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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 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POSTOPNEM ZAPIRANJO RUDNIKA 

TRROVLJE - HRASTNIK IN RAZVOJNEM 

PRESTRUKTURIRANJU REGIJE 

(ZPZRTH) 

- EPA 839 - II - tretja obravnava 

EVA: 1999-2111-0019 
Številka: 310-10/99-4 
Ljubljana, 12.05.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 11.5.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU 
RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK IN RAZVOJNEM 
PRESTRUKTURIRANJU REGIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 21. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.4.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije s predlogom, da se obravnava na 
majski seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

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: 

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti, 
- dr. Robert GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

3 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE TRETJA OBRAVNAVA 

11.5.2000 

PREDLOG ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU 

RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM 

PRESTRUKTURIRANJU REGIJE 

(TPZRTH)-EPA 839 

poročevalec, št. 33 4 16. maj 2000 



BESEDILO ČLENOV 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa: 

1. osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik, d.o.o ter višino in način zagotavljanja 
sredstev za izvajanje programa do zaprtja rudnika; 

2. višino in način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnin 
za direktno škodo zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje 
II v regiji. 

3. osnove za izdelavo programa ukrepov za razvojno 
prestrukturiranje regije, organizacijo in sredstva za izvedbo 
programa. 

2. člen 

Ta zakon je podlaga : 
za postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2012 ob 
sočasnem pridobivanju premoga za energetske potrebe 
najkasneje do 30.10.2007 ter za izvajanje okolje varstvenega 
nadzora po dokončanem zaprtju rudnika; 
za zagotovitev sredstev za plačilo odškodne za direktno 
škodo oškodovancem, ki so jo utrpeli zaradi obratovanja 
Termoelektrarne Trbovlje II v obdobju od 1991 dalje in se 
bodo zagotavljala v obdobju od leta 2000 do prenehanja 
obratovanja elektrarne; 
za razvojno prestrukturiranje regije do vključno leta 2008. 

3. člen 

Regija iz druge in tretje točke 1. člena tega zakona obsega 
zasavsko statistično regijo, ki jo sestavljajo občine Hrastnik, 
Trbovlje in Zagorje ter občine Litija, Radeče in Laško, ki jih 
povezujejo skupni problemi zaradi postopnega opuščanja 
energetske dejavnosti. 

poslovni načrt zapiranja, 
tehnično tehnološki del postopnega zapiranja, 
ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja nad že opuščenimi 
jamami in nad tistimi, v katerih bo proizvodnja ustavljena s 
tem zakonom, 
program aktivnega razreševanja presežnih delavcev, 
terminski plan aktivnosti, 
potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po 
delih in letih, 
organizacijo za sprotno spremljanje in kriterije za evaluacijo 
izvajanja programa kot osnova za načrtovanje aktivnosti v 
naslednjem programskem obdobju. 

6. člen 

Sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika se zagotavljajo 
iz proračuna Republike Slovenije in iz lastnih virov Javnega 
podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.. 

Višina proračunskih sredstev za izvajanje programa zapiranja 
se za prvih pet proračunskih let določi s tem zakonom. 

Programe zapiranja rudnika vključno z višino sredstev za njegovo 
izvajanje za naslednje programsko obdobje sprejme Vlada 
Republike Slovenije najpozneje tri mesece pred zakonskim rokom 
za sprejem državnega proračuna za prvo leto naslednjega 
programskega obdobja. 

7. člen 

Sredstva v letnih proračunih Republike Slovenije se prioritetno 
zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programa zapiranja 
rudnika in znašajo za posamezna leta prvega programskega 
obdobja največ do: 

za leto 2000 
za leto 2001 
za leto 2002 
za leto 2003 
za leto 2004 

891 mio SIT 
3.876 mio SIT 
3.964 mio SIT 
3.896 mio SIT 
3.363 mio SIT. 

I. Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik 

4. člen 

Osnova za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je Program 
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (v nadaljevanju: 
program zapiranja rudnika). 

Program zapiranja rudnika se pripravi za dobo petih let ter se 
dopolnjuje vsaka tri leta za naslednje petletno obdobje. 

Program zapiranja rudnika pripravi Javno podjetje Rudnik Trbovlje 
- Hrastnik, d.o.o.. Program revidira neodvisna strokovna 
institucija, ki jo na javnem razpisu izbere ministrstvo, pristojno za 
energetiko. Revidiran program sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. pridobi izvajalce 
za dela pri postopnem zapiranju rudnika v skladu z zakonom o 
javnih naročilih. 

5. člen 

Program zapiranja rudnika vsebuje naslednje obvezne sestavine: 

8. člen 

Proračunska sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika 
se smejo koristiti izključno za naslednje namene: 

financiranje fizičnih zapiralnih del; 
financiranje shem za razreševanje socialnih problemov 
nastalih zaradi zmanjševanja proizvodnje in/ali zapiranja 
rudnika; 
izvajanje ukrepov prilagajanja okolje varstvenim standardom; 
izvajanje ekološke sanacije površin, ki so bile degradirane 
zaradi rudarjenja. 

Rudnik je dolžan zagotoviti ločene računovodske izkaze 
poslovanja za pridobivanje premoga za energetske namene in 
za izvajanje zapiralnih del po programu. Sredstva, prejeta na 
podlagi tega zakona, moraju biti jasno izkazana v bilanci uspeha 
zapiranja rudnika. 

Sredstva prejeta po tem zakonu se ne smejo koristiti za 
subvencioniranje proizvodnje premoga. 

Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje 
proračunskih sredstev je odgovorno ministrstvo, pristojno za 
energetiko. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev 
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bo opravljala neodvisna strokovna institucija, ki jo bo za 
programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa, 
izbralo ministrstvo, pristojno za energetiko. Uredbo o pravilih za 
izvajanje tehničnega in finančnega nadzora sprejme Vlada 
Republike Slovenije v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. Stroški nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev 
vsakokratnega programa zapiranja rudnika. 

11. člen 

Program ukrepov zajema: 
oblike razvojnih spodbud z njihovim časovnim in finančnim 
ovrednotenjem, 
navedbo predvidenih virov financiranja in 
organizacija za izvajanje ter spremljanje programa. 

III. Odškodnine za ekološko škodo zaradi obratovanja 
Termoelektrarne Trbovlje II 

9. člen 

Sredstva za plačilo odškodnin fizičnim osebam za ekološko škodo, 
ki nastane kot neposredna posledica obratovanja Termoelektrarne 
Trbovlje II, kot ga predvideva program postopnega zapiranja 
rudnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Višina 
potrebnih sredstev za petletno obdobje je do 300 mio SIT. Za leto 
2000 znaša znesek 60 mio SIT. 

Glede na število in zneske dejanskih odškodnin iz prvega 
petletnega obdobja se bodo ta sredstva povečala oziroma 
zmanjšala za naslednje programsko obdobje. 

Predlog potrebnih sredstev sprejme Vlada Republike Slovenije 
na predlog posebne komisije iz četrtega odstavka tega člena 
istočasno s sprejetjem programa za zapiranje rudnika. 

Poravnava neposredne ekološke škode zaradi obratovanja 
Termoelektrarne Trbovlje se bo izvajala preko posebne komisije. 
Komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije, sestavljena pa bo iz 
predstavnikov občin v regiji, določeni v 3. členu tega zakona ter 
predstavnikov rudnika Termoelektrarne Trbovlje in ministrstev, 
pristojnih za energetiko in okolje in prostor. 

Termoelektrarna Trbovlje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona pripravi predlog sanacijskega programa, ki bo natančno 
opredelil ukrepe za zmanjšanje prekomernih imisijskih 
koncentracij. Predlog programa sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Potrebna sredstva za financiranje izvajanja sanacijskega 
programa se bodo zagotovila iz lastne cene električne energije. 

IV. Razvojno prestrukturiranje regije 

10. člen 

Osnova za določanje sredstev, ki bodo usmerjena s strani države 
za razvojno prestrukturiranje regije, določene v 3. členu tega 
zakona, je Program ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 
(v nadaljevanju: program ukrepov) za razreševanje specifičnih 
problemov regije zaradi postopnega opuščanja energetske 
dejavnosti. 

Program ukrepov bo pripravljen za obdobje od leta 2000 do 
vključno 2004. Program ukrepov pripravi ministrstvo, pristojno 
za energetiko, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za razvoj, 
sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije. 

Predlog potrebnih sredstev za posamezno programsko obdobje 
sprejme Vlada Republike Slovenije istočasno s sprejetjem 
programa za zapiranje rudnika. 

12. člen 

Sredstva za izvajanje programa ukrepov v letnih proračunih 
Republike Slovenije znašajo za posamezna leta programskega 
obdobja največ do: 

za leto 2000 
za leto 2001 
za leto 2002 
za leto 2003 
za leto 2004 

600 mio SIT 
800 mio SIT 

1.100 mio SIT 
1.200 mio SIT 
1.200 mio SIT. 

-13. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo kot spodbude 
samo za naslednje namene: 

vzpostavljanje razvojne infrastrukture; 
pospeševanje podjetniških vlaganj in prestrukturiranje 
gospodarstva; 
usposabljanje in razvoj kadrov. 

Spodbude se dodeljujejo v skladu s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči v oblikah in na način, kot ga določa zakon o pospeševanju 
skladnega regionalnega razvoja. 

14. člen 

Program ukrepov postane sestavni del Programa razvojnega 
prestrukturiranja zasavske regije zaradi postopne opustitve 
energetske dejavnosti. 

Program razvojnega prestrukturiranja zasavske regije zaradi 
postopne opustitve energetske dejavnosti se uporablja kot 
regionalni razvojni program v skladu s tretjim odstavkom 25. člena 
zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
60/99) do sprejema strategije regionalnega razvoja Slovenije na 
podlagi 6. člena zakona o spodbujanju regionalnega razvoja. 

Za usklajevanje namenov in obsega spodbud ter spremljanje 
izvajanja regionalnega razvojnega programa iz prejšnjega 
odstavka tega člena je odgovorno ministrstvo, pristojno za razvoj. 

15. člen 

Za izvajanje programa ukrepov in namensko koriščenje 
proračunskih sredstev iz 12. člena tega zakona je odgovorno 
ministrstvo, pristojno za energetiko. 

16. člen 

Občine in pravne ter fizične osebe iz regije za spodbude, ki so 
zajete v programu ukrepov, ne morejo kandidirati za pridobitev 
enakih regionalnih razvojnih spodbud iz drugih naslovov. 
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V. Prehodna in končna določba 

17. člen 18. člen 

Postopki glede odškodninskih zahtevkov, ki do uveljavitve tega Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
zakona še niso bili dokončani, se dokončajo po predpisih, ki so Republike Slovenije, 
veljali ob vložitvi zahtevka oziroma tožbe. 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 21. redni seji, dne 
25.4.2000 in 10.5.2000 obravnaval predlog zakona o postopnem 
zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji 
termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega 
prestmkturiranja zasavske regije (ZPZRTH) - druga obravnava 
in sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog 
tega zakona za tretjo obravnavo in da se tretja obravnava zakona 
opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika 
Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom 
pripravila besedilo predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika 
Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije in ga 
pošilja v tretjo obravnavo in sprejem v Državni zbor. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k naslovu zakona, k 
2., 4., 10., 14. in 17. členu predloga zakona, kar vse je predlagatelj 
zakona vključil v besedilo predloga zakona za tretje branje. Druge 
spremembe ali redakcijski popravki niso bili potrebni. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje- 
Hrastnlk In razvojnem prestrukturiranju regije - EPA 839- 
tretja obravnava 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Členi 65. in 80. v povezavi s 7.členom Protokola 2, 
Evropskega sporazuma_o pridružitvi 

b.) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

V celoti 

c.) Razlogi za neizpolnjene obveznosti: 

1. 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) 

Direktiva Evropske skupnosti za premog in |eklo 3632/93/ 
ECSC 
Besedilo predloga zakona je z direktivo v celoti usklajeno. 

b.) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

1. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

ne 

3. Ali je predlog akta preveden In v kateri Iezlk? 

ne 

4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlsila ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) 

5. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona je vpisan v Državni program za prevzem 
državnega reda ES pod št. 3.4.4. Energetika, novi rok: I. 
tromesečje 2000. 

Ime in priimek ter podpis 
odgovorne pravnice 
Jasna Avbelj Hamzič 
državna podsekretarka 

Podpis ministrice 
za gospodarske dejavnosti 

Dr.Tea Petrin 
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Predlog zakona o 

ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ) 

- EPA 273 - II - tretja obravnava 

EVA: 1998-2711-0014 
Številka: 500-03/97-3 
Ljubljana, 12.05.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 11.5.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S 
PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 20. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.3.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošiljajo v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva - tretja obravnava. 

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

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Helena PETEK-KOS, univ. dipl.prav., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGI: 2 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE TRETJA OBRAVNAVA 
11.5.2000 

II. ZBIRKE PODATKOV 

PREDLOG ZAKONA O ZBIRKAH 
PODATKOV S PODROČJA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

EPA 273-II 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa zbirke podatkov š področja zdravstvenega 
varstva, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki jih pri 
opravljanju z zakonom določenih nalog vodijo, uporabljajo in 
medsebojno izmenjujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zbirke podatkov). 

2. člen 

Za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, 
vsebovanih v zbirkah podatkov iz tega zakona, se uporabljajo 
določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov, kolikor s tem 
zakonom za posamezne primere ni drugače določeno. 

3. člen 

Upravljavci zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva 
so Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: IVZ) in ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) 

4. člen 

Upravljavci zbirk podatkov iz prejšnjega člena (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavci zbirk podatkov), pridobivajo osebne podatke 
praviloma neposredno od posameznika, na katerega se 
nanašajo. 

V primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov, posameznika 
ni potrebno predhodno seznaniti s tem, da se bodo podatki pridobili 
iz že obstoječe zbirke podatkov, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

Upravljavci zbirk podatkov imajo pravico iz Centralnega registra 
prebivalstva (v nadaljnjem besedilu:CRP) brezplačno dobiti 
naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, 
spol, prebivališče in vrste prebivališča, državljanstvo, zakonski 
stan, šolska izobrazba, EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok, 
datum in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih. 

Upravljavci zbirk podatkov imajo pravico uporabe številke 
zavarovanja na zdravstveni kartici kot povezovalnega znaka za 
zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov, opredeljenih v 
zbirkah podatkov po tem zakonu, ki so vpisani na prednji strani in 
v mikroprocesorju zdravstvene kartice. 

Osebne podatke lahko pridobi tudi zdravnik, kadar te potrebuje 
zato, da zavaruje neposredno ogroženo življenje posameznika. 

Če se osebni podatki nanašajo na rasno, narodno in drugo poreklo, 
politična, verska in druga prepričanja ali spolno vedenje, lahko 
upravljavci zbirk podatkov pridobijo te podatke neposredno ali 
posredno le na podlagi pisne privolitve posameznika. 
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5. člen 

Vrste in vsebina posameznih zbirk podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, njihov namen, obdobna poročila, kdo 
mora posredovati podatke in kdaj, upravljavec zbirke, način dajanja 
podatkov in čas hranjenja podatkov, so opredeljeni v Prilogi, ki je 
sestavni del tega zakona. 

6. člen 

Za statistične namene ima IVZ pravico zahtevati podatke, 
opredeljene v Prilogi tega zakona, od upravljavcev vseh zbirk 
podatkov iz tega zakona. 

III. ZAVAROVANJE PODATKOV 

7. člen 

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v 
zbirkah podatkov predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, 
pristojnim za znanost in tehnologijo. 

IV. EVIDENTIRANJE PODATKOV 

8. člen 

Podatke iz Priloge pod zaporedno številko IVZ 1 do IVZ 69, ki se 
obdelujejo na podlagi tega zakona, je treba vpisati v predpisana 
evidenčna sredstva ob zdravstvenih pregledih in drugih 
zdravstvenih storitvah. 

Zdravnik, drugi zdravstveni delavci in sodelavci morajo v 
evidenčnem sredstvu s svojim podpisom potrditi izvide in rezultate 
pregleda oziroma drugih storitev po vsaki končani delovni izmeni. 

Obliko, način in neizbrisljiva evidenčna sredstva iz prvega 
odstavka tega člena določi minister, pristojen za zdravstvo. 

Postopek, kako l^hko posamezni državljan uresničuje pravico 
do vpogleda v osebne zdravstvene podatke, določi minister, 
pristojen za zdravstvo. 

9. člen 

Odgovorna oseba upravljavca zbirke podatkov odgovarja za 
popolnost in resničnost vpisanih podatkov. 

Sprememba vsakega podatka mora biti izvedena tako, da 
omogoča vpogled v prejšnji podatek, pri čemer mora biti razvidno, 
kdo in kdaj je spremenil podatek. 

V. METODOLOŠKA NAČELA 

10. člen 

Za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s 
področja zdravstvenega varstva, se uporabljajo enotna 
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metodološka načela, enotni standardi (definicije, klasifikacije in 
šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja poročil (v 
nadaljnjem besedilu: poročila). 

Enotna metodološka načela, enotne standarde (definicije, 
klasifikacije in šifranti) ter standardne postopke določi minister, 
pristojen za zdravstvo na predlog IVZ po pridobitvi mnenja 
Statističnega urada Republike Slovenije. 

11. člen 

Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, 
klasifikacije in šifranti) za oblikovanje in vodenje zbirk podatkov, 
ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ZZZS) in IVZ, določi minister pristojen za 
zdravstvo na predlog ZZZS in IVZ po pridobitvi mnenja 
Statističnega urada Republike Slovenije. 

12. člen 

Enotha metodološka načela in enotne standarde (definicije, 
klasifikacije in šifranti) za oblikovanje in vodenje zbirk podatkov, 
ki so skupni za ZZZS, IVZ, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, določita ministra, pristojna za delo in zdravstvo, na 
predlog upravljavcev navedenih zbirk podatkov po pridobitvi 
mnenja Statističnega urada Republike Slovenije. 

13. člen 

IVZ zagotavlja za področje zdravstvenega varstva elemente 
enotnosti zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki 
Sloveniji. 

Za uresničevanje enotnosti zdravstvenega informacijskega 
sistema, glede podatkov, ki so skupnega pomena za upravljavce 
iz 11. in 12. člena tega zakona, izvaja IVZ naslednje naloge: 

usklajuje vsebinske definicije podatkovnih pojmov; 
uvaja in ukinja podatkovne pojme; 
usklajuje razvrstitvene sezname (nomenklature, klasifikacije 
in šifrante). 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo zagotavlja sredstva za 
izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka. 

VI. CENTER ZA IZMENJAVO PODATKOV 

, 14. člen (13 a) 

V Republiki Sloveniji se vzpostavi center za izmenjavo podatkov 
na nacionalnem nivoju (v nadaljnjem besedilu: CIP) med 
posameznimi podatkovnimi skladišči pri izvajalcih zdravstvenega 
varstva v mreži javne zdravstvene službe. 

Predpis o organizaciji, načinu in vsebini delovanja ter možnostih 
financiranja centra iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen 
za zdravstvo. 

VII. (VI.) KAZENSKE DOLOČBE 

15. člen (14.) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek upravljavec zbirke podatkov ali drugi javni ali zasebni 
zdravstveni zavod, ki ima podatke, pomembne za varovanje 
zdravja prebivalstva in sicer, kadar: 

1. v nasprotju z določili, opredeljenimi v Prilogi tega zakona, ne 
posreduje podatkov iz Priloge, 

2. v nasprotju z roki, določenimi v Prilogi tega zakona, ne obdela 
zbranih podatkov, 

3. v nasprotju z načini, ki so opredeljeni v Prilogi tega zakona, 
posreduje podatke iz Priloge, 

4. v nasprotju z določili, opredeljenimi v Prilogi tega zakona, ne 
vodi predpisane zbirke podatkov ali je ne vodi v skladu z 
določili tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba javnega ali 
zasebnega zdravstvenega zavoda. 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi zasebni zdravnik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

16. člen (15.) 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba upravljavca zbirke podatkov, kadar 
v nasprotju z 9. členom tega zakona vpiše v zbirko podatkov 
nepopoln ali neresničen podatek. 

VIII. (VII.) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen (16.) 

Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati Zakon o 
evidencah na področju zdravstva (Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 
18/88 in Uradni list RS, št. 10/91,17/91,13/93 in 66/93) in 4142., 
43.,44.,45.,46.,53.,54.,55- in 56. člen Zakona o evidencah na 
področju dela (Uradni list SFRJ, št! 17/90 in Ur.list RS, št. 10/91, 
17/91, 13/93 in 66/93), ki določajo evidence s področja 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

18. člen (17.) 

Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, 
klasifikacije, šifrante), evidenčna sredstva ter standardne 
postopke oblikovanja in pošiljanja poročil iz 10. in 11. člena tega 
zakona določi minister, pristojen za zdravstvo v enem letu od 
uveljavitve tega zakona. 
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Enotna' metodološka načela in enotne standarde (definicije, 
klasifikacije, šifrante), evidenčna sredstva ter standardne 
postopke oblikovanja in pošiljanja poročil iz 12. člena tega zakona 
določita skupaj ministra, pristojna za delo in zdravstvo v enem 
letu od uveljavitve tega zakona. 

Do izdaje novih metodoloških načeli standardov, evidenčnih 
sredstev in predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se še naprej uporablja Navodilo o enotnih metodoloških načelih in 
standardih za evidenco na področju zdravstva (Uradni list SFRJ, 
št. 13/79), kolikor ni v nasprotju s tem zakonom. 

19. člen (18.) 

Obliko, načine in sredstva evidentiranja iz 8. člena tega zakona 
določi minister, pristojen za zdravstvo na predlog IVZ v dveh letih 
od uveljavitve tega zakona. 

20. člen (19.) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji dne 22. 03. 2000 
ob obravnavi predloga zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstva (ZZPPZ) - druga obravnava (EU), na podlagi drugega 
odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel dva sklepa št. 052- 
04/97-1/2 EPA 273-11, s katerima je določil, da predlog zakona o 
zbirkah podatkov s področja zdravstva (ZZPPZ) za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in, da se tretja 
obravnava opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga zakona in ga pošilja v obravnavo in sprejem v 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Upoštevajoč sprejete amandmaje so spremenjeni oziroma 
dopolnjeni naslov zakona, 4., 7., 8., 9.člen, za poglavjem V dodatno 

poglavje (novo VI. poglavje), dodan 13.ačlen (novi 14. člen), 14. 
in 15. člen ter v Prilogi zakona: zbirke podatkov od zaporedne 
številke IVZ 1. do zaporedne številke IVZ 47., IVZ 1.1., IVZ 2.3., 
dodani zbirki podatkov IVZ 8.a in IVZ 9.a (nova zbirka IVZ 9. in 
nova zbirka IVZ 11.). Zbirka IVZ 11., dodani zbirki IVZ 14.a in IVZ 
17.a, (nova zbirka IVZ 17. in nova zbirka IVZ 21.); zbirka IVZ 23., 
IVZ 34. in dodana zbirka IVZ 39.a (nova zbirka IVZ 44.). 

Zaradi novo sprejetega člena in novih zbirk podatkov v Prilogi 
zakona je bilo opravljeno ustrezno preštevilčenje členov in zbirk 
podatkov. 

Pri pripravljanju besedila so bili v Prilogi zakona, ne da bi se 
posegalo v vsebino, opravljeni tudi nekateri redakcijski in jezikovni 
popravki. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. 

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

Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva ni 
predmet usklajevanja z določbami »Evropskega sporazuma 
o pridružitvi.« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske skupnosti 

a) Direktiva 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktober 1995 o zaščiti posameznikov pri obdelavi 
posameznih podatkov in o prostem gibanju takih podatkov 

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

Priporočilo številka R (81) 1 Komiteja ministrov Sveta Evrope 
o pravilih za avtomatizirane medicinske banke podatkov, 
Strasbourg, januar 1981 

Priporočilo številka R (96) ministrov Sveta Evrope o varstvu 
medicinskih podatkov Strasbourg, junij 1996 

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

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

V slovenščino sta prevedeni Direktiva 95/46/EC Evropskega 
parlamenta in Priporočilo številka R (81) 1 Komiteja ministrov 
Sveta Evrope. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Predlog zakona je preveden v angleški jezik. 

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

/ 

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

Predlagani akt je naveden v revidiranem besedilu Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 
v poglavju Varstvo potrošnikov pod zaporedno številko 
606-0. 
Predvideni datum sprejema po pogajalskih izhodiščih in 
Državnem programu je zadnje četrtletje 2000 in uveljavitve 
prvo četrtletje 2001. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Mojca Mahkota, unlv.dlpl.prav. Dr. Marjan Jereb 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 11.5.2000 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA - TRETJA 

OBRAVNAVA 

K 4. členu 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravljavci zbirk podatkov imajo pravico uporabe številke 
zdravstvenega zavarovanja na kartici zdravstvenega 
zavarovanja kot povezovalnega znaka za zbiranje, obdelovanje 
in posredovanje podatkov, opredeljenih v zbirkah podatkov po 
tem zakonu.Infrastruktura kartice zdravstvenega zavarovanja 
se z uveljavitvijo tega zakona uporablja tudi za zdravstveno kartico 
kot zbirko podatkov, ob tem, da je zagotovljena popolna ločenost 
pristopov do podatkov zdravstvenega zavarovanja in do podatkov 
zbirke zdravstvene kartice. V zbirko zdravstvene kartice se 
podatki prenašajo iz drugih matičnih zbirk, opredeljenih v tem 
zakonu in so namenjeni za prenos podatkov, potrebnih pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva, med izvajalci 
zdravstvenega varstva. Upravljavec zbirke podatkov na 
zdravstveni kartici je Ministrstvo za zdravstvo.« 

Obrazložitev: 
Zbirka podatkov zdravstvena kartica je izvedena zbirka iz 
osnovnih podatkovnih zbirk in služi podatkovnemu povezovanju 
med izvajalci zdravstvenega varstva. Z amandmajem se 
natančneje opredeljuje uporaba infrastrukture kartice 
zdravstvenega zavarovanja za potrebe zbirke zdravstvene 
kartice in zagotavlja popolna podatkovna neodvisnost. Fizični 
nosilec zbirke zdravstvene kartice je isti kot za zbirko podatkov 
za potrebe izvajanja zdravstvenega zavarovanja na kartici 
zdravstvenega zavarovanja, ob tem da so zagotovljeni ločeni 
dostopi do sklopa zdravstvenih podatkov od sklopa podatkov 
zdravstvenega zavarovanja. 

K 8. členu 
V tretjem odstavku se beseda »neizbrisljiva« črta. 

Obrazložitev: 
Ker zakon o varstvu osebnih podatkov ne pozna pojma 
neizbrisljivo evidenčno sredstvo, predlagatelj amandmaja vztraja 
pri svoji dikciji tega člena iz druge obravnave predloga zakona. 
Predlagatelj tudi meni, da ni smiselno, da bi zakonsko besedilo 
omejevalo nove tehnološke rešitve na tem področju, tako zaradi 
dinamičnega razvoja tehnologije kot tudi zaradi spreminjanja in 
dopolnjevanja obstoječe in sprejemanja bodoče zakonodaje na 
tem področju. 

K 9. členu 
Drugi odstavek se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda 
nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Upravljavci zbirk podatkov, ki zagotavljajo iz svojih zbirk podatke 
za zbirko zdravstvena kartica, so dolžni zagotavljati razvidnost v 
svojih zbirkah podatkov.« 

Obrazložitev: 
Zbirka podatkov zdravstvena kartica vsebuje ključne in v 
določenem obdobju za zdravljenje pomembne podatke o 
posamezniku. Kateri podatki se uvrstijo v to zbirko ali umaknejo 
iz nje, presoja zdravnik, ki posameznika obravnava. V to zbirko 
zdravnik vključuje tiste podatke, ki so v določenem obdobju 

pomembni za uspešno zdravljenje. Evidenca podatkov o 
zdravljenju posameznika še naprej ostaja pri zdravniku, ki je v 
skladu s tem zakonom dolžan voditi evidenco o vseh 
spremembah podatkov. 

K 14. členu (13.a) 
Prvi odstavek je dopolnjen tako, da se za prvim stavkom doda 
nov drugi stavek, ki se glasi: 
»CIP koordinira zahteve in potrebe po zbiranju, obdelavi in 
posredovanju podatkov.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem želi predlagatelj okvirno določiti vlogo in dejavnost 
centra za izmenjavo podatkov med izvajalci zdravstvenega 
varstva v mreži javne zdravstvene službe. 

K Prilogi: 
1. V Prilogi predloga zakona se v zbirki podatkov IVZ 1.1. v 

rubriki »Naziv zbirke podatkov« naziv »Nabor medicinskih 
podatkov za zavarovanca na elektronskem mediju« 
nadomesti z nazivom »Zdravstvena kartica«. 

Besedilo rubrike »Vsebina« se spremeni tako, da se glasi: 
»EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, 
zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega 
prebivališča, začasnega prebivališča, anamneza, podatki o 
telesnih merah v različnih starostnih obdobjih, rezultati 
kliničnega pregleda, podatki o cepljenju, podatki o dejavnikih 
tveganja za razvoj kroničnih bolezni, podatki o alergijah, 
rezultati laboratorijskih in diagnostičnih preiskav, podatki o 
stanju oralnega zdravja, podatki o trajnem ali začasnem 
kliconoštvu, diagnoza, podatki o poškodbah in zastrupitvah, 
podatki o stopnji invalidnosti, podatki o odvisnosti, podatki o 
operativni in neoperativni terapiji, datum stika, vzrok začasne 
delanezmožnosti, podatki o predpisanih in izdanih zdravilih in 
tehničnih pripomočkih, elektronski naslovi matičnih zbirk 
podatkov.« 

2. V Prilogi predloga zakona se za zbirko podatkov IVZ 12. (IVZ 
10.) doda nova zbirka podatkov IVZ 12a., ki se glasi: 
»IVZ 12a. 

NAZIV ZBIRKE PODATKOV 
Register o zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij. 

VSEBINA 
EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, 
spol, datum rojstva, matična številka primera, občina stalnega 
prebivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga 
opravlja, nosečnost, dojenje, telesna teža, ime in naslov osebe, 
ki je izpolnila obrazec, datum, kraj in ura zastrupitve, okoliščine 
zastrupitve, pot vnosa v telo, izpostavljenost, podatki o 
povzročitelju zastrupitve, ostale pomembne diagnoze, klinična 
slika zastrupitve, ocena teže zastrupitve, zdravljenje, antidoti, 
dekontaminacija, konzultacija toksikologa, izid zastrupitve, 
napotitev po pregledu/odpustu, drugi podatki potrebni za 
namen vodenja registra. 

NAMEN 
Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka 

zastrupitev, ki bo potekalo na osnovi prijave zastrupitev 
(hospitalno in ambulantno obravnavanih) in poročil 24-urne 

informativno-konzultativne službe Centra za zastrupitve ter 
drugih učinkov kemikalij z namenom preprečevanja škodljivih 
učinkov kemikalij, njihovega zdravljenja ter izobraževanja 
strokovnih delavcev in osveščanja javnosti. 
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POROČILA 
Center za zastrupitve odda letno poročilo Ministrstvu za 
zdravstvo - Uradu za kemikalije Republike Slovenije v skladu 
s predpisom ministra za zdravstvo. 

KDO MORA DAJATI PODATKE IN KDAJ 
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. 
Prijave se odda takoj po odpustni diagnozi v primeru 
bolnišničnih zastrupitev; po postavitvi diagnoze, utemeljenem 
sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le-ta 
spremeni v zastrupitev) v primerih ambulantnih zastrupitev; 
oziroma po končani obdukciji, če se v primeru smrtnega izida 
izvede obdukcija. 

UPRAVLJALEC ZBIRKE 
Klinični center Ljubljana, Center za zastrupitve 

NAČIN DAJANJA PODATKOV 
Obrazec in računalniški medij 

ČAS HRANJENA PODATKOV 
Trajno 

3. V Prilogi predloga zakona se v zbirki podatkov IVZ 41. (IVZ 
37.) besedilo rubrike 

»Upravljavec zbirke« spremeni tako, da se glasi: » KC 
Ljubljana, Očesna klinika« 

4. V Prilogi predloga zakona se v zbirki podatkov IVZ 48. (IVZ 
43.), v rubriki »Zap.št.« 
kratica in številka »IVZ 48.« nadomesti s kratico in številko 
»IVZ 53.«, v rubriki »Vsebina beseda »EMŠO« nadomesti z 
besedami »spol« in »datum rojstva«, besede »ime in priimek« 
nadomestijo z besedama »SOUNDEX šifra«, beseda 
»prebivališče« nadomesti z besedama »občina prebivališča 
» ter črtajo besede »številka zdravstvenega zavarovanja«, 
»identiteta kontaktov« in »podatki o obveščanju kontaktov«. 

5. V Prilogi predloga zakona se v zbirki podatkov IVZ 49. (IVZ 
44.) v rubriki »Zap.št.« 
kratica in številka »IVZ 49.« nadomesti s kratico in številko 
»IVZ 54.«, v rubriki »Vsebina« beseda »EMŠO« nadomesti z 
besedami »spol« in »datum rojstva«, besede »ime in priimek« 
nadomestijo z besedama »SOUNDEX šifra«, beseda 
»prebivališče« nadomesti z besedama »občina prebivališča« 
ter črtajo besede »številka zdravstvenega zavarovanja«, 
»identiteta« kontaktov » in »podatki o obveščanju kontaktov«. 

6. Zaradi amandmajev k zbirkama podatkov IVZ 48. in IVZ 49. 
se zbirke podatkov preštevilčijo; IVZ 50. v IVZ48., IVZ 51. v 
IVZ 49., IVZ 52. v IVZ 50. 
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Predlog zakona o 

ORGANIZACIJI VETERINARSKE SLUŽBE 

(ZOVS) 

- EPA 1158 - II - redni postopek 

Gospod 
Janez Podobnik 
Predsednik / 
Državnega zbora 
Republike Slovenije 

- PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI VETERINARSKE 
SLUŽBE - redni postopek 

Podpisana poslanka Maria Pozsonec, pošilja na podlagi 174. in 
175. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/ 
93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI VETERINARSKE 
SLUŽBE ■ redni postopek 

Maria Pozsonec, l,r. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih organov, sodelovala kot predlagateljica zakona. 

Državnemu zboru predlaga, da sprejme Predlog zakona o 
organizaciji veterinarske službe po rednem postopku. 

Obrazložitev: 

Obstoječi Zakon o veterinarstvu ne zadošča več dejanskim 
potrebam in stanju v Republiki Sloveniji, hkrati pa tudi ne 
zadošča zahtevam Evropske unije, zato je nujno sprejeti nov, 
spremenjen in prilagojen Zakon o organizaciji veterinarske 
službe. 

PREDLOG 

Zakona o organizaciji veterinarske 
službe 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) in 
174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. I. RS, št. 40/93, 
80/94, 3/95 - popravek, 26/96 in 26/97) vlaga podpisana poslanka 
Maria Pozsonec. 

PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI 
VETERINARSKE SLUŽBE 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS obveščamo, da bomo sodelovali na sejah delovnih 
teles in sejah Državnega zbora R Slovenije. 

Kot razlagalci bodo sodelovali s strani stroke: 

doc. dr. Borut Zemljič, dr.med.vet. 

doc. dr. Bogomil Fatur, dr.med.vet., in 

mag. France Kovač, dr.vet.med. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Zakona o 
organizaciji veterinarske službe 

Vlada R Slovenije, Ministrstvo za evropske zadeve in Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so konec leta 1999 podale 
soglasje k zahtevi EU, da do konca leta 2001 uskladimo 
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veterinarsko zakonodajo s pravnim redom Evropske unije. 
Posebej se je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 
Veterinarska upravo R Slovenije in ob soglasju vse stroke 
zavezalo, da bo do konca leta 2000 sprejelo nov zakon o 
organizaciji veterinarske službe. 

Zakon o veterinarstvu (ZVet), ki je začel veljati 1. januarja 1995, je 
uzakonil organizacijo veterinarske službe, ki ni primerljiva z 
veterinarskimi službami v državah Evropske unije. Z enim 
predpisom je urejal organizacijo veterinarske službe, določal 
ukrepe pri zatiranju živalskih kužnih bolezni in urejal inšpekcijske 
in nadzorstvene pristojnosti različnih organov. Veterinarsko službo 
je razdelil na tri ravni - primarno, sekundarno in terciarno, ni je pa 
delil po vsebini. Ob tem je ostala nedodelana vloga odgovorne 
veterinarske oblasti kot vrhovnega upravnega in nadzornega 
organa. Zakon je bil napisan nedosledno in tudi zato se nekatere 
njegove določbe še po petih letih sploh ne izvajajo, se izvajajo le 
delno ali pa tudi povsem drugače, kot je predpisano, ker so pač 
takšne narave, da jih ni mogoče izvajati. Zlasti nedosledno je 
urejena organizacija zasebne veterinarske službe, ki je v tem 
Zakonu postala obrobna in odvisna od državne oblasti tako po 
pristojnostih kot tudi po ekonomski plati. Zakon je uveljavil obsežen 
vmesni državni segment veterinarske službe v obliki 
Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega inštituta 
Slovenije, poleg njega pa še zelo obsežen nadzor, se pravi 
inšpekcijo nad službo in stroko. Takšna usmeritev je v 
neposrednem nasprotju s temeljnimi usmeritvami naše družbe 
po letu 1990 in tudi v nasprotju z evropsko zakonodajo, ki daje 
vse večjo težo zasebnemu sektorju in mu prepušča pobudo. 
Državni organi naj bi obdržali zgolj nadzor in koordinacijo dela. V 
nasprotju s to usmeritvijo je dosedanji ZVet opredelil vrsto 
dejavnosti, na primer veterinarsko sanitarne preglede, določeno 
diagnostično dejavnost, zdravstveno varstvo nekaterih vrst živali, 
dezinfekcijo ter mnoge specialistične dejavnosti kot službe v 
izključno državni pristojnosti, za kar ni bilo nobenega umestnega 
razloga. Posledica tega je bila, da je veterinarska služba v osnovi 
dobila značaj državne službe, postala je neprilagodljiva, draga, 
birokratska, predvsem pa ijionopolistična in neučinkovita. Po drugi 
strani pa je vzpostavljeno stanje razbilo službo na več ločenih 
sfer, na posameznih območjih so jo izvajale kar štiri različne 
službe, katerih delovanje medsebojno ni ustrezno usklajeno. Ob 
tem je osnovna dejavnost, to je neposredno zdravstveno varstvo 
živali, kar opravljala zasebna veterina, zašlo v podrejen vrednostni 
in gospodarski položaj. Zlasti v živinorejsko šibkejših in 
demografsko ogroženih predelih Slovenije se je takšna 
organizacija službe pokazala neracionalna, slabo učinkovita, hkrati 
pa je bila ekonomsko ogrožena. Higiena živil in del osnovnega 
zdravstvenega varstva živali (ribe, čebele, divjad) sta bila v celoti 
podržavljena, odvzeta veterinarski stroki in prepuščena celo 
neustreznim službam (za zdravstveno varstvo rib skrbijo biologi). 

Kljub močni etatizaciji veterinarske službe so evropski 
veterinarski inšpektorji med drugim ugotavljali, da nimamo ustrezno 
določene odgovornosti in pristojnosti odgovorne veterinarske 
oblasti, prav tako pa tudi nimamo opredeljenih pristojnosti 
pooblaščenega ali uradnega veterinarja. Posledica teh ugotovitev 
je bil brez sodelovanja stroke na hitro sprejeti Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu, ki je formalno 
zadovoljeval nekatere najbolj nujne zahteve evropske 
veterinarske inšpekcije in Generalne direkcije XXIV v Bruslju, 
bistvene in potrebne posege v organizacijo veterinarske službe 
pa je le nakazal. V resnici je vse ostalo pri starem, kajti zgolj 
formalni prenos izvajalcev veterinarsko sanitarnega nadzora na 
Veterinarsko upravo RS in vzpostavitev odgovornosti na osnovi 
uslužbenskega razmerja pač ne pomeni nič drugega kot še večje 
vmešavanje države v strokovne zadeve ter dodatno drobitev 
obsega dela in pristojnosti osnovne veterinarske službe. 

Prav tako je ostala nedorečena sistemska vloga Veterinarske 
zbornice. Po poročilu evropske komisije iz leta 1999, ki je 
ocenjevala delo zasebne veterinarske službe v Sloveniji, je 
potrebno zakonsko dodelati zlasti pristojnosti razsodišča Zbornice 
in pa vprašanja licenc za vse veterinarje v državi, ki opravljajo 
veterinarsko službo. Zdaj imajo licence urejene le zasebni 
veterinarji, vsi drugi pa sploh ne. 

Nekatera določila ZVet, ki so v nasprotju z ustavno določenimi 
pravicami državljanov in izvajalcev veterinarske dejavnosti, tu 
mislimo na pravico do proste izbire živinozdravnika in na nekatera 
nesprejemljiva določila o omejitvenih pogojih za izvajalce 
veterinarske dejavnosti, so prav tako ostala nespremenjena. 

Obstoječi Zakon tudi ne rešuje ustrezno strokovne samostojnosti 
veterinarskih organizacij, saj dopušča možnost, da veliki lastniki 
živali, farme, lahko preko lastništva veterinarskih ambulant 
posredno obvladujejo tudi tista strokovna področja, ki so širšega 
državnega pomena in pomembna tudi za zdravstveno varstvo 
ljudi. 

V obstoječem Zakonu so ostala tudi določila, ki ovirajo prosti 
pretok delovne sile v EU. 

Predlagane spremembe veterinarske zakonodaje bistveno 
posegajo v koncept celotne službe, zato jih ni možno dovolj 
pregledno in racionalno uvesti zgolj s spremembo obstoječega 
ZVet. Zadovoljiva sinhronizacija z veterinarskimi zakonodajami 
zahteva drugačen prijem, drugačna vrednostna izhodišča in ločeno 
obravnavo posameznih strokovnih področij, ki so sedaj združena 
v enem ZVet. Vsebino dosedanjega kompleksnega Zakona o 
veterinarstvu naj urejajo trije zakoni in sicer Zakon o organizaciji 
veterinarske službe, Zakon o kužnih boleznih in Zakon o državni 
veterinarski službi. 

Predloženi zakon ureja organizacijo veterinarske službe. 

2. CILJI, NAČELA ZAKONA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Osnovni cilj zakona je v posebnem predpisu ločeno urediti in 
posodobiti organizacijsko shemo ter opredeliti pristojnosti 
veterinarske službe. Pri tem se sledi usmeritvam EU, ki 
predvidevajo umik državne pristojnosti na nadzorne in inšpekcijske 
pristojnosti, zasebno veterinarsko službo pa spodbujajo k večji 
poslovnosti, konkurenčnosti, racionalnosti in učinkovitosti. Iz 
Zakona se izločajo vsa določila, ki temeljijo na načelu 
vnaprejšnjega nezaupanja do zasebne veterinarske dejavnosti 
in podpiranja podržavljenja službe in stroke. Bistveno se zmanjšuje 
delež veterinarske dejavnosti, ki ga lahko izvaja le državna služba 
sama. Del dejavnosti, ki jih je doslej izvajala država neposredno s 
svojimi uradniki, se prenaša na področje, ki ga država obvladuje 
neposredno s koncesioniranjem, in na področje, ki ga obvladujejo 
tržni mehanizmi. Dejavnost države se omejuje na področja, kjer 
se od države lahko pričakujejo ugodni učinki. Odgovornemu 
veterinarskemu organu v državi je prepuščeno nadzorstvo nad 
spoštovanjem zakonodaje, nadzor nad mejami in izvoznimi objekti, 
prav tako pa tudi nadzor nad pooblastili in izvajanjem koncesijskih 
dejavnosti. Z neposrednim in posrednim nadzorstvom imajo 
odgovorne veterinarske oblasti v rokah dovolj mehanizmov, da 
eliminirajo slabo delo in zagotavljajo vse potrebne dejavnosti za 
epizootiološko obvladovanje položaja v državi. 

V vseh evropskih veterinarskih zakonodajah so posebno 
poudarjeni samoregulativni mehanizmi v stroki, to so zbornice, 
saj se je pokazalo, da so ti notranji mehanizmi neprimerno 

50 16. maj 2000 



učinkovitejši od zunanjih posegov države. V zakonu so podrobneje 
urejena razmerja znotraj stroke, med nosilci dejavnosti, poseben 
poudarek pa je namenjen razsodišču Zbornice, ki se pojavlja kot 
vrhovni etični in pravni razsodnik znotraj stroke. Predvideno je, 
da v razsodišču enakopravno sodelujeta tudi predstavnik 
odgovornega državnega veterinarskega organa in predstavnik 
sodne veje oblasti. Zbornici je tudi zaupana naloga strokovnega 
izpopolnjevanja, preverjanja strokovne usposobljenosti za vse 
veterinarje, izdajanje licenc in strokovnega nadzora v zasebni 
veterinarski dejavnosti. V povezavi s temi določili, je predvideno 
poleg obveznega tudi prostovoljno članstvo v Zbornici. 

V zakonu se odpravlja nelogična delitev na tri namišljene 
kakovostne ravni v službi ter zelo podrobna razdrobitev 
pristojnosti na te ravni, poleg tega pa še na javno in zasebno 
sfero. Veterinarska dejavnost je opredeljena bodisi kot dejavnost, 
ki je pod določenimi pogoji in z dovoljenjem Zbornice dostopna 
vsem izvajalcem, in jo izvajajo zasebni veterinarji, združeni v 
gospodarskih družbah ali kot samostojni veterinarji, ali pa kot 
javna veterinarska dejavnost, ki obsega področja, ki so 
posebnega pomena za državo. Le - to zagotavlja država 
prvenstveno preko sistema koncesij zasebnim veterinarskim 
organizacijam in osebnih pooblastil posameznim izvajalcem del 
javne veterinarske službe. Na ta način je urejeno tudi izvajanje 
laboratorijske službe, higienske službe, veterinarsko - sanitarnih 
pregledov v živilskih obratih, razen v izvoznih obratih, kjer je 
nadzor neposreden. Posebej je opredeljena veterinarska 
dejavnost, ki jo v pedagoške namene opravlja Veterinarska 
fakulteta. 

Do sprejema zakonov o kužnih bolezni in o organizaciji državne 
veterinarske službe, ostaja v veljavi obstoječi ZVet, z izjemo 
členov, ki urejajo organizacijo veterinarske službe. 

3. PRIMERJALNO - PRAVNI PRIKAZ UREDITVE V 
DRUGIH DRŽAVAH 

Veterinarski poklic je v državah EU opredeljen kot svobodni poklic, 
ki ima tradicijo posebne ureditve že od leta 1848. Posebnost teh 
poklicev je, da so organizirani tako, da upravljajo sami s sabo. V 
skladu z to opredelitvijo je veterinarski poklic organiziran v večini 
članic EU, z izjemo skandinavskih držav, ki pa seveda svojo 
državno strukturo in nadzor utemeljujejo s svojim zgodovinskim 
razvojem in predvsem naravnimi danostmi ali bolje povedano 
pomanjkljivostmi. Tako so urejene veterinarske službe vseh 
nemško, angleško in francosko govorečih držav in seveda 
njihovih neposrednih sosed. Ker je značilnost svobodnega poklica, 
da si sam določa pravila delovanja, je seveda povsem običajno, 
da je v takšni organizaciji zasebna pobuda in velika mera 
liberalizma osnova zakonske opredelitve. Pomembna komponenta 
te ureditve je seveda onemogočanje vpletanja državnih struktur 
in dnevne politike v strokovne odločitve. 

Če pobliže pogledamo nekatera določila teh zakonodaj, bomo 

ugotovili, da v avstrijski, nemški, nizozemski, francoski zakonodaji 
prevzema zasebna iniciativa več kot 80 % vsega dela, v nekaterih 
primerih tudi 90 in več odstotkov. Takšna je seveda tudi razdelitev 
števila aktivnih veterinarjev. V vseh teh državah je državna veterina 
omejena zgolj na nadzorstveno in kontrolno funkcijo, ki pa ni 
vseobsegajoča, saj v veliki meri prepuščajo samoreguliranje 
stroke. V zadnjih letih je prišlo do korenitih zasukov tudi na 
angleško govorečih področjih, saj so Irci tik pred sprejemom 
nove veterinarske zakonodaje, ki bo organizirana v skladu z 
načeli sodobnega svobodnega poklica, na spremembe pa se 
pripravljajo tudi v tako tradicionalni državi, kot je Velika Britanija. 

Osnovni princip teh zakonodaj je razdelitev na tri osnovne sklope, 
in sicer zakonodaja o organizaciji svobodnega poklica, kjer stroki 
prepuščajo popolno iniciativo, zakonodaja s področja 
zdravstvenega varstva ljudi in živali in seveda zakonodaja s 
področja organizacije državne veterine pri nadzornih in 
inšpekcijskih nalogah. EU zahteva, da ima stroka samo eno 
organizacijo, ki vodi register veterinarjev in register veterinarskih 
organizacij. Še pomembnejše je, da zakon o organizaciji 
veterinarske službe določa inštitut sodišča oziroma razsodišča, 
ki je prav zaradi opredelitve svobodnega poklica v vseh državah, 
razen v Avstriji, povsem v rokah veterinarske stroke. 

Pomembno določilo teh zakonov je seveda obligatorna svetovalna 
vloga takšnih združb pri pripravi vse strokovne zakonodaje. 
Nemogoče si je zamisliti, da bi v katerikoli državi EU sprejeli 
katerikoli veterinarski zakon mimo stroke, oziroma brez tesnega 
posvetovanja z njo. Temelj vse veterinarske zakonodaje, ki ga 
skupno ureja preko 600 direktiv in regulativ so vsekakor direktive 
EEC78/1026, 78/1027 in 78/1028, 89/594, 90/658, ki temeljijo na 
pristopnih sporazumih iz Rima, Kopenhagna in Maastrichta iz 
1958,1985 in 1994. Posebno pomemben je dokument, ki govori o 
veterinarski izobrazbi (78/1027EEC) in ki v drugem odstavku 
svojega aneksa opredeljuje tista področja, ki jih lahko opravljajo 
zasebni veterinarji s pooblastilom odgovorne veterinarske oblasti 
v državi. Tu so opredeljena dela s področja registracije in 
licenciranja veterinarjev v posamezni državi, izobraževanja pred 
diplomo in predvsem po diplomi, vprašanja etičnega kodeksa, pa 
tudi strokovna področja zdravstvenega varstva živali in ljudi, 
dobrobiti živali in okolja, veterinarskega javnega zdravstva, v 
katero štejemo higieno živil živalskega izvora, nadzora v obratih 
živilskopredelovalne in mesarske industrije, kompetence na 
področju certificiranja v prometu živali, živil, surovin in odpadkov 
ter nazadnje prometa z veterinarskimi zdravili. 

4. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Uveljavitev zakona ne prinaša novih obremenitev za državni 
proračun. Prenos vrste veterinarskih dejavnosti v tržno sfero, 
omejitev državne veterinarske službe na nadzor in na 
zagotavljanje potrebnih dejavnosti preko koncesioniranja in 
prenos določenih strokovnih, upravnih in nadzorstvenih 
pristojnosti preko javnih pooblastil na Veterinarsko zbornico pa 
prinašajo takojšnjo bistveno razbremenitev državnih financ. 
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II: BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O ORGANIZACIJI 

VETERINARSKE SLUŽBE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja organizacijo, izvajanje in zagotavljanje veterinarske 
službe. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Veterinar(ka) - doktor(ica) veterinarske medicine z licenco za 
opravljanje veterinarske dejavnosti. 

Pooblaščeni veterinar(ka) - doktor(ica) veterinarske medicine z 
licenco, ki ima pooblastilo veterinarske oblasti za opravljanje 
posameznih del javne veterinarske dejavnosti in je v delovnem 
razmerju v veterinarski organizaciji. 

Zasebna veterinarska služba - veterinarske pravne osebe in 
samostojni veterinarji, ki izvajajo zasebno veterinarsko dejavnost 
z dovoljenjem Zbornice, in javno veterinarsko dejavnost z 
dovoljenjem državnega upravnega organa (koncesije). 

Javna veterinarska dejavnost - je dejavnost, ki je širšega pomena 
in jo zagotavlja, predpisuje in financira država. 

Veterinarska oblast - državni upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo in veterinarski nadzor. 

Zasebna veterinarska organizacija - gospodarska družba, ki 
ima dovoljenje za izvajanje veterinarske službe. 

Licenca - je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost 
za samostojno opravljanje veterinarske službe. 

3. člen 
(izvajalci in nosilci dejavnosti) 

Veterinarsko dejavnost lahko opravljajo le doktorji veterinarske 
medicine (v nadaljevanju veterinarji, - ke). Veterinar mora pri 
uresničevanju svojih dolžnosti in pravic ravnati tako, da varuje 
strokovnost, nepristranskost in neodvisnost veterinarske službe 
in ugled veterinarskega poklica. 

4. člen 

Veterinar(ka) je pri svojem delu in strokovnem odločanju 
neodvisen. Ravnati se mora po načelih znanosti in strokovno 
preverjenih metodah, v skladu z zakonodajo, ki govori o varstvu 
živali in ljudi pred nalezljivimi boleznimi, skrbeti mora za dobrobit 
živali in varstvo potrošnikov. 

5. člen 
(namen veterinarstva) 

Veterinarska dejavnost je namenjena: 

Varovanju in izboljševanju zdravja živali, 
zaščiti živali pred kužnimi in drugimi boleznimi, 
ugotavljanju bolezni in zdravljenju bolnih živali, 

- zagotavljanju ukrepov za varovanje ljudi pred posebno 
nevarnimi kužnimi boleznimi, ugotavljanju, zatiranju in 
preprečevanju teh bolezni pri živalih in preprečevanju prenosa 
teh bolezni na ljudi, 
zagotavljanju higienske neoporečnosti surovin, izdelkov, živil 
in odpadkov živalskega izvora, 
zagotavljanju higienske ustreznosti, krmil in vode za napajanje 
živali, 
zagotavljanju nemotene reprodukcije živali, 
varstvu in izboljšanju higienskih razmer ter ugotavljanju 
ustreznosti živalskega okolja, 
zaščiti živali pred mučenjem in skrbi za njihovo dobro počutje, 
izobraževanju prebivalstva in lastnikov živali o zdravstvenem 
varstvu živali in varstvu ljudi pred zoonozami. 

6. člen 
(izvajalci veterinarske dejavnosti) 

Veterinarsko dejavnost lahko samostojno opravlja veterinar, ki 
izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom: 

ima ustrezno izobrazbo in usposobljenost, 
je vpisan v register veterinarjev, 
ima licenco Veterinarske zbornice za opravljanje veterinarske 
dejavnosti. 

Pripravniki in drugi veterinarski strokovni delavci lahko opravljajo 
veterinarsko dejavnost pod vodstvom mentorja oziroma 
odgovornega veterinarja. 

Veterinarsko dejavnost javne veterinarske službe opravljajo na 
podlagi koncesije zasebne veterinarske organizacije. 

II. ORGANIZACIJA VETERINARSKE SLUŽBE 

7. člen 

Veterinarska služba mora biti organizirana tako, da so trajno 
zagotovljene veterinarske storitve in najmanjši obseg 
zdravstvenega varstva živali in ljudi pred kužnimi boleznimi. 

8. člen 
(delitev veterinarske službe) 

Veterinarska služba se deli na zasebno veterinarsko službo in 
državno veterinarsko službo. Zasebna veterinarska služba 
oziroma pooblaščeni veterinarji lahko na osnovi pooblastila in 
koncesij opravljajo javno veterinarsko dejavnost. 

9. člen 
(oblike zasebne veterinarske službe) 

Zasebno veterinarsko službo lahko opravljajo pravne osebe, 
organizirane kot samostojni veterinarji, ambulante, veterinarske 
bolnice, veterinarske klinike, veterinarske poliklinike, veterinarske 
ambulante v osemenjevalnem središču, veterinarske lekarne, 
veterinarske veledrogerije in veterinarski inštituti v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah. Pravna veterinarska oseba, 
ki je v večinski lasti lastnika živali, na katerih opravlja veterinarsko 
dejavnost, ne more pridobiti koncesij za opravljanje javne 
veterinarske dejavnosti. 
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Državna veterinarska služba je organizirana v okviru pristojne 
odgovorne veterinarske oblasti v Republiki Sloveniji v obliki 
upravnega organa in inšpekcijskih služb. Dejavnost te službe 
ureja poseben zakon. 

10. člen 
(obseg dela v zasebni veterinarski službi) 

Zasebna veterinarska služba opravlja naslednje dejavnosti: 
- ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje internih, kužnih, 

parazitarnih in kirurških bolezni živali, 
zdravstvene preglede živali in spremljanje njihovega 
zdravstvenega stanja, 
laboratorijsko in .klinično diagnostiko kužnih in nekužnih ter 
kirurških bolezni, patoanatomsko diagnostiko, 
preskrbo z zdravili, izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, 
dezinsekcijo in deratizacijo s svetovanjem, 
osemenjevanje domačih živali in zagotavljanje zdravstvene 
sposobnosti za razmnoževanje, 
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo 
proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali, 
svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, 
patologije prehrane in reje živali, 
nujno veterinarsko pomoč v vseh primerih nevarnosti za 
življenje živali, 
izobraževalno in publicistično dejavnost v veterinarstvu, 
raziskovanje s področja varovanja okolja, higiene zraka, 
voda, odpadnih voda, 
etološke raziskave s področja veterinarstva. 

11. člen 
(javna veterinarska služba) 

Dejavnosti javne veterinarske službe, ki jih opravljajo zasebne 
veterinarske organizacije na osnovi koncesij so: 

izdajanje zdravstvenih spričeval ter vodenje registra in 
označevanje živali v skladu z zakonskimi predpisi, 
izvajanje ukrepov za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje 
posebno nevarnih živalskih kužnih in parazitarnih bolezni, 
določenih z zakonom, 
laboratorijska, klinična in patoanatomska diagnostika posebno 
nevarnih kužnih bolezni, 

- veterinarskosanitarni pregledi pošiljk živali v notranjem 
prometu, veterinarskosanitarni pregledi v sili klanih živali, živali 
in živil, če so namenjena za lastno in lokalno uporabo, izdajanje 
potrdil o zdravstveni neoporečnosti živil in pošiljk, 

- veterinarskosanitarni pregledi živali, živil, surovin in odpadkov, 
ki so namenjeni za javno potrošnjo znotraj Republike Slovenije, 

- laboratorijske preiskave materiala živali, živil, surovin in 
odpadkov, krme in krmil ter diagnostika posebno nevarnih 
živalskih kužnih in parazitarnih bolezni oziroma zagotavljanja 
higienske in zdravstvene ustreznosti, 

- veterinarskohigienska služba (konjaška služba) 
zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnih središčih 
in sistematsko spremljanje njihovega zdravja in sposobnosti 
za pridobivanje in pripravo ustreznega semena in njihove 
sposobnosti za oplojevanje, 

- razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko 
kužnih bolezni in analitiko ostankov kontaminentov 
uvajanje in vodenje informacijskega sistema v veterinarstvu, 
uvajanje in preskušanje novih kliničnih, laboratorijskih in 
diagnostičnih postopkov 
razvijanje in uvajanje novih metod osemenjevanja, 
presajevanja zarodkov in drugih laboratorijskih postopkov 
na področju reprodukcije domačih živali, 
raziskovanje in uvajanje novih zdravil., 
laboratorijsko in klinično preskušanje zdravil, 

12. člen 
(dejavnost veterinarske fakultete) 

Veterinarsko službo iz 10. in 11. člena lahko opravlja tudi 
Veterinarska fakulteta v Ljubljani za pedagoške potrebe v soglasju 
z izvajalci zasebne veterinarske dejavnosti. 

13. člen 
(državna veterinarska služba) 

i 
Organizacijo državne veterinarske službe ureja poseben zakon. 

Državna veterinarska služba obsega naslednje dejavnosti: 
vodenje in organizacija preprečevanja in zatiranja živalskih 
kužnih bolezni, 
vodenje in proučevanje epizootiološkega stanja, 
veterinarsko sanitarni pregledi v izvoznih objektih, namenjenih 
za javno potrošnjo, pregledi uvoznih in izvoznih pošiljk, 
izdajanje potrdil o zdravstveni neoporečnosti pošiljk in izdaja 
potrdil za promet z mlekom, 
zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje 
veterinarske službe v izrednih razmerah, usposabljanje enot 
za prvo veterinarsko pomoč, 
nadzor in kontrola zasebne javne veterinarske službe v delih 
na podlagi koncesijskih pogodb. 
Državno veterinarsko službo lahko opravljajo le uslužbenci 
odgovorne veterinarske oblasti v RS. 

i 

III. VETERINARSKA ZBORNICA 

14. člen 
(Veterinarska zbornica) 

Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica) 
je oseba javnega prava. Je samostojna poklicna organizacija 
veterinarjev, ki opravljajo veterinarsko dejavnost na območju 
Republike Slovenije. 

Zbornica zastopa poklicne, gospodarske in socialne interese 
veterinarjev, skrbi za strokovni ugled in korektno izvajanje 
veterinarske službe. 

15. člen 
(članstvo v Zbornici) 

Članstvo v Zbornici je obveza in čast za vse veterinarje(ke), ki 
opravljajo veterinarsko dejavnost v Sloveniji. Članstvo v Zbornici 
je prostovoljno za veterinarje(ke), ki ne opravljajo veterinarske 
dejavnosti, za pripravnike, upokojene in nezaposlene veterinarje. 

Natančnejše pravice in dolžnosti članov določa Statut Zbornice. 

16. člen 
(naloge Veterinarske zbornice) 

Zbornica opravlja naslednje naloge: 
1. izdaja dovoljenje za delo - licenco, 
2. verificira in preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev v 

zasebni veterinarski dejavnosti in izdaja dovoljenja za 
opravljanje določene veterinarske dejavnosti, 

3. imenuje komisijo za opravljanje strokovnih izpitov in izdaja 
spričevala o opravljenem strokovnem izpitu in vodi knjigo 
izpitov, 
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4. vodi register veterinarjev, 
5. vodi register zasebnih veterinarskih organizacij, 
6. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje ter 

preskus strokovne usposobljenosti za ponovno izdajo licence, 
7. opravlja strokovni nadzor v zasebni veterinarski dejavnosti, 
8. sodeluje pri določanju meril za oblikovanje cen na področju 

javne veterinarske službe, 
9. sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu,- 
10. sodeluje pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa in 

programov, 
11. organizira in vodi pripravništvo do opravljenega strokovnega 

izpita, 
12. sodeluje pri razpisovanju in podeljevanju koncesij, 
13. opravlja druge naloge, ki jih določa statut Zbornice. 

Naloge od t. do 9. točke opravlja Zbornica kot javna pooblastila. 

17. člen 
(statut Veterinarske zbornice) 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada RS v delu, 
ki zadeva javna pooblastila. 

18. člen 
(financiranje javnih pooblastil) 

Naloge, ki jih opravlja Zbornica kot javna pooblastila, se financirajo 
iz državnega proračuna. i 

19. člen 
(nadzor) 

Dejavnosti, ki jih Zbornica opravlja kot javna pooblastila, nadzira 
odgovorna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji. 

Zoper ukrepe in odločbe izdane v upravnem postopku, ki jih izda 
Veterinarska zbornica, je v osmih dneh od dneva vročitve možna 
pritožba pri odgovorni veterinarski oblasti RS. 

20. člen 
(financiranje delovanja zbornične) 

Zbornica pridobiva svoja sredstva: 
s članarino, 
iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javnih pooblastil, 
s prodajo svojih storitev, 
s publicistično in založniško dejavnostjo, 
z donatorstvom, darili, volili in iz drugih virov. 

21. člen 
(licenca) 

Veterinarju(ki), ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje 
veterinarske službe izda Zbornica dovoljenje za delo - licenco. 
Licenco lahko pridobi veterinar(ka), ki ima diplomo Veterinarske 
fakultete v Ljubljani ali diplomo ustrezne veterinarske pedagoške 
organizacije v Evropi, ki je opravil najmanj eno leto dela pod 

mentorstvom veterinarja z licenco (v kasnejšem tekstu 
pripravništvo) in ima opravljen strokovni izpit iz veterinarske 
zakonodaje Republike Slovenije. Strokovni izpit opravlja pred 
komisijo Veterinarske zbornice Slovenije. 

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost 
veterinarja(ke) za samostojno opravljanje veterinarske dejavnosti. 

Licenca se podeljuje za določen čas -dobo 10 let. 

22. člen 
(obnavljanje licence) 

Veterinar(ka) mora vsakih 10 let s strokovnimi dosežki in 
izobraževanjem dokazati strokovno usposobljenost za nadaljnje 
samostojno delo na svojem strokovnem področju. 

Veterinar(ka) mora pred iztekom 10 let predložiti Veterinarski 
zbornici Slovenije dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje 
licence, ki jih je pridobil v programu stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja. 

V primeru, da v takšnem programu ni pridobil zadostnega števila 
točk, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo 
na svojem področju. 

Kandidatu, veterinarju, ki ne opravi preizkusa strokovne 
usposobljenosti ali na preizkus ne pride v določenem roku, se 
naloži dodatno izobraževanje. Po končanem dodatnem 
izobraževanju lahko ponovno opravlja preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Veterinar(ka), ki za več kot pet let prekine delo v veterinarski 
dejavnosti ali v posebni usmeritvi veterinarske dejavnosti, mora 
pred ponovno pridobitvijo licence opraviti predpisan preizkus 
znanja. 

Natančnejše pogoje za določitev izobraževalnih in strokovnih 
dosežkov za obnovitev oziroma za preizkus strokovne 
usposobljenosti kot pogojev za obnovitev licence predpiše 
Zbornica v posebnem pravilniku. 

23. člen 
(odvzem licence) 

Veterinarska Zbornica Slovenije lahko začasno ali trajno odvzame 
veterinarju(ki) licenco, 
če: 

veterinar(ka) v postopku podaljšanja licence ni opravil 
predpisanega programa stalnega strokovnega izobraževanja 
in je napoten na dodatno izobraževanje, 
v postopku pred razsodiščem ugotovi, da veterinar(ka) s 
svojim delom resno ogroža zdravje živali in ljudi, 
veterinarju(ki) s sodno ali drugo pravnomočno obsodbo 
prepovejo opravljati poklic, 
veterinar(ka) ne izpolnjuje drugih predpisanih pogojev za izdajo 
licence, 
veterinar(ka) pri pridobivanju licence ni pridobil(a) zahtevanih 
dokazil na veljaven in zakonit način. 

Natančnejše pogoje za obnovitev licence s pravilnikom določi 
Veterinarska zbornica Slovenije. 
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IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VETERINARSKE 
DEJAVNOSTI 

24. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti) 

Zasebna veterinarska organizacija mora pred pričetkom 
delovanja izpolnjevati predpisane organizacijske, kadrovske, 
prostorske in"higiensko-tehnične pogoje in pogoje glede opreme. 
Izpolnjevanje pogojev preverja in nadzoruje Veterinarska zbornica 
Slovenije. 

Vsakih pet let se opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za 
opravljanje dejavnosti. 

25. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti, verifikacija in 

register zasebne veterinarske dejavnosti) 

Zasebno veterinarsko dejavnost lahko v okviru gospodarskih 
družb opravljajo veterinarji(ke), ki niso v delovnem razmerju v 
drugih veterinarskih organizacijah in jim ni s pravnomočno obsodbo 
odvzeta pravica do opravljanja veterinarskega dela. 

Na podlagi opravljenega verifikacijskega ogleda zasebne 
veterinarske organizacije in ugotovitve izpolnjevanja pogojev izda 
Veterinarska zbornica odločbo v upravnem postopku in vpiše 
organizacijo v register. 

26. člen 
(register veterinarskih zasebnih organizacij) 

Veterinarska zbornica vodi predpisan register zasebnih 
veterinarskih organizacij, ki vsebuje naslednje podatke: 

organizacijsko obliko veterinarske organizacije, 
podatke o vpisu v sodni register gospodarskih družb, 
osebne podatke veterinarjev in drugih veterinarskih delavcev, 
število zaposlenih, njihove podatke, 
vrsto in obseg dejavnosti, 
odgovorno osebo in strokovnega vodjo veterinarske 

organizacije, 
datum vpisa v register in datum začetka opravljanja 

dejavnosti ter datume vseh sprememb. 

Veterinarska zbornica lahko za vodenje registra prevzema tudi 
druge podatke iz javnih evidenc, ki so vezane na delovanje 
zasebne veterinarske dejavnosti 

i 

27. člen 
(izbris iz registra organizacij zasebne veterinarske 

dejavnosti) 

Dovoljenje za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti preneha 
veljati: 

z odjavo iz registra, 
z odvzemom dovoljenja. 

Zasebna veterinarska organizacija se mora v osmih dneh po 
prenehanju dejavnosti odjaviti iz registra in vrniti dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti Veterinarski zbornici. O odjavi iz registra 
izda Veterinarska zbornica ugotovitveno odločbo. 

Veterinarska zbornica odvzame dovoljenje in izbriše veterinarsko 

organizacijo iz registra, če ugotovi, da zasebna veterinarska 
organizacija ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu ali da opravlja 
dejavnost v nasprotju s tem zakonom.Odvzame ji dovoljenje tudi, 
če ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v register 
ali če ji je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati 
dejavnost. 

Veterinarska zbornica lahko odvzame dovoljenje za opravljanje 
dela in izbriše veterinarsko organizacijo iz registra: 

-če razsodišče Veterinarske zbornice ugotovi hujšo kršitev dobrih 
poslovnih običajev, 

-če ugotovi nestrokovnost posameznih veterinarjev pri opravljanju 
dejavnosti. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je mogoča pritožba na 
odgovorno veterinarsko oblast RS. 

V. STROKOVNI NADZOR IN RAZSODIŠČE 

28. člen 
(strokovni nadzor) 

Za zagotovitev strokovnosti dela veterinarske dejavnosti Zbornica 
izvaja v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki in strokovnimi 
ustanovami strokovni nadzor. 

Strokovni nadzor je reden ali izreden. 

Redni strokovni nadzor se izvaja po načrtu Zbornice vsakih 5 let. 

Izredni strokovni nadzor se opravlja med izvajanjem veterinarske 
dejavnosti na zahtevo odgovorne veterinarske oblasti v Republiki 
Sloveniji in Veterinarske zbornice, na predlog organov Zbornice, 
veterinarske organizacije, upravičenega veterinarja(ke), imetnika 
živali ali upravičene družbene skupnosti, društev in drugih 
zainteresiranih strank. 

Veterinarska organizacija je dolžna omogočiti strokovni nadzor. 

29. člen 
(ukrepi) 

Če so pri strokovnem nadzoru ugotovljene nepravilnosti pri 
delovanju veterinarske organizacije ali delu posameznega 
veterinarja(ke), lahko Zbornica odredi: 

dodatno strokovno izpopolnjevanje za veterinarja(ko), za 
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost, 
odpravo organizacijskih pomanjkljivosti, ki povzročajo 
neustrezno kakovost in strokovnost dela, 
postopek pred razsodiščem Zbornice. 

30. člen 
(razsodišče Veterinarske zbornice) 

Razsodišče Veterinarske zbornice je neodvisen organ, ki 
obravnava in odloča o odgovornosti veterinarjev za kršitve 
kodeksa veterinarske etike, veterinarske zakonodaje, statuta in 
aktov zbornice in obravnava druge nepravilnosti pri opravljanju 
veterinarske dejavnosti. 
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31. člen 
(sestava razsodišča in način delovanja) 

Razsodišče zbornice ima devet članov. Dva člana razsodišča 
imenuje sodna oblast Republike Slovenije, dva predstavnika 
odgovorna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji, pet 
predstavnikov pa izvoli skupščina Veterinarske zbornice. 

Razsodišče odloča v petčlanskem senatu. Kot člana senata 
morata biti po en predstavnik sodne oblasti v Republiki Sloveniji 
in en predstavnik odgovorne veterinarske oblasti v Republiki 
Sloveniji. 

Postopek pred razsodiščem poteka v skladu s Pravilnikom o 
delu razsodišča in v skladu s pravno prakso v Republiki Sloveniji. 

32. člen 
(tožilec Veterinarske zbornice) 

Tožilca Zbornice in njegovega namestnika voli skupščina 
Veterinarske zbornice. Tožilec in njegov namestnik imata pravico 
in dolžnost, da zahtevata uvedbo postopka pred razsodiščem 
zaradi kršenja kodeksa veterinarske etike, veterinarske 
zakonodaje, statuta, drugih aktov zbornice in drugih nepravilnosti 
pri opravljanju veterinarske dejavnosti. 

33. člen 

Delo razsodišča strokovno vodi diplomirani pravnik z opravljenim 
pravosodnim izpitom. 

Natančno delovanje razsodišča in tožilca Zbornice določa 
Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice. 

VI. IZVAJANJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE 

34. člen 
(koncesija) 

Dela javne veterinarske službe iz 11. člena tega zakona, določena 
na osnovi načrta in programa zdravstvenega varstva živali v 
Republiki Sloveniji in letnih odredb odgovorne veterinarske oblasti 
se oddajajo na osnovi javnega razpisa. Koncesije se podeljujejo 
veterinarskim organizacijam, pooblastila za opravljanje 
posameznih del iz 11. člena tega zakona, lahko izda veterinarska 
oblast posameznim veterinarjem na osnovi javnega razpisa. 

35. člen 
(razpis koncesije) 

V pripravi razpisa in pri izbiri koncesionarjev sodeluje Veterinarska 
zbornica. Razpisna komisija ima pet članov, od tega sta najmanj 
dva člana predstavnika Zbornice. Vsebina in postopek javnega 
razpisa se določita za vsak primer posebej. 

Odgovorna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji na predlog 
komisije odloči o izbiri koncesionarja. Zoper odločbo ni pritožbe, 
možen pa je upravni spor. 

36.člen 
(koncesijska pogodba) 

Odgovorna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji na podlagi 
koncesijske odločbe sklene koncesijsko pogodbo v pisni obliki, 
kjer morajo biti opredeljeni: 

dela javne veterinarske službe, 
območje dela, 
način in pogoji opravljanja koncesijske dejavnosti, 
pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarjev in 
koncendentov, 
pričetek in čas trajanja koncesije, 
finančno ovrednotenje koncesijskih del. 
oblike in pravica do nadzora javne veterinarske službe, 
prenehanje koncesijskega razmerja. 

Za razreševanje sporov med koncedentom in koncesionarjem je 
na prvi stopnji pristojno razsodišče Zbornice in na drugi stopnji 
redno sodišče. 

Veterinarji, ki kot posamezniki dobijo dovoljenje za opravljanje 
posameznih del javne veterinarske službe, so za svoje delo 
odgovorni koncendentu. 

37. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je 
bila sklenjena, z odpovedjo, če je sklenjena za določen čas in s 
prekinitvijo. Razlogi in pogoji za prekinitev, odpoved, odpovedni 
rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

38. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncendent lahko odvzame koncesijo: 
če koncesionar ne prične z opravljanjem javne službe v za 
to določenem roku, 
če opravlja javno veterinarsko službo v nasprotju z 
veterinarsko zakonodajo ali koncesijsko pogodbo. 

39. člen 
(prenos koncesije) 

Koncesionar lahko prenese koncesionirano javno službo na drugo 
veterinarsko organizacijo samo, če je prenos predviden v 
koncesijski pogodbi ali v dogovoru s koncendentom. 

Koncendent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje 
koncesirane javne veterinarske službe samo v primerih, določenih 
z veterinarsko zakonodajo ali iz razlogov, določenih v koncesijski 
pogodbi oziroma s soglasjem koncesionarja. 

40. člen 
(obvezna koncesija) 

V primeru, ko na določenem območju ni mogoče skleniti 
koncesijske pogodbe za izvajanje javne veterinarske službe, se 
v koncesijski pogodbi sporazumno z izvajalci določijo posebni 
pogoji izvajanja javne veterinarske službe. 

41. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja v primeru višje 

sile) 

Koncesionar mora v v skladu z objektivnimi možnostmi opravljati 
določila koncesijske pogodbe tudi v primeru nepredvidljivih 
okoliščin, nastalih zaradi višje sile. Kot višjo silo štejemo naravne 
katastrofe, izbruhe posebno nevarnih kužnih bolezni in vojne 
razmere. 
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V vseh takšnih primerih ima koncesionar pravico zahtevati od 
koncendenta dodatno povračilo stroškov, ki so nastali zaradi 
opravljanja javne službe zaradi nepredvidljivih okoliščin. 

42. člen 
(odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo je 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne veterinarske službe 
povzročil zaposleni v veterinarski organizaciji uporabnikom ali 
drugim osebam. 

43. člen 
(odgovornost koncendenta za ravnanje 

koncesionarja) 

Koncendent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo je pri opravljanju 
koncesionirane javne službe povzročil koncesionar uporabnikom 
ali drugim osebam, če s koncesijsko pogodbo ni določena 
drugačna vrsta odgovornosti. 

44. člen 
(financiranje koncesionirane dejavnosti) 

Koncesionirana javna veterinarska dejavnost se financira iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije ali neposredno s plačilom 
uporabnika za opravljeno storitev. 

VII. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VETERINARJEV PRI 
OPRAVLJANJU DELA 

45. člen 
(delovni čas, dežurstvo in stalna pripravljenost) 

Veterinarske organizacije so dolžne organizirati neprekinjeno 
veterinarsko službo v rednem delovnem času, v izmenah, v obliki 
dežurstva ali stalne pripravljenosti v skladu z delovno zakonodajo 
v Republiki Sloveniji. 

Dežurna služba je zagotavljanje celodnevnega neprekinjenega 
zdravstvenega varstva živali. Šteje za poseben delovni pogoj, ki 
zagotavlja tudi organizacijo nujne veterinarske prve pomoči. 

Plačilo za dežurstva in stalno pripravljenost do višine 40 ur se 
šteje v pokojninsko in invalidsko osnovo. 

Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti 
veterinar(ka) zaradi opravljanja nujnih veterinarskih storitev 
dosegljiv. 

46. člen 
(nujna veterinarska pomoč) 

Nujna veterinarska pomoč obsega nujne storitve, katerih opustitev 
bi vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja živali ali njene 
uporabnosti. 

Veterinar(ka) je dolžan v vsakem trenutku nuditi prvo veterinarsko 
pomoč v skladu s kodeksom veterinarske etike in dosežki 
veterinarske znanosti. 

Veterinar(ka) ne sme pogojevati nuđenja prve veterinarske pomoči 
z vnaprejšnjim plačilom za opravljeno storitev. 

47. člen 
(pravice in dolžnosti med stavko) 

Veterinar(ka) je v času stavke dolžan opravljati tiste nujne 
veterinarske dejavnosti in dela, katerih opustitev bi povzročila 
nepopravljivo in hudo okvaro organizma, ki bi imela za posledico 
nezmožnost za nadaljnjo rabo ali življenje živali, ali bi neposredno 
ogrožala zdravje ljudi. 

48. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati naslednji členi Zakona 
o veterinarstvu (UR.I. 82-2981/94, 21-957/95,16-843/96 in 101- 
4815/99): 5. člen, 1. točka; 63., 64., 65.,66.,67.,70.,76.,81.,84., 
85.,86.,87.,88.,89.,90.,91.,92.,100.,104, 105.,106., in členi144 - 
153. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon o organizaciji veterinarske službe pomeni prvi 
korak k urejanju zdravstvenega varstva živali in se omejuje 
izključno na organizacijo veterinarske službe oziroma na 
organizacijo veterinarske dejavnosti. 

V splošnih določbah so podani vsebina zakona, temeljna določila 
o namenu, izvajalcih in nosilcih veterinarske dejavnosti in pomen 
posameznih izrazov. Določeni so tudi pogoji, kako se lahko opravlja 
veterinarska dejavnost. Pogoji so v načelu prepuščeni in regulirani 
z mehanizmi znotraj stroke, v okviru Veterinarske zbornice. 

V poglavju II je veterinarska služba opredeljena kot zasebna ali 
državna. Dosedanja razdelitev na tri ravni je odpravljena. Poseben 
status se dodeljuje le Veterinarski fakulteti zaradi pedagoških 
razlogov. Pristojnosti in lastništvo Veterinarskega inštituta Slovenije 
nista prejudicirana. Službo opravljajo veterinarji, organizirani v 
gospodarskih družbah ali kot samostojni veterinarji. V tem poglavju 
je tudi določeno, katere veterinarske dejavnosti se lahko opravljajo 
le na osnovi koncesije, ki jo podeli pristojni veterinarski organ v 
RS. V 12. členu je določeno, da koncesije zajemajo le tiste 
dejavnosti, ki so opredeljene v drugih zakonih, in tiste, ki jih vsako 
leto določi z letno odredbo pristojna veterinarska oblast v RS. 
Osemenjevanje domačih živali, zdravljenje plodnostnih motenj, 
izvajanje DDD, zdravstveno varstvo piemenjakov so določene 
kot dejavnosti, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem izvajalcem 
z dovoljenjem Zbornice. V 13. členu so navedene dejavnosti, ki so 
predmet državne veterinarske službe in jih zasebna veterina tudi 
s koncesijami ne more pridobiti. 

Glede organiziranosti v Zbornici so novosti predvsem v pravnih 
osnovah za izdajanje licenc, v delovanju razsodišča, in pri 
vključevanju pristojne veterinarske in sodne oblasti v delovanju 
razsodišča. Licence, kijih izdaja in obnavlja Zbornica so obvezne 
za v.se veterinarje v RSIoveniji. Natančneje so tudi določene druge 
pristojnosti Zbornice, ki s tem dobiva polno pravno veljavo. 
Dejavnosti Zbornice so bile sicer določene tudi v dosedanjem 
Zakonu, toda bolj ali manj le na deklarativni ravni in jih ni bilo 
mogoče uveljavljati. Določeno je tudi, da pritožbeni organ ni 
Veterinarska uprava RS, ker je že vključena v delo razsodišča, 
temveč njej nadrejeni organ v MKGP. Ustrezno pravno osnovo 

sta dobila tudi strokovni nadzor in strokovno usposabljanje. 

Posebno poglavje je namenjeno podeljevanju koncesij, pooblastil, 
samemu postopku razpisa in načina izbire koncesionarjev in 
pooblaščenih veterinarjev. Predvideno je, da se koncesije 
razpisujejo in podeljuje v skladu z določili, ki urejajo javne razpise, 
urejeni pa so tudi postopki za odvzem koncesij. Pri sporih je 
predvidena na prvi stopnji poravnalna pristojnost razsodišča in 
nato rednega sodišča. 

V posebnem poglavju so urejene dolžnosti in pravice izvajalcev 
veterinarske dejavnosti. V njem je predpisana obveza za 
zagotavljanje neprekinjene veterinarske dejavnosti, zagotavljanje 
najmanjšega obsega dejavnosti v izrednih razmerah (stavka) in 
dolžnost izvajanja nujne pomoči. 

V zaključnem poglavju so našteti členi v veljavnem ZVet o 
organizaciji veterinarske službe, ki se s tem zakonom 
razveljavljajo. 

Členi ZVet, ki se razveljavljajo 

5. člen, 1. točka (določilo o slovenskem državljanstvu kot pogoju 
za opravljanje veterinarske dejavnosti); 63. člen (delitev 
veterinarske službe); 64. člen (vsebina in organizacijske oblike 
veterinarske službe na primerni ravni); 65. člen (izvajanje primarne 
VS); 66., 67. člen (izvajanje sekundarne veterinarske 
dejavnosti),68.,69. člen (izvajanje terciarne veterinarske 
dejavnosti) 70. člen (dejavnost fakultetnih klinik); 76. člen 
(neprekinjena vet. dejavnost); 81. člen (zasebna vet. dejavnost);82. 
člen (pogoji, verifikacija in register zasebne veterinarske 
dejavnosti). 83. člen (izbris iz registra zasebne veterinarske 
dejavnosti) 84. -92.člen (koncesije); 100. člen (preizkus strokovne 
usposobljenosti); 104. - 106. člen (Zbornica in združenje); 144. - 
153. člen (lastninjenje, ustanovitev Zbornice, obratne veterinarske 
ambulante). 

Ljubljana, 4. aprila 2000 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

KAZENSKEM P0ST0PK0 (ZKP-C) 

- EPA 1164 - II - skrajšani postopek 

EVA: 2000-2011-0021 
Številka: 713-05/2000-1 
Ljubljana, 28.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 231. korespondenčni seji dne 
28. aprila 2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM 
POSTOPKU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlagani zakon 
sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manjšo 
spremembo zakona (podaljšanje roka za začetek uporabe 
nekaterih določb zakona), ki ne bo bistveno vplivala na 
vsebino samega zakona. Sprememba pa je nujna, da ne bo 
povzročila težko popravljivih posledic, ki bi nastale, če 
sprememba ne bi bila sprejeta. Te posledice so navedene v 
razlogih za sprejem 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 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

pravosodje. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 
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EVA 2000-2011-0021 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

28.4.2000 

PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 

SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
KAZENSKEM POSTOPKU 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona. 

Z novelo zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS št. 72/98), ki 
je bila sprejeta v Državnem zboru RS dne 23.10.1998 in je začela 
veljati 23.1.1999, je bilo v 49. členu novele uzakonjeno, da zapisnik 
o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega zapisa glavne 
obravnave in zapisnik o poteku glavne obravnave. To pomeni, da 
je potrebno vsako glavno obravnavo zvočno zapisati. Da bi bilo 
to mogoče, je potrebno za vsa sodišča, ki so stvarno pristojna za 
kazenske zadeve, na katerih je po zakonu potrebno opraviti 
glavno obravnavo, zagotoviti ustrezno opremo in način 
zagotavljanja zvočnega zapisa. Na to je zakonodajalec računal in 
je v prehodni določbi 82. člena določil, da se navedena določba 
prične uporabljati v osemnajstih mesecih, po uveljavitvi zakona. V 
tem času pa mora minister, pristojen za pravosodje izdati 
podrobnejša navodila o zapisniku o glavni obravnavi. To navodilo 
je minister za pravosodje že izdal in je bilo objavljeno v Ur. listu RS 
št. 32/2000. Navodilo vsebuje določbe o vrsti opreme, ki je 

potrebna za izvajanje zvočnega snemanja in določa tudi način 
upravljanja in ravnanja z njo. Šele z izdajo tega navodila je dana 
podlaga za nabavo in montažo potrebne opreme po vseh pristojnih 
sodiščih. Predlagatelj ugotavlja, da rok, ki je predviden v prehodni 
določbi 82. člena novele zakona, ki se izteče 23.7.2000, ne 
zagotavlja ustreznega časa, ki je potreben za izvedbo vseh 
aktivnosti za začetek izvajanja zvočnega snemanja glavnih 
obravnav. Posebej pa predlagatelj ugotavlja, da v proračunu niso 
zagotovljena zadostna sredstva, ki bi zadoščala za opremo vseh 
sodišč, zato bo potrebno tudi v proračunu za leto 2001 planirati 
dodatna sredstva za ta namen. 

Posledice, ki lahko nastanejo, če predlagani zakon ne bi bil sprejet, 
bi vplivale na tek kazenskih postopkov, ki bi se morali vsi po vrsti 
prekiniti saj s 23.7.2000 ne bo mogoče zagotoviti pogojev za 
zvočno snemanje, ki pa je v zakonu določeno kot obligatorno. Če 
ne omenjamo znanih posledic v kazenskih postopkih, ki bi bili v 
tem času v teku, pa je treba izpostaviti dejstvo, da bo to povzročilo 
dodatne zaostanke na sodiščih v kazenskih zadevah. 

Predlog rešitev 

S predlaganim zakonom se podaljšuje rok za začetek uporabe 
določb zakona, ki se nanašajo na zvočno snemanje glavnih 
obravnav. To pomeni, da se bodo pričele uporabljati v 36 mesecih 
od dneva uveljavitve novele zakona o kazenskem postopku. Rok 
se podaljšuje za 18 mesecev. 

Ocena finančnih posledic zakona 

Za izvedbo predlaganega zakona niso potrebna dodatna finančna 
sredstva iz proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 2. člen 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
postopku (Ur. list RS št. 72/98) se v 82. členu besedi "osemnajstih Republike Slovenije, 
mesecih" nadomestijo z besedama "šestintridesetih mesecih". 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj predlaga, da se rok, določen v 82. členu novele 
zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS 72/98) iz osemnajst 
mesecev podaljša na šestintrideset mesecev. To pomeni, da se 
bodo določbe, navedene v določbi 82. člena začele uporabljati 
januarja 2002, namesto julija 2000. Podaljšanje roka bo 
predlagatelju omogočil, da bo skladno s predpisi izvedel postopke 
javnih naročil in zagotovil zadostna proračunska sredstva. 
Obstoječa ureditev, upoštevajoč začetek veljavnosti novele 
zakona o kazenskem postopku (januar 99), začetek uporabe 

novele zakona (11, 49 - 52) to je julija 2000, izdaja navodila in 
pred tem še študija o vrsti ustrezne opreme, ki bo zagotovila vse 
kavtele postopka pri zvočnem snemanju, ne določa realnega 
roka za izvedbo vseh aktivnosti. Izvajalec zakona se je glede na 
vse navedeno znašel v situaciji, ko v tem roku ne more oz. ni 
mogel zagotoviti zadostnih finančnih sredstev za nabavo opreme 
niti izvedbe postopka javnih naročil in montaže opreme na vseh 
pristojnih sodiščih. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

82. člen 

Členi 11 in 49 - 52 tega zakona se začnejo uporabljali v 
osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi, do začetka uporabe 

novih "se uporabljajo dosedanje določbe zakona o kazenskem 
postopku. V tem roku izda minister, pristojen za pravosodje, 
podrobnejša navodila o zapisniku o glavni obravnavi. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

1. "PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
KAZENSKEM POSTOPKU - Skrajšan postopek EVA 2000 
-2011 -0021" 

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

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

"Vsebina, ki ga ureja predlog zakona nI neposredno 
povezana z akti EU, ker gre le za podaljšanje roka za 
začetek uveljavitve določb 49. do 52. člena novele Zakona 
o kazenskem postopku" 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obvežnosti 
izpolnjene: 

9 
"Sporazum ne določa nikakršnih obveznosti za 
področje, ki ga ureja predlog zakona" 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

"Ni potreb za izpolnjevanje obveznosti na tem področju" 

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): 

"Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se 
nanašali na predlog zakona ni" 

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

"NI potrebe po usklajevanju z ostalimi viri prava ES" 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

"Ni potrebe po usklajevanju s predpisi ES" 

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

"Za vsebino, ki ga ureja predlog zakona ni nikakršnega 
posebnega roka. " 

"Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja 
predloženo mnenje In ki bi bili obvezujoči za našo 
državo, nI" 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? "Ne" 

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

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

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

"Vsebina gradiva ni povezana z državnim programom 
za prevzem pravnega reda ES" 

Tomaž MARUŠIČ 
minister 
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Predlog zakona o 

OROŽJU (ZOro-1) 

- EPA 738 - II - tretja obravnava 

EVA: 1998-1711-0004 
Številka: 222-02/99-2 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20.4.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OROŽJU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 20. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29.3.2000 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o orožju - tretja obravnava. 

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

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Vinko POLIČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJA OBRAVNAVA 
20.4.2000 

PREDLOG ZAKONA O OROŽJU 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Namen zakona 

Ta zakon ureja pravice in obveznosti posameznikov, pravnih 
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: 
podjetnik) v zvezi z orožjem, z namenom varovanja življenja, 
zdravja in varnosti ljudi ter javnega reda. 

2. člen 
Pojem orožja 

Orožje po tem zakonu je predmet, izdelan ali prilagojen tako, da 
lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali 
drugega potisnega sredstva izstreljuje krogle, šibre ali druge 
izstrelke oziroma razpršuje pline, tekočino ali drugo substanco, 
in drugi predmeti, ki so po svojem bistvu namenjeni zlasti: 

da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo 
napad ali nevarnost; 
za lov; 
za športno streljanje. 

3. člen 
Razvrstitev in kategorizacija orožja 

Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije: 

Kategorija A: PREPOVEDANO OROŽJE 
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji; 
2. avtomatsko strelno orožje; 
3. orožje, prikrito v druge predmete; 
4. strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in 

izstrelki za tako strelivo; 
5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni 

(ekspanzijski) učinek, in krogle za tako strelivo, razen streliva 
za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do 
tega orožja; 

6. vojaško orožje; 
7. eksplozivno orožje in njegovi deli; 
8. hladno orožje; 
9. posebna oprema za orožje. 

Kategorija B: OROŽJE, ZA KATEREGA JE POTREBNO 
PREDHODNO DOVOLJENJE 
1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje; 
2. enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo; 
3. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, 

s skupno dolžino do 28 centimetrov; 

4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in 
ležiščem naboja za več kot tri naboje; 

5. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in 
ležiščem naboja za največ tri naboje, pri katerem je nabojnik 
snemljiv oziroma ni gotovo, ali je orožje takšne konstrukcije, 
da ga je mogoče z običajnim orodjem predelati v več kot 
tristrelno orožje z enim polnjenjem; 

6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko 
cevjo, skupne dolžine do 60 centimetrov; 

7. polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno 
avtomatskemu strelnemu orožju. 

Kategorija C: OROŽJE, KI JE VEZANO NA PREDHODNO 
DOVOLJENJE, VENDAR Z OLAJŠAVAMI 
1. repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. točki 

kategorije B; 
2. dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi; 
3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v točkah 

4 do 7 kategorije B; 
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in 

s skupno dolžjno nad 28 centimetrov. 

Kategorija D: OROŽJE, KI GA JE POTREBNO PRIJAVITI 
1. enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi, 
2. plinsko orožje, 
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja 

enovitega naboja. 
4. možnarji, 
5. staro orožje, 
6. zračno orožje, 
7. orožje s tetivo, 
8. električni, paralizatorji, 
9. razpršilci. 

Za orožje se šteje tudi strelivo in deli orožja, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Ne šteje se za orožje po tem zakonu: 
1. dekorativno orožje; 
2. imitacije orožja; 
3. orožje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo s tehničnimi 

postopki, ki jih določi pristojno ministrstvo; 
4. orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje, reševanje 

življenj, omamljanje in klanje živali, lov s harpuno, v industrijske 
ali tehnične namene; 

5. strelivo za orožje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam izstrelek 
(krogle, šibre) in tulec brez netilke. 

4. člen 
Opredelitev izrazov 

Posamezni izrazi, uporabljeni v prejšnjem členu, imajo v tem 
zakonu naslednji pomen: 

1. Kratkocevno strelno orožje je orožje, pri katerem cev ni daljša 
od 30 centimetrov ali katerega skupna dolžina ne presega 60 
centimetrov. 

2. Dolgocevno strelno orožje je orožje, pri katerem je cev daljša 
od 30 centimetrov ali njegova skupna dolžina presega 60 
centimetrov. 

3. Avtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu 
avtomatsko napolni in lahko z enkratnim potegom sprožilca izstreli 
več kot en naboj. 
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4. Vojaško orožje je orožje in strelivo, ki se nabavlja po posebnih 
predpisih in katerega promet posameznikom ni dovoljen ali je 
omejen. 

5. Polavtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu 
avtomatsko napolni, vendar lahko z enkratnim potegom na 
sprožilec izstreli le en naboj. 

6. Repetirno strelno orožje je orožje, ki ga je po strelu mogoče 
ročno ponovno napolniti z novim nabojem iz nabojnika ali vrtljivega 
bobna z repetirnim mehanizmom. 

7. Enostrelno orožje je orožje brez nabojnika, ki se pred vsakim 
strelom napolni z ročno vstavitvijo naboja v ležišče naboja v cevi 
ali pred cevjo. 

8. Strelivo je stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje. 

9. Strelivo s prebojnim učinkom je namenjeno za vojaško uporabo, 
pri katerem je izstrelek praviloma oplaščen in ima trdo prebojno 
jedro. 

10. Strelivo z eksplozivnim učinkom je namenjeno za vojaško 
uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek polnitev, ki ob udarcu 
eksplodira. 

11. Strelivo z vnetljivim učinkom je namenjeno za vojaško uporabo, 
pri katerem vsebuje izstrelek kemično zmes, ki se vname pri 
dotiku z zrakom ali ob udarcu. 

12. Strelivo z ekspanzijskim učinkom ima delno oplaščene krogle 
ali krogle z votlim vrhom. 

13. Enovit naboj sestavlja: netilka, pogonski smodnik in izstrelek, 
ki jih združuje tulec. 

14. Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali drugih 
sredstev ali naprav, polnjenih z eksplozivnimi snovmi ali vžigalnimi 
sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim delovanjem 
do sproščanja energije in eksplozije. Za eksplozivno orožje se 
štejejo tudi deli eksplozivnega orožja, in sicer vžigalnik ter drugi 
predmeti, ki so dčitno pripravljeni za izdelavo eksplozivnega 
orožja. 

15. Reprodukcija strelnega orožja je funkcionalna kopija 
različnega strelnega orožja, ki se polni skozi cev ali bobnič 
posamično s smodnikom in izstrelkom ter ne uporablja enovitega 
naboja. 

16. Plinsko orožje so pištole in revolverji, ki izstreljujejo ali 
razpršujejo snovi v smeri cevi za onesposobitev posameznika. 

17. Staro orožje je strelno orožje, ki je izdelano pred letom 1871, 
in strelno orožje na sprednje polnjenje, izdelano pred letom 1893. 

18. Hladno orožje so boksarji, bodala, bajoneti, buzdovani, 
gumijevke in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad. 

19. Zračno orožje je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod pritiskom 
zraka ali plinov izstreljuje zrna, kroglice ali druge izstrelke. 

20. Orožje s tetivo so loki, samostreli, frače in druge naprave, ki 
s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega sredstva 
izstreljujejo puščice ali druge izstrelke. 

21. Deli orožja so cev, zaklep, zaklepišče in vrtljivi boben. 

22. Posebna oprema za orožje so naprave za dušitev zvoka in 
teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje 
svetlobe ali z infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se 
pritrdijo na orožje. 

23. Električni paralizatorji so ročne naprave, i<i s pomočjo visoke 
električne napetosti človeka začasno onesposobijo. 

24. Razpršilci so naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina 
razpršujejo dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo ali 
škodujejo njegovemu zdravju. 

25. Možnarji so priprave za pokanje s črnim smodnikom. 

26. Dekorativno orožje so predmeti, ki so izdelani v dekorativne 
namene in jih ni mogoče uporabiti ali predelati v strelno orožje. 

27. Imitacija orožja so predmeti, ki so po zunanjem izgledu podobni 
ali enaki orožju, vendar jih ni mogoče uporabiti ali predelati v 
strelno orožje. 

5. člen 
Varnostno, lovsko in športno orožje 

Varnostno orožje je kratkocevno in dolgocevno strelno orožje 
različnih kalibrov. Minister, pristojen za notranje zadeve, določi 
vrste in dovoljene kalibre. 

Lovsko orožje je strelno orožje, kategorij B, C in D, s katerim se 
sme loviti divjad po predpisih o lovstvu. 

Športno orožje je strelno orožje kategorij B, C in D, ki ga vključno 
s kalibri določi minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog 
ministra, pristojnega za šport. 

6. člen 
Uporaba predpisov o nevarnih snoveh 

Za naprave, predmete in strelivo iz 4. člena tega zakona, ki 
vsebujejo nevarne snovi, veljajo poleg določb tega zakona tudi 
predpisi, ki urejajo nevarne snovi. 

7. člen 
Pooblastilo 

Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji nabavo, posest, 
vnos, uvoz, izvoz in nošenje posameznih novih vrst orožja ali 
nabavo, posest, vnos, uvoz in izvoz posameznih novih vrst 
streliva, ki zaradi svoje sestave, učinkovanja ali načina delovanja 
pomenijo posebno veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 
premoženje ali varnost države. 

8. člen 
Nošenje in prenos orožja 

Nošenje orožja po tem zakonu pomeni, da ima posameznik orožje, 
pripravljeno za uporabo, pri sebi. 

Za nošenje orožja po tem zakonu se ne šteje, če ima posameznik 
orožje pri sebi v svojih stanovanjskih prostorih oziroma znotraj 
svojih ograjenih nepremičnin, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

Za prenos orožja po tem zakonu se šteje, če orožje ni pripravljeno 
za uporabo in je zaprlo v embalaži, pri čemer mora biti strelivo 
ločeno od orožja, prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov. 

Posameznik sme nositi orožje, če ima pri sebi orožni list, oziroma 
ga sme prenašati, če ima pri sebi ustrezno drugo orožno listino in 
listino o istovetnosti, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s 
fotografijo. 
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Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista pokazati 
orožno listino, ki upravičuje nošenje oziroma posest orožja. 

9. člen 
Orožje državnih organov 

Določbe tega zakona ne veljajo za orožje, ki ga po posebnih 
predpisih nabavljajo in imajo v posesti državni organi. 

II. OROŽNE LISTINE 

10. člen 
Vrste orožnih listin 

Orožne listine po tem zakonu so: 
dovoljenje za nabavo orožja; 
dovoljenje za nabavo streliva; 
orožni list; 
dovoljenje za posest orožja; 
orožni posestni list; 
pooblastilo za nošenje orožja; 
pooblastilo za prenos orožja; 
dovoljenje za zbiranje orožja; 
priglasitveni list. 

Orožne listine so tudi druge listine za orožje, izdane na podlagi 
mednarodnih pogodb. 

11. člen 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz orožnih listin 

Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim 
osebam in podjetnikom (v nadaljevanju: oseba) nabavo orožja in 
se izda z veljavnostjo 6 mesecev. Če imetnik ne izkoristi dovoljenja, 
ga mora v roku 8 dni po prenehanju njegove veljavnosti vrniti 
upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma 
svoj sedež. Nabavo orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti 
pristojnemu organu v roku 8 dni po njegovi nabavi, da orožje 
registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine za posest oziroma 
nošenje orožja.. 

Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in 
se izda z veljavnostjo 6 mesecev. 

Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega 
kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo 
10 let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo 5 let. 

Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest 
posameznega kosa orožja brez pravice nošenja in se izda s 
trajno veljavnostjo. 

Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom 
posest orožja, ki ga pod pogoji iz tega zakona in posebnih 
predpisov lahko zaupajo posameznikom. 

Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi 
orožnega posestnega lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je 
zaupan. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z 
veljavnostjo 5 let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem 
prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje orožja sta 
pravna oseba in podjetnik dolžna takoj odvzeti pooblastilo 
posamezniku in v 8 dneh o tem obvestiti pristojni organ. 

Pooblastilo za prenos orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi 
orožnega posestnega lista prenaša orožje, ki mu je zaupano. To 
pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z veljavnostjo 
5 let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem prenehanju 
razloga za izdajo pooblastila za prenos orožja je pravna oseba 
dolžna takoj odvzeti pooblastilo posamezniku in v 8 dneh o tem 
obvestiti pristojni organ. 

Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez 
pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo. 

Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa 
orožja kategorije D brez pravice nošenja. Priglasitveni list izda 
oseba, ki je po tem zakonu pooblaščena za promet z orožjem, če 
ni v tem zakonu drugače določeno. 

Orožne listine se izdajo na obrazcih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. Obrazec orožnega lista in obrazec 
vloge za izdajo orožnega lista izdeluje podjetje ali organizacija, ki 
jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 

III. POSTOPEK ZA IZDAJO OROŽNIH LISTIN 

12. člen 
Pristojnost 

Upravne in nadzorstvene ukrepe ter odločbe v upravnem 
postopku, ki so povezane z uresničevanjem pravic in dolžnosti 
po tem zakonu, izdaja na prvi stopnji upravna enota, na območju 
katere ima oseba stalno prebivališče ali sedež (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ). 

13. člen 
Vloga 

Vloga za izdajo orožne listine se vloži pri pristojnem organu. Vlogo 
za izdajo orožnega lista posameznik vloži pri pristojnem organu 
osebno. 

14. člen 
Pogoji za izdajo orožne listine posamezniku 

Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorij B in C ter 
za orožje iz 1. do 5. točke kategorije D v skladu s pravicami in 
obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine, in ob upoštevanju 
pogojev iz tega člena. 

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, 
dovoljenje za nabavo streliva, orožni list In dovoljenje za posest 
orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. da je dopolnil 18 let; 
2. da ni zadržkov javnega reda; 
3. da je zanesljiv; 
4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine; 
5. da ima opravljen zdravniški pregled; 
6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem. 

Ne glede na prejšnji odstavek se orožna listina ne izda 
posamezniku, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti po posebnih 
predpisih. 

Pristojni organ izda posamezniku, ki že ima orožni list ali dovoljenje 
za posest orožja za lovsko ali športno orožje, istovrstno orožno 
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listino za praviloma največ 5 kosov lovskega ali športnega orožja, 
pri čemer se šteje, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 
tega člena. 

Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za nošenje orožja, 
če so izpolnjeni pogoji iz 12., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 
tega člena. 

Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za prenos orožja, 
če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 
tega člena. 

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za zbiranje orožja, 
če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 
tega člena ter pogoji za hrambo orožja po četrtem odstavku 25. 
člena tega zakona. 

Pristojni organ izda posamezniku, ki v tujini nabavi orožje iz 2. do 
5. točke kategorije D priglasitveni list, če je dopolnil starost 21 let 
in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka tega člena. 

15. člen 
Zadržki javnega reda 

Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. 
člena tega zakona): 

- če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

-če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek 
zoper javni red in mir z elementi nasilja. 

Če zoper posameznika iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka 
teče kazenski postopek ali postopek za prekršek z elementi 
nasilja, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do 
pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem postopku. 

16. člen 
Zanesljivost 

Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka 14. člena 
tega zakona), če se na podlagi ugotovljenih dejstev lahko sklepa, 
da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter 
malomarno uporabljal in shranjeval ali ga prepuščal osebi, ki ni 
upravičena do posesti orožja. 

Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če mu je bila odvzeta 
opravilna sposobnost, če je odvisen od alkohola ali mamil oziroma 
če okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje 
orožja, razen če so te okoliščine posledica nezakrivljenega 
resnega ogrožanja. 

17. člen 
Upravičen razlog za izdajo orožne listine 

Posameznik ima upravičen razlog (4. točka drugega odstavka 
14. člena tega zakona) za izdajo orožne listine, če: 
- dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni 

meri, da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje; 
- predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po 

predpisih o lovstvu; 
- predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji; 
- predloži dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja in izpolnjuje 

druge s tem zakonom določene pogoje. 

šteje se, da je izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine, 
če posameznik poseduje dovoljenje za zbiranje orožja. 

18. člen 
Zdravniški pregled 

Posameznik opravi zdravniški pregled (5. točka drugega odstavka 
14. člena tega zakona) v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravniku, ki je pooblaščen za izdajo spričevala o izpolnjevanju 
zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje orožja. 

Posameznik, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom iz 
prejšnjega odstavka, lahko zahteva ponovni zdravniški pregled 
pred posebno zdravniško komisijo. Mnenje te komisije je 
dokončno. 

Zdravniško spričevalo velja eno leto. 

Stroške zdravniškega pregleda plača posameznik. 

Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za notranje zadeve, izda podrobnejše predpise o zdravstvenih 
pogojih, ki jih mora izpolnjevati oseba za posest ali nošenje orožja, 
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma 
zasebni zdravniki, in o načinu in postopku izdajanja zdravniških 
spričeval. Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, pooblasti zdravstvene zavode 
oziroma zasebne zdravnike za opravljanje takšnih zdravniških 
pregledov in imenuje posebno zdravniško komisijo iz drugega 
odstavka tega člena. 

19. člen 
Preizkus znanja o ravnanju z orožjem 

Znanje o ravnanju z orožjem (6. točka drugega odstavka 14. 
člena tega zakona) se dokazuje s potrdilom o opravljenem 
preizkusu. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše program in način 
izvedbe teoretičnega in praktičnega preizkusa ter določi izvajalce 
usposabljanja. 

Stroške preizkusa plača posameznik. 

Šteje se, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem 
posameznik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v 
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, 
član lovske družine in drugi posamezniki z opravljenim lovskim 
izpitom ter varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z 
orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem 
organiziranju službe varovanja. 

20. člen 
Predložitev dokazil 

Posameznik mora pri zbiranju dokazil aktivno sodelovati in v roku 
3 mesecev predložiti dokazila iz 17., 18. in 19. člena tega zakona, 
sicer velja, da je umaknil vlogo za izdajo orožne listine. 

21. člen 
Pogoji za izdajo orožne listine gospodarskim 

družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam 

Gospodarskim družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam 
se lahko izda dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožni posestni 
list za varnostno orožje, če opravljajo službo varovanja po 
predpisih o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju 
službe varovanja in izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se orožne listine iz 
prvega odstavka lahko izdajo pravnim osebam in podjetnikom, 
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če odgovorne osebe pravne osebe oziroma podjetniki izpolnjujejo 
pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega 
zakona, če izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja B, C 
kategorije in iz 1. do 5. točke D kategorije in se ukvarjajo s filmsko, 
gledališko ali muzejsko dejavnostjo, s športnim streljanjem, 
lovstvom ali gojitvijo divjadi. 

Pravnim osebam in podjetnikom se lahko izda dovoljenje za 
zbiranje orožja kategorij B, C in iz 1. do 5. točke kategorije D, če 
odgovorne osebe pravne osebe ali podjetniki izpolnjujejo pogoje 
iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona 
in če pravne osebe in podjetniki izpolnujejo pogoje za hrambo 
orožja iz prvega odstavka 26. člena tega zakona. 

IV. RAVNANJE Z OROŽJEM 

22. člen 
Splošno pravilo 

Vsakdo mora z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. 

Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni 
in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter 
prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. 

23. člen 
Pravila nošenja orožja 

Orožje se mora nositi tako, da ne ogroža osebne varnosti ali 
varnosti koga drugega. 

Varnostno orožje, ki ga nosijo varnostniki pri opravljanju službe 
varovanja po predpisih o zasebnem varovanju in obveznem 
organiziranju službe varovanja, smejo nositi le med opravljanjem 
službe, izven tega časa orožja ni dovoljeno nositi. 

Lovsko orožje se sme nositi in uporabljati samo v lovišču in na 
strelišču, izven lovišča oziroma strelišča pa se mora prenašati. 

Športno orožje se sme nositi in uporabljati samo na strelišču, 
izven strelišča pa se mora prenašati. 

Zračno orožje in orožje s tetivo se lahko nosi in uporablja na 
strelišču ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje ali 
premoženje. 

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo zračno orožje 
in orožje s tetivo tudi mladoletniki pod nadzorstvom polnoletne 
osebe. 

24. člen 
Prepoved nošenja in prenašanja orožja 

Orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih na način, ki 
vznemirja ljudi, ali tako, da ga ljudje opazijo. 

Orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati, kjer je to izrecno 
prepovedano. 

Posameznik ne sme nositi ali prenašati orožja, kadar je pod vplivom 
alkohola ali mamil oziroma v takem psihičnem stanju, da očitno ni 
več zanesljiv. 

25. člen 
Hramba orožja - posameznik 

Posameznik mora orožje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne 
pride v roke neupravičeni osebi. 

Orožje se mora hraniti zaklenjeno, in sicer ločeno od streliva, 
razen če sta orožje in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu 
ali v posebej zavarovanem prostoru. 

Posameznik, ki zbira orožje po določbah tega zakona, ga mora 
hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan, 
in v zaklenjeni vitrini ali sefu. 

26. člen 
Hramba orožja - druge osebe 

Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje 
in strelivo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan, in v železnih 
ognjevarnih omarah oziroma šefih. Orožje in strelivo se mora 
praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik svoj sedež. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi 
evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, 
nošenje ter prenos orožja in streliva. O vsaki spremembi 
odgovorne osebe mora biti v roku 8 dni po nastali spremembi 
obveščen pristojni organ. 

Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma pooblaščeni 
uradni osebi pristojnega organa, da preveri, kako hrani orožje, in 
vpogled v evidence. 

27. člen 
Oddaja orožja v hrambo 

Posameznik, ki ne more zagotoviti pogojev za varno hrambo ali 
če odpotuje za več kot 3 mesece z naslova svojega stalnega ali 
začasnega prebivališča, orožja in streliva pa ne odnese s seboj, 
ju mora oddati v hrambo osebi, ki izpolnjuje za to pogoje, vendar 
največ za dobo 3 let. V roku 8 dni po oddaji orožja in streliva v 
hrambo mora to pisno priglasiti pristojnemu organu, ki mu o tem 
izda potrdilo. 

28. člen 
Zbiranje orožja 

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja lahko zbirajo 
posamezno orožje kategorije B, C in D. Izjemoma lahko zbirajo 
tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim 
polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in 
avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. 

Orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka je dovoljeno zbirati le, 
če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več 
in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno 
onesposobljeno. 

Osebe lahko poleg orožja zbirajo tudi strelivo za orožje. 

O izpolnjevanju pogojev za orožje in strelivo iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena si mora oseba na svoje stroške pridobiti 
strokovno mnenje komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za 
notranje zadeve. 
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29. člen 
Muzeji 

Ne glede na določbe prvega odstavka 28. člena tega zakona 
smejo muzeji nabavljati, posedovati in razstavljati vsa orožja iz 
kategorije A 

V muzejih mora biti orožje shranjeno v prostorih, ki so tehnično 
varovani, in razstavljeno tako, da ga ni mogoče odtujiti. 

30. člen 
Izdaja predpisa 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
o tehničnih pogojih varovanja, ki jih morajo izpolnjevati osebe iz 
četrtega odstavka 25. člena ter 26. in 29. člena tega zakona. 

31. člen 
Sprememba osebnega imena, prebivališča, firme ali 

sedeža 

Oseba, ki ima orožno listino in spremeni osebno ime, stalno 
prebivališče, firmo oziroma sedež, mora v roku 8 dni po nastali 
spremembi predložiti pristojnemu organu orožno listino, da vanjo 
in v evidence vpiše nastale spremembe. 

32. člen 
Popravilo in predelava orožja 

Kdor da popraviti oziroma predelati orožje, tako da zamenja njegov 
del oziroma spremeni tehnične lastnosti orožja, mora to v roku 8 
dni po nastali spremembi prijaviti pristojnemu organu, da v orožne 
listine in v evidence vpiše vse nastale spremembe. 

33. člen 
Pogrešitev orožja ali orožnih listin 

Kdor pogreši orožje ali orožno listino, mora o tem nemudoma 
obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni 
organ. 

34. člen 
Najdba orožja ali streliva 

Kdor izve ali najde orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je 
izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski 
postaji oziroma jo o tem obvestiti. 

Z najdenim orožjem se nadalje postopa v skladu s predpisi, ki 
urejajo postopek ravnanja z najdenimi stvarmi. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se prepovedano orožje 
ne vrača in ne proda. 

V. PROMET Z OROŽJEM 

35. člen 
Splošna določba in pomen izrazov 

Promet z orožjem po tem zakonu pomeni proizvodnjo, popravilo, 
predelavo, trgovino, menjavo, posojanje, darovanje in dedovanje 
orožja, streliva in delov orožja, pri čemer imajo posamezni izrazi 
naslednji pomen: 

1. Proizvodnja orožja pomeni izdelavo novega orožja ali delov 
orožja. 

2. Proizvodnja streliva pomeni njegovo izdelavo in ponovno 
polnjenje. Za proizvodnjo streliva se ne šteje polnjenje streliva 
za lastne potrebe posameznikov za orožje, za katero jim je 
izdan orožni list. 

3. Popravilo orožja pomeni odstranjevanje napak, zamenjavo 
ali vgraditev originalnih delov orožja. 

4. Predelava orožja pomeni skrajševanje orožja, spremembo 
kalibra orožja, zamenjavo ali vgraditev delov orožja in drugo 
spreminjanje orožja, ki vpliva na njegovo delovanje in tehnične 
lastnosti. 

5. Trgovina z orožjem pomeni nakup orožja, streliva in delov 
orožja za nadaljnjo prodajo, njihovo skladiščenje in hrambo 
ter njihovo prodajo na debelo in drobno. 

6. Menjava orožja pomeni, da se vsak pogodbenik zavezuje, 
da bo svojemu sopogodbeniku izročil orožje iste vrste, tako 
da bo ta na njem pridobil lastninsko pravico. 

7. Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest za določen 
čas osebi, ki ima za to vrsto orožja orožno listino. 

8. Darovanje orožja pomeni izročitev orožja drugi osebi v last ali 
posest brez plačila ali drugega nadomestila na podlagi 
darilnega dokumenta. 

9. Dedovanje orožja pomeni pridobitev lastninske pravice na 
orožju, strelivu in delih orožja po predpisih o dedovanju. 

36. člen 
Pogoji za promet z orožjem 

S prometom z orožjem, razen pod točko 7., 8. in 9. predhodnega 
člena, se lahko ukvarjajo gospodarske družbe in podjetniki, ki 
izpolnjujejo splošne pogoje za poslovanje gospodarske družbe in 
posebne pogoje po tem zakonu (v nadaljevanju: trgovec). 

37. člen 
Osebni pogoji 

Odgovorna oseba trgovca in pri njem zaposleni posamezniki, ki 
opravljajo neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom 
orožja in streliva, morajo poleg splošnih pogojev, določenih S 
predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

da so državljani Republike Slovenije; 
- da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega 

odstavka 14. člena tega zakona. 

38. člen 
Tehnični pogoji 

Prostori, namenjeni za promet z orožjem, morajo biti tehnično' 
varovani, tako da onemogočajo dostop nepooblaščenih oseb. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše 
pogoje o načinu varovanja objektov oziroma prostorov, v katerih 
se izvajajo dejavnosti iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

Trgovec lahko prične opravljati svojo dejavnost, ko dobi dovoljenje 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

Trgovec mora v roku 8 dni pisno obvestiti ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve, o vsaki statusni spremembi. 

Če trgovec spremeni dejavnost, mora pridobiti novo dovoljenje. 
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40. člen 
Posebne dolžnosti trgovca 

Trgovec sme dajati v promet le orožje, strelivo in dele orožja, ki 
so preizkušeni, žigosani oziroma označeni po predpisih o 
preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju ročnega 
strelnega orožja in streliva, razen za orožje iz 4. in 5. točke 
kategorije D. 

Orožje, strelivo in deli orožja se lahko prodajo le osebi, ki ima 
orožno listino za nabavo take vrste orožja, streliva in delov orožja. 
Prav tako se lahko sprejme v hrambo le orožje, za katero je 
izdana ustrezna orožna listina. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme trgovec prodati do 
dva kosa orožja iz 2. in 3. točke kategorije D: 
- imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest, pooblastila za 
nošenje orožja in dovoljenja za zbiranje orožja; 
- osebam, ki v skladu z 69. členom tega zakona posedujejo 
dovoljenje za iznos orožja. 

V vseh primerih sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. točke 
kategorije D le posamezniku, ki je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje 
pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. 
Orožje sme izročiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži 
javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, in predloži 
dokazila, da ne obstajajo zadržki iz 15. člena tega zakona, ter 
dokazilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v 
skladu z 19. členom tega zakona. 

Osebi, mlajši od 21 let, sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. 
točke kategorije D le na podlagi dovoljenja za nabavo orožja, ki 
ga je izdal pristojni organ v skladu s 14. členom tega zakona. 

O prodanem orožju kategorij B, C in 1. točke D kategorije ter 
drugem orožju mora trgovec kupcu izdati posebno potrdilo. O 
prodanem orožju iz 2. do 5. točke kategorije D pa izda potrdilo o 
prijavi orožja in o tem takoj, najkasneje pa v roku 8 dni obvesti 
pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče. Obliko in 
vsebino potrdil ter način obveščanja pristojnega organa predpiše 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

41. člen 
Odvzem dovoljenja 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odvzame dovoljenje, 
če trgovec ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko odvzame 
dovoljenje trgovcu, ki ravna v nasprotju z določbami drugega 
odstavka 39. člena ter 40. in 77. člena tega zakona. 

Po pravnomočnosti odločbe mora trgovec v roku 8 dni izročiti 
pristojnemu organu vse evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu. 

42. člen 
Odsvojitev orožja 

Kdor ima v posesti orožje in strelivo kategorij B, C in 1. točke D 
kategorije po določbah tega zakona, ju lahko odsvoji osebi, ki ima 
dovoljenje za nabavo take vrste orožja ali streliva. 

Kdor ima v posesti orožje iz 2. do 5. točke kategorije D po določbah 
tega zakona, ga lahko odsvoji le preko trgovca, ki je po tem 
zakonu pooblaščen za trgovino z orožjem. 

O odsvojitvi orožja mora oseba v roku 8 dni obvestiti pristojni 
organ in mu izročiti orožno listino. 

43. člen 
Prenehanje razlogov za posest orožja 

Pravne osebe in podjetniki, ki imajo v posesti orožje po 21. členu 
tega zakona, pa je razlog za posest prenehal, morajo najkasneje 
v 8 dneh o tem obvestiti pristojni organ ter najkasneje v roku 3 
mesecev orožje prodati, v nasprotnem primeru ravna pristojni 
organ v skladu z drugim odstavkom 58. člena in tretjim odstavkom 
61. člena tega zakona. 

44. člen 
Posojanje orožja 

Posameznik sme orožje posoditi samo posamezniku, ki ima orožni 
list za vrsto orožja, ki se posoja. 

Varnostnega orožja se ne sme posojati. 

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko iz svoje zbirke 
posodijo orožje brez streliva le muzeju in osebam, ki se ukvarjajo 
s filmsko ali gledališko dejavnostjo, če imajo za to dovoljenje 
pristojnega organa. 

Strelske organizacije lahko zaupajo orožje v uporabo le svojim 
članom za čas, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na 
strelišču. Za prenos orožja na strelišče oziroma z enega na drugo 
strelišče izda strelska organizacija svojemu članu, ki ima 
katerokoli veljavno orožno listino iz 3., 4., 6. ali 8. alinee 10. člena 
tega zakona, posebno potrdilo za prenos orožja. Članu, ki nima 
ene izmed navedenih orožnih listin, pa strelska organizacija izda 
pooblastilo za prenos orožja. 

Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo 
posameznikom v uporabo lovsko orožje za čas trajanja lova na 
območju tega lovišča in pod njenim nadzorom. 

Lovska organizacija izda posamezniku posebno potrdilo, ki ga 
mora imeti pri sebi. 

Obliko in vsebino posebnega potrdila iz četrtega in šestega 
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve. 

45. člen 
Souporaba orožja 

Na podlagi pisnega soglasja lastnika se lahko za isto orožje izda 
orožni list največ trem posameznikom. 

Souporaba varnostnega orožja je prepovedana. 

46. člen 
Dedovanje 

V primeru smrti lastnika orožja mora dedič ali oseba, s katero je 
zapustnik živel oziroma pri katerem se nahaja zapustnikovo 
orožje, v roku 3 mesecev Izročiti orožje, strelivo in orožne listine 
pristojnemu organu, ki izda o tem potrdilo. 

Dediču, ki je orožje podedoval, se lahko na njegovo prošnjo, ki 
mora biti podana v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa 
o dedovanju, izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje iz drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. 

Če dedič ne zaprosi za Izdajo orožne listine iz drugega odstavka 
tega člena ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna pristojni 
organ smiselno z določilom 61. člena tega zakona. 
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47. člen 
Nabava' streliva 

Posameznik lahko nabavlja strelivo za lovsko, športno ali 
varnostno orožje na podlagi orožnega lista za to orožje. 

Izjemoma lahko pristojni organ izda dovoljenje za nabavo streliva 
posamezniku, ki ima orožno listino. 

Pravna oseba in podjetnik posameznik lahko nabavlja strelivo za 
lovsko, športno ali varnostno orožje na podlagi orožnega 
posestnega lista za to orožje. 

48. člen 
Drugo orožje iz kategorije D 

Polnoletni posamezniki, pravne osebe in podjetniki lahko brez 
posebnega dovoljenja nabavljajo in imajo v posesti orožje iz 6. do 
9. točke kategorije D. 

Staro orožje in možnarji se lahko uporabljajo za kulturne in druge 
prireditve, prepovedano pa jih je uporabljati kot orožje in za njih 
nabavljati ali pripravljati strelivo. 

Če pristojni organ ali trgovec ne moreta ugotoviti letnice izdelave 
orožja, ga na stroške stranke pošlje v strokovno mnenje komisiji, 
ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. 

49. člen 
Orožje za omamljanje živali 

Ne glede na določbo 4. točke tretjega odstavka 3. člena tega 
zakona lahko orožje in strelivo za omamljanje živali nabavljajo in 
imajo v posesti na podlagi dovoljenja za nabavo le osebe, ki ga 
potrebujejo za opravljanje te dejavnosti. 

Za promet z orožjem in strelivom za omamljanje živali se smiselno 
uporabljajo določbe 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. in prvega 
odstavka 42. člena tega zakona. 

VI. CIVILNA STRELIŠČA 

50. člen 
Pojem 

Strelišče po tem zakonu (civilno strelišče) je objekt, namenjen 
športno rekreativnemu streljanju, ki izpolnjuje tehnične in 
varnostne pogoje za uporabo varnostnega, lovskega in športnega 
orožja. 

Na strelišču se lahko izvaja dejavnost, ki obsega streljanje z 
orožjem določene vrste in kalibra, prepustitev takega orožja za 
streljanje ter oskrbo in hrambo takega orožja in streliva. 

Določila tega zakona o civilnih streliščih ne veljajo za lovska 
strelišča, ki jih lovske organizacije v okviru lovišča uporabljajo za 
pristrelitev in preskus lovskega orožja svojih članov po lovskih 
predpisih. 

51. člen 
Dovoljenje 

Pravna oseba in podjetnik (v nadaljevanju: upravljalec strelišča) 
lahko pričneta izvajati svojo dejavnost, ko dobita dovoljenje 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

Upravljalec strelišča mora v roku 8 dni pisno obvestiti ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, o vsaki statusni spremembi. 

Če upravljalec strelišča spremeni svojo dejavnost, se izda novo 
dovoljenje. 

52. člen 
Pogoji za izdajo dovoljenja 

Dovoljenje iz prejšnjega člena tega zakona se izda, če so izpolnjeni 
splošni pogoji za poslovanje, če strelišče izpolnjuje pogoje po 
predpisih o gradnji objektov in posebne pogoje po tem zakonu. 

53. člen 
Osebni pogoji 

Odgovorna oseba pravne osebe in podjetnik iz prejšnjega člena 
tega zakona in pri njem zaposleni posamezniki, ki neposredno 
ravnajo z orožjem in strelivom, morajo poleg splošnih pogojev, 
določenih s predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje 
pogoje: 

da so državljani Republike Slovenije; 
da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. 

54. člen 
Tehnični pogoji 

Prostori in naprave, kjer se neposredno opravlja dejavnost 
strelišča, morajo biti ustrezno varovani pred dostopom 
nepooblaščenih oseb. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše 
pogoje o načinu varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih 
se opravlja dejavnost strelišča. 

55. člen 
Odgovornost za škodo in zavarovanje za odgovornost 

Upravljalec strelišča je odgovoren za vso škodo, ki nastane iz 
dejavnosti strelišča. 

Upravljalec strelišča odgovarja za škodo, ki nastane z opustitvijo 
dolžnosti, ki jih ima kot upravljalec strelišča po tem zakonu. 
Upravljalec strelišča mora pred začetkom poslovanja skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo, za katero je odgovoren. 

Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora upravljalec strelišča 
skleniti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za notranje 
zadeve, z aktom, ki se objavi v Uradnem listu. 

56. člen 
Izvajanje streljanja 

Na strelišču lahko izvaja streljanje posameznik, ki ima orožni list 
ali dovoljenje za posest orožja, z orožjem iz 2. in 3. točke kategorije 
D pa tudi posameznik, ki ima za tako orožje priglasitveni list. 

Posameznik, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, lahko 
izvaja streljanje le pod nadzorom upravljalca strelišča ali 
pooblaščenega delavca strelišča. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, smejo polnoletni 
člani strelskih društev izvajati streljanje samostojno, mladoletni 
člani teh društev pa pod nadzorom inštruktorjev, trenerjev ali 
odgovornih oseb strelišča. 
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Upravljalec strelišča ali pooblaščeni delavec strelišča odreče 
izvajanje streljanja oziroma prepustitev orožja posamezniku, ki je 
pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in 
duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal 
orožja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše 
predpise o redu na strelišču in drugih pogojih streljanja. 

57. člen 
Odvzem dovoljenja 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odvzame upravljalcu 
strelišča dovoljenje, če upravljalec ali strelišče ne izpolnjuje več 
pogojev, določenih s tem zakonom. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko odvzame 
dovoljenje tudi upravljalcu strelišča, ki ravna v nasprotju z drugim 
in tretjim odstavkom prejšnjega člena ter 77. členom tega zakona. 

Po pravnomočnosti odločbe mora upravljalec strelišča v roku 8 
dni izročiti pristojnemu organu vse evidence, ki jih mora voditi po 
tem zakonu. 

VII. ODVZEM OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN 

58. člen 
Odvzem orožja 

Pristojni organ odvzame orožje in orožne listine posamezniku, ki 
ne izpolnjuje več pogojev iz 2. do 6. točke drugega odstavka 14. 
člena tega zakona, gospodarski družbi in podjetniku pa, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz 21. člena tega zakona. 

Pristojni organ lahko odvzame orožje in orožne listine osebi, ki 
ravna v nasprotju z določbo 22. člena tega zakona. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

59. člen 
Izjema 

Lovska družina ali strelska organizacija mora v 30 dneh sporočiti 
pristojnemu organu vsako prenehanje članstva v družini ali 
organizaciji. 

Pristojni organ odvzame posamezniku, ki mu je prenehalo 
članstvo v lovski družini ali strelski organizaciji, orožni list za 
lovsko ali športno orožje, razen če se je vključil v drugo lovsko 
družino ali strelsko organizacijo. 

Na prošnjo posameznika iz prejšnjega odstavka lahko pristojni 
organ izda dovoljenje za posest takega orožja. Dovoljenje za 
posest lovskega orožja se ne izda posamezniku, ki mu je 
prenehalo članstvo v lovski družini, ker ni opravil lovskega izpita. 

60. člen 
Vrnitev orožja 

Pristojni organ vrne orožje in orožne listine, če: 
posameznik v roku 3 mesecev predloži zdravniško spričevalo 
iz 18. člena tega zakona; 
pravna oseba ali podjetnik v roku 3 mesecev izpolni pogoj iz 
21. člena tega zakona. 

61. člen 
Ravnanje z odVzetim orožjem 

Pristojni organ po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in 
orožnih listin pozove lastnika, da v 3 mesecih najde kupca za 
odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, 
pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je 
pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda. 

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana 
za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva. 

Če trgovec orožja v 6 mesecih ne proda, ga mora v 8 dneh 
izročiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, in o tem obvestiti 
pristojni organ. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, 
ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom. 

VIII. ZASEG OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN 

62. člen 
Zaseg orožja 

Brez predhodne odločbe pristojnega organa policist na kraju 
samem zaseže: 
- prepovedano orožje; 
- orožje, za katero oseba nima orožne listine; 
- orožje, za katero obstaja sum, da je posameznik z njim storil 

prekršek zoper javni red in mir ali kaznivo dejanje; 
- orožje, ki ga posameznik nosi ali prenaša v nasprotju z določbami 

8. člena tega zakona. 

Zaseženo orožje in orožne listine se izročijo pristojnemu organu. 

63. člen 
Začasen zaseg 

Policist lahko brez predhodne odločbe pristojnega organa začasno 
zaseže orožje, strelivo in orožne listine, če obstaja sum, da 
posameznik ni več zanesljiv v smislu 3. točke drugega odstavka 
14. člena ali če prenaša orožje v nasprotju s 24. členom tega 
zakona. 

Začasno zaseženo orožje in orožne listine policijska postaja takoj 
pošlje pristojnemu organu. Če pristojni organ v roku 3 mesecev 
ugotovi, da zoper posameznika ni bil podan predlog sodniku za 
prekrške ali kazenska ovadba oziroma da ne obstajajo razlogi za 
odvzem orožja in orožnih listin po tem zakonu, ga vme lastniku. 

64. člen 
Postopek z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi 

listinami 

Orožje, razen prepovedanega, ki je zaseženo v postopku o 
prekršku ali v kazenskem postopku, se izroči pristojnemu organu, 
prepovedano pa ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Po 
pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe o odvzemu orožja izroči 
pristojni organ orožje trgovcu, ki je pooblaščen za promet z 
orožjem, da ga proda. Dosežena cena, zmanjšana za prodajne 
stroške, je dohodek proračuna. 

Za zaseženo orožje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe tretjega in četrtega odstavka 61. člena tega zakona. 
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Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečen 
varnostni ukrep odvzema orožja oziroma streliva, odvzame 
pristojni organ osebi tudi orožno listino. 

IX.TUJCI 

65. člen 
Splošna določba 

Tujec, ki ima več kot dve leti dovoljenje za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, je glede nabave, posesti in nošenja orožja 
izenačen z državljani Republike Slovenije, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

66. člen 
Uporaba predpisov o nadzoru državne meje 

Za vnos in iznos orožja preko državne meje se uporabljajo predpisi 
o nadzoru državne meje, kolikor ni s tem zakonom ali mednarodno 
pogodbo drugače določeno. 

67. člen 
Vnos orožja 

Posamezniki, državljani članic Evropske unije, smejo vnesti orožje 
v Republiko Slovenijo, če ga imajo registriranega v evropskem 
orožnem listu, njegov vnos pa je predhodno dovolil pristojni or- 
gan. Za tranzit orožja je potrebno dovoljenje pristojnega organa 
glede na kraj vstopa v Republiko Slovenijo. Vloga za izdajo 
dovoljenja se lahko vloži tudi na slovenskem diplomatsko 
konzularnem predstavništvu v državi, kjer ima posameznik 
prebivališče. 

Dovoljenje se izda za dobo 1 leta in se vpiše v evropski orožni list. 
Dovoljenje se lahko podaljša, in sicer za 1 leto. 

Dovoljenje se ne izda, če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti 
države. 

Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ne potrebujejo: 
- lovci do treh kosov orožja in streliva zanj, 
- športni strelci do treh kosov športnega orožja in streliva zanj, 
če je to orožje registrirano v evropskem orožnem listu in lahko 
posameznik dokaže, da je namen njegovega pdtovanja lovsko ali 
športno udejstvovanje oziroma tekmovanje. 

68. člen 
Nošenje in prenašanje orožja 

Tujec, državljan članice Evropske unije, ki ima orožje vpisano v 
evropskem orožnem listu, sme v Republiki Sloveniji nositi in 
prenašati to orožje v skladu z ratificiranimi mednarodnimi 
pogodbami in tem zakonom. 

Na zahtevo tujca, državljana članice Evropske unije, ki ima 
dovoljenje za prebivanje na območju Republike Slovenije, izda 
pristojni organ evropski orožni list pod pogojem, da za zaprošeno 
orožje že ima orožni list po tem zakonu. 

Za odvzem in zaseg orožja, orožnih listin in evropskega orožnega 
lista se uporabljajo določbe tega zakona. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, določi obliko obrazca 
evropskega orožnega lista. 

69. člen 
Iznos orožja 

Na vlogo posameznika izda pristojni organ dovoljenje za iznos 
orožja iz Republike Slovenije v drugo državo članico Evropske 
unije. To dovoljenje se izda, če ima posameznik ustrezno orožno 
listino po tem zakonu in če obstaja za iznos orožja predhodno 
privoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje 
iznaša, če je to potrebno. 

Na vlogo trgovca izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
dovoljenje za iznos orožja tujemu trgovcu, ki ima sedež v državi 
članici Evropske unije, če obstaja za iznos orožja predhodno 
privoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje. 
iznaša, če je to potrebno. To dovoljenje se izda za čas največ 3 
let. Za vsak iznos orožja mora stranka zaprositi za prevozno 
dovoljenje. 

Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne izda, 
če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti države. 

Obrazec dovoljenja za iznos orožja in prevoznega dovoljenja iz 
drugega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

70. člen 
Predhodna privolitev 

Minister, pristojen za notranje zadeve, je pooblaščen, da določi, 
katero orožje se srpe vnesti ali iznesti brez predhodne privolitve. 

71. člen 
Predložitev dokumentacije 

Tujec in odgovorna oseba pravne osebe s sedežem v drugi državi 
Evropske unije mora na zahtevo policista, pristojnega organa in 
mejnih organov predložiti listine, s katerimi dokazuje svojo pravico 
do vnosa, nošenja in iznosa orožja. 

X. EVIDENCE 

72. člen 
Splošno določilo 

Zaradi zagotovitve podatkov o imetnikih orožja in pregleda nad 
stanjem orožja morajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
pristojni organ in osebe voditi evidenco o orožju in orožnih listinah 
na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in pristojni organ zbirajo 
osebne in druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti 
podatki nanašajo, in od drugih oseb, ali iz že obstoječih zbirk 
podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pristojnega 
organa in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo 
drugi upravljalci. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb ali iz že 
obstoječih zbirk podatkov ministrstvo, pristojno za notranje zadeve 
in pristojni organ iz prejšnjega odstavka nista o tem dolžna obvestiti 
osebe, na katero se ti podatki nanašajo. 
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Gospodarske družbe in podjetniki zbirajo osebne in druge podatke 
neposredno od osebe, na katero se ti nanašajo. Pri tem imajo 
pravico, da preverijo istovetnost posameznika z vpogledom v 
dokument, ki dokazuje njegovo istovetnost. 

V skladu s tem zakonom lahko osebne podatke iz evidenc o 
orožju, in orožnih listinah uporabljajo pooblaščeni delavci 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in pristojnega organa 
pri izvrševanju z zakonom določenih nalog in pooblaščeni delavci 
pravnih oseb ali podjetnikov, ki zbirajo in vodijo podatke za te 
evidence, ter drugi uporabniki, če imajo zakonsko podlago ali če 
gre za posredovanje podatkov v skladu z mednarodno pogodbo. 

73. člen 
Skupne določbe 

Evidence o orožju in orožnih listinah vsebujejo podatke, ki se 
nanašajo na: 
- osebo, 
- orožje, 
- listine. 

Podatki, ki se nanašajo na posameznika, so: 
1. priimek in ime; 
2. EMŠO oziroma EMŠT ali rojstni datum, če ta ni določena; 
3. rojstni kraj; 
4. stalno oziroma začasno prebivališče; 
5. državljanstvo; 
6. vrsta, številka, datum izdaje, veljavnost orožne listine in ime 

organa, ki jo je izdal; 
7. podatki o spremembah (vrsta, datum). 

Podatki, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega 
podjetnika posameznika, so: 
1. enotna identifikacijska številka; 
2. firma oziroma ime; 
3. sedež in naslov; 
4. dejavnost; 
5. datum začetka dejavnosti oziroma izdaje dovoljenja; 
6. ime in priimek zastopnika oziroma odgovorne osebe; 
7. podatki o spremembah (vrsta, datum); 
8. podatki o vpisu (organ, datum, zaporedna številka). 

Podatki, ki se nanašajo na orožje, so: 
1. vrsta, 
2. znamka in tip, 
3. kaliber, 
4. tovarniška številka, 
5. količina, 
6. status orožja, 
7. datum prejema, datum prodaje, 
8. številka knjigovodske listine, 
9. datum izdelave, popravila, predelave, 
10. način pridobitve. 
Podatki, ki se nanašajo na orožne listine, so podatki o vrsti in 
številu izdanih orožnih listin. 

74. člen 
Evidence ministrstva 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi: 
- centralno evidenco izdanih orožnih listin, 
- evidenco izdanih dovoljenj trgovcem, 
- evidenco izdanih dovoljenj upravljalcem strelišč, 
- evidenco izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca. 

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in 
orožju ter podatke o registrski številki osebne izkaznice ali potnega 

lista oziroma drugi listini o istovetnosti, podatke o vpisu (organ, 
datum in zaporedna številka vpisa), datum vloge ter podpis 
prosilca in njegovo fotografijo. 

Centralna evidenca izdanih orožnih listin je zbir evidenc izdanih 
orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi. 

75. člen 
Evidence pristojnega organa 

Pristojni organ vodi: 
- evidenco o izdanih orožnih listinah, 
- evidenco o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih 

pogodb, 
- evidenco o odvzetem, zaseženem, izgubljenem in najdenem 

orožju in orožnih listinah, 
- evidenco izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika, 
- evidenco o tranzitu orožja. 

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in 
orožju ter podatke o registrski številki osebne izkaznice ali potnega 
lista oziroma drugi listini o istovetnosti, podatke o vpisu (organ, 
datum in zaporedna številka vpisa), datum vloge ter podpis 
prosilca in njegovo fotografijo. 

Pristojni organ vodi evidence iz tega člena na centralnem 
računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

76. člen 
Evidence oseb 

Gospodarske družbe, samostojni podjetnik posameznik in druge 
pravne osebe, osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, ter 
strelske in lovske organizacije vodijo: 
- evidenco o nabavljenem orožju, 
- evidenco o orožju in strelivu, danem v uporabo, 
- evidenco o uporabljenem strelivu, 
- evidenco izdanih potrdil. 

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in 
orožju. 

77. člen 
Evidence trgovca z orožjem in upravljalca strelišča 

Trgovec z orožjem vodi: 
- evidenco o izdelanem, popravljenem, predelanem in 
spremenjenem orožju, 
- evidenco o nakupu orožja za nadaljnjo prodajo, 
- evidenco o skladiščenju in hrambi orožja, 
- evidenco o prodaji orožja na debelo in drobno, 
- evidenco o prijavah in izdanih potrdilih. 

Upravljalec strelišča vodi: 
- evidenco o izvajanju streljanja, 
- evidenco o prepustitvi orožja v uporabo, 
- evidenco o oskrbi s strelivom, 
- evidenco o hrambi orožja. 

Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo 
podatke o osebi in orožju.' 

. 78. člen 
Čas hrambe 

Evidence po tem zakonu se hranijo še 5 let po prenehanju razloga 
za njihovo vodenje. 
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Po poteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo. 

79. člen 
Pooblastilo 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše način in obliko 
vodenja evidenc o orožju in orožnih listinah. 

XI. NADZORSTVO 

80. člen 
Nadzorni organ 

Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona opravljeita 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni orgein, 
tehnična sredstva in naprave pa nadzorujejo pristojne inšpekcijske 
službe. 

Pri izvrševanju nadzora imata ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, in pristojni organ pravico, da pri pravnih osebah in 
podjetniku posamezniku, ki poseduje orožje, se ukvarja s 
prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, pregledata skladišče 
orožja in streliva ter druge kraje, kjer je shranjeno orožje in strelivo, 
izvršita pregled predpisanih evidenc in ostalo dokumentacijo, ki 
se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva te r na 
osebe, ki jim je bilo orožje zaupano. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

81. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo 
do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 
1. prenaša orožje v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena; 
2. nosi ali prenaša orožje brez orožne listine (četrti odstavek 8. 

člena); 
3. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek 

8. člena); 
4. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 

člen); 
5. nosi orožje v nasprotju s pravili nošenja orožja (23. čltjn); 
6. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24. 

člen); 
7. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (25. člen); 
8. orožja ne odda v hrambo ali ki tega v roku ne priglasi 

pristojnemu organu (27. člen); 
9. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem takonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
12. souporablja orožje v nasprotju s pravilom o souporabi orožja 

(drugi odstavek 45. člena); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 

15. vnaša orožje v nasprotju s 67. členom; 
16. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
17. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen); 
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predpisan čas (76. 

in 78. člen). 

Za prekrške iz 4., 6., 10., 11., 13., 14. in 15. točke prejšnjega 
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. 
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva 
last. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki: 
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 

vpisa spremembe osebnega imena ali stalnega prebivališča 
(31. člen); 

2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 
orožja (32. člen); 

3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 
orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 

4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. v roku ne obvesti pristojnega organa o odsvojitvi ali mu ne 

izroči orožne listine (tretji odstavek 42. člena); 
6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom. 

82. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki: 
1. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 

člen); 
2. ob vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za 

nošenje orožja ne. odvzame pooblastila posamezniku ali o 
tem ne obvesti pristojnega organa v 8 dneh (šesti odstavek 
11. člena); 

3. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja 
(23. člen); 

4. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24. 
člen); 

5. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen);' 
6. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
7. razstavlja orožje tako, da je možna odtujitev (29.člen); 
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 39. člena); 
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem zakonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti 
pristojnega organa ali tega orožja v roku ne proda (43. člen ); 

12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 51. člena); 
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom; 
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
18. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen); 
19. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas 

(76., 77. in 78. člen). 
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Za prekrške iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 13. točke prejšnjega 
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. 
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva 
last. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki: 
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 

vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen); 
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 

orožja (32. člen); 
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 

orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. ne obvesti ministrstva pristojnega za notranje zadeve, o 

statusni spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi 
odstavek 51. člena); 

6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom; 
7. v roku ne prijavi prenehanja članstva (prvi odstavek 59. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega ali 
tretjega odstavka tega člena. 

83. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetnik, ki: 
1. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek 

8. člena); 
2. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 

člen); 
3. o vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje 

orožja ne odvzame pooblastila posamezniku ali o tem ne 
obvesti pristojnega organa v 8 dneh (šesti odstavek 11. člena); 

4. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja 
(23. člen); 

5. ne upošteva prepovedi nošenja orožja (24. člen); 
6. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen); 
7. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 39. člena); 
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po zakonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti 
pristojnega organa ali tega orožja v roku ne proda (43. člen); 

12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 51. člena); 
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom; 
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas 

(76., 77. in 78. člen). 

Za prekrške iz 2., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prejšnjega odstavka 
se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. Varstveni 
ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva last. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
samostojni podjetnik posameznik, ki: 

1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 
vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen); 

2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 
orožja (32. člen); 

3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 
orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 

4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o 

statusni spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi 
odstavek 51. člena); 

6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom. 

Za prekrška iz 4. in 6. točke prejšnjega odstavka se lahko izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema orožja' in streliva. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

84. člen 
Zamenjava listin za posest oziroma nošenje orožja in 

pridobitev orožnih listin 

Imetniki listin za posest ali nošenje orožja, izdanih na podlagi 
Zakona o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 - prečiščeno besedilo 
in št. 44/90), morajo v roku 2 let po uveljavitvi tega zakona zamenjati 
te listine za ustrezno orožno listino po tem zakonu. 

Listine, ki so bile izdane po Zakonu o orožju za staro orožje, se 
za orožje, izdelano pred letom 1871, in za orožje na sprednje 
polnjenje, izdelano pred letom 1893, nadomestijo s priglasitvenim 
listom, za orožje, izdelano od leta 1871 dalje in za orožje na 
sprednje polnjenje, izdelano po letu 1893, pa se izda dovoljenje 
za zbiranje orožja po tem zakonu. 

Imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali 
nošenje orožja, se sme v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izdati ustrezna orožna listina po tem zakonu, razen orožnega 
lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in če 
imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. 

Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena se 
orožnih listin ne izda za orožje kategorije A, razen če gre za 
registriranega zbiratelja orožja oziroma muzejsko zbirko. 

Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C 
ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje kategorije A pa se 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. 

85. člen 

Pristojno ministrstvo opravi revizijo podeljenih orožnih listin, ki so 
bile izdane na podlagi dokazil, ki jih je izdajala nekdanja 
Jugoslovanska ljudska armada nekdanjim aktivnim pripadnikom 
Jugoslovanske ljudske armade, v roku 6 mesecev od začetka 
veljavnosti tega zakona. 

Način izvedbe revizije o podeljenih orožnih listinah nekdanjim 
aktivnim pripadnikom jugoslovanske ljudske armade določi Vlada 
Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra, pri čemer se 
morajo upoštevati zlasti določila 14., 15., 16. in 19. člena tega 
zakona. 
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86. člen 
Rok za izdajo predpisov 

Podzakonski predpisi za izvedbo tega zakona morajo biti izdani v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

87. člen 
Uskladitev poslovanja 

Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe morajo 
uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona najpozneje v 
roku 6 mesecev po sprejetju predpisov. 

88. člen 
Uporaba nekaterih določb 

Določbe 67., 68., 69., 70. in 71. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati v 6 mesecih po vključitvi Republike Slovenije v 
polnopravno članstvo Evropske unije. 

6 mesecev po vključitvi Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo Evropske unije preneha veljati, za državljane Evropske 
unije, prva alinea 53. člena tega Zakona. 

89. člen 
Prenehanje veljavnosti 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o orožju 
(Uradni list SRS, št. 17/81- prečiščeno besedilo in Uradni list RS, 
št. 44/90). 

90. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta zakon začne veljati 6 mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 29.3.2000, ob 
obravnavi predloga zakona o orožju (ZORo - EPA 738 -// - druga 
obravnava) sprejel sklep, da predlog zakona o orožju (ZOro) za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga za tretjo obravnavo in pri tem upoštevala vse 
sprejete amandmaje, in sicer k 5., 17., 25., 27., 28., 29., 34., 35., 
36., 40., 47., 50., 63.„84., 84.a, in 87. členu. Hkrati pa je zaradi 
sprejetega amandmaja 84.a člena preštevilčila omenjeni člen v 
85. člen, prejšnji 85., 86., 87., 88. in 89. člen pa postanejo 86., 87., 
88., 89. in 90. člen. 

Pri pripravi besedila je predlagatelj v skladu z mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve opravil še 
redakcijsko izboljšavo v tekstu 21. člena glede enotne uporabe 
ednine in množine. V 5. točki tretjega odstavka 82. člena je opravil 
redakcijsko izboljšavo v zvezi z enotno opredelitvijo ministrstva 
za notranje zadeve v vseh členih zakona, in sicer tako, da je ta 
opredelitev dopolnjena z ministrstva, "pristojnega" za notranje 
zadeve, pa tudi sicer se omenjena točka sklicuje na drugi odstavek 
39. in 51. člena, kjer je uporabljen termin ministrstvo, "pristojno" 
za notranje zadeve. Poleg tega so v posameznih določbah 
izvedene še manjše redakcijske izboljšave (enotna uporaba 
ednine in množine v 4. točki 3. člena, pravilna postavitev ločil v 5., 
16., 17., 18., 40.,51. in 61 členu). 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

K 17. členu 

V četrti alinei prvega odstavka 17. člena se črta besedilo "in 
izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje". 

OBRAZLOŽITEV: 

Predlagatelj meni, da besedilo "in izpolnjuje druge s tem zakonom 
določene pogoje" ni potrebno, saj so pogoji kumulativno našteti v 
drugem odstavku 14. členu zakona. Določba 17. člena pa v tem 
primeru pomeni le konkretizacijo 4. točke drugega odstavka 14. 
člena. Poleg tega navedenega besedila ne vsebujejo prva, druga 
in tretja alinea prvega odstavka 17. člena. 

K 30. členu 

V 30 členu se besedilo "iz četrtega odstavka 25. člena" nadomesti 
z besedilom "iz tretjega odstavka 25. člena". 

OBRAZLOŽITEV: 

Gre za redakcijski popravek glede na to, da sta bila pri drugi 
obravnavi črtana dva odstavka 25. člena in je tako prejšnji četrti 
odstavek postal tretji. 

K 34. členu 

V tretjem odstavku 34. člena se besedilo "ne vrača in ne proda" 
nadomesti z besedilom "izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje 
zadeve". 

OBRAZLOŽITEV: 

Sprememba tretjega odstavka 34. člena je posledica sprejetega 
amandmaja k drugemu odstavku tega člena. Spremenjeno 
besedilo drugega odstavka namreč ne uporablja pojma vrnitev in 
prodaja. 

K 36. členu 

V 36. členu se besedi "predhodnega člena" nadomestita z 
besedilom "iz prejšnjega člena tega zakona". 

OBRAZLOŽITEV: 

Z amandmajem se vsebina določbe ne spreminja, gre le za 
redakcijsko izboljšavo. 

K 47. členu 

V drugem odstavku 47. člena se za zadnjima besedama "orožno 
listino" doda besedilo "za orožje, ki je preizkušeno in žigosano po 
predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju 
ročnega strelnega orožja in streliva". 

OBRAZLOŽITEV: 

S spremembo v drugem odstavku je dana možnost posamezniku, 
da z nabavnim dovoljenjem nabavi strelivo za orožje ne glede na 
vrsto orožne listine. Predlagatelj meni, da je taka možnost sicer 
povsem na mestu, vendar pa je zaradi varnosti posameznikov 
potrebno tudi zagotovilo, da je tako orožje varno za uporabo. S 
predlaganim amandmajem je zagotovljeno, da bodo posamezniki 
lahko nabavljali strelivo le za orožje, ki je varno za uporabo. Hkrati 

pa je sprememba tudi posledica sprejetega amandmaja k prvemu 
odstavku 40. člena. 

K 82. členu 

Besedilo 7. točke 82. člena, ki je v oklepaju "(29. člen)", se 
nadomesti z besedilom "( drugi odstavek 29. člena)". 

OBRAZLOŽITEV: 

Gre za redakcijsko izboljšavo oziroma popravek. Izboljšava je 
nujna zaradi dodanega novega odstavka v 29. členu pri drugem 
branju. 

K 84. členu 

Za prvim odstavkom se doda novi (drugi) odstavek, ki se glasi: 

"Pri zamenjavi listin za posest oziroma nošenje orožja iz prejšnjega 
odstavka tega člena se šteje, da so izpolnjeni pogoji iz drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. Pri zamenjavi listin za nošenje 
varnostnega orožja pa se preverja pogoj iz 4. točke drugega 
odstavka 14. člena tega zakona." 

Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek pa postanejo tretji, četrti, 
peti in šesti odstavek. 

K 85. členu 

Črta se 85. člen in sedanji 86., 87., 88., 89. in 90. člen postanejo 
85., 86., 87., 88. in 89. člen. 

OBRAZLOŽITEV K 84. IN 85. ČLENU: 

Amandma k 84. členu je bil sprejet z obrazložitvijo, da bi se s 
preverjanjem 4. točke 14. člena posegalo v pridobljene pravice 
posameznikov, še zlasti lovcev in športnih strelcev. Po drugi strani 
pa so bile v razpravi dane zahteve po ponovnem preverjanju 
upravičenih razlogov za nošenje varnostnega orožja. Poleg tega 
iz sprejetega amandmaja k 84.a. členu (sedaj 85.člen) izhaja, da 
se mora pri reviziji izdanih orožnih listov bivšim aktivnim 
pripadnikom Jugoslovanske ljudske armade ugotavljati 
izpolnjevanje vseh pogojev za izdajo orožne listine iz drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. Izpolnjevanje pogoja zanesljivosti 
in neobstoj zadržkov javnega reda pri teh in ostalih posameznikih 
morajo biti podani že po sedaj veljavnem zakonu, kolikor ti razlogi 
niso podani, mora upravni organ takoj po uradni dolžnosti uvesti 
postopek za odvzem orožja in orožnih listin. Zaradi navedenega 
in še zlasti, ker sta oba sprejeta amandmaja v določeni meri 
protislovna, je predlagatelj mnenja, da je edina rešitev v tem, da 
se doda novi odstavek, s katerim bo ugodeno zahtevam iz 
razprave v drugem branju. S tem pa postane tudi 85.člen 
nepotreben. 

K 88. členu 

V drugem odstavku 88. člena se beseda "preneha" postavi v 
dvojino, pred besedilom "prva alinea 53. člena" pa se doda besedilo 
"prva alinea 37. in". 

OBRAZLOŽITEV: 

Sprememba drugega odstavka 88. člena (prej 87. člena) je 
posledica sprejetega amandmaja k temu členu. Državljanstvo 
namreč ni pogojeno samo pri opravljanju dejavnosti strelišč, 
temveč se nanaša tudi na dejavnost trgovca - 37. člen. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

- Zakon o orožju 

EVA: 1998-1711-0004 

2.) Skladnost oredlooa akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi na neizpolnitev obveznosti: 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zoora| navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

31.12.2001 

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

6.) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Za tretjo obravnavo ni prevoda. 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
>- nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 

usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

- Predlog zakona je v celoti usklajen z direktivo EU 477/91 o 
kontroli nabave in posesti orožja (Luxemburg 18.06.1991). 

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

DA 

7.) Sodelovanle neodvisnih strokovn|akov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMIA. OECD. Univerza ■■■) 

- Deutsche Stiftung - dr. Alfred Schnabel iz Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Avstrije 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 

- Predlog zakona delno Sledi obveznostim iz državnega 
operativnega programa. 
( sprejem 1999 -IV, uveljavitev 2002-I ). 

Vinko Poličnik 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

mag. Slavko Debelak 
DRŽAVNI SEKRETAR 
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Predlog zakona o 

POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV 

REPOBLIKE SLOVENIJE (ZPLD-1) 

- EPA 866 - II - tretja obravnava 

Številka: 270-00/99-2 
Ljubljana, 20.04.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20.4.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 21. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14.4.2000, 
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- mag. Bojan TRNOVŠEK, državni podsekretar v Ministrstvu 

za notranje zadeve. 

Nevenka Črešnar Pergar 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJA OBRAVNAVA 
20.4.2000 

PREDLOG ZAKONA 

O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Potna listina je javna listina, ki je namenjena državljanu Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) za prehod državne 
meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. 

2. člen 

Državljan ima lahko samo eno potno listino iste vrste. 

3. člen 

Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno 
potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 

Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo 
in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo 
prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo. 

4. člen 

Prepovedano je dati, prodati ali posoditi svojo potno listino drugemu 
oziroma kupiti ali uporabiti tujo potno listino kot svojo ali spreminjati 
oziroma brisati katere koli podatke v potni listini. 

Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno listino z 
namenom zavarovanja kakšne koristi oziroma pravice. 
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II. VRSTE POTNIH LISTIN IN VIZUMA TER 
PRISTOJNOSTI ZA NJIHOVO IZDAJO 

5. člen 

Potne listine so: 
- potni list, 
- skupinski potni list, 
- diplomatski potni list, 
- službeni potni list, 
- potni list za vrnitev, 
- potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi. 

Potna listina je tudi pomorska ali brodarska knjižica, v kateri je 
vizum, izdan na podlagi tega zakona, in sicer vkrcanemu članu 
posadke ladje oziroma plovila za potovanje v tujino ali za potovanje 
v tujino zaradi vkrcanja na ladjo ali za vrnitev v Republiko Slovenijo 
po izkrcanju z ladje. 

Vizum v pomorski ali brodarski knjižici je dovoljenje, dano v obliki 
nalepke, ki se pritrdi v pomorsko ali brodarsko knjižico, in s katerim 
se imetniku potne listine dovoli potovanje v vse države. 

Pomorska in brodarska knjižica se izdajata po posebnih predpisih. 

6. člen 

Potni list in skupinski potni list izda pristojna upravna enota, na 
območju katere ima državljan, ki prosi za potno listino, stalno 
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Ne glede na prejšnji odstavek sme v nujnih primerih (zdravljenje, 
bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni 
opravki) ministrstvo, pristojno za upravo, ali upravna enota, na 
območju katere državljan nima stalnega prebivališča, na njegovo 
zahtevo izdati potno listino, če za to dobi soglasje pristojnega 
organa. 

Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se 
zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti 
v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v 
tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. 

Diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. 

Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je 
pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. 

Vizum izda organ, pristojen za izdajo potnih listin, na območju 
katerega je sedež podjetja ali stalno prebivališče osebe, ki prosi 
za izdajo vizuma. 

7. člen 

Če državljan do 15. leta starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok) 
potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, 
potrebuje za potovanje dovoljenje zakonitega zastopnika. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v posebno 
upravičenih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu ali rejniški 
družini ali ko je zakoniti zastopnik nedosegljiv, zaradi zavarovanja 
otrokovih koristi dovoljenje izda pristojni center za socialno delo. 

Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena se izda na obrazcu, 
ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in 4. točke 23. člena tega zakona ter 

serijsko številko potne listine za otroka in osebo, s katero otrok 
morebiti potuje v tujino ali iz tujine. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena potrdi pristojni or- 
gan ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za 
opravljanje konzularnih zadev. 

8. člen 

Skupinski potni list je listina, ki se izda skupini najmanj petih in 
največ 50 državljanov, ki skupaj potujejo v tujino in se skupaj 
vračajo v državo. 

Za potovanje v tujino s skupinskim potnim listom mora imeti vodja 
poti potni list, druge osebe, vpisane v skupinski potni list, pa javno 
listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi njihova 
istovetnost. I 

9. člen 

Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, 
predsedniku in podpredsednikom Državnega zbora Republike 
Slovenije, predsedniku in članom Odbora Državnega zbora za 
mednarodne odnose, predsedniku in članom Komisije Državnega 
zbora za evropske zadeve ter poslancem, ki so po sklepu 
Državnega zbora člani mednarodnih organizacij ali kadar 
službeno potujejo v tujino, predsedniku Državnega sveta 
Republike Slovenije, predsedniku in članom Vlade Republike 
Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike 
Slovenije, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev 
ter misij Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in 
konzularne nazive, ter delavcem ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve 
in imajo diplomatske nazive, vodjem državnih delegacij Republike 
Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo 
na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega 
ranga v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in 
določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije. 

Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom 
delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij 
Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu 
vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi 
živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom 
oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v 
tujino. 

10. člen 

Službeni potni list se izda poslancem Državnega zbora Republike 
Slovenije, svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije, 
delavcem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in 
delavcem, zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo 
diplomatskega potnega lista. 

Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike 
Slovenije in delavcem drugih državnih organov, kadar službeno 
potujejo v tujino, ter določenim drugim osebam, če je to v interesu 
Republike Slovenije. 

Službeni potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom 
oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem 
gospodinjstvu v tujini. 
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11. člen 

Potni list za vrnitev je listina, ki se izda državljanu, ki je v tujini ostal 
brez potne listine, da bi se vrnil v državo. 

12. člen 

Potne listine in vizum se izdajajo na predpisanem obrazcu. 

Obrazce potnih listin, vizuma, obrazce vlog za izdajo potnih listin, 
obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz tretjega odstavka 7. 
člena tega zakona in obrazce pogrešitve potnih listin izdeluje 
podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za upravo, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve. 

Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev in skupinskega 
potnega lista, se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo 
pooblasti minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zunanje zadeve. 

13. člen 

Obrazci potnih listin in vizuma se tiskajo v slovenščini, angleščini 
in francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono 
živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini 
ali madžarščini. 

III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN IN VIZUMA 

14. člen 

Potni list se izda z veljavnostjo 10 let. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni 
dopolnil starosti 4 let, izda potni list z veljavnostjo 2 let, državljanu, 
staremu od 4 do 18 let, pa z veljavnostjo 5 let. 

Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali 
več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta. 

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če 
državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo 
ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje 
pristojnemu organu. 

15. člen 

Skupinski potni list se izda za eno potovanje v tujino z veljavnostjo, 
ki ni daljša od enega leta. 

16. člen 

Diplomatski in službeni potni list se izdata za čas opravljanja 
naloge, zaradi katere je imetnik upravičen do takega potnega 
lista, vendar njuna veljavnost ne sme biti daljša od petih let. 

17. člen 

Potni list za vrnitev se izda z veljavnostjo 30 dni oziroma za čas, 
ki je potreben za vrnitev v Republiko Slovenijo, vendar ne daljši 
od 60 dni. 

18. člen 

Vizum se izda z veljavnostjo petih let oziroma z veljavnostjo, ki ne 
sme biti daljša od veljavnosti pomorske ali brodarske knjižice. 

19. člen 

Dovoljenje zakonitega zastopnika velja največ eno leto od njegove 
izdaje. 

20. člen 

Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino najpozneje 
v 30 dneh, če: 

1. spremeni priimek ali ime; 

2. fotografija ne kaže več njegove prave podobe; 

3. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega 
razloga ni več uporabna. 

V primerih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka lahko državljan 
vloži vlogo za izdajo nove potne listine na način, določen v 23. 
členu tega zakona. 

21. člen 

Ne glede na veljavnost, za katero je izdana potna listina, njena 
veljavnost preneha: 
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije; 
2. če ne obstajajo več razlogi za izdajo potne listine iz 9. in 10. 
člena tega zakona. 

Imetnik mora potno listino izročiti pristojnemu organu v osmih 
dneh po nastopu razloga iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka. 

IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POTNIH LISTIN IN VIZUMA 

22. člen 

Vlogo za izdajo potne listine oziroma vizuma vloži državljan osebno 
pri pristojnem organu. 

Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki 
še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo. 

Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni 
poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik. 

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge. 

23. člen 

Vloga za izdajo potne listine oziroma vizuma se vloži na 
predpisanem obrazcu. 

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 
1. priimek in ime; 
2. enotno matično številko občana oziroma rojstni datum in spol, 
če ta ni določena; 
3. rojstni kraj; 
4. stalno prebivališče; 
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5. državljanstvo; 
6. datum in kraj vložitve vloge; 
7. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika. 

Vlogi za izdajo nove potne listine, razen za izdajo potnega lista za 
vrnitev in skupinskega potnega lista, mora državljan priložiti staro 
potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo 
pravo podobo. 

Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan predložiti 
dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo 
podobo. 

V vlogi za izdajo skupinskega potnega lista navede vodja skupine 
državo, v katero skupina potuje, ter številko potnega lista. 

Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje 
poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena še podatka o 
diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba 
opravlja. 

24. člen 

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) 
potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj, če to ni 
mogoče, pa najkasneje v osmih dneh naznaniti pristojnemu organu 
za izdajo potne listine na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 4. 
in 7. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona, podatke o 
vrsti potne listine, njeno serijsko številko in navedbo okoliščin 
njene pogrešitve. 

Pogrešitev potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, 
pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo 
naznaniti pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem 
odstavku. 

V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke o 
okoliščinah pogrešitve potne listine. 

Za prijavo pogrešitve potne listine se smiselno uporabljajo določbe 
22. člena tega zakona. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda pristojni 
organ za izdajo potne listine potrdilo, na podlagi katerega državljan 
prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pristojni organ na vlogo državljana izda novo potno listino po 
objavi preklica potne listine v Uradnem listu Republike Slovenije. 

25. člen 

O vlogi za izdajo potne listine ali vizuma mora pristojni organ 
odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi. 

Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matične ali 
državljanske knjige v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno 
ugotoviti državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni 
organ zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in 
dokazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana 
potna listina, lahko podaljša še za 30 dni. 

V primeru, da pristojni organ podvomi o resničnosti podatkov iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena, se rok za izdajo potne listine 
lahko podaljša za čas ugotavljanja resničnosti podatkov, ki pa ne 
sme biti daljši od 60 dni. 

26. člen 

Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne listine ali 
vizuma, izdajo zavrne: 

1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine ali vizuma, 
uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih 
sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler postopek 
traja - če to zahteva pristojno sodišče; , 

2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu - če 
to zahteva ministrstvo, pristojno za obrambo; 

3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena zaporna kazen 
za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, 
mednarodnega terorizma, ponarejanja listin, tihotapstva, 
prepovedanega prehoda čez državno mejo, nedovoljene 
proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi in za druga 
hujša kazniva dejanja, povezana s tujino - če to zahteva policija. 

Če je kakšen od razlogov iz prejšnjega odstavka nastal po izdaji 
potne listine ali vizuma, pristojni organ izdano potno listino 
odvzame, vizum pa razveljavi. 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve. 

27. člen 

O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za 
zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma, mora pristojno 
sodišče ali upravni organ ali policija takoj obvestiti pristojni organ. 

Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega 
lista ali vizuma iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno 
sodišče ali upravni organ ali policija ne obnovi zahteve po preteku 
enega leta od dneva vložitve zahteve za zavrnitev izdaje potnega 
lista ali vizuma. 

28. člen 

O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine 
ali vizuma oziroma o odvzemu potne listine ali razveljavitvi vizuma, 
ki jo je izdal pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki 
je pooblaščen za konzularne zadeve, odloča ministrstvo, pristojno 
za upravo. 

29. člen 

Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne listine ali 
vizuma oziroma ki mu je bila odvzeta potna listina ali vizum 
razveljavljen, sme sodišče ali upravni organ, ki je zahteval 
prepoved izdaje, v posebno upravičenih razlogih (smrt 
družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni službeni opravki) 
dovoliti izdajo potne listine ali vizuma z omejeno veljavnostjo, ki 
ne sme biti daljša od 60 dni. 
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V. EVIDENCE 

30. člen 

Organi, ki so po tem zakonu in po predpisih, ki veljajo za pomorsko 
in brodarsko knjižico (četrti odstavek 5. člena tega zakona), 
pristojni za izdajo potnih listin in vizumov, o izdanih potnih listinah 
in vizumih vodijo in vzdržujejo posebno evidenco (v nadaljnjem 
besedilu: evidenco). 

Evidenca vsebuje podatke: 
- iz 23. člena tega zakona; 

o vrsti potne listine; 
o datumu izdaje potne listine in vizuma; 

- o veljavnosti potne listine, vizuma in dovoljenja iz tretjega 
odstavka 7. člena tega zakona; 
o serijski in registrski številki potne listine; 
o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah; 
iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in 

- iz 26. člena tega zakona. 

Podatke iz evidence vodi pristojni organ do izdaje nove potne 
listine oziroma vizuma, vendar najdalj 20 let od dneva izdaje 
oziroma pet let po prenehanju veljavnosti potne listine iz 21. člena 
tega zakona, razen podatkov iz 26. člena tega zakona, ki jih 
pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha razlog za njihovo 
vodenje. 

Pristojni organ vodi evidenco tudi na centralnem računalniku 
ministrstva, pristojnega za upravo. 

31. člen 

Podatke iz evidence lahko uporabljajo delavci pristojnega organa, 
ministrstva, pristojnega za upravo, in ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve, za opravljanje nalog s svojega delovnega 
področja, uporabljajo pa jih lahko tudi delavci policije, če gre za 
izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 26. člena 
tega zakona pa tudi pristojna sodišča in ministrstvo, pristojno za 
obrambo. 

Osebne podatke iz 23. člena tega zakona sme uporabljati 
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena 
tega zakona za potrebe vpisa podatkov na obrazec potne listine 
in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti. 

VI. NADZOR 

32. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljata ministrstvo, 
pristojno za upravo, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, 
vsako s svojega delovnega področja. 

Organ iz prejšnjega odstavka ima pri nadzoru podjetja ali 
organizacije, pooblaščene za izdelavo obrazcev iz drugega 
odstavka in personalizacijo obrazcev iz tretjega odstavka 12. 
člena tega zakona, pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se 
nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja 
obrazcev iz 12. člena tega zakona, prostore, v katerih poteka 
njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje, ter preveriti ali 
osebje, ki opravlja te naloge, izpolnjuje pogoje, ki veljajo za 
zaposlitev delavcev v državni upravi. 

Podjetje ali organizacija iz prejšnjega odstavka mora pooblaščenim 
osebam organa iz prvega odstavka tega člena omogočiti nadzor 
prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in 
skladiščenje obrazcev iz 12. člena tega zakona, ter jim dati na 
vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke 
in izpolnjevanje pogojev osebja, ki opravlja naloge izdelave, 
personalizacije in skladiščenja teh obrazcev. 

Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju 
nadzora pravico in dolžnost: 
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri 
izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 12. člena tega 
zakona odpravijo v roku, ki ga določi; 
- zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije 
in skladiščena obrazcev iz 12. člena tega zakona, vendar ne 
izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha 
opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje; 
- ukrepati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim 
odstavkom 31. člena tega zakona; 
- začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. 
člena tega zakona in ministru, pristojnemu za upravo, predlagati 
uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo oziroma 
personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona, če ugotovi, da 
nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene 
v določenem roku ali da podjetje oziroma organizacija ni sposobna 
opravljati poverjenih nalog. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

33. člen 

Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev ali z zaporno 
kaznijo do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 
1. že ima veljavno potno listino, pa si pridobi še drugo iste vrste (2. 
člen); 
2. da, proda ali posodi svojo potno listino drugemu oziroma kupi 
ali uporabi tujo potno listino kot svojo ali spreminja oziroma izbriše 
podatke v potni listini, če to dejanje nima znakov kaznivega dejanja 
(prvi odstavek 4. člena); 
3. v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke o 
okoliščinah pogrešitve potne listine (tretji odstavek 24. člena). 

34. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki: 
1. zastavi potno listino ali vzame tujo potno listino z namenom 
zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena); 
2. potne listine v določenem roku po nastopu razlogov za 
prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi 
odstavek 21. člena); 
3. ne naznani izgube potne listine (prvi in drugi odstavek 24. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki 
vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi 
ali pravice (drugi odstavek 4. člena). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člen 

35. člen 

Minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zunanje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona: 
1. predpiše obrazce iz 7., 12., 23. in 24. člena tega zakona; 
2. predpiše način vodenja evidence iz 30. člena tega zakona; 
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne 
listine, potrditve dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega 
zakona ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja 
podatkov iz 23. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno 
podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona; 
4. določi ceno potne listine, ki jo državljan plača pristojnemu 
organu. 

36. člen 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
zunanje zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona 
določi merila za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na 
podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list. 

Potne liste, razen potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi 
in vizumi, izdani po Zakonu o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/91), se lahko uporabljajo do 
izteka njihove veljavnosti, vendar največ dve leti po uveljavitvi 
tega zakona. 

38. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o potnih 
listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/ 
91). 

Pravilnik o potnih listinah in vizumih ter o načinu vodenja evi- 
dence o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91 in 52/94) 
in Pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih (Uradni list RS, 
št. 5/92) ostaneta v veljavi in se uporabljata, kolikor nista v 
nasprotju s tem zakonom, dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi 
tega zakona. 

39. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 14.4.2000, ob 
obravnavi predloga zakona o polnih listinah državljanov Republike 
Slovenije (ZPLD-1 - EPA 866 - II - druga obravnava) sprejel 
sklep, da predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije pripravi Vlada Republike Slovenije in da se tretja 
obravnava predloga zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 
194. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga zakona o potnih listinah državljanov Republike 

Slovenije za tretjo obravnavo in pri tem upoštevala vse sprejete 
amandmaje, in sicer k 6., 7., 9., 19., 26., 30., 31., 32., 33. in 37. 
členu, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije in Odbor za 
notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora, in ki v ničemer 
ne spreminjajo osnovne vsebine zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo 
opravil tudi nekatere manjše redakcijske izboljšave besedila. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

/ 

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

/ 

- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU v zvezi z varstvom 
državljanov EU s strani diplomatskih in konzularnih 
predstavništev z dne 19.12.1995 
Št. dokumenta: 495D0553S; OJ, št. L 314, 28/12/1995; 

- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU o določitvi potnih 
listin za vrnitev z dne 25.6.1996 
Št. dokumenta: 496D0409; OJ, št. L 168, 06/07/96. 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

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): 

Predlog je v celoti usklajen z akti Evropske unije, ki urejajo področje 
listin, kot so: 

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu 
potnega lista z dne 23.6.1981 
Št. dokumenta: 481Y0919 (01); OJ, št. C241, 19/9/81; 

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu 
potnega lista z dne 30.6.1982 
Št. dokumenta: 482Y0716(01); OJ, št. C 179, 16/07/82; 

- Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic EU o 
prostem prehodu notranjih mej Skupnosti za državljane držav 
članic z dne 19.6.1984 
št. Dokumenta: 484Y0619(01); OJ, št. C 159, 19/06/84; 

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu 
potnega lista z dne 14.7.1986 
št. dokumenta: 486Y0724(01); OJ, št. C 185, 24/07/86; 

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu 
potnega lista dne 10.7.1995 
št. dokumenta: 495Y0804(01); OJ, št. C 200, 04/08/95; 

4.) Navedba rokg predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES Metol 

1.1.2001 

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

6.) Ali le predlog akta preveden in v kateri iezlk? 

NE 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...1 

/ 

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

Predlog zakona v celoti sledi obveznostim iz državnega 
operativnega programa. 

mag. Bojan Trnovšek Borut Šuklje 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1) 

- EPA 860 - II - druga obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA POSLANCEV 

Številka: 700-04/93-17/21; EPA 860-II 
Ljubljana: 3.5.2000 

PREDSEDNIKU 
DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

Janezu PODOBNIKU, dr. med. 

V skladu s 187. členom poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 
26/97) in na podlagi sklepov in stališč 18. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 15.2.2000 podpisani poslanci 
kot predlagatelji vlagajo 

- Predlog ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU - druga 
obravnava 

S tem besedilom zamenjujejo besedilo predloga zakona 
za drugo obravnavo, ki so ga vložili v zakonodajni 
postopek 8.3.2000. 

Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo smo zamenjali 
z novim besedilom zaradi številnih - predvsem redakcijskih - 
pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sporočamo, da bosta kot 
predlagatelja na sejah delovnih teles in zbora sodelovala Feri 
Horvat in mag. Janez Kopač. 

PODPISI POSLANCEV 
1. Feri HORVAT, l.r. 

2. mag. Janez KOPAČ, l.r. 
3. Rafael KUŽNIK, l.r. 

4. mag. Franc Žnidaršič, l.r. 
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Predlog 

ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU (ZracS) 

- EPA 860 - II - druga obravnava 

NOVO BESEDILO 

3. maj 2000 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(status računskega sodišča) 

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

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

(3) Aktov, s katerimi računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni 
dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred drugimi državnimi organi. 

2. člen 

(sedež računskega sodišča) 

(1) Sedež računskega sodišča je v Ljubljani 

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

(1) Računsko sodišče ima poslovnik Sprejme ga v soglasju z državnim zborom. 

(2) Poslovnik računskega sodišča podrobno ureja način in postopek izvrševanja 
revizijske pristojnosti računskega sodišča v skladu s tem zakonom 

(3) Poslovnik računskega sodišča se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(4) Računsko sodišče lahko ureja organizacijo in način dela računskega sodišča 
tudi z drugimi splošnimi akti. 

3 člen 

(poslovnik računskega sodišča) 

4. člen 

(smiselna uporaba drugih zakonskih določb) 
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Če pri izvrševanju revizijske pristojnosti računskega sodišča nastopi vprašanje, ki 
ni urejeno s tem zakonom, se smiselno uporabi ustrezne določbe zakona o 
upravnem postopku. 

5. člen 

(javnost dela računskega sodišča) 

(1) Delo računskega sodišča je javno. Javnost dela računskega sodišča se 
zagotavlja na način, ki ga določa ta zakon in poslovnik računskega sodišča. 

(2) Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu zboru v obravnavo 
poročilo o svojem delu. 

2. SESTAVA IN ORGANIZACIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

6. člen 

(člani računskega sodišča) 

(1) Člani računskega sodišča so; predsednik računskega sodišča in dva 
namestnika - prvi in drugi namestnik predsednika računskega sodišča. 

(2) Za člana računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, 
ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je 
pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en 
svetovni jezik in v 4 letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike 
Slovenije. 

(3) Člana računskega sodišča imenuje državni zbor 

7. člen 

(mandatna doba članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča je imenovan za dobo 9 let od dneva, ko nastopi 
funkcijo. 

,(2) Če do dneva, ko članu računskega sodišča poteče mandatna doba, še ni 
imenovan nov član računskega sodišča, ali če novo imenovani član 
računskega sodišča ne more nastopiti funkcije dan potem, ko dotedanjemu 
članu računskega sodišča poteče mandatna doba, dotedanji član računskega 
sodišča opravlja funkcijo, dokler novo imenovani član računskega sodišča ne 
nastopi funkcije. 

(3) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika republike o prenehanju 
mandata člana računskega sodišča najprej šest mesecev in najkasneje pet 
mesecev pred iztekom mandatne dobe. 

(4) Če je predsednik oziroma namestnik predsednika računskega sodišča 
predčasno razrešen, predsednik državnega zbora o tem takoj obvesti 
predsednika republike in prvega namestnika oziroma predsednika računskega 
sodišča. 
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8. člen 

(imenovanje članov računskega sodišča) 

(1) Po prejemu obvestila iz tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena ali po 
prejemu obvestila, da predlagani kandidat za predsednika ali namestnika 
predsednika računskega sodišča ni dobil potrebne večine poslanskih glasov, 
predsednik republike brez odlašanja objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije poziv za prijavljanje možnih kandidatov za predsednika oziroma 
namestnika predsednika računskega računskega sodišča. 

(2) Prijavo možnega kandidata za predsednika ali namestnika predsednika 
računskega sodišča se pošlje predsedniku republike v roku, ki ne sme biti 
krajši od 30 dni, v primeru predčasne razrešitve predsednika računskega 
sodišča in v primeru iz zadnjega odstavka tega člena pa ne krajši od 15 dni po 
objavi razpisa. Prijava mora biti obrazložena. Priložena mora biti pisna izjava 
prijavljenega možnega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo. 

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

(4) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za člana računskega 
sodišča v 30 dneh po predložitvi predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani 
kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev. 

(5) Predlagani kandidat za člana računskega sodišča se udeleži seje, na kateri 
državni zbor odloča o njegovi kandidaturi. 

/s 
(6) Če predlagani kandidat za člana računskega sodišča ne dobi potrebne večine 

poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem takoj obvesti 
predsednika republike. 

9. člen , 

(prisega in nastop funkcije člana računskega sodišča) 

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

(2) Novo imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo najkasneje tri 
mesece po dani prisegi 

(3) Če dotedanjemu članu računskega sodišča mandatna doba še ni potekla, novo 
imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo z dnem izteka 
mandatne dobe dosedanjemu članu računskega sodišča. 
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, 10. člen 

(predčasna razrešitev člana računskega sodišča) 

(1)Član računskega sodišča je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih 
primerih: 
1. če državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa; 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti; 
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije. 

(2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen in mu preneha mandat z 
dnem, ko državni zbor ugotovi nastop razloga iz 1., 2. ali 3 točke prejšnjega 
odstavka. 

11. člen 

(senat računskega sodišča) 

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

(2) Senat računskega sodišča: 
1. v sogiasju z državnim zborom sprejme poslovnik računskega sodišča; 
2. odloča o vprašanjih, ki po tem zakonu spadajo v njegovo pristojnost. 

12. člen 

(predsednik računskega sodišča) 

(1) Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja računsko sodišče, ie 
generalni državni revizor in predstojnik računskega sodišča 

(2) Kot generalni državni revizor ima predsednik računskega sodišča naslednje 
pristojnosti: 
1. usmerja in odobrava izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, in sicer 
tako da določa program dela in podpisuje akte računskega sodišča; 
2. predpisuje pravila za posamezno fazo revizije; za to izdaja smernice in 
napotila; 
3. lahko odredi službeni nadzor nad izvajanjem revizijskih nalog, za kar izda 
nadzorstveno odredbo; 
4. sklicuje in vodi seje senata računskega sodišča; 
5. opravlja druge zadeve v skladu s tem zakonom. 

(3) Kot predstojnik ima predsednik računskega sodišča naslednje pristojnosti: 
1. določa poslovni red računskega sodišča, in sicer z izdajanjem navodil in 
pravilnikov; 
2. določa predlog finančnega načrta računskega sodišča in uskladitev 
predloga z odobrenim državnim proračunom; 
3. odloča o delovnopravnih vprašanjih na računskem sodišču, o čemer izdaja 
odločbe; 
4. odreja naloge na računskem sodišču, za kar lahko izdaja odredbe; 
5 ima druge pristojnosti, določene z zakonom. 
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13. člen 

(namestnika predsednika računskega sodišča) 

(1) Namestnik predsednika računskega sodišča opravlja naloge generalnega 
državnega revizorja na podlagi pooblastila predsednika računskega sodišča. 

(2) Prvi namestnik predsednika računskega sodišča: 

1. nadomešča predsednika računskega sodišča, ko je odsoten; 
2. če predsedniku računskega sodišča predčasno preneha funkcija, opravlja 
funkcijo predsednika računskega sodišča do imenovanja novega 
predsednika računskega sodišča. 

14. člen 

(vrhovni državni revizorji) 

(1) Računsko sodišče ima največ šest vrhovnih državnih revizorjev. 

(2) Za vrhovnega državnega revizorja je lahko imenovan državljan Republike 
Slovenije, ki ima ustrezna strokovna znanja in obvlada vsaj en svetovni jezik. 
Šteje se, da ima ustrezna strokovna znanja za vrhovnega državnega revizorja 
kdor ima znanstveni naslov in ustrezne izkušnje, ali kdor ima univerzitetno 
izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po tem zakonu oziroma naziv 
pooblaščeni revizor po zakonu o revidiranju. 

(3) Vrhovnega državnega revizorja imenuje in razreši predsednik računskega 
sodišča z odločbo. Imenuje ga za dobo osmih let. 

(4) Vrhovni državni revizor nastopi funkcijo, ko pred predsednikom računskega 
sodišča poda prisego iz prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

(5) Vrhovni državni revizor vodi revizijsko enoto in izvršuje revizijsko pristojnost 
računskega sodišča v skladu s tem zakonom in v skladu s pooblastili 
predsednika računskega sodišča. 

(6) Vrhovni državni revizor je za svoje delo odgovoren predsedniku računskega 
sodišča. 

15. člen 

(sekretar računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče ima sekretarja. 

(2) Za sekretarja računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike 
Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in obvlada vsaj en svetovni 

' jezik. 

(3) Sekretarja računskega sodišča imenuje in razreši predsednik računskega 
sodišča z odločbo. Imenuje ga za dobo osmih let. 

(4) Sekretar računskega sodišča: 
1. usklajuje delo podpornih služb računskega sodišča; 
2. vodi poslovanje računskega sodišča; 
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3. je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta računskega sodišča; 
4. opravlja druge naloge po odredbah in v skladu s pooblastili predsednika 
računskega sodišča. 

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

16. člen 

(nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi funkcijami) 

(1) Funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega državnega revizorja in 
funkcija sekretarja računskega sodišča (v nadaljevanju: funkcija na računskem 
sodišču) ni združljiva: 
1. s funkcijo v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke 
ali sindikata; 
2. z delom v državnem organu ali v organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu 
javnih pooblastil; 
3. s članstvom v organu vodenja ali nadzora gospodarske družbe, 
gospodarske javne službe, sklada zavoda ali zadruge; 
4 z opravljanjem nalog prokurista; 
5. z opravljanjem dejavnosti samostojnega podjetnika. 

(2) Z dnem nastopa funkcije na računskem sodišču preneha nosilcu funkcije na 
računskem sodišču funkcija iz 1. točke prvega odstavka. 

(3) Nosilec funkcije na računskem sodišču mora najkasneje v treh mesecih od 
dneva imenovanja prenehati opravljati delo oziroma dejavnost iz 2., 3., 4. in 5. 
točke prvega odstavka tega člena. Če tega ne stori, mu preneha funkcija na 
računskem sodišču. 

(4) Nosilec funkcije na računskem sodišču mora najkasneje v treh mesecih od 
imenovanja predložiti državnemu zboru pisno izjavo o svojih premoženjskih 
razmerah v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo. 

17. člen 

(nedopustna razmerja nosilcev funkcij na računskem sodišču med seboj in z 
revidiranci) 

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

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

(3) Nosilec funkcije na računskem sodišču ne more sodelovati in odločati v 
postopku revizije, če je z revidirano osebo, njenim pooblaščencem oziroma z 
zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali odgovornimi osebami v 
poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi, četudi je ta že prenehala, v 
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izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega tretjega kolena. Nosilec 
funkcije na računskem sodišču ne more sodelovati in odločati v postopku 
revizije, če je bil zaposlen pri revidirani osebi, če od prenehanja zaposlitve ni 
pretekel rok dveh let. 

18. člen 

(službe računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče ima revizorske in podporne službe. 

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

(3) Delovna mesta in pogoje za zasedbo posameznega delovnega mesta iz 
prejšnjega odstavka določa splošni akt računskega sodišča, ki ga izda 
predsednik računskega sodišča. 

(4) Računsko sodišče lahko zaposli pripravnike v skladu z zakonom. 

19. člen 

(izvedenci računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče lahko za pripravo izvida ali mnenja vključuje v izvajanje 
nalog iz svojih pristojnosti izvedence. 

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

(3) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan tudi tuji državljan, ki je 
priznan strokovnjak na področju, pomembnem za izvrševanje pristojnosti 
računskega sodišča. 

(4) Izvedenca računskega sodišča imenuje in razreši predsednik računskega 
sodišča z odločbo. Imenuje ga za nedoločen čas. 

(5) Imenovani izvedenec pridobi status izvedenca računskega sodišča z dnem, ko 
pred predsednikom računskega sodišča poda prisego. Ko gre za izvedensko 
organizacijo, poda prisego njen zastopnik. Prisega se glasi: "Prisegam pri svoji 
časti, da bom(o) izvedensko delo opravljal(i) po svoji vesti, nepristransko, v 
skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja, da bom(o) podajal(i) svoje 
izvide in mnenja natančno in popolno in da bom(o) trajno varovai(i) vse 
informacije, ki so državne, uradne, poslovne, industrijske ali vojaške 
skrivnosti." 

(6) Za izvedenca, ki je imenovan na podlagi določbe tretjega odstavka tega člena, 
se, če ne obvlada slovenskega jezika, uporabi ustrezen uradni prevod besedila 
prisege iz prejšnjega odstavka. 

(7) Po prisegi se izvedenca vpiše v imenik izvedencev računskega sodišča 

(8) Izvedenec računskega sodišča se sme sklicevati na svoj status samo. kadar 
daje izvid ali mnenje na zahtevo računskega sodišča, v drugih primerih pa le z 
dovoljenjem predsednika računskega sodišča. 
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(9) Računsko sodišče je odgovorno za revizijske ugotovitve tudi, ko se opira na 
mnenje ali izvid izvedenca. 

3. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA 

20. člen 

(revizijska pristojnost) 

(1) Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev: 
1. revidira lahko pravilnost in smotrnost poslovanja; 
2. revidira lahko akt o preteklem kakor tudi akt o načrtovanem poslovanju 
uporabnika javnih sredstev. 

(2) Akt iz 2. točke prejšnjega odstavka je lahko akt, ki ga predpisuje zakon ali 
poseben računovodski izkaz oziroma poročilo, ki ga mora uporabnik javnih 
sredstev sestaviti na zahtevo računskega sodišča. 

(3) Revidiranje poslovanja po tem zakonu je pridobivanje ustreznih in zadostnih 
podatkov za izrek mnenja o poslovanju: 
1. revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih 
podatkov za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, 
ki jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju; 
2. revidiranje smotrnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih 
podatkov za izrek mnenja o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja 
o uspešnosti poslovanja. 

(4) Mnenje o poslovanju, ki ga poda računsko sodišče, mora spoštovati vsak 
državni organ, organ lokalne skupnosti in uporabnik javnih sredstev, na čigar 
poslovanje se mnenje nanaša. 

(5) Uporabnik javnih sredstev po tem zakonu je: 
1. pravna oseba javnega prava ali njena enota; 
2. pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: 

2.1. da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 

2.2. da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi 
koncesije; 

2.3. da je gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, v kateri imata 
država in lokalna skupnost večinski delež; 
3. fizična oseba, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: 

3.1. da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 

3.2 da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi 
koncesije. 

(6) V revizijskem postopku po tem zakonu se šteje, da poslovanje uporabnika 
javnih sredstev sestavljajo: 
1. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na njegove prejemke 
oziroma izdatke, prihodke oziroma odhodke ali na sredstva oziroma obveznosti 
do virov sredstev (poslovanje v ožjem pomenu); 
2. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na stanje javnega 
premoženja, stanje javnega dolga, zagotavljanje javnih dobrin ali na stanje 
okolja (poslovanje v širšem pomenu). 
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(7) Poleg revizij, ki jih izvaja na podlagi tega zakona, izvaja računsko sodišče tudi 
druge revizije, če tako določa poseben zakon. 

21. člen 

(svetovanje uporabnikom javnih sredstev) 

Računsko sodišče svetuje uporabnikom javnih sredstev in sicer tako, da: 
1 daje priporočila med izvajanjem revizije in v poročilu iz 28. člena tega zakona; 
2. daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil in drugih predpisov; 
3. sodeluje pri izvedbi posvetov in seminarjev o javno finančnih vprašanjih; 
4 podaja predloge v poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega zakona. 

22. člen 

(izdajanje potrdil za revizorske nazive) 

(1) Računsko sodišče izdaja potrdila za naziva državni revizor in preizkušeni 
državni revizor. 

(2) Potrdilo za naziv državni revizor lahko dobi oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
1. ima strokovni naslov; 
2. ima ustrezne delovne izkušnje; 
3. ima ustrezno število točk, s katerimi se merijo revizijski dosežki; 
4. je opravila izpit za naziv državni revizor. 

(3) Potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi oseba, ki izpolnjuje 
pogoje iz prvih treh točk prejšnjega odstavka in je opravila izpit za naziv 
preizkušeni državni revizor. 

(4) Potrdili za naziva iz prvega odstavka tega člena sta javni listini 

(5) Pogoje za pridobitev nazivov in izdajanje potrdil za naziva iz prvega odstavka 
tega člena podrobneje določa splošni akt računskega sodišča, ki ga izda 
predsednik računskega sodišča. 

23. člen 

(izdajanje revizijskih standardov in priročnikov) 

Računsko sodišče izdaja samo ali skupaj s Slovenskim inštitutom za revizijo 
standarde za revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev v Republiki 
Sloveniji, revizijske priročnike in drugo strokovno literaturo, pomembno za razvoj 
revizijske stroke v Republiki Sloveniji. 
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4. IZVRŠEVANJE REVIZIJSKE PRISTOJNOSTI 

24. člen 

(splošna pravila revidiranja) 

(1) Računsko sodišče mora izvajati revizije: 
1. v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi načeli in pravili; 
2. v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki se jih objavi v 
slovenskem jeziku. 

(2) Standarde, po katerih računsko sodišče izvaja revizije, določa napotilo 
predsednika računskega sodišča, ki mora biti objavljeno v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

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

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

(5) Revizije iz šestega odstavka 20. člena tega zakona izvaja računsko sodišče na 
način in po postopku, ki ga določa ta zakon. 

25. člen 

(določanje revizij) 

(1)V okviru, ki ga postavlja zakon, računsko sodišče samostojno določa, katere 
revizije bo izvedlo v posameznem obdobju. 

(2) Pri določanju revizij, ki jih bo izvedlo v posameznem koledarskem letu 
računsko sodišče obravnava predloge poslancev in delovnih teles državnega 
zbora, vlade, ministrstev in organov lokalnih skupnosti. Upoštevati mora 
najmanj 5 predlogov iz državnega zbora, od tega najmanj 2 predloga 
opozicijskih poslancev in najmanj 2 predloga delovnih teles državnega zbora 

(3) V poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega zakona: 
1. morajo biti navedeni vsi revizijski predlogi poslancev in delovnih teles 
državnega zbora; 
2 mora biti razvidno, v katerih revizijah so bili upoštevani predlogi iz prejšnje 
točke. 

(4) Računsko sodišče mora vsako leto revidirati: 
1. pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost poslovanja države); 
2. pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje; 
3. pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje; 
4. pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin: 
5. poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih služb; 
6. poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih služb. 

(5) Reviziji iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka sta omejeni na pravilnost 
poslovanja v obveznem delu zavarovanja. 

26. člen 

(predrevizijski postopek) 
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(1) Računsko sodišče lahko izda uporabniku javnih sredstev nalog za predložitev 
podatkov, ki jih potrebuje za izvrševanje svoje revizijske pristojnosti. 

(2) Nalog za predložitev podatkov mora biti izvršen v 15 dneh po vročitvi. 

(3) Uporabniku javnih sredstev, pri katerem namerava izvesti revizija izda 
računsko sodišče najavo revizijske namere. V njej lahko poda zahtevek za 
predložitev podatkov, ki jih potrebuje za pripravo revizijskega načrta. 

(4) Zahtevek za predložitev podatkov, ki ga računsko sodišče poda v najavi 
revizijske namere, mora biti izvršen v 8 dneh po vročitvi najave revizijske 
namere uporabniku javnih sredstev. 

(5) V primeru, ko ni očitno, da gre za uporabnika javnih sredstev, računsko 
sodišče v nalogu za predložitev podatkov oziroma v najavi revizijske namere 
izrecno navede dejansko in pravno podlago, na katero opira sklep, da gre za 
uporabnika javnih sredstev. 

(6) Zoper nalog za predložitev podatkov in zoper najavo .revizijske namere je 
dovoljen ugovor. Vloži se ga pri računskem sodišču. Z njim se zahteva 
odpravo naloga za predložitev podatkov oziroma opustitev najavljene revizijske 
namere. 

(7) Rok za ugovor je 8 dni in začne teči dan po vročitvi naloga za predložitev 
podatkov oziroma dan po vročitvi najave revizijske namere uporabniku javnih 
sredstev, 

(8) Ugovor se lahko vloži zaradi zmotnega sklepa računskega sodišča, da gre za 
uporabnika javnih sredstev 

(9) O ugovoru odloči senat računskega sodišča s sklepom. Senat lahko ugovor 
zavrže, zavrne kot neutemeljenega ali odloči, da je ugovor utemeljen Ce je 
ugovor utemeljen, senat odpravi nalog za predložitev podatkov oziroma opusti 
najavljeno revizijsko namero. 

(10) Ugovor se zavrže: 
1. če ga je vložila neupravičena oseba; 
2. če je bil vložen prepozno; 
3. če je ugovor vložen v nasprotju z osmim odstavkom tega člena. 

(11) Sklep o ugovoru mora biti obrazložen in vročen vložniku ugovora. 

(12) Ugovor zadrži izvrševanje naloga za predložitev podatkov in izvrševanje v 
najavi revizijske namere podanega zahtevka za predložitev podatkov. Če se 
ugovor zavrne ali zavrže, začne teči rok iz drugega oziroma četrtega odstavka 
tega člena naslednji dan po vročitvi sklepa o ugovoru vložniku ugovora. 

27. člen 

(začetek revizijskega postopka) 

(1) Računsko sodišče začne revizijski postopek z izdajo sklepa o izvedbi revizije 
Izda ga lahko najprej 8 dni in najkasneje 6 mesecev po vročitvi najave 
revizijske namere uporabniku javnih dobrin. 

(2) Ugovor, s katerim se zahteva opustitev najavljene revizijske namere, zadrži 
izdajo sklepa o izvedbi revizije. Če je ugovor utemeljen, izdaja sklepa o izvedbi 
revizije ni dopustna. 
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(3) Uporabnik javnih sredstev, ki mu je bil vročen sklep o izvedbi revizije (v 
nadaljevanju: revidiranec), mora pooblaščencem računskega sodišča 
omogočiti, da opravijo pregled, potreben za uresničitev revizijskih ciljev (v 
nadaljevanju: izvajanje revizije). 

(4) Izvajanje revizije obsega: 
1. pregled sistema ali nekaterih podsistemov poslovanja in računovodstva; 
2. pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov o poslovanju; 
3. pregled prostorov, objektov in naprav, ki jih revidiranec uporablja za svoje 
poslovanje; 
4. druga revizijska dejanja, potrebna za uresničitev revizijskih ciljev. 

(5) Če pooblaščenec računskega sodišča, ki izvaja revizijo, sodi, da obstaja sum, 
da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, lahko odvzame dokumentacijo, 
vendar največ za 8 dni. O odvzemu izda potrdilo. 

(6) Če se v 15 dneh po vročitvi sklepa o izvedbi revizije pooblaščenci računskega 
sodišča ne morejo dogovoriti z revidirancem o začetku izvajanja revizije, ali če 
med izvajanjem revizije pooblaščenci računskega sodišča ocenijo, da 
revidiranec ne izraža primerne pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi 
revizije, lahko računsko sodišče izda revidirancu nalog za predložitev listin; v 
njem navede knjigovodske listine in druge dokumente o poslovanju, ki jih mora 
predložiti revidiranec. Računsko sodišče lahko izda več dopolnitev naloga za 
predložitev listin. 

(7) Nalog za predložitev listin mora biti izvršen v 8 dneh po vročitvi. Enako velja za 
vsako dopolnitev naloga. 

(8) Če računsko sodišče v 6 mesecih po vročitvi najave revizijske namere ne izda 
sklepa o izvedbi revizije, se šteje, da je opustilo najavljeno revizijsko namero. 

28. člen 

(končanje revizijskega postopka) 

(1) Revizijski postopek se konča z izdajo revizijskega poročila. V revizijskem 
poročilu računsko sodišče poda mnenje o poslovanju revidiranca. 

(2) Pred izdajo revizijskega poročila se revidiranca povabi na razčiščevalni 
sestanek. V ta namen se mu vroči osnutek revizijskega poročila. Če revizija 
poteka pri več revidirancih (prečna revizija), se osnutek revizijskega poročila 
vroči posameznim revidirancem po delih. 

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

(4) Razčiščevalnih sestankov je lahko več. Prvi je najmanj 8 in zadnji največ 30 
dni po vročitvi osnutka revizijskega poročila. 

(5) Razčiščevalni sestanek vodi pooblaščenec računskega sodišča in je praviloma 
na sedežu revidiranca. 

(6) Če se zastopnik revidiranca ne udeleži razčiščevalnega sestanka, se šteje, da 
revidiranec ne izpodbija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila, 
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razen, če zastopnik revidiranca v roku 3 dni po razčiščeval nem sestanku 
dokaže, da se ga ni udeležil iz opravičenih' razlogov. 

(7) Na razčiščevainem sestanku zastopnik revidiranca lahko: 
1. izpodbija posamezna razkritja v osnutku revizijskega poročila; 
2. poda pojasnila k revizijskim razkritjem. 

(8) Če računsko sodišče spozna, da je izpodbijanje revizijskega razkritja (1. točka 
prejšnjega odstavka) utemeljeno, izpodbijano razkritje izloči iz revizijskega 
poročila. Pred tem lahko izvede dodatne revizijske preizkuse. 

(9) Pojasniia iz 2. točke sedmega odstavka tega člena se lahko vključi v revizijsko 
poročilo. 

(10) Po razčiščevalnih sestankih se revidirancu vroči predlog revizijskega poročila. 

(11) Revidiranec lahko vioži ugovor zoper predlog revizijskega poročila. Vloži ga 
pri računskem sodišču. 

(12) Rok za ugovor zoper predlog revizijskega poročila je 8 dni in začne teči 
naslednji dan po vročitvi predloga revizijskega poročila revidirancu. 

(13) Predsednik računskega sodišča lahko odredi, da se o posameznem delu 
predloga ali o celotnem predlogu revizijskega poročila pridobi mnenje 
izvedenca računskega sodišča. 

(14) Če je revizijsko razkritje iz predloga revizijskega poročila izpodbijano (ugovor 
iz enajstega odstavka tega člena), ali če je v mnenju iz prejšnjega odstavka 
izražen dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja, se šteje za sporno. 

(15) O spornem razkritju v predlogu revizijskega poročila odloči senat računskega 
sodišča s sklepom v roku 15 dni po prejemu ugovora iz enajstega odstavka 
tega člena. Odloči lahko: 
1. da se sporno razkritje izloči iz revizijskega poročila: 
2. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v nespremenjeni obliki; 
3. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v taki obliki, kot jo sam 
določi. 

(16) Revizijsko poročilo se vroči: 
1. revidirancu; 
2. državnemu zboru; 
3. drugim organom, za katere predsednik računskega sodišča sodi, da jih je 
treba obvestiti o revizijskih razkritjih. 

(17) Če je revidiranec vložil ugovor zoper predlog revizijskega poročila, se mu ob 
vročitvi revizijskega poročila vroči tudi odgovor na ugovor. Določi ga senat 
računskega sodišča. 

(18) Zoper odgovor iz prejšnjega odstavka ni pravnega sredstva. 

(19) Osnutek in predlog revizijskega poročila sta zaupna. 
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29. člen 

(porevizijski postopek) 

(1) Uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile razkrite nepravilnosti ali 
nesmotrnosti, mora, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena, predložiti 
računskemu sodišču poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in 
nesmotrnosti (v nadaljevanju: odzivno poročilo). Predložiti ga mora v roku, ki 
ga določi računsko sodišče v mejah od 30 do 90 dni in začne teči naslednji dan 
po vročitvi revizijskega poročila uporabniku javnih sredstev. 

(2) Odzivno poročilo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev s svojim 
podpisom in pečatom. Odzivno poročilo je uradna listina. 

(3) Odzivno poročilo ni potrebno, če je v revizijskem poročilu navedeno, da so bili 
že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo razkritih 
nepravilnosti in nesmotrnosti. 

(4) Računsko sodišče lahko brez najave revizijske namere izda sklep o izvedbi 
revizije, s katero preizkusi resničnost navedb v odzivnem poročilu. 

(5) Če računsko sodišče oceni, da v odzivnem poročilu ni izkazano zadovoljivo 
odpravljanje razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, se šteje, da uporabnik 
javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja. Če gre za nezadovoljivo 
odpravljanje pomembne nepravilnosti ali pomembne nesmotrnosti, se šteje, da 
je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

(5) Pomembnost nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnika javnih 
sredstev se presoja v skladu s smernicami, ki jih izda predsednik računskega 
sodišča. 

(7) Če je podana kršitev obveznosti dobrega poslovanja, lahko računsko sodišče 
izda poziv za ukrepanje. Izda ga organu, za katerega sodi, da lahko v mejah 
svojih pristojnosti ukrepa zoper uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost 
dobrega poslovanja. 

(8) Organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, mora v 30 dneh po vročitvi 
poziva predložiti računskemu sodišču poročilo o ukrepanju ali obrazložitev 
opustitve ukrepov. 

(9) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, izda računsko 
sodišče obvestilo državnemu zboru. 

(10) Delovno telo državnega zbora, pristojno za nadzor proračuna in drugih javnih 
sredstev, po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka sprejme v mejah svojih 
pristojnosti sklep o ukrepih zaradi hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja 

(11) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, lahko računsko 
sodišče izda tudi: 
1. poziv za razrešitev odgovorne osebe; 
2. sporočilo za javnost. 

(12) V pozivu iz 1. točke prejšnjega odstavka računsko sodišče navede osebo ali 
več oseb, ki naj bi bile razrešene. Poziv za njihovo razrešitev izda organu, za 
katerega sodi, da lahko izvede ali začne postopek razrešitve. 

16. maj 2000 103 poročevalec, št. 33 



(13) Organ, 'ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne osebe, mora odločiti 
o pozivu in svojo odločitev pisno sporočiti računskemu sodišču v 15 dneh po 
vročitvi poziva. 

30. člen 

(predlogi sodniku za prekrške in ovadbe državnemu tožilcu) 

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

5. POGOJI ZA DELO RAČUNSKEGA SODIŠČA 

31. člen 

(sredstva za delo računskega sodišča) 

(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi državni zbor na predlog 
računskega sodišča in so sestavni del državnega proračuna. 

(2) Računovodske izkaze računskega sodišča revidira revizijska gospodarska 
družba, ki jo izbere državni zbor na predlog delovnega telesa, ki je pristojno za 
nadzor proračuna in drugih javnih sredstev. 

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

32. člen 

(podpora vladnih služb) 

(1) Naloge, za katere računsko sodišče nima ustrezne službe, praviloma 
opravljajo za računsko sodišče vladne službe 

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

6. DELOVNOPRAVNE DOLOČBE 

33. člen 

(delovnopravni položaj članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča je funkcionar računskega sodišča 

(2) Akt o nastopu in akt o prenehanju funkcije člana računskega sodišča izda 
državni zbor. 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva ko preneha opravljati funkcijo se 
članu računskega sodišča šteje v delovno dobo 

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

(5) Namestnik predsednika računskega sodišča ima pravico do plače v višini, ki je 
določena za ustavnega sodnika. 
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(6) Za druge prejemke in pravice članov računskega sodišča se uporabljajo 
določbe zakonov, ki urejajo te pravice za funkcionarje v državnih organih. 

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

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

(9) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve 
pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje še za eno leto. 

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

34. člen 
• ' 

(delovnopravni položaj vrhovnih državnih revizorjev) 

(1) Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. 

(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije vrhovnega državnega 
revizorja izda predsednik računskega sodišča 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko preneha opravljati funkcijo, se 
vrhovnemu državnemu revizorju šteje v delovno dobo. 

(4) Vrhovni državni revizor ima pravico do plače v višini, ki je določena za 
državnega sekretarja 

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

35. člen 

(delovnopravni položaj sekretarja računskega sodišča) 

(1) Sekretar računskega sodišča je funkcionar računskega sodišča 

(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije sekretarja računskega 
sodišča izda predsednik računskega sodišča. 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko preneha opravljati funkcijo, se 
sekretarju računskega sodišča šteje v delovno dobo 

(4) Sekretar računskega sodišča ima pravico ao plače v višini 90 odstotkov plače, 
ki pripada vrhovnemu državnemu revizorju 

16. maj2000 105 poročevalec, št. 33 



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

36. člen 

(delovnopravni položaj zaposlenih v službah računskega sodišča) 

(1) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča ima delovnopravni položaj, ki 
velja za zaposlene v državnih organih. 

(2) Odločbo o sklenitvi in odločbo o prenehanju delovnega razmerja na računskem 
sodišču izda predsednik računskega sodišča. 

(3) Kdor opravlja delo v službah računskega sodišča, ima pravico do plače, ki 
znaša najmanj toiiko kot plača po predpisih, s katerimi se določajo plače v 
državnih organih. Osnova za izračun plače se zaradi posebnih zahtev pri delu 
na računskem sodišču lahko poveča do 30% (v nadaljevanju: institucionalni 
dodatek). 

(4) Upravičence do institucionalnega dodatka, višino institucionalnega dodatka za 
posamezne skupine upravičencev in način obračunavanja institucionalnega 
dodatka določa splošni akt računskega sodišča, ki ga izda predsednik 
računskega sodišča. 

(5) Za druge prejemke in pravice zaposlenih v službah računskega sodišča se 
uporabljajo predpisi, ki urejajo te pravice za zaposlene v državnih organih. 

(6) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča, sme opravljati funkcijo, 
dejavnost ali delo izven računskega sodišča samo, če s tem ne škoduje ugledu 
računskega sodišča, o čemer odloči v posameznem primeru predsednik 
računskega sodišča. 

(7) Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice sindikalnega organiziranja. 

(8) Zaposleni v službah računskega sodišča imajo omejeno pravico do stavke: 
naloge v postopkih, za katere je v zakonu ali poslovniku računskega sodišča 
določen rok, kakor tudi naloge, ki so po zakonu ali naravi stvari nujne, so 
dolžni opravljati tudi med stavko. 

37. člen 

(prejemki izvedencev računskega sodišča) 

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

7. KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen 

(prekršek odgovorne osebe) 

(1)Če uporabnik javnih sredstev, ki mu je bil vročen nalog za predložitev 
podatkov, ne izvrši naloga pravočasno (drugi in dvanajsti odstavek 26 člena), 
se njegovo odgovorno osebo kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 
tolarjev. Enako se kaznuje odgovorno osebo uporabnika javnih sredstev, ki po 
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prejemu najave revizijske namere, v kateri je podan zahtevek za predložitev 
podatkov, ne izvrši zahtevka pravočasno (četrti in dvanajsti odstavek 26. 
člena). 

(2) Če revidiranec, ki mu je bil vročen nalog za predložitev listin, ne predloži 
pravočasno računskemu sodišču vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu ali 
dopolnitvi naloga za predložitev listin (šesti in sedmi odstavek 27. člena), se 
odgovorno osebo revidiranca kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 
tolarjev. 

(3) Če uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile razkrite nepravilnosti 
ali nesmotrnosti in za katerega ne velja določba tretjega odstavka 29. člena 
tega zakona, ne predloži pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila 
(prvi odstavek 29. člena), ki ga je potrdila odgovorna oseba (drugi odstavek 29. 
člena), se odgovorno osebo uporabnika javnih sredstev kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo 500.000 tolarjev. 

(4) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, ne predloži pravočasno 
računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti obrazložitve opustitve ukrepov 
(osmi odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo 500.000 tolarjev. 

(6) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne osebe, ne odloči 
pravočasno o pozivu ali če ne sporoči pravočasno računskemu sodišču, kako 
je odločil (trinajsti odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo 500.000 tolarjev. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

(prehodno obdobje) 

(1)V 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme senat računskega sodišča 
poslovnik in ga predloži v soglasje državnemu zboru. 

(2) V 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona objavi računsko sodišče v Uradnem 
listu Republike Slovenije prvo napotilo iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona. 

(3) Postopki nadzora, v katerih na dan uveljavitve tega zakona še ni bilo izdano 
dokončno poročilo, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

40. člen 

(kontinuiteta mandata predsednika in namestnika predsednika računskega 
sodišča) 

(1) Predsednik računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z zakonom o 
računskem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/94, v nadaljevanju: 
zakon iz leta 1994), opravlja po uveljavitvi tega zakona funkcijo predsednika 
računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil imenovan po zakonu iz 
leta 1994. 
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(2) Namestnik predsednika računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z 
zakonom iz leta 1994, opravlja po uveljavitvi tega zakona funkcijo prvega 
namestnika predsednika računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil 
imenovan po zakonu iz leta 1994. 

41. člen 

(kontinuiteta mandata članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z zakonom iz leta 1994 in 
pred uveljavitvijo tega zakona ni opravljal funkcije predsednika ali namestnika 
predsednika računskega sodišča (v nadaljevanju: član računskega sodišča po 
zakonu iz leta 1994), po uveljavitvi tega zakona opravlja funkcijo vrhovnega 
državnega revizorja v skladu s petim in šestim odstavkom 14. člena tega 
zakona do izteka dobe, za katero je bil imenovan po zakonu iz leta 1994. 

(2) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 ima pravico do plače, ki je 
določena za sodnika ustavnega sodišča in druge pravice v skladu s tretjim, 
šestim sedmim, osmim, devetim in desetim odstavkom 33. člena tega zakona. 

■ (3) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je predčasno razrešen: 
1. če to sam zahteva; 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti; 
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije; 
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega sodišča po zakonu iz leta 
1994; 
5. če ne ravna v skladu s tem zakonom ali s prisego iz prvega odstavka 8. 
člena zakona iz leta 1994. 

(4) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je predčasno razrešen, če 
državni zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka in na tej 
podlagi odloči o predčasni razrešitvi. S tem dnem članu računskega sodišča po 
zakonu iz leta 1994 tudi preneha mandat. 

42. člen 

(konstituiranje senata računskega sodišča) 

(1) V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona predsednik računskega sodišča predlaga 
kandidata za drugega namestnika predsednika računskega sodišča. 
Predlagani kandidat mora biti eden od članov računskega sodišča po zakonu 
iz leta 1994. 

(2) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za drugega namestnika 
predsednika računskega sodišča v 30 dneh po predložitvi predloga. 
Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat za drugega namestnika predsednika 
računskega sodišča je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev. 

(3) Predlagani kandidat za drugega namestnika predsednika računskega sodišča 
se udeleži seje, na kateri državni zbor odloča o njegovi kandidaturi. 

(4) Če predlagani kandidat za namestnika predsednika računskega sodišča ne 
dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik računskega sodišča 
predlaga novega kandidata. Novi predlog poda v 15 dneh po glasovanju, na 
katerem prejšnji predlog ni dobil potrebne večine poslanskih glasov. 
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(5) Dokler državni zbor ne imenuje drugega namestnika predsednika računskega 
sodišča, opravlja funkcijo drugega namestnika predsednika računskega 
sodišča član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, ki ga določi 
predsednik računskega sodišča. 

(6) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, ki je imenovan za drugega 
namestnika predsednika računskega sodišča, opravlja funkcijo drugega 
namestnika predsednika računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil 
imenovan za člana računskega sodišča v skladu z zakonom iz leta 1994. 

43. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o računskem sodišču 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 48/94). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tisti del določbe prvega 
odstavka 18. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 51/98), ki določa, da se nalog Računskega sodišča Republike 
Slovenije za odpravo nezakonitih dejanj šteje za sodno odločbo in s tem za 
izvršilni nasiov. 

44. člen 

(začetek veljavnosti tega zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 15. februarja 2000 
obravnaval predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-pz) in ugotovil, da 
predstavlja primerno podlago za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 
Pri tem je predlagatelje zadolžil, da pripravijo predlog zakona za drugo obravnavo, 
pri čemer naj pri pripravi predloga proučijo in smiselno, v skladu s konceptom 
zakona, upoštevajo mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu zakona o 
računskem sodišču, Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in poslanca 
Avrelia Jurija. Predlagatelji so proučili vse predloge in pripombe Vlade Republike 
Slovenije, Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in poslanca Avrelia Jurija 
ter predloge iz razprave na državnem zboru poslancev Janeza Janše, Mirana 
Potrča, Izidorja Rejca, Branka Kelemine in Franca Žnidaršiča in besedilo 
pripravljenega zakona za drugo obravnavo dopolnili oz. spremenili z naslednjim: 

Vlada predlaga, da se beseda kontrole nadomesti z izrazom zunanje revizije in 
ugotavlja, da je računsko sodišče najvišji revizijski organ. V predlogu za drugo 
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obravnavo je v skladu s tem pripomba upoštevana v prvem odstavku 1. člena 
predloga. 

Vlada predlaga, naj se opredeli namen in pogoje za izdajo poslovniških sklepov. V 
predlogu za drugo obravnavo je namesto poslovniškega sklepa nov 4. člen. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve opozarja, da v predlogu za prvo 
obravnavo določbe o stopnjah zahtevane izobrazbe za člana računskega sodišča, 
vrhovnega državnega revizorja in sekretarja niso skladne s predpisi s področja 
šolstva. Enako pripombo je imel poslanec Aurelio Juri. Vlada pa predlaga, naj se 
črta dolpčilo o omejitvi starosti (35 let). V predlogu za drugo obravnavo so 
pripombe upoštevane v 6., 14. in 15. členu, kjer so uporabljeni izrazi iz zakona o 
strokovnih in znanstvenih naslovih; izpuščena je zahteva, da morajo biti člani 
računskega sodišča, vrhovni državni revizorji in sekretar stari najmanj 35 let. 

Pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve se nanaša na primer, ko 
dotedanjemu članu računskega sodišča poteče mandatna doba, novi član pa še ni 
imenovan. V predlogu za drugo obravnavo je pripomba upoštevana v drugem 
odstavku 7. člena (ki je bil prej 6. člen). 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve in poslanec Avrelio Juri ter v razpravi 
so podali pripombe na kandidacijski postopek za člane računskega sodišča. 
Pripomba je upoštevana in je predlagatelj za imenovanje vseh članov računskega 
sodišča en sam, t. j. predsednik republike, kar je urejeno v 8. členu (prejšnja 7. in 
8. člen sta smiselno združena). 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve in poslanci v razpravi so dali 
pripombe k postopku predčasne razrešitev člana računskega sodišča V predlogu 
za drugo obravnavo je postopek iz predloga za prvo obravnavo spremenjen tako, 
da je črtana možnost predčasne razrešitve člana računskega sodišča na predlog 
delovnega telesa državnega zbora, pristojnega za volitve in imenovanja. S tem 
ostajajo razlogi za predčasno razrešitev članov računskega sodišča enaki kot pri 
ustavnih sodnikih. 

Pripomba, ki jo je dal poslanec Avrelio Juri na določbo, po kateri predsednik in 
namestnika predsednika računskega sodišča tvorijo kolegij računskega sodišča je 
v predlogu za drugo obravnavo v 11. členu upoštevana tako, da se je kolegij 
preimenoval v senat in na novo so opredeljene njegove pristojnosti. 

11. člen v predlogu za prvo obravnavo, v katerem so določene pristojnosti 
predsednika računskega sodišča je redakcijsko popravljen v predlogu za drugo 
obravnavo v 12. členu. V skladu s konceptom zakona so dodani akti, ki jih izdaja 
predsednik za izvrševanje svojih pristojnosti. 

V 14. in 15. členu je na novo urejen status vrhovnih državnih revizorjev in 
sekretarja računskega sodišča. V skladu s pripombo sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve se namesto trajnega mandata predvideva mandatna doba osmih 
let za te funkcionarje. Skladno s pripombami sekretariata se spreminja tudi 
določbe o plačah teh funkcionarjev v 34. in 35 členu predloga zakona (ker po 
mnenju sekretariata tudi višina plače določa status funkcionarja). 

V točkah 4 in 5 prvega odstavka 16. člena in v drugem odstavku 16. člena 
predloga je upoštevana pripomba Vlade k 16. členu (nezdružljivost funkcij na 
računskem sodišču z drugimi funkcijami), da bi kazalo natančneje navesti 
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pridobitne dejavnosti, ki jih ne smejo opravljati nosilci funkcij na računskem 
sodišču. 

V 17. členu je glede na predlog sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
dodan odstavek o nedopustnih razmerjih nosilcev funkcij na računskem sodišču z 
revidiranci (sklado s tem je dopolnjen tudi naslov člena). 

Glede na predloge vlade in razpravo o predlogu za prvo obravnavo je na novo 
določena revizijska pristojnost računskega sodišča in dopolnjena obveznost pri 
določanju revizij, zato sta v predlogu za drugo obravnavo 20. in 21. člen združena 
v en člen: revizijska pristojnost računskega sodišča je na novo določena v 20. 
členu Revizijska obveznost računskega sodišča je v predlogu za drugo 
obravnavo določena v 25. členu. 

Vlada je proti temu, da bi računsko sodišče izdajalo smernice za izvajanje 
notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja in smernice za delo nadzornih 
odborov občin; pristojnost za izdajanje podzakonskih aktov, s katerimi se določa 
ravnanje revidirancev, mora biti po mnenju vlade pridržana za organe izvršilne 
veje oblasti. Ta pripomba je upoštevana v členu, ki ureja svetovanje uporabnikom 
javnih sredstev - v predlogu za drugo obravnavo je svetovanje uporabnikom javnih 
sredstev urejeno v 21 členu (v predlogu za prvo obravnavo je bilo to v 22. členu). 

V predlogu za drugo obravnavo je dodan nov 23. člen (izdajanje revizijskih 
standardov in priročnikov). V predlog za prvo obravnavo je bilo vključeno samo 
izdajanje revizijskih standardov. Dopolnitev je v skladu s konceptom zakona. \ 
V predlogu za prvo obravnavo je imel 24. člen naslov način izvajanja revizij. V 
predlogu za drugo obravnavo je naslov 24 člena splošna pravila revidiranja. Novi 
naslov bolje označuje vsebino tega člena. V predlogu za drugo obravnavo je na 
novo oblikovana določba prvega in drugega odstavka 24. člena, po kateri 
računsko sodišče upošteva mednarodne revizijske standarde in način 
identifikacije standardov. Popravek je konceptualne narave. 

Glede na nasprotovanja vlade, da računsko sodišče lahko pri preskusu skladnosti 
poslovanja s predpisi upošteva svojo razlago predpisov, je ta določba izpuščena. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 26. člen naslov najava revizijske namere. V 
predlogu za drugo obravnavo je naslov 26. člena p red revizij s ki postopek. Novi 
naslov bolje označuje preoblikovano besedilo tega člena. V preoblikovanem 26. 
členu sta med drugim upoštevani dve pripombi vlade. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 27. člen naslov izvedba revizije. V predlogu 
za drugo obravnavo je naslov 27. člena začetek revizijskega postopka. Novi 
naslov bolje označuje vsebino tega člena in stopnje revizijskega postopka Dodan 
pa je tudi novi šesti odstavek. Dodani odstavek sledi pripombam v razpravi po 
oblikovanju strožjih norm do revidiranca v revizijskem postopku in je povezan tudi 
s spremenjeno določbo drugega odstavka 38. člena predloga. 

Vlada predlaga, naj se v kazenski določbi opredeli pogoje, ki jih je potrebno 
zagotoviti pooblaščencem računskega sodišča. Ta pripomba je upoštevana na 
posreden način, tako da se uvede nalog za predložitev listin. To je v skladu s 
pripombami tistih poslancev v razpravi, ki se zavzemajo za večjo avtoriteto 
računskega sodišča. 
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V predlogu za prvo obravnavo je ime! 28. člen naslov revizijsko poročilo. V 
predlogu za drugo obravnavo je naslov 28. člena končanje revizijskega postopka. 
Novi naslov bolje označuje preoblikovano besedilo tega člena. Na podlagi pripomb 
vlade in poslancev v razpravi, da se naj v revizijsko poročilo vključijo pojasnila 
revidiranca, nadalje, da se naj da revidiranoj možnost, da ugovarja zoper predlog 
revizijskega poročila in da naj ne odloča predsednik c tem ali je poročilo strokovno 
oporečno in o tem, da se revizijskega poročila ne izda, je preoblikovano besedilo 
28. člena. 

Na podlagi pripomb iz razprave, da naj se postopek odpravljanja nepravilnosti 
natančno določi in določijo naj se strožje norme, če revidiranec nepravilnosti ne bo 
odpravil, je v predlogu za drugo obravnavo naslov 29. člena na novo opredeljen 
kot porevizijski postopek. V tem členu je sedaj dodano tudi določilo, da računsko 
sodišče lahko v primerih hujših kršitev obveznosti dobrega poslovanja poda 
predlog za razrešitev odgovorne osebe ali sporočilo za javnost). V 
preoblikovanem 29. členu je natančneje urejen postopek odpravljanja razkritih 
nepravilnosti. Določeni so akti, s katerimi računsko sodišče izvršuje svoje 
pristojnosti v tem postopku. V petem odstavku tega člena je nezadovoljivo 
odpravljanje razkritih nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju uporabnika javnih 
sredstev kvalificirano kot kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

V tem čllenu je tudi določilo, da je odzivno poročilo uradna listina. To pomeni, da 
bo v primeru ponareditve ali uničenja odzivnega poročila uradna oseba kazensko 
odgovarjala po 265. členu kazenskega zakonika. V povezavi s to dopolnitvijo je 
izpuščeno tudi določilo 33. člena iz predloga zakona za prvo obravnavo, v 
katerem je bilo neustrezno opredeljeno kaznivo dejanje odgovorne osebe v zvezi 
z odzivnim poročilom. 

Pripombi iz razprave, da naj se uskladijo razmerja plač' med vrhovnimi državnimi 
revizorji, namestnikoma in predsednikom računskega sodišča sledi spremenjeni 
tekst v petem odstavku 33. člena, v četrtem odstavku 34. člena in v četrtem 
odstavku 35. člena predloga zakona. 

Smiselno je upoštevana pripomba vlade o uskladitvi poglavja 7. PRAVICE IZ 
SLUŽBENIH IN DELOVNIH RAZMERIJ NA RAČUNSKEM SODIŠČU, ki je 
preimenovano: v predlogu za drugo obravnavo ima naslov 6. DELOVNOPRAVNE 
DOLOČBE. Določbe, po katerih naj bi bil član računskega sodišča v službenem 
razmerju z Republiko Slovenijo, vrhovni državni revizor in sekretar računskega 
sodišča pa v službenem razmerju z računskim sodiščem, so v predlogu za drugo 
obravnavo nadomeščene z določbami, po katerih so člani računskega sodišča, 
vrhovni državni revizorji in sekretar funkcionarji računskega sodišča. 

Predlog vlade naj se opredeli vsebino, pogoje in razpon institucionalnega dodatka 
je upoštevan v tretjem in četrtem odstavku 36 člena predloga za drugo 
obravnavo. 

Kazenske določbe so v predlogu za drugo obravnavo premeščene pred prehodne 
in končne določbe Besedila kazenskih določb so spremenjena tako, da so 
usklajena s spremembami v tistih določbah, ki so povezane s kazenskimi. Dodano 
je določilo o nižji kazni za fizjčno osebo, ki stori prekršek naveden v zakonu. 
Popravki so redakcijske in konceptualne narave. 
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V predlogu za drugo obravnavo so prehodne in končne določbe preurejene v 
skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Določbe v 
drugem, tretjem in četrtem odstavku 41. člena (kontinuiteta mandata članov 
računskega sodišča) so smiselno prevzete iz sedaj veljavnega zakona. 
Konstituiranje kolegija oziroma sedaj senata računskega sodišča je omogočeno s 
predlogom v 42. členu, po katerem predsednik računskega sodišča predlaga 
drugega namestnika predsednika računskega sodišča. 

V drugem odstavku 43. člena predloga za drugo obravnavo je upoštevano priporočilo 
vlade, naj se razveljavi ustrezna določba iz 18. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKE LISTINE 0 

REGIONALNIH ALI MANJŠINSKIH 

JEZIKIH (MELRJ) 

■ EPA 1156-11- 

EVA: 1999-1811-0022 
Številka: 900-02/97-9 
Ljubljana, 18.4.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE LISTINE 
O REGIONALNIH ALI MANJŠINSKIH JEZIKIH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena o zunanjih zadevah. 

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: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

zunanje zadeve 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve 
- Peter VVINKLER, v.d. direktorja Urada Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti 
- Andrej ŠKERLAVAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 

na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Nevenka Črešnar Perglar 
GENERALNA SEKRETARKA 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Listina se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi: 
sestavljena v Strasbourgu dne 5. novembra 1992. 

16. maj 2000 115 



EVROPSKA LISTINA O 

REGIONALNIH ALI MANJŠINSKIH JEZIKIH 

poročevalec, št. 33 u 6 16. maj 2000 



Uvod 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, 

upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med 
njegovimi članicami, še zlasti zato, da bi varovali in uresničevali 
ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina; 

upoštevajo, da varstvo zgodovinskih regionalnih ali manjšinskih 
jezikov v Evropi, med katerimi so nekateri v nevarnosti, da bodo 
sčasoma izumrli, prispeva k ohranitvi in razvoju evropskega 
kulturnega bogastva ter tradicij; 

upoštevajo, da je pravica do uporabe regionalnega ali 
manjšinskega jezika v zasebnem in javnem življenju neodtujljiva 
pravica v skladu z načeli, vsebovanimi v Mednarodnem paktu 
Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah, ter v 
duhu Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin; 

se sklicujejo na delovanje v okviru KVSE in še zlasti na Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975 ter na dokument Kopenhagenskega 
sestanka iz leta 1990; 

poudarjajo vrednost medsebojnega prepletanja kultur in 
večjezičnosti ter upoštevajo, da varstvo in spodbujanje regionalnih 
ali manjšinskih jezikov ne smeta škodovati uradnim jezikom ter 
potrebi, da se učijo; 

se zavedajo, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali manjšinskih 
jezikov v različnih evropskih državah in regijah pomembno 
prispevata h graditvi Evrope, temelječe na načelih demokracije in 
kulturne raznolikosti v okviru državne suverenosti in ozemeljske 
celovitosti; 

upoštevajo posebne razmere in zgodovinske tradicije različnih 
regij evropskih držav 

in so se sporazumele o naslednjem: 

ali jih uporablja preostalo prebivalstvo te države, in ki jih, kljub 
temu da se tradicionalno uporabljajo na ozemlju te države, ni 
možno povezati z določenim območjem tega ozemlja. 

2. člen - Obveznosti 

1. Pogodbenica se obvezuje, da bo uporabljala določbe II. dela 
za vse regionalne ali manjšinske jezike, ki se govorijo na 
njenem ozemlju in so v skladu z opredelitvijo izraza v 1. členu. 

2. Za vsak jezik, določen v trenutku ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve v skladu s 3. členom, se pogodbenica obvezuje, da 
bo uporabljala najmanj petintrideset odstavkov ali 
pododstavkov, izbranih med določbami III. dela te listine, med 
katerimi so vsaj trije izbrani iz 8. in najmanj trije iz 12. člena ter 
najmanj po eden iz 9., 10., 11. in 13. člena. 

3. člen - Ureditev v praksi 

1. Država pogodbenica v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi določi vsak regionalni ali manjšinski jezik ali uradni 
jezik, ki se manj uporablja na njenem celotnem ozemlju ali 
delu ozemlja in na katerega se nanašajo odstavki, izbrani v 
skladu z drugim odstavkom 2. člena. 

2. Pogodbenica lahko kadar koli pozneje uradno obvesti 
.generalnega sekretarja, da sprejema obveznosti, ki izhajajo 
iz določb katerega koli drugega odstavka te listine, ki ga ni že 
prej določila v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, ali 
da bo uporabila prvi odstavek tega člena za druge regionalne 
ali manjšinske jezike ali za druge uradne jezike, ki se manj 
uporabljajo na njenem celotnem ozemlju ali na delu njenega 
ozemlja. 

3. Obveznosti iz prejšnjega odstavka se štejejo za sestavni del 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve in bodo imele enak učinek 
od dneva njihove notifikacije. 

I. DEL - Splošne določbe 

1. člen - Opredelitev izrazov 

V tej listini: 

a izraz "regionalni ali manjšinski jeziki" pomeni jezike: 

i ki jih tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju 
države državljani te države, ki sestavljajo skupino, 
številčno manjšo od preostalega prebivalstva te države, 
in 

ii ki se razlikujejo od uradnega jezika ali uradnih jezikov te 
države; 

izraz ne vključuje niti narečij uradnega jezika ali uradnih jezikov 
države niti jezikov migrantov; 

b izraz "ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali 
manjšinski jezik" pomeni zemljepisno območje, na katerem 
se v omenjenem jeziku izraža določeno število ljudi, kar 
upravičuje sprejem različnih varstvenih in spodbujevalnih 
ukrepov, ki jih predvideva ta listina; 

c izraz "jeziki brez ozemlja" pomeni jezike, ki jih uporabljajo 
državljani države in ki se razlikujejo od jezika ali jezikov, ki ga 

4. člen - Obstoječi režim varstva 

1. Nič v tej listini se ne sme razlagati kot omejevanje ali 
odvzemanje pravic, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o 
človekovih pravicah. 

2. Določbe te listine ne učinkujejo na ugodnejše določbe, ki se 
nanašajo na položaj regionalnih ali manjšinskih jezikov ali na 
pravni položaj pripadnikov manjšin in že obstajajo v kateri od 
pogodbenic ali pa so določene z ustreznimi dvostranskimi ali 
mnogostranskimi mednarodnimi sporazumi. 

5. člen - Obstoječe obveznosti 

Ničesar v tej listini ni mogoče razlagati kot pravico do opravljanja 
katere koli dejavnosti ali do storitve kakršnega koli dejanja, ki bi 
bilo v nasprotju s cilji Ustanovne listine Združenih narodov ali z 
drugimi obveznostmi po mednarodnem pravu, vključno z načelom 
suverenosti in ozemeljske celovitosti držav. 

6. člen - Obveščanje 

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo pazile na to, da so oblasti, 
organizacije in osebe obveščene o pravicah in dolžnostih, 
določenih s to listino. 
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II. DEL - Doseganje ciljev in načel v 

skladu s prvim odstavkom 2. člena 

7. člen - Cilji in načela 

1. Cilji in načela, na katerih temeljijo politika, zakonodaja in praksa 
pogodbenic v zvezi z regionalnimi ali manjšinskimi jeziki na 
ozemljih, na katerih se ti jeziki uporabljajo, in glede na položaj 
vsakega jezika, so: 

a priznanje regionalnih ali manjšinskih jezikov kot izraza 
kulturnega bogastva; 

b spoštovanje zemljepisnega območja vsakega 
regionalnega ali manjšinskega jezika, da bi s tem 
zagotovili, da že obstoječe ali nove upravne delitve niso 
ovira za spodbujanje rabe posameznega regionalnega 
ali manjšinskega jezika; 

c potreba po odločnem ukrepanju za spodbujanje rabe 
regionalnih ali manjšinskih jezikov, da se varujejo; 

d boljše omogočanje in/ali spodbujanje ustne in pisne rabe 
regionalnih ali manjšinskih jezikov v javnem in zasebnem 
življenju; 

e vzdrževanje in razvoj vezi na področjih, ki jih vključuje ta 
listina, med skupinami, ki uporabljajo regionalni ali 

' manjšinski jezik in drugimi skupinami v tej državi, ki 
uporabljajo regionalni ali manjšinski jezik v enaki ali podobni 
obliki, kakor tudi vzpostavitev kulturnih odnosov z drugimi 
skupinami v državi, ki uporabljajo različne jezike; 

t zagotavljanje primernih oblik in sredstev za poučevanje 
in študij regionalnih ali manjšinskih jezikov na vseh 
ustreznih stopnjah; 

g zagotavljanje možnosti osebam, ki ne govorijo 
regionalnega ali manjšinskega jezika in živijo na območju, 
kjer se tak regionalni ali manjšinski jezik uporablja, da se 
ga učijo, če tako želijo; 

h pospeševanje študija in raziskovanja regionalnih ali 
manjšinskih jezikov na univerzah ali enakovrednih 
ustanovah; 

i pospeševanje primernih oblik transnacionalnih izmenjav 
na področjih, ki jih vključuje ta listina za regionalne ali 
manjšinske jezike, ki se uporabljajo v enaki ali podobni 
obliki v dveh ali več državah. 

2. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo, če še niso, odpravile 
vsako neupravičeno razlikovanje, izključevanje, omejevanje 
ali dajanje prednosti glede uporabe kakega regionalnega ali 
manjšinskega jezika in katerih cilj je odvračati od ohranjanja 
ali razvoja tega jezika ali ga ogrožati. Sprejem posebnih 
ukrepov v prid regionalnim ali manjšinskim jezikom, katerih 
namen je spodbujati enakost med uporabniki teh jezikov in 
preostalim prebivalstvom ali ki upoštevajo njihove specifične 
razmere, se ne šteje za dejanje diskriminacije do uporabnikov 
bolj razširjenih jezikov. 

3. Pogodbenice se obvezujejo s primernimi ukrepi pospeševati 
medsebojno razumevanje med vsemi jezikovnimi skupinami 
v državi, in to zlasti tako, da cilji vzgoje in izobraževanja v 
državi vključujejo spoštovanje, razumevanje in strpnost do 
regionalnih ali manjšinskih jezikov, ter spodbujati javna občila, 
da si prizadevajo za doseganje istih ciljev. 

4. Pri določanju svoje politike do regionalnih ali manjšinskih 
jezikov pogodbenice upoštevajo izražene potrebe in želje 
skupin, ki uporabljajo te jezike. Spodbujati jih je treba, da po 
potrebi ustanavljajo organe za svetovanje oblastem o vseh 
zadevah, ki se nanašajo na regionalne ali manjšinske jezike. 

5. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo mutaiis mutandis 
uresničevale načela iz prvega do četrtega odstavka tudi za 
jezike brez ozemlja. Vendar pa se narava in obseg ukrepov 
za jezike, s katerimi se uresničuje ta listina, prožno določata 
ob upoštevanju potreb in želja ter ob spoštovanju tradicije in 
značilnosti skupin, ki uporabljajo te jezike. 

III. DEL - Ukrepi za pospeševanje rabe 

regionalnih ali manjšinskih jezikov v 
javnem življenju v skladu z obveznostmi, 

prevzetimi v drugem odstavku 2. člena 

8. člen - Izobraževanje 

1. Glede izobraževanja se pogodbenice obvezujejo, da bodo 
na ozemlju, na katerem se ti jeziki uporabljajo, v skladu s 
položajem vsakega od teh jezikov in brez poseganja v 
poučevanje uradnega jezika ali uradnih jezikov države: 

a i zagotovile možnost za predšolsko izobraževanje v 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 

ii zagotovile možnost, da znaten del predšolskega 
izobraževanja poteka v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, ali 

iii izvajale enega od ukrepov, predvidenih v točkah i in ii, 
vsaj za tiste otroke, katerih družine to želijo in katerih 
število se šteje za zadostilo, ali 

iv podpirale in/ali spodbujale uveljavitev ukrepov iz točke i 
do iii zgoraj, če javne oblasti nimajo neposredne 
pristojnosti na področju predšolske vzgoje; 

b i zagotovile možnost za osnovnošolsko izobraževanje v 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 

ii zagotovile možnost, da znaten del osnovnošolskega 
izobraževanja poteka v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, ali 

iii zagotovile, da je v okviru osnovnošolskega izobraževanja 
poučevanje ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikov 
sestavni del učnega načrta, ali 

iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v točkah i do iii 
zgoraj vsaj za tiste otroke, katerih družine to želijo in 
katerih število se šteje za zadostno; 

c i zagotovile možnost za srednješolsko izobraževanje v 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 

ii zagotovile možnost, da znaten del srednješolskega 
izobraževanja poteka v ustreznem regionalnem ali 
manjšinskem jeziku, ali 

iii zagotovile, da je v okviru srednješolskega izobraževanja 
poučevanje ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikov 
sestavni del učnega načrta, ali * 
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iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v točkah i do iii, 
vsaj za tiste učence, ki si to želijo ali to želijo njihove 
družine in katerih število se šteje za zadostno; 

d i zagotovile možnost za strokovno in poklicno 
izobraževanje v ustreznih regionalnih ali manjšinskih 
jezikih ali 

ii zagotovile možnost, da znaten del strokovnega in 
poklicnega izobraževanja poteka v ustreznih regionalnih 
ali manjšinskih jezikih, ali 

iii zagotovile, da je v okviru strokovnega in poklicnega 
izobraževanja poučevanje ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikov sestavni del učnega načrta, ali 

iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v točkah i do iii, 
vsaj za tiste učence, ki si to želijo ali to želijo njihove 
družine in katerih število se šteje za zadostno; 

e i zagotovile možnost za univerzitetno in drugo visoko- in 
višješolsko izobraževanje v regionalnih ali manjšinskih 
jezikih ali 

ii zagotovile možnost za študij teh jezikov kot 
univerzitetnega in visoko- ali višješolskega predmeta ali 

iii spodbujale in/ali omogočile izvajanje univerzitetnega 
izobraževanja ali drugih oblik visoko- ali višješolskega 
izobraževanja v regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 
zagotovile možnost za študij teh jezikov kot 
univerzitetnega ali visoko- in višješolskega predmeta, če 
zaradi vloge države v odnosu do visoko- in višješolskih 
ustanov ni mogoče izvajati točk i in ii; 

f i poskrbela za zagotavljanje tečajev za izobraževanje 
odraslih in nenehnega izobraževanja, ki se pretežno ali v 
celoti izvajajo v regionalnih ali manjšinskih jezikih, ali 

ii ponudile te jezike kot šolski predmet pri izobraževanju 
odraslih in pri nenehnem izobraževanju ali 

iii podpirale in/ali spodbujale vključevanje teh jezikov kot 
učnega predmeta pri izobraževanju odraslih in nenehnem 
izobraževanju, če javne oblasti nimajo neposredne 
pristojnosti na področju izobraževanja odraslih; 

g sprejele predpise za zagotovitev poučevanja zgodovine 
in kulture, katerih odraz je regionalni ali manjšinski jezik; 

h zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje učiteljev, ki 
je potrebno za uresničevanje pododstavkov a do g, ki jih 
je pogodbenici sprejela; 

i ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni 
za spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov in doseženega 
napredka pri uvajanju ali razvoju poučevanja regionalnih 
ali manjšinskih jezikov in za sestavljanje občasnih poročil 
o svojih ugotovitvah, ki bodo objavljena. 

2. Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manjšinski jeziki 
tradicionalno ne uporabljajo, se pogodbenice glede 
izobraževanja obvezujejo, da bodo dovolile, spodbujale ali 
zagotovile poučevanje v regionalnem ali manjšinskem jeziku 
ali poučevanje regionalnega ali manjšinskega jezika na vseh 
ustreznih stopnjah izobraževanja, če to upravičuje število 
tistih, ki uporabljajo regionalni ali manjšinski jezik. 

9. člen - Sodne oblasti 

1. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo za sodna okrožja, v 
katerih število prebivalcev, ki uporabljajo regionalne ali 
manjšinske jezike, upravičuje spodaj navedene ukrepe, glede 
na položaj posameznega jezika in pod pogojem, da po mnenju 
sodnika uporaba ugodnosti, ki jih daje ta odstavek, ne ovira 
pravilnega sojenja: 

a v kazenskih postopkih: 

i zagotovile, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manjšinskih jezikih, in/ali 

ii zajamčile obtožencu pravico do uporabe njegovega 
regionalnega ali manjšinskega jezika in/ali 

iii zagotovile, da se zahteve in dokazi, ne glede na to, ali so 
pisni ali ustni, ne bodo šteli za nesprejemljive samo zato, 
ker bodo izraženi v regionalnem ali manjšinskem jeziku, 
in/ali 

iv omogočili, da se dokumentacija v zvezi s sodnimi postopki 
na zahtevo predloži v določenih regionalnih ali manjšinskih 
jezikih, 

po potrebi s pomočjo tolmačev in prevodov brez dodatnih 
stroškov za prizadete osebe; 

b v civilnih postopkih: 

i zagotovile, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manjšinskih jezikih, in/ali 

ii omogočile, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno 
priti pred sodišče, uporablja svoj regionalni ali manjšinski 
jezik brez dodatnih stroškov, in/ali 

iii omogočile, da se dokumentacija in dokazi predložijo v 
regionalnem ali manjšinskem jeziku, 
po potrebi s pomočjo tolmačev in prevodov; 

c v postopkih pred sodišči, pristojnimi za upravne zadeve: 

i zagotovile, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manjšinskih jezikih, in/ali 

ii omogočile, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno 
priti pred sodišče, uporablja svoj regionalni ali manjšinski 
jezik brez dodatnih stroškov, in/ali 

iii omogočile, da se dokumentacija in dokazi predložijo v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih, 
po potrebi s pomočjo tolmačev in prevodov; 

d ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da uporaba točk i in iii 
pododstavkov b in c zgoraj in vsaka potrebna pomoč tolmačev 
in prevodov ne povzročita dodatnih stroškov za prizadete 
osebe. 

2. Pogodbenice se obvezujejo: 

a da ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov, 
sestavljenih v določeni državi, samo zato, ker so napisani 
v regionalnem ali manjšinskem jeziku, ali 
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b da ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov med 
strankami v sporu, sestavljenih v državi, samo zato, ker 
so napisani v regionalnem ali manjšinskem jeziku, in bodo 
zagotovile, da se pravni dokumenti lahko uveljavljajo proti 
zainteresiranim tretjim, ki ne uporabljajo teh jezikov, pod 
pogojem, da jih osebe, ki jih uveljavljajo, seznanijo z 
njihovo vsebino, ali 

c ne bodo med strankami zanikale veljavnosti pravnih 
dokumentov, sestavljenih v državi, samo zato, ker so 
napisani v regionalnem ali manjšinskem jeziku. 

3. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih dale na voljo najpomembnejše 
notranjepravne predpise in tiste, ki se posebej nanašajo na 
uporabnike teh jezikov, razen če niso drugače dosegljivi v 
teh jezikih. 

10. člen - Upravni organi in javne službe 

1. Na upravnih območjih države, na katerih število prebivalcev, 
ki uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike, upravičuje 
spodaj določene ukrepe, in glede na položaj vsakega jezika 
se pogodbenice obvezujejo, da, če je to mogoče: 

a i zagotovijo, da upravni organi uporabljajo regionalne ali 
manjšinske jezike, ali 

ii zagotovijo, da vsi njihovi uradniki, ki imajo stike z javnostjo, 
uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike pri svojih 
odnosih z osebami, ki se nanjo obračajo v teh jezikih, ali 

iii zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih 
jezikov lahko predložijo ustne ali pisne vloge in prejmejo 
odgovor v teh jezikih, ali 

iv zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih 
jezikov lahko predložijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih, 
ali 

v zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih 
jezikov lahko veljavno predložijo dokument v teh jezikih; 

b dajejo na voljo upravna besedila in obrazce, ki so v splošni 
rabi za prebivalstvo, v regionalnih ali manjšinskih jezikih 
ali dvojezično; 

c dovolijo upravnim organom, da sestavijo dokumente v 
regionalnem ali manjšinskem jeziku. 

2. Glede lokalnih in regionalnih oblasti na območjih, na katerih je 
število prebivalcev, ki uporabljajo regionalne ali manjšinske 
jezike tako, da upravičuje spodaj navedene ukrepe, se 
pogodbenice obvezujejo, da dovolijo in/ali spodbujajo: 

a uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov v okviru regionalne 
ali lokalne oblasti; 

b možnost za uporabnike regionalnih ali manjšinskih jezikov, 
da predložijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih; 

c regionalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

d lokalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v ustreznih 
regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

e regionalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manjšinske 
jezike v razpravah v svojih skupščinah, ne da bi izključevali 
uporabo uradnega jezika ali uradnih jezikov države; 

t lokalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike 
v razpravah v svojih skupščinah, ne da bi izključevali uporabo 
uradnega jezika ali uradnih jezikov države; 

g uporabo ali sprejem tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih 
imen v regionalnih ali manjšinskih jezikih po potrebi skupaj s 
poimenovanjem v uradnem jeziku ali uradnih jezikih. 

3. Glede javnih storitev, ki jih zagotavljajo upravni organi ali druge 
osebe v njihovem imenu, se pogodbenice obvezujejo, da na 
ozemlju, na katerem se uporabljajo regionalni ali manjšinski 
jeziki, in v skladu s položajem posameznega jezika ter če je 
to mogoče: 

a zagotovile, da se regionalni ali manjšinski jeziki uporabljajo 
pri opravljanju storitev, ali 

b dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov 
predložijo zahtevek in prejmejo odgovor v teh jezikih, ali 

c dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov 
predložijo zahtevek v teh jezikih. 

4. Zaradi uresničevanja določbe prvega, drugega in tretjega 
odstavka, ki so jih pogodbenice sprejele, se pogodbenice 
obvezujejo sprejeti enega ali več naslednjih ukrepov: 

a prevajanje in tolmačenje, če se zahtevata; 

b zaposlovanje, in kadar je potrebno, usposabljanje 
uradnikov in drugih potrebnih zaposlenih v javnih službah; 

c ugoditev, če je le mogoče, prošnjam zaposlenih v javnih 
službah, ki znajo regionalni ali manjšinski jezik, da so 
imenovani na ozemlje, na katerem se ta regionalni ali 
manjšinski jezik uporablja. 

5. Pogodbenice se obvezujejo dovoliti uporabo ali prevzem 
priimkov v regionalnih ali manjšinskih jezikih na prošnjo 
prizadetih oseb. 

11. člen - Javna glasila 

1. Pogodbenice se obvezujejo, da za uporabnike regionalnih ali 
manjšinskih jezikov na ozemljih, na katerih se ti jeziki govorijo, 
v skladu s položajem vsakega jezika, stopnjo posredne ali 
neposredne pristojnosti organov javne oblasti in njihovih 
pooblastil ali vloge na tem področju ter ob spoštovanju načela 
neodvisnosti in samostojnosti javnih glasil: 

a v obsegu, v katerem radio in televizija opravljata poslanstvo 
javne službe: 

i zagotovijo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega 
televizijskega kanala v regionalnih ali manjšinskih jezikih 
ali 

i spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj ene radijske 
postaje in enega televizijskega kanala v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih ali 

iii ukrenejo vse potrebno, da radio in televizija uvrstita v 
program oddaje v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 
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b i spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj ene radijske 
postaje v regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 

ii spodbujajo in/ali omogočajo redno oddajanje radijskih 
programov v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

c i spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj enega 
televizijskega kanala v regionalnih ali manjšinskih jezikih, 

ii spodbujajo in/ali omogočajo redno oddajanje televizijskih 
programov v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

d spodbujajo in/ali omogočajo produkcijo in distribucijo avdio in 
avdiovizualnih del v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

e i spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev in/ali vzdrževanje 
vsaj enega časopisa v regionalnih ali manjšinskih jezikih 
ali 

ii spodbtijajo in/ali omogočajo redno objavljanje časopisnih 
člankov v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

f i pokrivajo dodatne stroške tistih javnih glasil, ki uporabljajo 
regionalne ali manjšinske jezike, vselej kadar zakon na 
splošno predvideva finančno pomoč za javna glasila, ali 

ii izvajajo obstoječe ukrepe za finančno pomoč tudi za 
avdiovizualne produkcije v regionalnih ali manjšinskih 
jezikih; 

g podpirajo usposabljanje novinarjev in drugega osebja javnih 
glasil, ki uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike. 

2. Pogodbenice se obvezujejo zajamčiti svobodo neposrednega 
sprejemanje radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih držav 
v jeziku, ki se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je 
regionalni ali manjšinski jezik, in ne bodo nasprotovale 
prenašanju radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih držav v 
takem jeziku. Pogodbenice se nadalje obvezujejo zagotoviti, 
da ne bo nobenih omejitev glede svobode izražanja in 
prostega pretoka informacij v tisku, napisanih v jeziku, ki se 
uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je regionalni ali 
manjšinski jezik. Ker izvajanje zgoraj omenjenih svoboščin 
vključuje dolžnosti in odgovornosti, so lahko zanje predvidene 
take formalnosti, omejitve ali kazni, kot so predpisane z 
zakonom in so potrebne v demokratični družbi, v interesu 
nacionalne varnosti, ozemeljske celovitosti ali javne varnosti, 
za preprečevanje nereda in kriminala, za zaščito zdravja ali 
morale, za zaščito dobrega imena ali pravic drugih, za 
preprečevanje razkritja zaupnih informacij ali za ohranjanje 
avtoritete in nepristranskosti sodstva. 

3. Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti, da so interesi 
uporabnikov regionalnih ali manjšinskih jezikov zastopani ali 
upoštevani v organih, ki so lahko ustanovljeni v skladu z 
zakonom z nalogo, da jamčijo svobodo in pluralizem javnih 
glasil. 

12. člen - Kulturne dejavnosti in ustanove 

1. Glede kulturnih dejavnosti in ustanov - še posebej knjižnic, 
videotek, kulturnih centrov, muzejev, arhivov, akademij, 
gledališč in kinematografov kakor tudi literarnih del in filmskih 
produkcij, oblik izražanja ljudske kulture, festivalov in s kulturo 
povezanih dejavnosti, med drugim vključno z uporabo novih 
tehnologij - se pogodbenice obvezujejo, da na ozemljih, na 
katerih se ti jeziki uporabljajo, ter v obsegu pristojnosti organov 
javne oblasti in njihovih pooblastil ali vloge na tem področju: 

a spodbujajo tiste vrste izražanja in pobude, ki so značilne 
za regionalne ali manjšinske jezike in pospešujejo različne 
možnosti dostopa do del v teh jezikih; 

b pospešujejo različne možnosti dostopa v drugih jezikih 
do del v regionalnih ali manjšinskih jezikih, tako da 
pomagajo in razvijajo prevajanje, sinhroniziranje, 
naknadno sinhroniziranje in podnaslavljanje; 

C pospešujejo dostop v regionalnih ali manjšinskih jezikih 
do del v drugih jezikih, tako da pomagajo in razvijajo 
prevajanje, sinhroniziranje, naknadno sinhroniziranje in 
podnaslavljanje; 

d zagotovijo, da organi, odgovorni za organiziranje ali 
podpiranje različnih kulturnih dejavnosti, primerno 
podpirajo vključevanje poznavanja in rabe regionalnih ali 
manjšinskih jezikov in kultur v projekte, za katere dajo 
pobudo ali finančna sredstva; 

e pospešujejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo organi, 
odgovorni za organiziranje in podpiranje kulturnih 
dejavnosti, na razpolago osebje, ki dobro obvlada določen 
regionalni ali manjšinski jezik in jezik ali jezike preostalega 
prebivalstva; 

f spodbujajo neposredno sodelovanje predstavnikov 
uporabnikov regionalnega ali manjšinskega jezika pri 
zagotavljanju možnosti in načrtovanju kulturnih dejavnosti; 

g spodbujajo in/ali omogočajo ustanavljanje organa ali 
organov, odgovornih za zbiranje, arhiviranje in 
predstavitev ter objavljanje del v regionalnih ali manjšinskih 
jezikih; 

h po potrebi ustanovijo in/ali pospešujejo in financirajo službe 
za prevajanje in terminološke raziskave zlasti zato, da 
ohranjajo in razvijajo ustrezno upravno, poslovno, 
gospodarsko, družbeno, strokovno in pravno izrazje v 
vsakem regionalnem ali manjšinskem jeziku; 

2. Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manjšinski jeziki 
tradicionalno ne uporabljajo, se pogodbenice obvezujejo, da 
bodo dovolile, spodbujale in/ali zagotavljale primerne kulturne 
dejavnosti in možnosti v skladu s prejšnjim odstavkom, če to 
upravičuje število tistih, ki uporabljajo regionalni ali manjšinski 
jezik. 

3. Pogodbenice se obvezujejo v svoji kulturni politiki v tujini dati 
ustrezno mesto regionalnim ali manjšinskim jezikom in 
kulturam, katerih odraz so. 

13. člen - Gospodarsko in družbeno življenje 

1. V zvezi z gospodarskimi in družbenimi dejavnostmi se 
pogodbenice obvezujejo, da v vsej državi: 

a izločijo iz svoje zakonodaje vsako določbo, ki 
neupravičeno prepoveduje ali omejuje uporabo regionalnih 
ali manjšinskih jezikov v dokumentih, ki se nanašajo na 
gospodarsko ali družbeno življenje, še zlasti v pogodbah 
o delu ter v strokovni dokumentaciji, kot so navodila za 
uporabo izdelkov ali opreme; 

b prepovejo v notranje pravilnike podjetij in v osebne 
dokumente vstavljati kakršne koli določbe, ki izključujejo 
ali omejujejo uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov 
vsaj med uporabniki istega jezika; 
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c nasprotujejo praksi, katere namen je odvračanje od 
uporabe regionalnih ali manjšinskih jezikov v zvezi z 
gospodarskimi in družbenimi dejavnostmi; 

d olajšujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali 
manjšinskih jezikov tudi z drugimi sredstvi poleg že zgoraj 
navedenih. 

2. V zvezi z gospodarskimi )n družbenimi dejavnostmi se 
pogodbenice obvezujejo, da na ozemlju, na katerem se 
uporabljajo regionalni ali manjšinski jeziki, če so javne oblasti 
za to pristojne in če je to razumno mogoče: 

a vključijo v svoje finančne in bančne predpise določbe, ki 
dovoljujejo na podlagi postopkov, ki so v skladu s poslovno 
prakso, uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov pri 
sestavljanju plačilnih nalogov (čeki, menice itd.) ali drugih 
finančnih dokumentov, ali da zagotovijo, kadar je to 
primerno, izvajanje takšnih določb; 

b v gospodarskem in družbenem sektorju, ki sta neposredno 
pod njihovim nadzorom (javni sektor), organizirajo 
dejavnosti za spodbujanje uporabe regionalnih ali 
manjšinskih jezikov; 

c zagotovijo, da socialnovarstvene ustanove, kot npr. 
bolnišnice, domovi za ostarele in drugi domovi, omogočajo 
sprejem in oskrbo oseb, ki uporabljajo regionalni ali 
manjšinski jezik in potrebujejo nego zaradi slabega 
zdravja, starosti ali iz drugih razlogov, v njihovem jeziku; 

d s primernimi sredstvi zagotovijo, da so varnostna navodila 
sestavljena tudi v regionalnih ali manjšinskih jezikih; 

e poskrbijo, da so informacije pristojnih javnih organov, ki 
se nanašajo na pravice potrošnikov, na voljo v regionalnih 
ali manjšinskih jezikih. 

14. člen - Čezmejne izmenjave 

Pogodbenice se obvezujejo, da: 

a uporabljajo že obstoječe obvezujoče dvostranske in 
mnogostranske sporazume, sklenjene z državami, v katerih 
se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki, ali si po potrebi 
prizadevajo skleniti take sporazume, in sicer tako, da bodo 
pospeševale stike med uporabniki istega jezika v zadevnih 
državah v kulturi, izobraževanju, obveščanju, poklicnem 
usposabljanju in permanentnem izobraževanju; 

b v dobro regionalnih ali manjšinskih jezikov olajšujejo in/ali 
spodbujajo čezmejno sodelovanje, še zlasti med tistimi 
regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, na ozemlju katerih se 
uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki. 

IV. DEL - Izvajanje listine 

15. člen - Občasna poročila 

1. Pogodbenice občasno predložijo generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope v obliki, ki jo predpiše Odbor ministrov, poročilo 
o politiki, ki jo izvajajo v skladu z II. delom te listine, in o 
ukrepih za izvajanje tistih določb III. dela, ki so jih sprejele. 
Prvo poročilo je treba predložiti v enem letu po začetku 
veljavnosti te listine za posamezno pogodbenico, naslednja 
poročila pa vsaka tri leta po prvem poročilu. 

2. Pogodbenice svoja poročila javno objavijo. 

16. člen - Pregledovanje poročil 

1. Poročila, predložena generalnemu sekretarju Sveta Evrope 
na podlagi 15. člena, pregleda odbor strokovnjakov, sestavljen 
v skladu s 17. členom. 

2. Organi ali združenja, ki so pravno veljavno ustanovljeni v eni 
od pogodbenic, lahko odbor strokovnjakov opozorijo na 
zadeve glede obveznosti, ki jih je ta pogodbenica sprejela iz 
III. dela te listine. Po posvetovanju z zadevno pogodbenico 
lahko odbor strokovnjakov upošteva te informacije pri pripravi 
poročila po tretjem odstavku spodaj. Ti organi ali združenja 
lahko nadalje predložijo izjave v zvezi s politiko, ki jo vodi 
pogodbenica v skladu z II. delom. 

3. Na podlagi poročil, navedenih v prvem odstavku, in informacij, 
omenjenih v drugem odstavku, odbor strokovnjakov pripravi 
poročilo za Odbor ministrov. Temu poročilu se priložijo še 
pripombe, ki so jih na zahtevo dale pogodbenice in jih lahko 
Odbor ministrov javno objavi. 

4. Poročilo iz tretjega odstavka vsebuje zlasti predloge odbora 
strokovnjakov, na podlagi katerih Odbor ministrov pripravi 
taka priporočila eni ali več pogodbenicam, kot so potrebna. 

5. Generalni sekretar Sveta Evrope predloži Parlamentarni 
skupščini vsaki dve leti podrobno poročilo o izvajanju listine. 

17. člen - Odbor strokovnjakov 

1. V odboru strokovnjakov ima vsaka pogodbenica enega člana, 
ki ga imenuje Odbor ministrov s seznama najbolj neoporečnih 
in priznanih strokovnjakov s področja zadev, ki jih ureja ta 
listina, in ki jih predlagajo posamezne pogodbenice. 

2. Člani odbora se imenujejo za obdobje šestih let in so lahko 
ponovno imenovani. Član, ki ne more dokončati mandata, se 
nadomesti v skladu s postopkom, navedenim v prvem 
odstavku, in član, ki ga zamenja, svojo funkcijo opravlja do 
konca mandata svojega predhodnika. 

3. Odbor strokovnjakov sprejme svoj poslovnik. Storitve 
sekretariata mu zagotavlja generalni sekretar Sveta Evrope. 

V. DEL - Končne določbe 

18. člen 

Ta listina je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope. 
Listino je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. 

19. člen 

1. Listina začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku 
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je pet držav članic 
privolilo, da jih ta listina zavezuje v skladu z določbami 18. 
člena. 

2. Za vsako državo članico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo 
listina zavezuje, začne ta veljati prvi dan meseca, ki sledi 
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izteku trimesečnega obdobja po datumu deponiranja listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

20. člen 

1. Po začetku veljavnosti listine lahko Odbor ministrov Sveta 
Evrope povabi katero koli državo, ki ni članica Sveta Evrope, 
da k njej pristopi. 

2. Za vsako državo, ki tako pristopi, začne listina veljati prvi dan 
meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu 
deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. 

21. člen 

1. Država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izrazi enega ali več 
pridržkov glede drugega do petega odstavka 7. člena listine. 
Drugi pridržki niso dopustni. 

2. Vsaka država pogodbenica, ki je izrazila pridržek v skladu s 
prejšnjim odstavkom, ga lahko v celoti ali delno umakne z 
notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta 
Evrope. Umik pridržka začne veljati na datum, ko generalni 
sekretar Sveta Evrope prejme tako notifikacijo. 

22. člen 

1. Pogodbenica lahko kadar koli odpove listino z notifikacijo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. 

2. Takšna odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku 
šestmesečnega obdobja po datumu, ko je generalni sekretar 
prejel notifikacijo. 

23. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta in 
vse države, ki so pristopile k tej listini o: 

a vsakem podpisu, 

b deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu, 

c vsakem datumu začetka veljavnosti te listine v skladu z 19. in 
20. členom, 

d vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi uporabe določb drugega 
odstavka 3. člena, 

e vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu, ki se nanaša 
na to listino. 

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to listino. 

Sestavljeno v Strasbourgu 5. novembra 1992 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta 
Evrope in vsaki državi, ki je bila povabljena, da pristopi k tej listini. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. 

4. člen 

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske 
listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope sporoči, da sta na ozemlju Republike Slovenije 
regionalna ali manjšinska jezika v smislu te listine italijanski in 
madžarski jezik in, da bo v skladu z drugim odstavkom 2. člena 
listine uporabljala za ta dva jezika naslednje odstavke in 
pododstavke III. dela listine: 

Iz 8. člena: 

odstavek 1 a (i, ii), b (i, ii, iii), c (i.ii.iii), d (i,ii, iii), e (iii), f (iii), g, h, i 
odstavek 2. 

Iz 9. člena: 

odstavek 1 a, 
odstavek 2 a, 

b, c, d 
b, c 

Iz 10. člena: 

odstavek 1 
odstavek 2 
odstavek 3 
odstavek 4 
odstavek 5 

Iz 11. člena: 

odstavek 1 a (i), e (i) 
odstavek 2 
odstavek 3 

Iz 12. člena: 

odstavek 1 a, d, e, f, 
odstavek 2 
odstavek 3 

Iz 13, Člena: 

odstavek 1 
odstavek 2 
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Iz 14. člena: 5. člen 

odstavka a, b. 

V skladu s petim odstavkom 7. člena listine bo Republika Slovenija 
določbe od prvega do četrtega odstavka 7. člena smiselno 
uporabljala tudi za romski jezik. 

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

OBRAZLOŽITEV 

UVOD 

V mnogih evropskih državah živijo skupine avtohtonih prebivalcev, 
ki govorijo drugačen jezik kot večinsko prebivalstvo. Število 
govorcev takih jezikov se giblje od nekaj tisoč do več milijonov. 
Tudi položaj teh jezikov je različen. Nekateri se uporabljajo samo 
znotraj ene države in predstavljajo jezikovne otoke drugače 
govorečega prebivalstva. Take jezike navadno imenujejo regionalni 
jeziki. Drugo skupino jezikov pa predstavljajo jeziki avtohtonih 
narodnih skupnosti, ki so se zaradi zgodovinskih okoliščin znašle 
v mejah druge države, ločene od matičnega naroda. Različna je 
tudi uveljavljenost rabe takih jezikov v zasebnem in javnem 
življenju, vsem pa je skupno eno: zaradi omejenosti na ozek krog 
govorcev in zaradi prevlade jezikov večinskih narodov so zlasti 
manjši jeziki ogroženi in zaradi vedno večje omejenosti na zasebno 
življenje pogosto brez možnosti, da bi se lahko uveljavili ob 
večinskem jeziku. Različna telesa Sveta Evrope so že več let 
izražala zaskrbljenost zaradi položaja jezikov regij ali manjšin. 
Evropska konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v svojem 14. členu sicer navaja načelo 
nediskriminacije, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi jezika 
ali pripadnosti narodni manjšini. To načelo pa v praksi zagotavlja 
samo pravico posamezniku, da ni diskriminiran, ne ustvarja pa 
sistema pozitivnega varstva jezikov manjšin. Leta 1981 je 
parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela Priporočilo št. 
928 o izobraževalnih in kulturnih problemih v zvezi z jeziki in 
narečji v Evropi, istega leta pa je o tem evropski parlament sprejel 
tudi resolucijo. Oba dokumenta sta ugotovila, da je potrebno 
sestaviti listino o jezikih in kulturah regij in manjšin. Na podlagi teh 
priporočil in resolucij je stalna konferenca lokalnih in regionalnih 
oblasti Evrope pripravila Evropsko listino o regionalnih in 
manjšinskih jezikih, ki naj bi imela status konvencije. To pobudo je 
podprla tudi Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, odbor 
ministrov pa je ustanovil strokovno komisijo in ji naložil odgovornost 
za pripravo osnutka listine. 

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je bila sprejeta 
v Strasbourgu 5. novembra 1992 in je na voljo za podpis, veljati 
pa je začela šele 1.marca 1998, ko jo je ratiliciralo 5 držav 
(Hrvaška, Finska, Norveška, Nizozemska in Madžarska). Doslej 
so listino podpisale še naslednje države: Avstrija, Ciper, Danska, 
Nemčija, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Romunija, Slovenija, 
Španija, Švica, Makedonija in Ukrajina. Italija listine še ni podpisala. 

Slovenija je listino podpisala 3.7.1997. 

RAZLOGI, ZARADI KATERIH SE PREDLAGA 
RATIFIKACIJA LISTINE 

Namen Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih je 
zaščititi množico jezikov kot del evropske civilizacijske dediščine 
in na tem podrbčju uveljaviti okvirne standarde in mehanizme, ki 
bodo zagotovili ohranitev in razvoj ogroženih jezikov v evropskem 
prostoru. Listina izhaja iz spoznanja, da je položaj regionalnih in 
manjšinskih jezikov v Evropi zelo različen, zato je mogoče 
opredeliti samo okvirne standarde za njihovo zaščito, država 
podpisnica pa glede na položaj jezikov, ki se uporabljajo v njenem 
prostoru, sama izbere, katere izmed ponujenih ukrepov bo 
sprejela. S tem pa sprejeti ukrepi postanejo zanjo obvezni in mora 
o njihovem uresničevanju redno poročati Svetu Evrope. 

Republika Slovenija je z ustavo, zakoni in dolgoletno prakso 
zagotovila pripadnikom italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, ki živijo na narodnostno mešanih območjih, možnosti 
za svobodno uporabo materinega jezika v zasebnem in javnem 
življenju ter možnost za razvijanje kulturnih in informativnih 
dejavnosti. S svojo prakso manjšinske zaščite je Slovenija italijanski 
in madžarski narodni skupnosti zagotovila tako visoko raven 
zaščite, da v nekaterih točkah presega standarde, ki veljajo v 
današnji Evropi. Zato se Slovenija lahko brez težav pridruži 
državam članicam Sveta Evrope, ki so se z listino o regionalnih 
ali manjšinskih jezikih zavezale, da bodo posebej varovale jezike, 
ki se govorijo na njihovem ozemlju in z različnimi oblikami spodbude 
in podpore pospeševale njihov razvoj. 

BISTVENE ZNAČILNOSTI LISTINE 

Listina kot regionalne ali manjšinske jezike opredeljuje tiste, kijih 
na določenem ozemlju uporabljajo državljani države podpisnice, 
ki tvorijo skupino, ki je številčno manjša od preostalega dela 
prebivalstva in se ločijo od uradnega jezika te države. Listina 
izrecno poudarja, da ne vključuje narečij uradnega jezika države, 
niti jezikov migrantov. 

Listina uporabo regionalnega ali manjšinskega jezika veže na 
določeno ozemlje, to je na geografsko območje, na katerem ta 
jezik uporablja določeno število ljudi. Tudi slovenska zakonodaja 
omejuje zaščitne ukrepe predvsem na narodnostno mešano 
območje, na katerem živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost, zato bo določbe listine brez težav mogoče uporabiti za 
italijanski in madžarski jezik kot jezika dveh narodnih skupnosti, 
ki živita v Republiki Sloveniji. 
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V 7. členu določa listina okvirne cilje in načela, ki jih sprejemajo 
države pogodbenice za zaščito regionalnih in manjšinskih jezikov 
in v skladu z njimi v tretjem delu listine ponuja različne možnosti 
za uveljavljanje teh načel na področju izobraževanja, pravosodja, 
uprave, javnega obveščanja, kulture, gospodarstva in čezmejnih 
izmenjav. Iz ponujenega paketa ukrepov vsaka država podpisnica 
izbere tiste, za katere oceni, da so primerni glede na okoliščine, 
tradicijo in praktične možnosti za uveljavitev. S tem, ko država 
izjavi, katere ukrepe bo uveljavljala za posamezen regionalni ali 
manjšinski jezik na svojem ozemlju, postanejo zanjo obvezni in 
mora redno poročati o njihovem uresničevanju. 

Poseben položaj predvideva listina za tako imenovane 
»izvenobmočne« jezike, ki jih ni mogoče vezati na določeno 
ozemlje, pa se vendarle uporabljajo na ozemlju države. Za te 
jezike listina predvideva, da se načela, ki jih predvideva drugi del 
listine, uporabljajo v skladu z možnostmi in da se bodo narava in 
obseg ukrepov za njihovo zaščito določali fleksibilno glede na 
potrebe in ob spoštovanju tradicije in posebnosti skupin, ki 
uporabljajo take jezike. V Sloveniji bi lahko za tak jezik šteli romski 
jezik, za katerega bi lahko uporabili samo nekatere izmed 
predvidenih ukrepov. 

VPLIV RATIFIKACIJE LISTINE NA DOMAČO 
ZAKONODAJO 

Republika Slovenija je s svojimi ustavnimi in zakonskimi določili 
za zaščito italijanske in madžarske narodne skupnosti že dosegla 
in presegla raven jezikovne zaščite, ki jo predvideva Evropska 
listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, zato ratifikacija listine 
ne bo imela zanjo dodatnih pravnih in materialnih obveznosti, pač 
pa bo našo državo uvrstila med tiste evropske države, ki so tudi 
s podpisom tega dokumenta izrazile svojo pripravljenost, da bodo 
spoštovale sprejeta načela in standarde in s tem prispevale k 
ohranjanju evropske kulturne dediščine, katere del predstavljajo 
tudi jeziki, ki se govorijo na njihovem ozemlju. . 

Ob ratifikaciji listine mora naša država v skladu s 3. členom listine 
izjaviti, katere regionalne ali manjšinske jezike bo zaščitila in katere 
ukrepe iz III. dela listine bo uporabila zanje (obrazložitev izjave je 
priložena). 

Predlagamo, da Republika Slovenija ob ratifikaciji Evropske listine 
o regionalnih ali manjšinskih jezikih izjavi, da bo sprejete ukrepe 
uporabljala za italijanski in madžarski jezik kot jezika avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti, nekatere določbe 
pa bo v skladu s petim odstavkom 7. člena listine v skladu z 
možnostmi uporabljala tudi za romski jezik. 

Med ukrepi, ki so predvideni v tretjem delu listine, bo Slovenija iz 
vsakega člena izbrala tiste, za katere je na podlagi veljavnih 
zakonov in dolgoletne prakse mogoče dokumentirano dokazati, 
da so že uveljavljeni v vsakdanjem življenju na narodnostno 
mešanih območjih. Seznam ukrepov in njihova utemeljitev sta 
razvidna iz priloge. 

OBRAZLOŽITEV IZJAVE 

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih predvideva, 
da vsaka država ob ratifikaciji določi jezike na svojem ozemlju, 
za katere bo uveljavljala določbe drugega dela listine in se hkrati 
obveže, da bo za jezike, ki jih je določila, uporabila tudi najmanj 35 
odstavkov iz tretjega dela listine, ki določajo konkretne obveznosti 
države na posameznih področjih. 

V skladu z ustavno ureditvijo Republike Slovenije menimo, da je 
mogoče določbe listine na ozemlju Republike Slovenije uporabiti 
za italijanski in madžarski jezik, ki sta na narodnostno mešanih 

območjih v naši državi enakopravna uradna jezika. Ustava, zakoni, 
statuti občin na narodnostno mešanih območjih in dolgoletna 
pozitivna praksa kažejo, da je Republika Slovenija že doslej 
zagotovila visoko raven zaščite jezikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, zato bo lahko brez dodatnih obveznosti 
uveljavljala določbe listine, ki jo ratificira. 

Položaj italijanske in madžarske narodne skupnosti je tako 
posebno poudarjen npr. v Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98). 
5.člen Zakona o lokalni samoupravi 
»Občine se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in 
italijanske narodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih 
zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti«. 

39. člen Zakona o lokalni samoupravi 
»Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer 
živita italijanska oziroma madžarska skupnost, imata narodni 
skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. S 
statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih 
skupnosti tudi v drugih organih občine. 
V okviru svojih pristojnosti občine s posebnimi akti urejajo 
vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje 
narodnih skupnosti. 
K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje Svet narodne 
skupnosti prek predstavnikov narodnih skupnosti v občinskih 
svetih. Kadar organi občine odločajo o drugih vprašanjih, ki se 
nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, 
morajo predhodno pridobiti mnenja samoupravne narodne 
skupnosti. 
V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija za 
narodnostna vprašanja. V sestavi komisije imajo pripadniki narodne 
skupnosti polovico članov oziroma članic. 
Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, 
imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.« 

V skladu s tem so iz tretjega dela listine izbrani odstavki in 
pododstavki, za katere je mogoče dokumentirano dokazati, da 
so že uveljavljeni v naših zakonih in drugih predpisih in uveljavljeni 
v vsakdanjem življenju na narodnostno mešanih območjih 
(narodnostno mešana območja so na podlagi 5. člena Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij določena s statuti 
občin - Ur.l. RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98). 

8.člen - IZOBRAŽEVANJE 

Določbe o rabi italijanskega in madžarskega jezika v vzgoji in 
izobraževanju vsebujejo vsi temeljni zakoni s področja vzgoje in 
izobraževanja (razen visokega šolstva), najpomembnejše med 
njimi pa so: 

3. člen Zakona o organizaciji vzaoie in izobraževanja (Ur.l.RS. 
št. 12/96) 
»Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah 
poteka v slovenskem jeziku. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno 
mešana območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim 
zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v katerih poteka 
vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem jeziku 
(vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti). 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno 
mešana območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim 
zakonom ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, v katerih vzgojno 
oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka v slovenskem in 
madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in šole).« 
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5. člen Zakona o vrtcih (Ur. t. RS. št. 12/96) 
»Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodnostno 
mešana območja, se v skladu s posebnim zakonom v vrtcih, v 
katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo 
z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v 
italijanskem jeziku, pa s slovenskim jezikom. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in 
madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno 
mešana območja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim 
zakonom dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku.« 

6. člen Zakona o osnovni šoli /Url RS. št. 12/96) 
»Učni jezik v osnovni šoli je slovenski. 
Učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, 
v dvojezičnih osnovnih šolah pa slovenski in madžarski. 

V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki 
slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in 
so opredeljena kot narodno mešana območja, se učenci v šolah 
s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski jezik, učenci 
v šolah z italijanskim učnim jezikom pa obvezno slovenski jezik.« 

8.člen Zakona o gimnazijah (Ur.l. RS. št. 12/96) 
»Učni jezik v gimnazijah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, 
v dvojezičnih gimnazijah pa slovenski in madžarski. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno 
mešana območja, se dijaki v gimnazijah s slovenskim učnim 
jezikom učijo italijanski jezik, dijaki v gimnazijah z italijanskim učnim 
jezikom pa slovenski jezik.« 

8. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l 
RS. št. 12/96) 
»Učni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju je 
slovenski. 
Učni jezik v poklicnih in strokovnih šolah v jeziku narodne skupnosti 
je italijanski, v dvojezičnih poklicnih in strokovnih šolah pa slovenski 
in madžarski. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno 
mešana območja, se vajenci oziroma dijaki v poklicnih in 
strokovnih šolah s slovenskim učnim jezikom učijo italijanski jezik, 
vajenci oziroma dijaki v poklicnih in strokovnih šolah z italijanskim 
učnim jezikom pa slovenski jezik.« 

Podrobnejše določbe o organizaciji dela v šolah vsebujejo tudi 
drugi členi citiranih zakonov, še posebej pa Zakon o uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/82). 

Glede prvega odstavka 8. člena listine pa je potrebno še poudariti 
naslednje: 
a) Slovenija zagotavlja svetovalno tunkcijo v okviru enot Zavoda 

RS za šolstvo. 
b) Najvišji strokovni organ za področje vzgoje in izobraževanja, 

ki med drugim določa vzgojne in izobraževalne programe za 
pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti, je 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njegovem 
okviru deluje Komisija za šolstvo manjšin, ki pripravlja predloge 
strokovnih gradiv za obravnavo na omenjenem strokovnem 
svetu. 

9. člen - SODNE OBLASTI 

5. člen Zakona o sodiščih /Ur.l. RS. št. 19/94) 
» Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku. 
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. 

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

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

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

Podrobne določbe o uporabi italijanskega in madžarskega jezika 
pred sodišči določa Sodni red (Ur.l. RS, št. 17/95). 

13. člen Zakona o notariatu (Ur.l. RS. št. 13/94. 48/94) 
»Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku. 
Na območjih, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina, 
sestavlja notarske listine, če stranka uporablja italijanski ali 
madžarski jezik, v obeh uradnih jezikih. 

V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na 
zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača in 
če je listina namenjena uporabi v tujini. 

Če stranke oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz 
prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina 
sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila njena 
vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo stranke, 
sodni tolmač.« 

10. člen - UPRAVNI ORGANI IN JAVNE SLUŽBE 

4. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS. št. 67/94) 
»Uradni jezik v upravi je slovenščina. 

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in 
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali 
madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in 
izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v jeziku narodne 
skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski 
oziroma madžarski jezik. 

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v 
italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopna 
odločba izdana v istem jeziku. 

Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora upravni organ 
seznaniti z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji omogočiti, 
da spremlja postopek po tolmaču.« 

4. člen, drugi odstavek Zakona o delavcih v državnih organih 
(Ur.l. RS. št. 15/90) 

»Za višje upravne delavce in upravne delavce ter za tiste 
strokovno tehnične delavce, ki opravljajo neposredno delo s 
strankami, je pogoj za sklenitev delovnega razmerja tudi aktivno 
znanje slovenskega jezika; na območjih, na katerih je določena 
enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pa tudi 
jezikov teh narodnosti. 
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30.člen. druai odstavek Zakona o matičnih kniiaah (Ur.l. RS. št. 2/ 
m 

»Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oz. madžarske 
narodnosti so matičarji dolžni izdajati izpiske in potrdila iz matičnih 
knjig tudi v italijanskem oz. madžarskem jeziku.« 

3. člen Zakona o osebnem imenu (Ur.l. RS. št. 2/87) 

»Osebno ime pripadnika italijanske oz. madžarske narodnosti se 
vpiše v italijanski oz. madžarski pisavi in obliki, razen, če se 
pripadnik narodnosti opredeli drugače.« 

»Določbe o rabi jezika in o poslovanju občinskih organov na 
narodnostno mešanih območjih so zaiete v statutih občin Izola. 
Koper. Piran. Dobrovnik. Hodoš. Lendava. Moravske Toplice. 
Šalovci. Za primer navajamo določbe iz statuta občine Lendava:« 

62. člen 

»Občina varuje narodnostni značaj, zagotavlja enakopravnost in 
uresničuje posebne pravice madžarske narodne skupnosti in 
njenih pripadnikov ter skrbi za vsestranski razvoj narodne 
skupnosti. 

Na narodnostno mešanem območju občine je uradni jezik 
slovenščina in madžarščina. Oba jezika sta enakopravna. 
Občanom madžarske narodne skupnosti je zagotovljena uporaba 
materinega jezika v javnem in družbenem življenju.« 

64. člen 

»Organi občine in vse javne službe poslujejo na narodnostno 
mešanem območju občine v slovenskem in madžarskem jeziku. 
Pri svojem delu so dolžni upoštevati uradne priimke in imena 
pripadnikov madžarske narodne skupnosti. 

Organi občine, državni organi, javna podjetja in ustanove 
uporabljajo na narodnostno mešanem območju dvojezične napise, 
pečate, žige, tiskovine in druge obrazce, v skladu z zakonom. 

Zakonske zveze se na narodnostno mešanem območju sklepajo 
v slovenskem oziroma madžarskem jeziku, na željo 
mladoporočencev pa v obeh jezikih.« 

65. člen 

» Na narodnostno mešanem območju so napisne table z označbo 
krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napisi 
dvojezični. Dvojezične napisne table morajo imeti na narodnostno 
mešanem območju vsi občinski in državni organi, podjetja, 
gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi, društva ter 
druge organizacije in skupnosti. 

Dvojezični napisi morajo zagotoviti enakopraven videz obeh 
jezikov.« 

66. člen 

»Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov, javne 
manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo v 
slovenskem in madžarskem jeziku.« 

67. člen 

»Statut in drugi akti občine se prevedejo v madžarski jezik in 
objavijo v slovenskem in madžarskem jeziku. 
Predstavniki madžarske narodne skupnosti imajo pri svojem delu 
v občinskem svetu in njegovih organih pravico do uporabe 
materinega jezika.« 

11. člen - JAVNA GLASILA 

3. člen, prvi odstavek Zakona o javnih glasilih (Ur.l. RS. št. 18/94) 

»Država Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih glasil, 
pomembnih za uresničevanje pravice do obveščenosti 
državljanov Republike Slovenije in ohranjanje slovenske 
nacionalne in kulturne identitete, javnih glasil, namenjenih 
obveščanju italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in 
slovenske narodne skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem 
ter za razvoj tehnične infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje 
oziroma oddajanje.« 

3. člen Zakona o RTV Slovenija (Ur.l.RS. št. 18/94) 

»Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje 
in oddajanje: 

dveh nacionalnih televizijskih programov, 
treh nacionalnih radijskih programov, 

- po enega radijskega oziroma televizijskega programa za 
italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v 
nadaljnjem besedilu:narodnostni program). 
radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske 
narodne manjšine v sosednjih državah, 
radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru 
in Mariboru.« 

Zakon določa tudi način sodelovanja pripadnikov obeh narodnih 
skupnosti pri načrtovanju in usmerjanju obeh programov. 
Podrobnejše določbe o tem vsebuje tudi Statut javnega zavoda 
Radio televizija Slovenija (Ur.l. RS, št. 66/95). 

Republika Slovenija sofinancira izdajanje tednika madžarske 
narodne skupnosti Nepujsag, za potrebe italijanske narodne 
skupnosti pa dnevnika La voce del popolo, tednika Panorama in 
otroškega lista Arcobaleno. 

Pripadniki obeh narodnih skupnosti imajo zagotovljeno možnost 
neposrednega sprejemanja radijskih in televizijskih oddaj iz matične 
države in prejemanja časopisov in drugih publikacij. 

12. člen ■ KULTURNE DEJAVNOSTI IN USTANOVE 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture (Ur.l. RS, št. 75/94) Republika Slovenija podpira in 
pospešuje tudi kulturno dejavnost italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, zato ji Ministrstvo za kulturo vsako leto na 
podlagi predloženih programov in meril za vsebinski izbor 
predlogov za financiranje kulturnih dejavnosti zagotavlja 
namenska proračunska sredstva. 

Sredstva za kulturno dejavnost italijanske in madžarske narodne 
skupnosti zagotavljajo tudi občine na narodnostno mešanih 
območjih. 

31. člen Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS. št. 27/82) 

»Matične knjižnice na narodnostno mešanih območjih posebej 
skrbijo tudi za strokovnost in organiziranost knjižnične dejavnosti, 
namenjene pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti.« 

13. člen - GOSPODARSKO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE 

V skladu s statuti občin na narodnostno mešanih območjih se 
jezika italijanske in madžarske narodne skupnosti uporabljata 
tudi v gospodarskem in družbenem življenju, zato ni ovir, da 
Republika Slovenija sprejme obveznost, da bo spoštovala določbe 
tega člena. 
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14 člen - ČEZMEJNE IZMENJAVE 

Skrb za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki živita v 
Sloveniji in za Slovence, ki živijo v Italiji in na Madžarskem, je 
pomembna sestavina stikov med sosednjimi državami, ki se kaže 
v številnih povezavah na regionalni ravni, pa tudi v tradicionalno 
dobrih meddržavnih stikih. Skrb za manjšine ima tudi pomembno 
mesto v programih kulturno-prosvetnega sodelovanja z Italijo in 
Madžarsko, z Madžarsko pa ima Slovenija še poseben Sporazum 
o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v 
Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki 
Sloveniji (Url RS, št. 6/93). 

Podobno kot mnoge druge evropske države, ki imajo na svojem 
ozemlju Rome, predlagamo, da tudi Republika Slovenija izjavi, da 
bo v skladu s petim odstavkom 7. člena listine v skladu z 
možnostmi smiselno uporabljala določbe 7. člena tudi za romski 
jezik, ki ga v skladu z določbami listine štejemo za jezik brez 
ozemlja. Listina predvideva, da se narava in obseg ukrepov za te 
jezike določata prožno ob upoštevanju potreb in želja ter ob 
spoštovanju tradicije in značilnosti skupin, ki uporabljajo te jezike. 

I 



Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI ZAKONA O VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA (ZVCP-?) 

- EPA 686 - II - 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Rudolf MOGE, poslanec 
Eda OKRETIČ SALMIČ, poslanka 
Jakob PRESEČNIK, poslanec 

Ljubljana, 14.4.2000 

Gospod 
Janez PODOBNIK, dr. med. 
predsednik državnega zbora 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Obveščamo vas, da iz zakonodajnega postopka umikamo 
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP-?) - EPA 686 - II. 7.4.2000 je namreč 
Vlada Republike Slovenije v zakonodajni postopek vložila 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa, EPA 1138-11, ki povzema tudi 
rešitve iz našega predloga zakona. 

Rudolf MOGE 
Eda OKRETIČ SALMIČ 

Jakob PRESEČNIK 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA 

PROMETA 

- EPA 506 - II - 

SKUPINA POSLANCEV: 

Franc Kangler 
Darinka Mravljak 
Janez Kramberger 
Branko Tomažlč 
Josip Baje 
Štefan Kline 

Ljubljana, 14.4.2000 

DRŽAVNI ZBOR RS 

UMIK 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
VARNOSTI CESTNEGA PROMETA - EPA - 506 - II 

skrajšani postopek 

Umikamo Predlog zakona o spremembi zakona o varnosti 
cestnega prometa, ki smo ga vložili dne 28.5.1998. 

Franc Kangler 
Darinka Mravljak 

Janez Kramberger 
Branko Tomažič 

Josip Baje 
' Štefan Kline 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; 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) 178-94-00 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka taksa: (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 l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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