. Zoper odločitev predstojnika se stranka lahko pritoži na
Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

III. VARNOSTNO PREVERJANJE
23. člen

Predstojnik državnega organa mora redno preverjati utemeljenost
razlogov za določitev tajnosti podatkov.

Ugotavljanje morebitnih varnostnih zadržkov za pridobitev
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov se z varnostnim
preverjanjem opravi za vsakega posameznika v državnem
organu, ki bo zaradi opravljanja delovnih nalog ali funkcije
potreboval dostop do tajnih podatkov stopenj TAJNO, STROGO
TAJNO ali DRŽAVNA TAJNOST.

18. člen
Če bi imela potrditev obstoja tajnega podatka škodljive posledice
za varnost države, državni organ v primeru zahteve za
posredovanje tajnih podatkov ni dolžan niti potrditi niti zanikati
obstoja zahtevanega podatka.

24. člen
Varnostno preverjanje oseb opravi, na zahtevo državnega organa,
v katerem bo posameznik dobil dostop do tajnih podatkov, organ,
pristojen za varnostno preverjanje. Zahtevi mora biti priložena
pisna izjava posameznika za varnostno preverjanje.

19. člen
Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje tajne
podatke, mora biti označen:

-

s
z
s
s

Glede na predvideni dostop osebe do podatkov različnih stopenj
tajnosti se mora izvršiti enostavno ali razširjeno varnostno
preverjanje posameznika.

stopnjo tajnosti;
načinom prenehanja tajnosti;
podatki o pooblaščeni osebi;
podatki o pristojnem organu, če to že sicer ni razvidno.

Enostavno se varnostno preveri posameznika, ki naj bi dobil
dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO, razširjeno pa se preveri
posameznik, ki naj bi dobil dostop do tajnih podatkov stopnje
STROGO TAJNO ali DRŽAVNA TAJNOST.

Oznake iz prejšnjega odstavka se uporabijo na način, ki ustreza
vrsti in lastnostim medija.
Vlada podrobneje predpiše načine in oblike označevanja tajnosti
podatkov oziroma dokumentov.
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25. člen

organ, ki je opravil varnostno preverjanje, na zahtevo predstojnika
državnega organa, ki je preverjanje zahteval, dolžan obrazložiti
zavrnitev izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, vendar
na način, ki ne ogrozi virov varnostnega preverjanja.

Posameznike, ki bodo dobili dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
v okviru izvrševanja delovnih nalog Slovenske obveščevalno varnostne agencije, varnostno preveri agencija.
Posameznike, ki bodo dobili dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov v okviru izvrševanja delovnih nalog ministrstva za
obrambo, varnostno preveri obveščevalno varnostna služba
ministrstva za obrambo.

Če je zoper posameznika, ki ima dostop do tajnih podatkov,
sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve pravil obravnavanja
tajnih podatkov, mu mora predstojnik začasno, do
pravnomočnega zaključka postopka, preklicati dostop do tajnih
podatkov.

Ostale posameznike, ki bodo dobili dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov, varnostno preveri policija.

28. člen

Vlada predpiše način in postopek varnostnega preverjanja ter
izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Državni organ shrani dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in
izjavo o varnostnem preverjanju v posebni del kadrovske mape
posameznika, ki se lahko uporablja le v zvezi z izvajanjem določb
tega zakona oziroma predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.

26. člen
V okviru enostavnega varnostnega preverjanja organ, pristojen
za varnostno preverjanje, varnostno oceni posameznikove
navedbe v izjavi za varnostno preverjanje ter v zvezi s temi
navedbami od organov, organizacij in drugih subjektov, zahteva
podatke o zapisih posameznika v njihovih zbirkah podatkov, ki
so pomembni za ugotavljanje varnostnih zadržkov.

29. člen
Varnostno preverjanje posameznika se lahko opravi samo z
njegovo pisno privolitvijo.
Pisna privolitev je sestavni del izjave za varnostno preverjanje, v
kateri posameznik navede naslednje podatke:

Če iz ugotovitev enostavnega varnostnega preverjanja izhaja
sum varnostnega zadržka, lahko predstojnik državnega organa,
v katerem bo posameznik dobil dostop do tajnih podatkov, od
organa, pristojnega za varnostno preverjanje, zahteva razširjeno
varnostno preverjanje dejstev, povezanih z varnostnim zadržkom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ime in priimek, vključno s prejšnjimi;
datum in kraj rojstva;
državljanstvo, vključno s prejšnjimi in dvojnimi;
naslov prebivališča,
zakonski stan in število otrok;
osebe, starejše od 18 let, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s
preverjano osebo (njihova imena in priimki - tudi prejšnji -,
datumi rojstva, razmerje do preverjane osebe);
7. ime in priimek, rojstni datum in naslov prebivališča staršev ali
očima, mačehe oziroma rejnikov;
8. izobrazba in poklic, ki ga opravlja;
9. dosedanji delodajalci;
10. vojaška dolžnost;
11. predkaznovanost (neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti);
12. tekoči kazenski postopki zaradi suma storitve kaznivega
dejanja iz XXVI., XXVII., XXXIII. in XXXV. poglavja Kazenskega
zakonika Republike Slovenije;
13. odvisnost od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti;
14. stiki s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi službami;
15. izrečeni disciplinski ukrepi v obdobju zadnjih dveh let;
16. prezadolženost in finančne obveznosti oziroma prevzeta
jamstva;
17. prejšnja varnostna preverjanja.

V okviru razširjenega varnostnega preverjanja organ, pristojen
za varnostno preverjanje, varnostno oceni posameznikove
navedbe v izjavi za varnostno preverjanje ter v zvezi s temi
navedbami od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, od drugih
oseb, ki o tem kaj vedo, od drugih organov, pristojnih za varnostno
preverjanje, ali iz že obstoječih zbirk podatkov zbirajo osebne in
druge podatke, pomembne za ugotavljanje varnostnih zadržkov.
Če državni organ, pristojen za varnostno preverjanje, ne ugotovi
varnostnih zadržkov za dostop do tajnih podatkov, izda
posamezniku po enostavnem varnostnem preverjanju dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO, po razširjenem
varnostnem preverjanju pa dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopenj TAJNO, STROGO TAJNO in DRŽAVNA
TAJNOST.
Dovoljenje, skupaj z izjavo o varnostnem preverjanju, pošlje
predstojniku organa, ki je preverjanje zahteval.
27. člen

Našteti podatki predstavljajo vsebino varnostnega preverjanja.

Če državni organ, ki opravi varnostno preverjanje, ugotovi, da
obstaja varnostni zadržek, zaradi katerega ni mogoče izdati
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, obvesti predstojnika
državnega organa, ki je preverjanje zahteval, da posamezniku ni
mogoče dovoliti dostopa do tajnih podatkov stopenj TAJNO,
STROGO TAJNO ali DRŽAVNA TAJNOST.

Izjava za varnostno preverjanje se posamezniku, ki je bil varnostno
preverjen in ima dostop do tajnih podatkov, praviloma posreduje
vsakih pet let in če je v vmesnem obdobju prišlo do sprememb
dejstev, navedenih ob prejšnjem izpolnjevanju izjave, jo mora
dopolniti.

Če pri ponovnem varnostnem preverjanju državni organ, pristojen
za varnostno preverjanje, ugotovi varnostne zadržke, zaradi
katerih ni mogoče izdati dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
mora predstojnika organa, v katerem je posameznik zaposlen,
obvestiti, da dovoljenje za dostop do tajnih podatkov preklicuje.

Posameznika, ki ima dostop do podatkov stopnje tajnosti TAJNO,
je treba ponovno preveriti praviloma vsakih deset let,
posameznika, ki ima dostop do podatkov stopenj STROGO
TAJNO in DRŽAVNA TAJNOST, pa je treba praviloma ponovno
preveriti najmanj na vsakih pet let. Postopek ponovnega
preverjanja je enak postopku prvega preverjanja, razen če ni z
zakonom ali mednarodno pogodbo določeno drugače.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena je državni
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30. člen
h > H
Varnostni zadržki, na katerih lahko temelji zavrnitev izdaje
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov državnih organov, so
zlasti:

-

Začasno dovoljenje velja do zaključka varnostnega preverjanja,
vendar največ mesec dni.

IV. POGLAVJE

lažne navedbe podatkov v izjavi za varnostno preverjanje;
navedbe v izjavi za varnostno preverjanje od točke 11 do
vključno točke 16, ki vzbujajo utemeljene dvome v varnostno
primernost posameznika za dostop do tajnih podatkov;
drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi
pogodbami.

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN NJIHOVO
VAROVANJE
34. člen

31. člen

i

Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tisti posamezniki,
ki se morajo z njimi seznaniti zaradi službene dolžnosti, in ki imajo
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.

Državni organi, ki pri izvajanju svojih nalog obravnavajo tajne
podatke stopenj TAJNO, STROGO TAJNO ali DRŽAVNA
TAJNOST, vodijo evidenco dovoljenj za dostop do teh tajnih
podatkov. V evidenci vodijo: posameznikove identifikacijske
podatke, datum in rezultat varnostnega preverjanja, kdo ga je
opravil in ponovna varnostna preverjanja.

Nihče ne sme dobiti tajnega podatka prej in v večjem obsegu, kot
je to potrebno za opravljanje njegovih službenih dolžnosti.
Posameznik lahko pridobi pravico dostopa le do tajnih podatkov
določene stopnje tajnosti. Posameznik, ki ima pravico dostopa do
podatkov višje stopnje tajnosti, ima hkrati pravico dostopa do
podatkov nižje stopnje tajnosti.

Državni organi, pristojni za varnostno preverjanje, vodijo evidenco
posameznikov, ki so jih varnostno preverili. V evidenci se vodijo:
posameznikovi identifikacijski podatki, kdo in kdaj je preverjanje
naročil, kdaj je bilo preverjanje opravljeno, rezultat preverjanja in
podatki o izdanem dovoljenju za dostop do tajnih podatkov.

35. člen

Podatke o varnostnem preverjanju hrani državni organ, ki je
preverjanje izvršil.

Dostop do tajnih podatkov lahko posamezniku, ki ima dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov, odobri predstojnik oziroma druga
oseba, ki je v državnem organu za to pooblaščena.

Podatki o varnostnem preverjanju se lahko uporabljajo le za
namene, za katere so bili zbrani. Hranijo se toliko časa, dokler
ima posameznik pravico dostopa do tajnih podatkov, nakar se
obravnavajo skladno z določili zakona o arhivskem gradivu in
arhivu.

Posameznik, ki mu je bil odobren dostop do tajnih podatkov, mora
pred tem s pisno izjavo potrditi, da je seznanjen s predpisi, ki
urejajo varovanje tajnih podatkov in se z njo zavezati, da bo s
tajnim podatkom ravnal v skladu s temi predpisi.

Posameznik, ki je bil varnostno preverjen, nima dostopa do tistih
podatkov o svojem varnostnem preverjanju, ki bi ogrozili vire
varnostnega preverjanja.

36. člen
Posameznik, ki mu je bil dovoljen dostop do tajnih podatkov, teh
podatkov ne sme posredovati tretjim osebam.

32. člen
Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov je
dopustna pritožba prizadetega posameznika.

Posameznik, ki mu je bil dovoljen dostop do tajnega podatka, tega
ne sme uporabljati za druge namene kot za tiste, za katere je
podatek prejel.

O pritožbi odloča predstojnik državnega organa, v katerem
posameznik dela.

37. člen

O tožbi odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki ureja
postopek v upravnem sporu. V postopku, v katerem se odloča o
tožbi, je javnost izključena.

Tajni podatki se lahko drugim državnim organom, ki morajo ravnati
po tem zakonu oziroma posameznikom v teh organih in
organizacijah posredujejo samo na podlagi pisnega dovoljenja
predstojnika oziroma za to pooblaščene osebe, v primerih in pod
pogoji, ki so za to določeni s tem zakonom in predpisi; sprejetimi
na njegovi podlagi.

33. člen

38. člen

Predstojnik državnega organa lahko v izjemnih primerih, zaradi
izvedbe neodložljivih nalog, posamezniku še pred zaključkom
varnostnega preverjanja začasno dovoli dostop do tajnih podatkov
stopnje TAJNO, če po pregledu izjave za varnostno preverjanje
oceni, da ni varnostnih zadržkov, oziroma do tajnih podatkov
stopenj STROGO TAJNO ali DRŽAVNA TAJNOST, če po
enostavnem varnostnem preverjanju niso bili ugotovljeni varnostni
zadržki.

Predstojnik oziroma pooblaščena oseba lahko posreduje tajne
podatke organizacijam, za katere ne velja ta zakon oziroma
posameznikom v takšnih organizacijah samo, če je to nujno
potrebno za izvršitev nalog državnega organa, pri čemer mora:

Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov je
dopusten upravni spor.

18. februar 2000

1. predhodno preveriti, ali ima takšna organizacija možnost
varovanja tajnih podatkov v skladu s tem zakonom;
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2. zagotoviti primerno varnostno preverjanje vseh
posameznikov, ki bodo v takšni organizaciji po službeni
dolžnosti imeli dostop do tajnih podatkov;

10. varovanje povezav z drugimi informacijskimi sistemi;
11. varovanje prenosa tajnih podatkov po telekomunikacijskih
zvezah.

3. zagotoviti, da so posamezniki iz prejšnje točke seznanjeni s
svojo odgovornostjo varovati tajne podatke v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi;

42. člen
Tajne podatke se v državnih organih hrani na način, ki zagotavlja
dostop samo tistim posameznikom, ki so pooblaščeni za dostop
v skladu z 34. členom tega zakona.

4. zagotoviti, da je dostop do tajnih podatkov državnega organa
v organizaciji dovoljen samo tistim posameznikom, ki morajo
imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti v zvezi
z nalogo, ki jo organizacija izvaja za državni organ.

Tajni podatki se lahko pošiljajo izven prostorov državnega organa
samo ob upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov in
postopkov, ki morajo zagotoviti, da jih prejme samo posameznik,
ki so mu namenjeni, in ki je do njih, v skladu s tem zakonom,
upravičen. Postopki in ukrepi, ki se predpišejo za pošiljanje oziroma
distribucijo tajnih podatkov izven prostorov državnega organa,
morajo upoštevati določeno stopnjo tajnosti teh podatkov.

Dolžnosti varovanja tajnih podatkov, ki izhajajo iz prejšnjega
odstavka, morajo biti urejene s pogodbo ali drugim aktom, ki ureja
posredovanje tajnih podatkov organizacijam, gospodarskim
družbam in drugim subjektom, za katere ta zakon ne velja.
Sestavni del ureditve razmerij posredovanja tajnih podatkov med
državnim organom in organizacijo, za katero ta zakon ne velja,
mora biti tudi določitev načina varovanja podatkov, ki bodo nastali
v okviru sodelovanja državnega organa in organizacije, in ki jih je,
zaradi razlogov, določenih s tem zakonom, treba določiti za tajne.

Državni organi tajnih podatkov ne smejo prenašati ali posredovati
po nezaščitenih telekomunikacijskih sredstvih.
Dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke, se lahko razmnožujejo
samo v tistem številu kopij, ki ustreza številu oseb, ki so v skladu
s tem zakonom pridobile pravico do dostopa do tajnih podatkov.

39. člen

Medije, ki vsebujejo tajne podatke, se po preteku roka hrambe
uniči tako, da ni mogoča rekonstrukcija tajnih podatkov, ki jih
vsebujejo.

Državni organ, organizacija ali posameznik, ki je dobil tajne
podatke od pristojnega organa, teh podatkov brez soglasja tega
organa ne sme posredovati drugim organom, organizacijam ali
posameznikom.

Vlada podrobneje predpiše fizične, organizacijske ter tehnične
ukrepe in postopke za varovanje tajnih podatkov.

40. člen

43. člen

Predstojnik ali pooblaščena oseba državnega organa mora
vzpostaviti ažuren pregled in kontrolo nad distribucijo tajnih
podatkov izven organa. Iz pregleda mora biti razvidno, kdaj in
komu so bili tajni podatki posredovani.

Funkcionarji, delavci in drugi zaposleni v državnih organih so v
skladu s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo glede varovanja
tajnih podatkov, disciplinsko, kazensko in odškodninsko odgovorni
za ravnanje, ki je v nasprotju s tem zakonom in predpisi, sprejetimi
na podlagi tega zakona.

41. člen

Osebe iz prejšnjega odstavka, ki ugotovijo, da je prišlo do izgube
ali nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov, morajo o tem takoj
obvestiti predstojnika oziroma pooblaščeno osebo.

V vsakem državnemu organu se mora v skladu s tem zakonom
in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, vzpostaviti sistem
postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza
določeni stopnji tajnosti in onemogoča njihovo nepooblaščeno
razkritje.

Prejemnik tajnih podatkov iz 38. oziroma 39. člena tega zakona,
ki ugotovi, da je prišlo do izgube tajnega podatka oziroma da je bil
tajen podatek sporočen ali izročen nepoklicani osebi, mora o tem
takoj obvestiti predstojnika ali pooblaščeno osebo državnega
organa, ki mu je tajne podatke posredoval oziroma sporočil.

Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo obsegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

splošne varnostne ukrepe;
varovanje posameznikov, ki imajo dostop do tajnih podatkov;
varovanje prostorov;
način označevanja stopenj tajnosti;
varovanje strojne in programske opreme, s katero se
obravnavajo tajni podatki;
seznanitev delavcev in funkcionarjev z ukrepi in postopki,
določenimi za varovanje tajnih podatkov;
kontrolo in evidentiranje dostopa do tajnih podatkov;
kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije tajnih
podatkov;
varovanje dokumentov oziroma dokumentarnega gradiva in
medijev, ki vsebujejo tajne podatke;
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Predstojnik oziroma pooblaščena oseba pristojnega državnega
organa mora takoj pričeti s preiskavo za ugotovitev okoliščin,
zaradi katerih je prišlo do izgube ali razkritja tajnih podatkov
nepoklicani osebi, ter ukreniti vse potrebno, da se odpravijo
škodljive posledice in prepreči ponovitev izgube oziroma
nepooblaščenega razkritja.
44. člen
Delavec ali funkcionar državnega organa, ki krši dolžnost
varovanja tajnih podatkov, je disciplinsko odgovoren za hujšo
kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti.
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3. pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje tega
zakona;

NADZOR

4. daje mnenje k skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju
in dostopu do tajnih podatkov s tem zakonom;

45. člen

5. koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno
preverjanje;

Za notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov,
sprejetih na njegovi podlagi, so odgovorni predstojniki državnih
organov.

6. predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov in
7. opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi
na podlagi tega zakona.

Predstojnik državnega organa lahko za opravljanje notranjega
nadzora pooblasti določenega delavca organa.
V večjih državnih organih oziroma po potrebi se za notranji nadzor
in druge strokovne naloge v zvezi z določanjem in varovanjem
tajnih podatkov sistemizira posebno delovno mesto.

VI. POGLAVJE

46. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z notranjim nadzorom se mora v vseh državnih organih zagotoviti
redno spremljanje in ocena posameznih dejavnosti in dejavnost
organa v celoti glede izvajanja tega zakona in predpisov in
ukrepov, sprejetih na njegovi podlagi. Z notranjim nadzorom se
ugotavlja zlasti:
1.
2.
3.
4.

48. člen
Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona izda predpise iz tretjega odstavka 19. člena, četrtega
odstavka 25. člena in šestega odstavka 42. člena tega zakona.

kršitve v zvezi z določanjem tajnosti podatkov;
kršitve glede veljavnosti in prenehanja tajnosti;
kršitve v zvezi z dostopom do podatkov;
kršitve ali pomanjkljivosti pri izvajanju predpisanih postopkov
in ukrepov varovanja tajnih podatkov.

49. člen
Državni organi morajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona
sprejeti splošne akte za njegovo uveljavitev oziroma obstoječe
akte uskladiti z določbami tega zakona.

Za kršitev iz prejšnjega odstavka se šteje vsako dejanje ali
opustitev storjena naklepno ali iz malomarnosti, ki ima za
posledico:

50. člen

1. določitev tajnosti v nasprotju s tem zakonom in predpisi,
sprejetimi na njegovi podlagi;
2. nepotrebno podaljševanje veljave tajnosti podatkov;
3. razkritje tajnih podatkov nepoklicani osebi ali
4. izgubo tajnih podatkov.

Vlada Republike Slovenije ustanovi urad iz 47. člena tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
51. člen

Vsaka kršitev iz prejšnjega odstavka pomeni hujšo kršitev
delovnih obveznosti.

Tajni podatki, ki so bili določeni pred uveljavitvijo tega zakona na
podlagi drugih zakonov in splošnih aktov, ostanejo tajni ne glede
na njihovo stopnjo in poimenovanje tajnosti.

47. člen

Tajni podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se obravnavajo
na naslednji način:

Vlada za izvajanje nadzorstva nad jzvrševanjem tega zakona in
drugih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ustanovi Urad za
nadzor nad tajnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: urad),

-

Urad opravlja zlasti naslednje naloge:

-

1. spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih
podatkov in skrbi za razvoj in uveljavljanje fizičnih,
organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih
podatkov v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri
nosilcih javnih pooblastil ter v organizacijah, ki pridobijo ali
razpolagajo s tajnimi podatki;

-

podatki z oznako DRŽAVNA TAJNOST
SKRIVNOST kot DRŽAVNA TAJNOST;
podatki URADNA TAJNOST ali URADNA
STROGO ZAUPNO kot STROGO TAJNO;
podatki URADNA TAJNOST ali URADNA
ZAUPNO kot TAJNO in
podatki URADNA TAJNOST ali URADNA
INTERNO kot INTERNO.

ali DRŽAVNA
SKRIVNOST SKRIVNOST SKRIVNOST -

52. člen
2. skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in
mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov ter na
tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in
mednarodnih organizacij;
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV IN POGLAVITNE REŠITVE

i
Predlog zakona vsebuje šest poglavij, in sicer:

iz dosega javnosti. V 4. členu so opredeljeni razlogi in način
zavrnitve zahteve za posredovanje podatkov javnega značaja z
delovnega področja državnega organa.

I.
II.
III.
IV.

SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
DOLOČANJE TAJNIH PODATKOV
VARNOSTNO PREVERJANJE
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN NJIHOVO
VAROVANJE
V. NADZOR
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Predlog zakona v tem delu zelo natančno določa pogoje in razloge,
ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko določen podatek določi za
tajen (5. člen). Poleg tega so opredeljeni tudi primeri, v katerih
državni organi ne smejo določiti podatkov za tajne (6. člen).
Izjemno pomembne temeljne določbe so tudi tiste, ki urejajo
veljavnost tajnosti podatka oziroma načine in razloge za
prenehanje tajnosti (7. člen).

Pri pripravi predloga zakona je bila velika pozornost posvečena
oblikovanju temeljnih načel in definicij temeljnih pojmov, ki imajo
za celoten koncept zakona in njegovo uresničevanje v praksi
velik pomen. Poleg veljave in učinkov, ki jih imajo te določbe in
opredelitve že same po sebi, so tudi podlaga ter vodilo za
interpretacijo in ustrezno uporabo vseh drugih določb in pravil.
Posebej pomembne so opredelitve posameznih izrazov, čeprav
so uveljavljene samo za potrebe predlaganega zakona. Jasna
opredelitev in dosledna uporaba ključnih pojmov je prav na
področju določanja, varovanja ter dostopa do tajnih podatkov
temeljnega pomena. Po eni strani je treba tudi na tak način uveljaviti
enotna merila in standarde v državnih organih, po drugi pa je to
nujno zaradi primerljivosti v mednarodnih odnosih.

V temeljna načela in določbe je vgrajena odgovornost za varovanje
tajnosti (8. člen) in dolžnost funkcionarjev, delavcev in drugih
zaposlenih v državnih organih varovati tajnost podatkov (9. člen).
V 10. členu je urejeno varovanje tajnih podatkov tujih držav in
mednarodnih organizacij.
Drugo poglavje, "Določanje tajnih podatkov", poleg postopka, po
katerem se določa tajnost podatkov v državnih organih, opredeljuje
tudi pooblaščene osebe, ki so v državnih organih pristojne za
določanje tajnosti.

To velja zlasti za pojme, kot so: tajnost, skrivnost, zaupnost.
Sedaj te pojme v pravni praksi zelo različno uporabljamo - včasih
kot sinonime, drugič zopet z zelo različnim pomenom. V
vsakdanjem življenju to sicer ne povzroča kakšnih posebnih težav
in nesporazumov, drugače pa je to v pravnih aktih. Kvaliteta
slehernega pravnega predpisa je v veliki meri odvisna od jasnosti
in natančnosti pravnih norm, ki jih vsebuje - te pa so lahko jasne
in natančne samo, če so natančni pojmi, ki jih uporablja. To še
posebej velja za pojme, ki imajo za vsebino zakona temeljni pomen.

Natančno je opredeljen način, na katerega se podatek določi za
tajen, kako se tajnost označi in kaj mora biti obvezna vsebina
takšne določitve.
Posebej velja opozoriti na 14. člen, v katerem so glede na varnostni
pomen podatkov, njihovo uporabnost ali občutljivost oziroma glede
na škodljive posledice za varnost države, ki lahko nastanejo
zaradi njihovega nepooblaščenega razkritja, določene štiri stopnje
tajnosti, in sicer: "DRŽAVNA TAJNOST", "STROGO TAJNO",
"TAJNO" in "INTERNO". Takšno označevanje oziroma takšna
gradacija stopenj je pri nas novost. V naših sedaj veljavnih predpisih
poleg različnih vrst tajnosti: državna, uradna, vojaška in poslovna
razlikujemo tudi različne stopnje zaupnosti: strogo zaupno, zaupno
in interno, pri čemer npr. državna tajnost pomeni obenem vrsto
tajnosti in stopnjo zaupnosti. Če primerjamo našo sedanjo ureditev
označevanja tajnih podatkov s tisto, ki je uveljavljena v državah
EU ali v ZDA, lahko ugotovimo, da imajo vse tri ali štiri različne
stopnje tajnosti, ne da bi pri tem ločevali različne vrste tajnosti.

V predlogu zakona je zato opredeljena in predlagana dosledna
uporaba izraza "tajnost" in "tajen podatek". Ta izraz je predlagan
že v samem naslovu zakona. Glede na bližnjo vključitev Republike
Slovenije in že obstoječega članstva v številnih mednarodnih
organizacijah ter sklepanja različnih mednarodnih (dvostranskih
in večstranskih) sporazumov je bilo treba pri uveljavljanju, uporabi
in opredeljevanju posameznih izrazov upoštevati tudi njihovo
uporabo in pomen, ki ga imajo ti v državah članicah Evropske
unije in ZDA ter v praksi nekaterih mednarodnih organizacij.

Tako ima npr. ameriška ureditev tri stopnje tajnosti, in sicer: TOP
SECRET, SECRET in CONFIDENTIAL, nemška štiri, in sicer:
STRENG GEHEIM, GEHEIM, VERTRAULICH in NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH, ter NATO štiri, in sicer: TOP SECRET,
SECRET, CONFIDENTIAL in RESTRICTED. V predlogu zakona
je predlagatelj označevanje tajnih podatkov v celoti prilagodil
načinu označevanja v omenjenih državah oz. organizaciji, kar je
v mednarodnih odnosih izjemno pomembno, saj daje zagotovilo,
da imajo v teh odnosih podatki ene ali druge države enako stopnjo
tajnosti in enak režim varovanja.

V skladu s tem so v 2. členu opredeljeni izrazi, kot so: podatek,
tajen podatek, tajen podatek tuje države, dokument, medij,
določanje tajnih podatkov, dostop, prenehanje tajnosti, varnostno
preverjanje, varnostni zadržek, dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov, pristojni državni organ in škodljive posledice za varnost
države.
3. člen predloga zakona določa subjekte, ki morajo pri
obravnavanju tajnih podatkov ravnati po tem zakonu, in način
uveljavljanja režima varovanja tajnih podatkov, kot ga določa ta
zakon, pri subjektih, ki zaradi izvajanja nalog državnega organa
dobijo dostop do tajnih podatkov, pa za njih ta zakon ne velja.,
Drugi odstavek tega člena določa funkcije oziroma položaje v
državnih organih, na katerih imajo posamezniki, ki jih zasedajo,
pri izvajanju svojega dela sicer dostop do tajnih podatkov, vendar
jih za dostop do teh podatkov ni potrebno varnostno preveriti.

Določena stopnja tajnosti ima seveda velik pomen • na konkretno
stopnjo se veže vrsta različnih nasledkov: od tega, kdo lahko
dobi dostop do določene stopnje tajnosti, do čisto organizacijskih
in tehničnih ukrepov varovanja. V skladu s tem je določena stopnja
tajnosti v predlogu zakona podvržena določenemu režimu, ki se
v pomembnih pogledih razlikuje od režima, ki velja za drugačne
stopnje tajnosti. Te razlike se nanašajo zlasti na vprašanja
pooblaščenosti, dostopnosti in varovanja podatkov.

Določitev nekega podatka z delovnega področja državnega
organa za tajnega pomeni ta podatek za določeno obdobje izključiti
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V tem poglavju so zelo podobno razdelani tudi načini oziroma
razlogi, kdaj določen podatek preneha biti tajen. Tudi to je v vseh
pravnih ureditvah držav članic EU in v ZDA eno ključnih vprašanj
tega področja. V bistvu gre za tako pomembno vprašanje, kot je
pomembna sama določitev določenega podatka za tajnega. Zato
predlog zakona za prenehanje tajnosti predvideva enakovredne
razloge in načine tistim, ki opravičujejo in so potrebni za določitev
podatkov za tajne.

Člen 31 določa, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov,
način in vsebino vodenja podatkov, ki nastanejo v zvezi s
preverjanjem posameznika, čas hrambe teh podatkov ter
omejitev pravice posameznika za dostop do določenih podatkov.
Zaradi zavrnitve izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
se posameznik pritoži predstojniku, lahko pa tudi, če meni, da so
mu bile zaradi tega, ker na podlagi varnostnega preverjanja ni
dobil dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, kršene njegove
pravice,sproži upravni spor. O sporu v postopku, iz katerega je
javnost izključena, odloča upravno sodišče.

Predlog zakona določa oznake, ki jih morajo vsebovati tajne listine,
način prenehanja tajnosti in označevanje tajnih podatkov tujih
držav ali mednarodnih organizacij.

Zakon predstojniku omogoča, da lahko v izjemnih primerih zaradi
izvedbe neodložljivih nalog posamezniku začasno, še pred
zaključkom varnostnega preverjanja, dovoli dostop do tajnih
podatkov.

Kot novost v sistemu varovanja tajnih podatkov se v tretjem
poglavju zakona ureja varnostno preverjanje oseb, ki lahko dobijo
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Zakon predvideva, da se
morebitni varnostni zadržki za pridobitev dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov ugotavljajo z enostavnim in razširjenim varnostnim
preverjanjem. Enostavno preverjanje je namenjeno preverjanju
varnostnih zadržkov za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO
in predvideva le preverjanje skozi obstoječe zbirke podatkov.
Razširjeno varnostno preverjanje, v okviru katerega se preverjajo
varnostni zadržki za pridobitev dovoljenja za dostop do podatkov
stopenj DRŽAVNA TAJNOST ali STROGO TAJNO, pa se
ugotavljajo z preverjanjem v obstoječih zbirkah podatkov državnih
organov in drugih upravljavcev zbirk osebnih podatkov ter z
dodatnimi operativnimi poizvedbami, ki jih opravi organ, pristojen
za varnostno preverjanje.

V četrtem poglavju je opredeljen dostop do tajnih podatkov in
njihovo varovanje. Vprašanja dostopa do tajnih podatkov enake
ali podobne stopnje tajnosti morajo biti v načelu enotno urejene v
celi državni oblastni strukturi. Gre za ključna vprašanja varovanja
državne tajnosti in državnih interesov.
Dostop do tajnih podatkov mora biti skrajno restriktiven. Predlog
zakona zato zelo natančno uveljavlja in vzpostavlja za to potrebne
postopke in ukrepe. Tudi te določbe predloga zakona so
konsistentne s celotnim konceptom, in sicer: restriktivnost pri
določanju tajnih podatkov, vendar pa tudi restriktivnost pri dostopu
do takšnih podatkov.

Varnostno preverjanje opravi, na podlagi zahteve predstojnika
organa, v katerem bo posameznik delal na delovnem mestu, na
katerem bo imel dostop do tajnih podatkov in na podlagi pisne
privolitve posameznika, policija. SOVA preverja posameznike, ki
bodo dobili dostop do podatkov v okviru izvrševanja delovnih
nalog te agencije, OVS pa posameznike, ki bodo dobili dostop do
tajnih podatkov v okviru izvrševanja delovnih nalog ministrstva
za obrambo. Pri posameznem preverjanju vsaka od služb,
pristojnih za preverjanje, od druge zahteva podatke, pomembne
za ugotavljanje varnostnih zadržkov. Način in postopek
varnostnega preverjanja predpiše vlada

Poleg tega so v tem poglavju določene skupne in enotne osnove
in standardi varovanja tajnih podatkov, ki jih je potrebno uveljaviti
in podobno konkretizirati v vseh državnih organih, in dolžnosti
predstojnika državnega organa v zvezi s tem.
Člen 38 natančneje predpisuje sestavine režima varovanja tajnih
podatkov, ki ga je potrebno zagotoviti pri organizacijah (npr.
gospodarskih družbah, bankah, društvih), za katere ta zakon ne
velja, pa jim je tajne podatke zaradi izvajanja nalog državnega
organa nujno potrebno posredovati.
Peto poglavje vsebuje določbe o nadzoru nad izvrševanjem
zakona oziroma, natančneje rečeno,, nadzor nad spoštovanjem
enotnih pravnih pravil glede določanja, varovanja in dostopa do
tajnih podatkov v državnih organih Republike Slovenije.

Kadar pri varnostnem preverjanju ni bilo ugotovljenih varnostnih
zadržkov, organ, pristojen za varnostno preverjanje, izda
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, sicer pa predstojnika naročnika preverjanja obvesti, da zaradi varnostnih zadržkov
dovoljenja ni mogoče izdati. Predstojnik lahko zahteva obrazložitev
zavrnitve dovoljenja - tako pri prvem, kot pri ponovnem
varnostnem preverjanju vendar organu, ki je opravil varnostno
preverjanje, ni treba posredovati podatkov, ki bi ogrozili vire
varnostnega preverjanja.

Glede na popolnoma nov koncept pravne ureditve področja
določanja in varovanja tajnih podatkov v državnih organih se
predlaga temu ustrezna vzpostavitev nekaterih novih
organizacijskih oblik. Tako naj bi vlada oblikovala posebno
organizacijsko enot za nadzor nad določanjem, varovanjem in
dostopom do tajnih podatkov z delovnega področja državnih
organov, z vrsto točno določenih strokovnih in inšpekcijskih nalog
na tem področju.

Člen 29 predloga zakona določa vsebino izjave za varnostno
preverjanje, v kateri so navedeni podatki, ki so predmet
varnostnega preverjanja. Isti člen ureja postopke ponovnega
preverjanja po preteku določenega obdobja.

V zadnjem, to je šestem poglavju, so prehodne in končne določbe,
v katerih je med drugim določeno, katere podzakonske akte in v
katerem roku je potrebno sprejeti, ter rok za ustanovitev urada.
Določen je tudi način obravnavanja tajnih podatkov, označenih z
oznakami tajnosti, veljavnimi pred sprejetjem tega zakona.

Zakon določa tudi okvirna merila za ugotavljanje varnostnih
zadržkov, na katerih lahko temelji zavrnitev izdaje dovoljenja za
dostop do tajnih podatkov državnih organov.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Zakon o določanju in varovanju ter dostopu do tajnih podatkov v
državnih organih Republike Slovenije

4)Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
konec 2000

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5) ah so zgoraj navedeni pravni vin es prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

ne

Evropski sporazum ne obravnava področja določanja in
varovanja tajnih podatkov

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?
ne

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGAMA. OECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

ne

3) Skladnost predloga akta $ predpisi e§
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda es in upoštevanje roka za uskladitev
da, rok je leto 2001

Določbe zakona se dotikajo nekaterih določb "Directeve 95/46/
ECof the European Parliament and the council in the protection of
individuals whit regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data" ter "Directive 97/66/EC on the
processing of personal data and the protection of privacy in the
telecommunications sector"

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

Mojca Maček, l.r.
DRŽAVNA PODSEKRETARKA

da
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Podpis ministra oziroma
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mag. Slavko Debelak, l.r.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

KAZENSKOPRAVNE

0

KORUPCIJI

(MKKK)

EPA 1078-11-

-

dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve;
Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje;
Mitja GASPARI, minister za finance;
dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej PODVRŠIČ, generalni direktor policije;
- Klavdijo STROLIGO, direktor Urada za preprečevanje pranja
denarja v Ministrstvu za finance;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Drago KOS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve;
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3. februarja 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KAZENSKOPRAVNE
KONVENCIJE O KORUPCIJI,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah, s predlogom,
da jo Državni zbor Republike Slovenije obravnava na februarski
seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

"I.člen

2. člen

Ratificira se Kazenskopravna konvencija o korupciji, sestavljena
v Strasbourgu 27. januarja 1999.

Kazenskopravna konvencija se v angleškem jeziku in v prevodu
v slovenskem jeziku glasi:
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sporazum o ustanovitvi "Skupine držav proti korupciji - GRECO",
ki želi izboljšati sposobnost svojih članic za boj proti korupciji ob
upoštevanju skladnosti z njihovimi prizadevanji na tem področju,

UVOD
Države članice Sveta Evrope ter druge države, ki so podpisnice
te konvencije, so se

sporazumele, kot sledi:

ob upoštevanju dejstva, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo
enotnost med njegovimi članicami;
ob priznavanju pomembnosti razvijanja sodelovanja z drugimi
državami podpisnicami te konvencije;

I. POGLAVJE - UPORABA IZRAZOV

prepričane o nujnosti izvajanja splošne kazenske politike kot
prednostne zadeve za zaščito družbe pred korupcijo, vključno s
sprejetjem ustrezne zakonodaje in preventivnih ukrepov;

1. člen - Uporaba izrazov
Za namene te konvencije;
a) se "javni uslužbenec" razume, kot so izrazi "funkcionar",
"uradnik", "župan", "minister" ali "sodnik" opredeljeni v notranjem
pravu države, v kateri ta oseba opravlja določeno funkcijo, in kot
se uporablja v njenem kazenskem pravu;

ob poudarjanju dejstva, da korupcija ogroža načelo pravne države,
demokracijo in človekove pravice, spodkopava dobro upravljanje,
poštenost in socialne pravice, izkrivlja konkurenco, ovira
gospodarski razvoj in ogroža stabilnost demokratičnih ustanov
in moralnih temeljev družbe;

b) izraz "sodnik", naveden v pododstavku a) zgoraj, vključuje
tožilce in nosilce sodnih funkcij;

prepričane, da učinkovit boj proti korupciji zahteva povečano,
hitro in dobro delujoče mednarodno sodelovanje pri kazenskih
zadevah;

c) pri postopkih, ki vključujejo javne uslužbence druge države,
lahko država tožnica uporabi izraz javni uslužbenec samo, če je
tak izraz v skladu z njenim notranjim pravom;

ob odobravanju razvoja v zadnjem času, ki nadalje pospešuje
mednarodno razumevanje in sodelovanje v boju s korupcijo,
vključno z dejavnostmi Združenih narodov, Svetovne banke,
Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske
organizacije, Organizacije ameriških držav, OECD in Evropske
unije;

d) "pravna oseba" pomeni subjekt, ki ima tak status po veljavnem
notranjem pravu, razen držav ali drugih teles, ki imajo javna
pooblastila, in javnih mednarodnih organizacij.

ob upoštevanju Akcijskega programa proti korupciji, ki ga je Odbor
ministrov Sveta Evrope sprejel novembra 1996 po priporočilih 19.
konference evropskih ministrov za pravosodje (La Valetta, 1994);

II. POGLAVJE - UKREPI. KI JIH JE
TREBA SPREJETI NA DRŽAVNI RAVNI

ob sklicevanju na pomen sodelovanja držav nečlanic pri
dejavnostih Sveta Evrope proti korupciji in ob odobravanju
njihovega dragocenega prispevka k izvajanju Akcijskega
programa proti korupciji;

2. člen - Aktivno podkupovanje domačih javnih
uslužbencev

ob nadaljnjem sklicevanju na Resolucijo št. 1, sprejeto na 21.
konferenci evropskih pravosodnih ministrov (Praga, 1997), ki je
priporočila pospešeno izvajanje Akcijskega programa proti
korupciji in je zlasti zahtevala, naj se sprejme kazenskopravna
konvencija, ki bi zagotavljala usklajeno inkriminacijo korupcijskih
kaznivih dejanj, povečano sodelovanje pri preganjanju takih
kaznivih dejanj kakor tudi učinkovit mehanizem za njihovo
nadaljnjo obravnavo, ki je enakopravno na razpolago državam
članicam in nečlanicam;

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje,
če je storjeno naklepno, neposredno ali posredno obljubljanje,
ponujanje ali dajanje nedovoljenih koristi njenim javnim
uslužbencem s strani katere koli osebe, zanje ali za kogar koli
drugega, da bi opravili uradno dejanje ali da ga ne bi opravili.

ob upoštevanju dejstva, da so se predsedniki (držav in vlad Sveta
Evrope na svojem drugem vrhu, ki je bil 10. in 11. oktobra 1997 v
Strasbourgu, odločili, da poiščejo skupne odgovore na izzive, ki
jih postavlja naraščanje korupcije, in sprejeli Akcijski načrt, ki je
za pospešitev sodelovanja v boju proti korupciji, vključno s
povezavami z organiziranim kriminalom in pranjem denarja, Odboru
ministrov med drugim svetoval, da zagotovi hitro dokončanje
mednarodnopravnih dokumentov v skladu z Akcijskim programom
proti korupciji;

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje,
če je storjeno naklepno, neposredno ali posredno terjanje ali
sprejemanje kakršnih koli nedovoljenih koristi za katere koli javne
uslužbence, zanje ali za kogar koli drugega, ali sprejemanje
ponudbe ali obljube takšnih koristi zato, da bi opravili uradno
dejanje ali da ga ne bi opravili.

3. člen - Pasivno podkupovanje domačih javnih
uslužbencev

4. člen - Podkupovanje članov domačih skupščinskih
teles

nadalje, ob upoštevanju dejstva, da Resolucija (97) 24 o 20 vodilnih
načelih boja proti korupciji, ki jo je Odbor ministrov sprejel 6.
novembra 1997 na svoji 101. seji, poudarja nujnost hitrega
dokončanja priprave mednarodnopravnih dokumentov v skladu
z Akcijskim programom proti korupciji;

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, kadar vključuje osebo, ki je
članica katerega koli domačega skupščinskega telesa, ki izvaja
zakonodajna ali upravna pooblastila.

glede na sprejem Resolucije (98) 7, ki jo je sprejel Odbor ministrov
na svoji 102. seji 4. maja 1998, ki dovoljuje delni in razširjeni
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5. člen - Podkupovanje tujih javnih uslužbencev

sodnih funkcij ali uslužbence katerega koli mednarodnega
sodišča, katerega jurisdikcijo pogodbenica sprejema.

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, če vključuje javnega
uslužbenca iz druge države.

12. člen - Nezakonito posredovanje
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
neposredno ali posredno obljubljanje, dajanje ali ponujanje, če je
to storjeno naklepno, kakršnih koli nedovoljenih koristi komur
koli, ki trdi ali potrjuje, da je sposoben neprimerno vplivati na
odločanje katere koli osebe, navedene v 2., 4. do 6. ter 9. do 11.
členu, če je nedovoljena korist namenjena njemu ali komur koli
drugemu, kakor tudi terjanje, prejemanje ali sprejem ponudbe ali
obljube takšnih koristi ob upoštevanju takšnega vpliva, ne glede
na to, ali je prišlo do vplivanja in ne glede na to, ali je domnevni
vpliv pripeljal do nameravanega rezultata.

6. člen - Podkupovanje članov tujih skupščinskih teles
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, če vključuje osebo, ki je
članica katerega koli skupščinskega telesa, ki izvaja zakonska
in upravna pooblastila v drugi državi.
7. člen - Aktivno podkupovanje v zasebnem sektorju
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
neposredno ali posredno obljubljanje, ponujanje ali dajanje kakršnih
koli nedovoljenih koristi, če je to storjeno naklepno med opravljanjem
poslovnih dejavnosti, katerim koli osebam, ki vodijo ali delajo na
kakršnem koli položaju v zasebnem sektorju, za te osebe ali za
kogar koli drugega, da bi opravile dejanje ali da ga ne bi opravile
in s tem kršile svoje obveznosti.

13. člen - Pranje denarja iz korupcijskih kaznivih
dejanj
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v prvem in drugem odstavku 6. člena
Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (ETS št.141), in pod pogoji,
navedenimi v njej, kadar je predhodno kaznivo dejanje kaznivo
dejanje, opredeljeno v skladu z 2. do 12. členom te konvencije, če
pogodbenica ne izrazi pridržka ali ne da izjave v zvezi s temi
kaznivimi dejanji ali jih ne šteje za težja kazniva dejanja v skladu
s svojo zakonodajo o pranju denarja.

8. člen - Pasivno podkupovanje v zasebnem sektorju
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
neposredno ali posredno terjanje ali sprejemanje, če je to storjeno
naklepno med opravljanjem poslovnih dejavnosti, s strani oseb,
ki vodijo ali delajo na kakršnem koli položaju v zasebnem sektorju,
kakršnih koli nedovoljenih koristi ali obljub koristi za te osebe ali
za kogar koli drugega ali sprejemanje ponudbe ali obljube takšnih
koristi, da bi opravile dejanje ali da ga ne bi opravile in s tem kršile
svoje obveznosti.

14. člen - Računovodska kazniva dejanja
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe v okviru
notranjega prava, kot so potrebni, da opredeli kot dejanja, za
katera so po njeni notranji zakonodaji zagrožene kazenske ali
druge sankcije, naslednje storitve ali opustitve, storjene naklepno,
da bi storili, prikrili ali zakrili dejanja, navedena v 2. do 12. členu, če
pogodbenica ni izrazila pridržka ali ni dala izjave:

9. člen - Podkupovanje funkcionarjev mednarodnih
organizacij

a) izdelava ali uporaba računa ali druge računovodske listine ali
zapisa, ki vsebuje lažne ali nepopolne informacije;

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, kadar vključuje katerega koli
funkcionarja ali drugega pogodbeno zaposlenega v okviru
predpisov o uslužbencih katere koli mednarodne ali nadnacionalne
organizacije ali telesa, v kateri je ta pogodbenica članica, in osebe,
ki je bila ali ni bila detaširana in opravlja naloge, ustrezne tistim, ki
jih opravljajo takšni funkcionarji ali zastopniki.

b) nezakonita opustitev vpisa plačila.
15. člen - Dejanja udeležbe
Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
udeležbo pri izvršitvi kaznivega dejanja, določenega v skladu s
to konvencijo.

10. člen - Podkupovanje članov mednarodnih
parlamentarnih skupščin

16. člen - Imuniteta

Država sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so potrebni,
da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 4. členu, če se nanaša na člane
parlamentarnih skupščin mednarodnih ali nadnacionalnih
organizacij, katerih članica je pogodbenica.

Določbe te konvencije ne vplivajo na določbe katere koli pogodbe,
protokola ali statuta kot tudi na določbe njihovih izvedbenih besedil
glede odvzema imunitete.
17. člen - Jurisdikcija

11. člen - Podkupovanje sodnikov in uslužbencev
mednarodnih sodišč

1. Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot
so potrebni za določitev jurisdikcije za kaznivo dejanje, opredeljeno
v skladu z 2. do 14. členom te konvencije, če:

Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da v svojem notranjem pravu opredeli kot kaznivo dejanje
ravnanje, navedeno v 2. in 3. členu, ki se nanaša na nosilce
poročevalec, št. 10

a) je kaznivo dejanje storjeno v celoti ali delno na njenem ozemlju;
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b) je storilec njen državljan, javni uslužbenec ali član enega od
domačih skupščinskih teles;

3. Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot so
potrebni, da ji omogočijo zaplembo ali drugačen odvzem
predmetov in premoženjske koristi iz kaznivih dejanj, določenih v
skladu s to konvencijo, ali premoženja, ki po vrednosti ustreza tej
premoženjski koristi.

c) kaznivo dejanje vključuje javnega uslužbenca ali člana domačih
skupščinskih teles ali osebo, navedeno v 9. do 11. členu, ki je
hkrati tudi njen državljan.
2. Pogodbenica lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da si pridržuje
pravico, da ne uporablja ali da samo v posebnih primerih uporablja
pravila o jurisdikciji, določena v pododstavkih b) in c) prvega
odstavka tega člena ali katerem koli njunem delu.

20. člen - Specializirani organi
Pogodbenica sprejme takšne ukrepe, kot so potrebni, da bi
zagotovili specializacijo oseb ali enot za boj proti korupciji.
Neodvisne morajo biti v skladu s temeljnimi načeli pravnega
sistema pogodbenice, da se zagotovi učinkovito opravljanje
njihovih nalog brez kakršnih koli nedovoljenih pritiskov.
Pogodbenica zagotovi osebju takšnih enot ustrezno usposabljanje
in finančne vire za njihove naloge.

3.Če pogodbenica uporabi možnost pridržka iz drugega odstavka
tega člena, sprejme takšne ukrepe, kot so potrebni za določitev
jurisdikcije za kaznivo dejanje, opredeljeno v skladu s to
konvencijo, kadar je domnevni storilec na njenem ozemlju in ga
izključno zaradi njegovega državljanstva ne izroči drugi
pogodbenici po zaprosilu za izročitev.

21. člen - Sodelovanje med državnimi organi
Pogodbenica sprejme takšne ukrepe, kot so potrebni, da bi
zagotovili, da bodo državni organi kakor tudi kateri koli javni
uslužbenec v skladu z notranjim pravom sodelovali s tistimi njenimi
organi, ki so odgovorni za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj:

4. Ta konvencija ne izključuje kazenske jurisdikcije, ki jo
pogodbenica izvaja v skladu z notranjim pravom.

a) tako da obveščajo navedene organe na lastno pobudo, če
obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
navedeno v 2. do 14. členu, ali

18. člen - Odgovornost pravnih oseb
1. Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot
so potrebni, da se pravne osebe štejejo za odgovorne za kazniva
dejanja aktivnega podkupovanja, nezakonitega posredovanja in
pranja denarja, opredeljena v skladu s to konvencijo, ki jih v
njihovo korist stori fizična oseba, ki deluje kot posameznik ali kot
član organa pravne osebe z vodilnim položajem v pravni osebi, ki
temelji na:

b) tako da omenjenim organom na zaprosilo priskrbijo vse
potrebne informacije.
22. člen - Zaščita sodelavcev pravosodnih
organov in prič

pooblastilu za zastopanje pravne osebe ali
pristojnosti za sprejemanje odločitev v imenu pravne osebe
ali
pristojnosti za izvajanje nadzora v pravni osebi,

Pogodbenica sprejme takšne ukrepe, kot so potrebni za
zagotovitev učinkovite in ustrezne zaščite za:
a) osebe, ki prijavijo kazniva dejanja, opredeljena v skladu z 2. do
14. členom, ali drugače sodelujejo s preiskovalnimi organi ali organi
pregona;

kot tudi za vpletenost takšne fizične osebe kot soudeleženca ali
napeljevalca k omenjenim kaznivim dejanjem.

b) priče, ki pričajo o teh kaznivih dejanjih.

2. Poleg primerov, navedenih v prvem odstavku, mora
pogodbenica sprejeti potrebne ukrepe, da bi zagotovila, da se
lahko pravna oseba šteje za odgovorno, kadar je pomanjkanje
nadzora ali kontrole s strani fizične osebe, navedene v prvem
odstavku, omogočilo, da je fizična oseba v korist pravne osebe
storila kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku.

23. člen - Ukrepi za lajšanje zbiranja dokazov in
zaplembe premoženjske koristi
1. Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot
so potrebni, vključno s tistimi, ki v skladu z njenim notranjim
pravom dovoljujejo uporabo posebnih preiskovalnih metod, ki
omogočajo lažje zbiranje dokazov v zvezi s kaznivimi dejanji,
opredeljenimi v skladu z 2. do 14. členom te konvencije, ter za
prepoznavanje, sledenje, zamrznitev in zaseg predmetov in
premoženjske koristi iz korupcije ali premoženja, ki po vrednosti
ustreza tej premoženjski koristi, za katero veljajo ukrepi, določeni
v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te konvencije.

3. Odgovornost pravne osebe, navedene v prvem in drugem
odstavku, ne izključuje kazenskih postopkov zoper fizične osebe,
ki so storilci, napeljevalci ali soudeleženci kaznivih dejanj,
navedenih v prvem odstavku.
19. člen - Sankcije in ukrepi
1. Ob upoštevanju teže kaznivih dejanj, določenih v skladu s to
konvencijo, pogodbenica za kazniva dejanja, določena v 2. do 14.
členu, zagotovi učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije in
ukrepe, vključno s kaznimi odvzema prostosti, ki lahko imajo za
posledico izročitev, če so bili storilci fizične osebe.

2. Pogodbenica sprejme takšne zakonske in druge ukrepe, kot
so potrebni za pooblastitev njenih sodišč ali drugih pristojnih
organov, da odredijo, da se bančni, finančni ali komercialni zapisi
dajo na razpolago ali se zasežejo, da bi izpolnila naloge, določene
v prvem odstavku tega člena.

2. Pogodbenica zagotovi, da so pravne osebe, odgovorne v skladu
s prvim in drugim odstavkom 18. člena, podvržene učinkovitim,
sorazmernim in odvračilnim kazenskim ali nekazenskim
sankcijam, vključno z denarnimi sankcijami.
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3. Bančna tajnost ne sme biti ovira za ukrepe, navedene v prvem
in drugem odstavku tega člena.
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3. Pogodbenice, ki izročitve ne pogojujejo z obstojem sporazuma,
medsebojno priznavajo kazniva dejanja, določena v skladu s to
konvencijo, kot kazniva dejanja, za katera je predvidena izročitev.

III. POGLAVJE - SPREMLJANJE IN
NADZIRANJE IZVAJANJA

4. Za izročitev veljajo pogoji, določeni s pravom zaprošene države
ali z veljavnimi sporazumi o izročitvi, vključno z razlogi, na podlagi
katerih lahko zaprošena država zavrne izročitev.

24. člen - Spremljanje in nadziranje
Skupina držav proti korupciji (GRECO) spremlja in nadzira
izvajanje te konvencije v pogodbenicah.

5. Če je izročitev za kaznivo dejanje, določeno v skladu s to
konvencijo, zavrnjena samo na podlagi državljanstva osebe iz
zaprosila ali zato, ker zaprošena pogodbenica meni, da ima
jurisdikcijo nad kaznivim dejanjem, zaprošena pogodbenica
predloži primer svojim pristojnim organom zaradi pregona, razen
če ni drugače dogovorjeno s pogodbenico prosilko, končno rešitev
pa mora čim prej sporočiti pogodbenici prosilki.

IV. POGLAVJE - MEDNARODNO
SODELOVANJE
25. člen - Splošna načela in ukrepi za mednarodno
sodelovanje

28. člen - Samodejno pošiljanje informacij

1. Pogodbenice med seboj sodelujejo v največji možni meri v
skladu z določbami ustreznih mednarodnih dokumentov o
mednarodnem sodelovanju pri kazenskih zadevah ali z dogovori,
ki temeljijo na enotni ali vzajemni zakonodaji, ter v skladu z
notranjim pravom pri preiskavah in postopkih v zvezi s kaznivimi
dejanji, določenimi v skladu s to konvencijo.

Brez vpliva na lastne preiskave ali postopke lahko pogodbenica
brez predhodnega zaprosila drugi pogodbenici da informacije o
dejstvih, kadar meni, da bi razkritje takšnih informacij lahko
pomagalo drugi pogodbenici pri uvedbi ali vodenju preiskav ali
postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji, določenimi v skladu s to
konvencijo, ali da bi lahko drugo pogodbenico spodbudilo k vložitvi
zaprosila po tem poglavju.

2. Če med pogodbenicami ne velja noben mednarodni dokument
ali dogovor, naveden v prvem odstavku, se uporabljajo določbe
26. do 31. člena tega poglavja.

29. člen - Osrednji organ

3. Določbe 26. do 31. člena se uporabljajo, tudi če so ugodnejše
kot določbe mednarodnih dokumentov ali dogovorov, navedenih
v prvem odstavku.

1. Pogodbenice določijo osrednji organ ali po potrebi več osrednjih
organov, odgovornih za pošiljanje zaprosil po tem poglavju in
odgovarjanje nanje, za ugoditev takšnim zaprosilom ali za njihovo
pošiljanje organom, ki so pristojni za njihovo ugoditev.
2. Pogodbenica ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu generalnemu sekretarju Sveta
Evrope sporoči imena in naslove organov, določenih na podlagi
prvega odstavka tega člena.

26. člen - Medsebojna pomoč
1. Pogodbenice si med seboj pomagajo v največji možni meri s
sprotnim obravnavanjem zaprosil organov, ki imajo v skladu z
njihovim notranjim pravom pooblastila za preiskovanje ali pregon
kaznivih dejanj, določenih v skladu s to konvencijo.

30. člen - Neposredno sporazumevanje

2. Medsebojna pravna pomoč iz prvega odstavka tega člena se
lahko zavrne, če zaprošena pogodbenica meni, da bi lahko
ugoditev zaprosilu ogrozila njene temeljne interese, državno
suverenost, državno varnost ali javni red.

1. Osrednji organi se med seboj sporazumevajo neposredno.
2. V nujnih primerih lahko pravosodni organi pogodbenice prosilke
vključno z javnim tožilstvom zaprosila za vzajemno pomoč ali s
tem povezana sporočila pošiljajo neposredno ustreznim organom
zaprošene pogodbenice. V takšnih primerih je treba kopijo hkrati
poslati osrednjemu organu zaprošene pogodbenice preko
osrednjega organa pogodbenice prosilke.

3. Pogodbenice se ne sklicujejo na bančno tajnost kot podlago za
zavrnitev kakršnega koli sodelovanja iz tega poglavja. Če je tako
določeno v notranjem pravu, pogodbenica lahko zahteva, da mora
zaprosilo za sodelovanje, ki bi vsebovalo tudi razkritje bančne
tajnosti, odobriti bodisi sodnik ali drug sodni organ, vključno z
državnim tožilcem, torej organi pregona kaznivih dejanj.

3. Zaprosilo ali sporočilo iz prvega in drugega odstavka tega
člena se lahko pošlje preko Mednarodne organizacije
kriminalistične policije (Interpol).

27. člen - Izročitev

4. Če je zaprosilo iz drugega odstavka tega člena naslovljeno na
organ, ki ni pristojen za njegovo obravnavanje, ga ta odstopi
pristojnemu državnemu organu in o tem neposredno obvesti
pogodbenico prosilko.

1. Kazniva dejanja, določena v skladu s to konvencijo, se štejejo,
da so v sporazum o izročitvi, ki obstaja med dvema ali več
pogodbenicami, vključena kot kazniva dejanja, za katera je
predvidena izročitev. Pogodbenice soglašajo, da bodo vključile
takšna kazniva dejanja kot kazniva dejanja, za katera je
predvidena izročitev, v sporazum o izročitvi, ki bo sklenjen med
dvema ali več pogodbenicami.

5. Zaprosila ali sporočila po drugem odstavku tega člena, ki ne
vključujejo prisilnih ukrepov, lahko pristojni organi pogodbenice
prosilke pošljejo neposredno pristojnim organom zaprošene
pogodbenice.

2. Če pogodbenica, ki pogojuje izročitev z obstojem sporazuma,
prejme zaprosilo za izročitev od druge pogodbenice, s katero
nima sporazuma o izročitvi, lahko šteje to konvencijo kot pravno
podlago za izročitev pri kaznivem dejanju, določenem v skladu s
to konvencijo.
poročevalec, št. 10

6. Pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu obvesti generalnega,
sekretarja Sveta Evrope, da morajo biti zaprosila po tem poglavju
zaradi večje učinkovitosti poslana njenemu osrednjemu organu.
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31. člen - Obveščanje

2. Država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo konvencije
na katero koli drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Konvencija začne
veljati za to ozemlje prvi dan meseca po poteku treh mesecev po
datumu, ko je generalni sekretar prejel takšno izjavo.

Zaprošena pogodbenica takoj obvesti pogodbenico prosilko o
ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi zaprosila po tem poglavju, in
o končnih rezultatih njenega ukrepanja. Zaprošena pogodbenica
prav tako nemudoma obvesti pogodbenico prosilko o vseh
okoliščinah, ki onemogočajo zaprošeno ukrepanje ali ga utegnejo
znatno zakasniti.

3. Izjavo na podlagi prejšnjih odstavkov, ki se nanaša na ozemlje,
posebej navedeno v taki izjavi, je mogoče preklicati z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Preklic začne
veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev po dnevu, ko
generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

V. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE
32. člen - Podpis in začetek veljavnosti

35. člen - Razmerje do drugih konvencij in
sporazumov

1. Konvencija bo na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope in državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi.
Te države lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:

1. Konvencija ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz
mednarodnih večstranskih konvencij in se nanašajo na posebne
zadeve.

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali

2. Pogodbenice konvencije lahko med seboj sklepajo dvostranske
ali večstranske sporazume o zadevah, ki jih obravnava ta
konvencija, da dopolnijo in utrdijo njene določbe ali omogočijo
lažjo uporabo v njej vsebovanih načel.

b) podpis s pridržkom glede ratitikacije, sprejetja ali odobritve, ki
mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.

3. Če sta dve ali več pogodbenic že sklenili sporazum ali pogodbo
v zvezi s področjem, ki ga obravnava ta konvencija, ali kako
drugače uredili svoje odnose v zvezi s tem področjem, imata
pravico, da namesto te konvencije uporabljata tak sporazum ali
pogodbo ali da ustrezno uredita takšne odnose, če to olajšuje
mednarodno sodelovanje.

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.
3. Konvencija začne veljati prvi dan meseca po poteku treh
mesecev po datumu, ko je štirinajst držav izrazilo svoje soglasje,
da jih ta konvencija zavezuje v skladu z določbami prvega
odstavka. Država, ki ni članica Skupine držav proti korupciji
(GRECO), ob ratifikaciji samodejno postane članica tisti dan, ko
začne veljati konvencija.

36. člen - Izjave
Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo kot kaznivo dejanje
opredelila aktivno in pasivno podkupovanje tujih javnih
uslužbencev po 5. členu, funkcionarjev mednarodnih organizacij
po 9. členu ali sodnikov in uslužbencev mednarodnih sodišč po
11. členu, vendar le v obsegu, ko javni uslužbenec ali sodnik
opravi uradno dejanje ali ga ne opravi in s tem krši svoje
obveznosti.

4. Za državo podpisnico, ki kasneje izrazi svojo soglasje, da jo
konvencija zavezuje, začne ta veljati prvi dan meseca po poteku
treh mesecev po datumu, ko je izrazila svoje soglasje, da jo
konvencija zavezuje v skladu z določbami prvega odstavka.
Država podpisnica, ki ob ratifikaciji ni članica Skupine držav proti
korupciji (GRECO), samodejno postane članica tisti dan, ko začne
konvencija veljati zanjo.
33. člen - Pristop h konvenciji

37. člen - Pridržki

1. Po začetku veljavnosti konvencije lahko Odbor ministrov Sveta
Evrope po posvetu z državami pogodbenicami konvencije povabi
Evropsko skupnost kakor tudi državo, ki ni članica Sveta in ni
sodelovala pri njeni pripravi, da pristopi h konvenciji, in sicer na
podlagi odločitve, sprejete z večino glasov, kot je določeno v
pododstavku d) 20. člena statuta Sveta Evrope, ter ob soglasno
sprejetem sklepu predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo
pravico sodelovati v Odboru ministrov.

1. Država si lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pridrži pravico, da v
svojem notranjem pravu delno ali v celoti ne bo določila kot kaznivo
ravnanje, navedeno v 4., 6. do 8., 10. in 12. členu, ali dejanje
pasivnega podkupovanja, določeno v 5. členu.
2. Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo izkoristila pridržek,
naveden v drugem odstavku 17. člena.

2. Za Evropsko skupnost in državo, ki k njej pristopi po prvem
odstavku, začne ta konvencija veljati prvi dan meseca po poteku
treh mesecev po datumu deponiranja listine o pristopu pri
generalnem sekretarju Sveta Evrope. Evropska skupnost in
država, ki pristopi h konvenciji, samodejno postane članica
GRECO tisti dan, ko začne zanjo veljati ta konvencija, če že ni
bila članica ob pristopu.

3. Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da lahko zavrne medsebojno
pravno pomoč po prvem odstavku 25. člena, če se zaprosilo
nanaša na kaznivo dejanje, za katero zaprošena pogodbenica
meni, da je politično kaznivo dejanje.
4. Nobena država ne more ob uporabi prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena izraziti pridržkov glede več kot petih
navedenih določb. Drugi pridržki niso mogoči. Istovrstni pridržki
glede 4., 6. in 10. člena se štejejo kot en pridržek.

34. člen - Ozemlja uporabe
1. Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, za katera
se ta konvencija uporablja.
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38. člen - Veljavnost in pregled izjav in pridržkov

40. člen - Reševanje sporov

1. Izjave, navedene v 36. členu, in pridržki, navedeni v 37. členu,
veljajo za obdobje treh let od dneva začetka veljavnosti te
konvencije za določeno državo. Vendar pa je mogoče te izjave in
pridržke obnoviti za enako dolgo obdobje.

1. Evropski odbor za problematiko kriminalitete Sveta Evrope
mora biti obveščen o razlagi in uporabi te konvencije.
2. Morebiten spor med pogodbenicami pri razlagi in uporabi te
konvencije skušajo pogodbenice razrešiti s pogajanji ali na drug
miren način po svoji izbiri, vključno s predložitvijo spora
Evropskemu odboru za problematiko kriminalitete, arbitražnemu
sodišču, katerega odločitve so obvezujoče za pogodbenice, ali
Meddržavnemu sodišču, kot se dogovorijo pogodbenice.

2. Dvanajst mesecev pred potekom veljavnosti izjave ali pridržka
generalni sekretar Sveta Evrope obvesti določeno državo o tem
poteku. Najkasneje tri mesece pred potekom država obvesti
generalnega sekretarja, da potrjuje, dopolnjuje ali preklicuje svojo
izjavo ali pridržek. Če določena država ne pošlje uradnega
obvestila, generalni sekretar obvesti to državo, da se šteje, da je
bila njena izjava ali pridržek samodejno podaljšana za šest
mesecev. Če država ne sporoči svojega namena za potrditev ali
spremembo svoje izjave ali pridržka pred potekom tega roka, to
povzroči prenehanje veljavnosti izjave ali pridržka.

41. člen - Odpoved
1. Pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo z uradnim
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.

3. Če pogodbenica da izjavo ali pridržek v skladu s 36. in 37.
členom, mora pred obnovitvijo ali na zaprosilo skupini GRECO
pojasniti razloge, ki utemeljujejo podaljšanje izjave ali pridržka.

2. Takšna odpoved začne veljati prvi dan meseca po poteku treh
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel uradno
obvestilo.

39. člen - Spremembe

42. člen - Uradno obveščanje

1. Spremembe te konvencije lahko predlaga katera koli
pogodbenica, generalni sekretar Sveta Evrope pa jih sporoči
državam članicam Sveta Evrope ter državi nečlanici, ki je pristopila
ali je bila povabljena, da pristopi k tej konvenciji v skladu z
določbami 33. člena.

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta in
vse države, ki so pristopile k tej konvenciji, o:
a) podpisu;
b) deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

2. Vse spremembe, ki jih predlaga pogodbenica, se sporočijo
Evropskemu odboru za problematiko kriminalitete (CDPC), ki
sporoči svoje mnenje o predlagani spremembi Odboru ministrov.

f) datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z 32. in 33.
členom;
f) izjavi ali pridržku na podlagi določb 36. ali 37. člena;

3. Odbor ministrov prouči predlagano spremembo ter mnenje, ki
ga je poslal CDPC, in lahko po posvetu z državami nečlanicami,
pogodbenicami te konvencije, sprejme spremembo.

e) drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s to
konvencijo.

4. Besedilo katere koli spremembe, ki jo je v skladu s tretjim
odstavkom tega člena sprejel Odbor ministrov, se pošlje
pogodbenicam v sprejem.

Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so bili pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.
Sestavljeno v Strasbourgu, 27. januarja 1999, v enem izvodu, ki
se hrani v arhivu Sveta Evrope, v angleškem in francoskem
jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije državam članicam
Sveta Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi
te konvencije, ter vsem državam, povabljenim, da k njej pristopijo.

5. Sprememba in dopolnitev, sprejeta v skladu s tretjim odstavkom
tega člena, začne veljati trideseti dan po tem, ko so vse
pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so jo sprejele.
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3. člen

navedene v 2., 4. do 6. ter 9. do 11. členu, in v delu, ki se nanaša
na terjanje, prejemanje ali sprejem ponudbe ali obljube takšnih
koristi.

Republika Slovenija si pridržuje pravico, da ne bo določila kot
kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je opredeljeno v 6. členu
konvencije, v kolikor vključuje osebo, ki je članica lokalnega ali
regionalnega skupščinskega telesa, ki izvaja zakonska in upravna
pooblastila v drugi državi.
Republika Slovenija si pridržuje pravico, da ne bo določila kot
kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je opredeljeno v 8. členu
konvencije, v delu, ki se nanaša na sprejemanje ponudbe ali
obljube nedovoljenih koristi.
Republika Slovenija si pridržuje pravico, da ne bo določila kot
kaznivo dejanje tisto ravnanje, ki je opredeljeno v 12. členu
konvencije, v delu, ki se nanaša na neposredno ali posredno
obljubljanje, dajanje ali ponujanje, če je to storjeno naklepno,
kakršnih koli nedovoljenih koristi komur koli, ki trdi ali potrjuje, da
je sposoben neprimerno vplivati na odločanje katere koli osebe,

4. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje v
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom
za finance - Uradom za preprečevanje pranja denarja.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV

Kazenskopravna konvencija o korupciji št. 173 predstavlja enega
najpomembnejših pravnih dokumentov Sveta Evrope na področju
boja proti gospodarskemu in organiziranemu kriminalu, saj
omogoča učinkovitejše ukrepanje držav proti korupciji tako na
državni kot tudi na mednarodni ravni.

je bila sprejeta na Odboru ministrov Sveta Evrope v
Strasbourgu dne 6. novembra 1997,
Resolucija (98) 7 o ustanovitvi Skupine držav proti korupciji GRECO, ki jo je sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope v
Strasbourgu dne 4. maja 1998.

V uvodnem besedilu konvencije je zapisano, da korupcija ogroža
načelo pravne države, demokracijo in človekove pravice,
spodkopava dobro upravljanje, poštenost in socialne pravice,
izkrivlja konkurenco, ovira gospodarski razvoj in ogroža stabilnost
demokratičnih držav in moralnih temeljev družbe. S sprejemom
te konvencije je Svet Evrope še enkrat potrdil svojo pomembno
vlogo pri varovanju omenjenih načel in se hkrati pridružil
prizadevanjem in dejavnostim Združenih narodov, Svetovne
banke, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske
organizacije, Organizacije ameriških držav, OECD in Evropske
unije na področju boja proti korupciji.

Konvencija je bila dana na voljo za podpis 27. januarja 1999 tako
državam članicam Sveta Evrope kot tudi državam nečlanicam, ki
so sodelovale pri njeni pripravi. Konvencijo je do decembra 1999
podpisalo že 30 držav, ratificirala pa jo je doslej le Makedonija. V
imenu Republike Slovenije jo je dne 7. maja 1999 podpisal minister za zunanje zadeve gospod Boris Frlec.
Kazenskopravna konvencija o korupciji je usmerjena predvsem
v razvoj skupnih standardov, ki se nanašajo na določena
korupcijska kazniva dejanja, in ne vsebuje enotne definicije
korupcije. Obravnava tako materialnopravne kot tudi procesne
določbe in ima za cilj izboljšati mednarodno sodelovanje. Republika
Slovenija je večino določb konvencije upoštevala že pri pripravi
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem
postopku (Ur.l. RS, št. 72-3622/98 z dne 23. oktobra 1998), Zakona
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (Ur.l. RS, št.
23-1035/99 z dne 8. aprila 1999) in Zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja (Ur.l. RS, št. 59/99 z dne 23. julija 1999).
Na uskladitev z določbami omenjeno konvencije in še nekaterih
drugih mednarodnih predpisov na področju boja proti
organiziranemu kriminalu in korupciji se tako nanašajo ali pa so
zaradi tega bili spremenjeni in dopolnjeni naslednji predpisi:
- 96., 98., 126., 162., 168., 244., 247., 248., 252., 267. in 268. člen
Kazenskega zakonika,
-150. do 156., 240., 498. a, 502., 506. a, 507. in 515. člen Zakona
o kazenskem postopku,
- 4. in 25. člen ter tudi druga določila Zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja.

Kazenskopravna konvencija o korupciji je plod večletnega dela
strokovnjakov iz držav članic Sveta Evrope (tudi iz Republike
Slovenije) in nekaterih povabljenih držav nečlanic (ZDA, Mehika,
Kanada, idr.) ter številnih mednarodnih organizacij, ki so delovali
pod okriljem Multidisciplinarne skupine o korupciji - GMC. Pri
oblikovanju besedila so GMC in drugi organi Sveta Evrope
upoštevali predvsem Akcijski program proti korupciji, ki ga je
Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel novembra 1996 po
priporočilih 19. konference evropskih ministrov za pravosodje
(La Valetta, 1994). Poleg tega so bili pri pripravi konvencije
upoštevani še naslednji dokumenti Sveta Evrope, ki so navedeni
tudi v uvodnem besedilu konvencije:
- Resolucija št. 1, sprejeta na 21. Konferenci evropskih ministrov
za pravosodje (Praga, 1997),
Sklepi drugega sestanka predsednikov držav in vlad Sveta
Evrope z dne 10.in 11. oktobra 1997 v Strasbourgu,
Resolucija (97) 24 o 20 vodilnih načelih boja proti korupciji, ki
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Kazenskega zakonika veljajo tudi določila 162. člena (kršitev
proste odločitve volilcev) in 168. člena (sprejemanje podkupnine
pri volitvah) Kazenskega zakonika.

Kljub navedenemu je predlagatelj v fazi priprav zakona o ratifikaciji
omenjene konvencije v septembru 1999 opravil še dodatno
posvetovanje s strokovnjaki s področja kazenskega prava in
nanj povabil predstavnike Ministrstva za pravosodje, Ministrstva
za notranje zadeve, Ministrstva za finance - Urada RS za
preprečevanje pranja denarja, Vrhovnega sodišča, Državnega
tožilstva, Visoke policijsko - varnostne šole v Ljubljani in Pravne
fakultete v Ljubljani. Po natančni proučitvi določb konvencije in
slovenskih predpisov je bilo ugotovljeno, da slednji v vseh bistvenih
točkah in tudi v številnih podrobnostih ustrezajo besedilu
omenjene konvencije ter da se nekatera še neusklajena določila
nanašajo le na posamezne dele treh izmed štirinajstih v konvenciji
naštetih kaznivih dejanj. Od skupno kar devetih možnih pridržkov
na podlagi 37. člena konvencije in treh dodatnih omejitev,
predvidenih v 36. členu konvencije, bi tako ob ratifikaciji kazalo
uveljaviti le tri pridržke, ki jih podrobneje razlagamo v nadaljevanju.

Pridržek k 8. členu konvencije
8. člen konvencije se nanaša na pasivno podkupovanje v
zasebnem sektorju, pri čemer je med izvršitvene oblike, poleg
terjanja ali sprejemanja nedovoljenih koristi, vključeno tudi
sprejemanje ponudbe ali obljube takšnih koristi. Izvajanje
omenjenega člena v našem pravu zagotavlja 247. člen
Kazenskega zakonika (neupravičeno sprejemanje daril), ki pa
med izvršitvenimi oblikami na pasivni strani ne predvideva tudi
sprejemanja ponudbe ali obljube nedovoljenih koristi.
Pridržek k 12. členu konvenclle
12. člen konvencije definira kaznivo dejanje nezakonitega
posredovanja in sicer tako v obliki pasivnega kot tudi aktivnega
podkupovanja. Med izvršitvenimi oblikami je v omenjenem členu
zajeto obljubljanje, dajanje ali ponujanje nedovoljenih koristi oziroma
na pasivni strani terjanje, prejemanje ali sprejem ponudbe ali obljube
takšnih koristi. Na navedeno kaznivo dejanje se nanaša naš 269.
člen Kazenskega zakonika, ki prav tako določa kaznivo dejanje
nezakonitega posredovanja, le da pri tem kot kaznivo opredeljuje
samo pasivno podkupovanje. Poleg tega Kazenski zakonik med
izvršitvenimi oblikami pozna samo prejemanje nedovoljene koristi
in ne tudi terjanja, prejemanja ali sprejema ponudbe ali obljube
takšnih koristi.

Pridržek k 6. členu konvenclle
6. člen konvencije se nanaša na podkupovanje članov tujih
skupščinskih teles in zajema tako aktivno podkupovanje, ki je po
vsebini opredeljeno v 2. členu konvencije, kot tudi pasivno
podkupovanje, ki ga po vsebini definira 3. člen konvencije. V našem
notranjem pravu je izvajanje 6. člena konvencije zagotovljeno z
267. členom (jemanje podkupnine) in z 268. členom (dajanje
podkupnine) Kazenskega zakonika, glede definicije »članov tujih
skupščinskih teles« pa skozi definicijo »tujih uradnih oseb« v 5.
točki drugega odstavka 126. člena Kazenskega zakonika. Glede
na to, da so z definicijo uradne osebe v 126. členu izmed članov
skupščinskih teles pokriti le poslanci v državnem zboru in člani
državnega sveta, torej člani skupščinskih teles na državni ravni,
bo v skladu s 5. točko drugega odstavka 126. člena mogoče za
kaznivo dejanje jemanja in dajanja podkupnine preganjati samo
člane tujih skupščinskih teles na državni ravni in ne torej tudi na
lokalni ali regionalni ravni. V zvezi s tem velja omeniti, da je
podkupovanje članov domačih skupščinskih teles, kot ga
opredeljuje 4. člen konvencije, v celoti pokrito tudi na lokalni in
regionalni ravni, saj za slednje poleg določil 267. in 268. člena
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Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje v
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom
za finance - Uradom za preprečevanje pranja denarja.
Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje Kazenskopravne konvencije o korupciji ne bo
potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna.
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Popravek

PREDLOGA

KAZENSKIH

ZAKONA

0

IZVRŠEVANJU

SANKCIJ

- EPA 688 - II - tretja obravnava

Obrazložitev:
Državni zbor je ob drugi obravnavi predloga zakona k prvemu
odstavku tega člena sprejel amandma, ki pa je pri pripravi
besedila predloga za tretjo obravnavo pomotoma izpadel.Tako
predlagani popravek pomeni samo vnos že sprejetega
amandmaja.

Vlada Republike Slovenije pošilja
- POPRAVKA 72. IN 197. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ - TRETJA
OBRAVNAVA,
ki se pravilno glasita:

197. člen:
"Določbe 29. člena, 31. do 41. člena, 57. do 63. člena, 66. do
69. člena, 83. do 85. člena in 114. do 117, člena tega zakona
veljajo tudi za mladoletnike."

Prvi odstavek 72. člena:
"(1) nadzor pisemskih pošiljk je dopusten le v primeru, kadar
gre za utemeljen sum vnašanja predmetov, ki jih obsojenec ne
sme posedovati. Pregled se opravi tako, da obsojenec odpre
pisemsko pošiljko v navzočnosti pooblaščenega delavca
zavoda, pri čemer delavec zavoda ne sme prebirati vsebine
pisma."

Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek napake, ki je od pripravi predloga
za tretjo obravnavo zaradi preštevilčenja členov nastala pri
sklicevanju na ustrezne člene.

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
- EPA 688 - II tretja obravnava, je bil objavljen v
Poročevalcu št. 6, dne 25. januarja 2000.
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Ar.
NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:.

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

(

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolar|ev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I RS, št. 89/98 in 4/99).

