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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 

TELEKOMUNIKACIJAH (ZTel-1) 

- EPA 1203 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 347-08/98-2 
Ljubljana, 19.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 3. seji dne 19.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o telekomunikacijah 
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne 
potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti 
v procesu prevzemanja pravnega reda EU in je umeščen v 
Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega 
reda do konca leta 2000, pri čemer je do tega roka potrebno 
za njegovo izvajanje sprejeti še 20 podzakonskih predpisov. 
Področje telekomunikacij je Republika Slovenija kot prvo začela 
usklajevati z zahtevami EU. Usklajevanje na strokovni ravni je 
bilo opravljeno že v pripravljalni fazi predloga zakona, zato 
denimo, da je hitri postopek sprejemanja zakona mogoč. 
Pravočasno sprejetje tega zakona bo pomenilo pomemben 
Cement pri presoji usposobljenosti Republike Slovenije za 
Polnopravno članstvo v prvi skupini kandidatk. Pri tem je treba 
Poudariti, da EU pri prilagajanju na tem področju ne dopušča 
nobenih odstopanj in prehodnih obdobij. Pomembnost področja, 

ga ureja omenjeni predlog zakona, se kaže tudi zato, ker je 
Poudarek odločitve Evropskega sveta v Helsinkih decembra 
1999 EU sedaj Europa, poudarek na informacijah in 
komunikaciji. Skupni evropski trg in euro sta že dosežena, 
Sedaj pa je prioriteta na zagotovitvi informacijske Evrope in 
Učinkovite komunikacije, ki je glavni in najpomembnejši temelj 
2a gospodarski in vsestranski razvoj EU. Zaradi skokovitih 

razvojnih značilnosti telekomunikacij je Evropa že v fazi 
sprejemanja novih direktiv, ki naj bi stopile v veljavo na področju 
držav članic leta 2002. Razvoj gre v smeri še obsežnejše 
liberalizacije telekomunikacijskega trga, kar je razlog za še 
hitrejše ukrepanje s strani našega pravnega reda v smeri čim 
večje liberalizacije, uvajanja konkurence na telekomu- 
nikacijskem trgu, ki ju morajo v največji meri oblikovati tržni 
odnosi sami. 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da se glede vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d. istočasno 
obravnavata predlog zakona o vračanju vlaganj lokalnih 
skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomu- 
nikacijsko omrežje - EPA 1031, ki ga je v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije predložil poslanec Roman Jakič in 
predlog zakona o telekomunikacijah in da se Državni zbor 
Republike Slovenije odloči za sprejem rešitve, ki je 
najprimernejša in hkrati zadosti zahtevam odločbe ustavnega 
sodišča. 

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: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Miro ROZMAN, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

S" folij 2000 3 poročevalec, št. 45 



UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Telekomunikacijska dejavnost postaja v informacijski družbi 
najučinkovitejši in relativno poceni dejavnik za pospeševanje 
gospodarske rasti. Republika Slovenija je na začetku leta 2000 
imela 850 000 telefonskih priključkov v fiksnem telefonskem 
omrežju in okrog 750 000 v mobilnem omrežju. Z gostoto 42,5 
priključkov na 100 prebivalcev v fiksnem omrežju se še vedno 
uvršča na prvo mesto med vzhodnimi in na zadnje mesto med 
zahodno-evropskimi državami. Povprečna letna stopnja rasti 
števila priključkov v fiksnem omrežju, ki je bila v sedemdesetih 
letih 13 %, je padla na 9 % v osemdesetih letih in na 8 % v 
devetdesetih letih. Število priključkov v mobilnem omrežju pa v 
zadnjih letih narašča več kot 100 % letno. Izredno hitro tudi 
narašča število priključkov interneta, ki jih je danes okrog 
120 000. 

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

Kljub padanju cen bodo celotni prihodki od telekomunikacijskih 
storitev naraščali po realni stopnji več kot 10 % letno predvsem 
zaradi hitrejše rasti storitev mobilnih omrežij, interneta, storitev z 
dodano vrednostjo in drugih novih vrst storitev. Delež teh prihodkov 
se bo v bruto družbenem proizvodu povečeval od sedanjih 2,0 % 
na 6,5 % v letu 2015. Struktura telekomunikacijskih prihodkov 
se bo precej spremenila, saj se bo delež prihodkov fiksnega 
telefonskega omrežja zmanjšal, povečal pa se bo delež prihodkov 
mobilnih omrežij, omrežij CaTV in interneta. 

V tehničnem in organizacijskem pomenu doživljajo 
telekomunikacije in informacijska tehnika in tehnologija izjemen 
razvoj, ki ga karakterizirajo: 
- zlivanje (integracija) različnih telekomunikacijskih storitev kot 
so podatki, zvok, govor in slike znotraj enega 
telekomunikacijskega omrežja, 
- zbliževanje (konvergenca) telekomunikacijskih, informacijskih 
in medijevskih tehnik in tehnologij, 
- mobilnost in dostopnost storitev uporabnikom vedno in povsod, 
ne glede na njihov trenutni geografski položaj in čas, 
- globalizacija omrežij in storitev. 

Naraščajo zmogljivost, kakovost in kompleksnost storitev ter 
raznovrstnost aplikacij. Dosedanja organiziranost in pravna 
ureditev panoge ne omogočata več optimalnega izkoristka 
omenjenih trendov temveč postajata ovira hitrejšemu uvajanju 
novih telekomunikacijskih storitev, od katerih je celotna družba 
vse bolj odvisna. Razvoj telekomunikacij v opisanih smereh je v 
liberaliziranem telekomunikacijskem okolju mogoče lažje izkoristiti. 
To pomeni, da je na liberaliziranem telekomunikacijskem trgu 
prisotnih več ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Nižanje 
cen telekomunikacijske opreme in storitev je omogočilo, da 
graditev telekomunikacijskih omrežij in storitve lahko ekonomično 
organizirajo tudi posamezni gospodarski subjekti in ne samo 
država. Velja, da je uvajanje konkurence, ne glede na velikost 
države in razvitost panoge, nujno in da odlaganje uvajanja 
konkurence pomeni obsežne vsestranske izgube. 

Pravila liberaliziranega telekomunikacijskega trga so se v svetu 
oblikovala v prvi polovici in sredini devetdesetih let. Ta pravila 
uveljavljata v svojih sporazumih tudi Svetovna trgovinska 
organizacija (WTO) in regulativa Evropske unije (v nadaljevanju 
besedila EU). 

EU se je za spremembe na področju telekomunikacij odločila leta 
1987. V prvi fazi so bili cilji EU le omejena liberalizacija, v letu 1992 
pa so se odločili za popolno liberalizacijo panoge, ki so jo izvajali 
od leta 1992 do leta 1998, nekatere članice pa tudi kasneje (Španiji 
so roke podaljšali do 01. 12. 1998, Luksemburgu do 01. 07.1999, 
Irski in Portugalski do 01. 01. 2000 ter Grčiji do 01. 01. 2002)- 
EU je v tem obdobju sprejela obsežno zakonodajo, ki je delno 
podana v tekstu. 

Republika Slovenija je že v obdobju pred sprejemom zakona o 
telekomunikacijah (Ur.l. RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi- 
US) opravila dve pomembni reorganizaciji, ki sta predpogoj za 
liberalizacijo panog. Ob osamosvojitvi oziroma ukinitvi 
Samoupravnih interesnih skupnosti so bile na državo prenesene 
upravne funkcije, ki so jih prej imele PTT organizacije (odobravanje 
terminalske opreme, izdajanje tehničnih predpisov), v začetku 
leta 1995 pa sta bili formalno ločeni poštna in telekomunikacijska 
dejavnost. 

Ob koncu leta 1998 je bil pripravljen Nacionalni program razvoja 
telekomunikacij (Poročevalec državnega zbora Republike 
Slovenije, št. 24/99), ki ga predvideva 3. člen sedaj veljavnega 
zakona o telekomunikacijah in je v obravnavi v Državnem zboru 
Republike Slovenije ter predstavlja temelj predlogu zakona o 
telekomunikacijah. 

Veljavni zakon o telekomunikacijah je nastajal v prvi polovici 
devetdesetih let, ko ideje o popolnoma liberaliziranem trgu še 
niso bile uveljavljene. Zato je trenutna stopnja liberalizacije storitev 
majhna, določbe omenjenega veljavnega zakona pa nepregledne 
in neskladne z pravnim redom EU, ki dopušča omejevanje števila 
ponudnikov le v primerih pomanjkanja frekvenc ali številk. 
dopušča le dve obliki dovoljevanja vstopa na telekomunikacijsk1 

trg, to sta individualno dovoljenje in avtorizacija. Pri avtorizacij1 

sme ponudnik delovati, če izpolnjuje vnaprej poznane pogoje tudi. 
če konkretne odobritve še nima. Pravila za vstop novih operaterje*! 
morajo biti enostavna in pregledna. Odpraviti je treba sedaflJ1 

postopek podeljevanja koncesij, ker preveč otežuje in ovira vstoP 
novim ponudnikom in ga nadomestiti s sistemom dovoljenj. Tud' 
storitve teleksa ne spadajo več v kategorijo, ki bi jo bilo treba 
zagotavljati kot obvezno javno službo ali univerzalno storitev. 

Graditev obsežnejših telekomunikacijskih napeljav in njihov" 
vzdrževanje je mogoča le s posegi na tuja zemljišča oziromav 

tuje stavbe. Večina držav ima v telekomunikacijsko zakonodaj" 
vgrajeno določbo, ki pravi, da imajo ponudniki storitev javn'" 
telekomunikacijskih omrežij pravico graditi in vzdrževati napeljav® 
na zasebnem ali javnem zemljišču (pravica do poti). V tej pravi"1 

do poti so večkrat zajete tudi antenske naprave, ne pa postavljal 
stavb in kompleksnejših naprav. Oviro vstopu novim operaterje111 

na telekomunikacijski trg pa tudi predstavlja še vedno drag3 

graditev telekomunikacijskega omrežja, zato države z zakonski1111 

ukrepi pospešujejo povezovanje in dopolnjevanje omrežij razlik1, 
operaterjev tako, da posameznemu operaterju ni treba zgra^1 

celotnega omrežje od naročnika do naročnika. Posamezne drža^ 
z zakonskimi ukrepi zagotavljajo dostop do omrežij 
posebej še do omrežij operaterjev s pomembno tržno močjo. 
določa, da ima operater pomembno tržno moč, če obvlada v" 
kot 25% telekomunikacijskega trga na določenem segma'1''! 
Dostop do omrežij takih ponudnikov mora biti omogočen vse 
pod enakopravnimi in objektivnimi pogoji. Cene dostopa 
biti stroškovno naravnane. Svetovna trgovinska organizacij3' 
EU sta, zavedajoč se pomena dostopa do telekomunikacij5'*! 
omrežij, razvili sistem pravil o zagotavljanju odprtosti orr,r0

c 
(ONP), ki obsegajo tako določbe o zakupljenih vodil1, 

medomrežnih povezavah, pravila o priključevanju uporabni^ 
kot tudi načela o zagotavljanju univerzalnih telekomunikacij5'!, 
storitev (USO) vsem interesentom, predvsem tudi na manj razv'1 

področjih. O tem obstaja obsežna regulativa EU. 
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Veljavni zakon sicer ureja dostop do javnega omrežja (priključitev 
Naročnikov) in medomrežne povezave, vendar se.obveze 
vsčinoma nanašajo le na ponudnika javnih storitev govorne 
telefonije. 

Predpisi EU določajo, da morajo organizacije, ki opravljajo storitve 
Sovorne telefonije oziroma javnega telekomunikacijskega omrežja 
ln ki imajo sočasno posebne in izključne pravice opravljanja 
^telekomunikacijskih storitev v isti državi ali drugi državi članici, 
v°diti ločeno računovodsko evidenco, kakor hitro dosežejo pri 
telekomunikacijskih storitvah na ozemlju EU promet večji od 50 
'"'o ECU (=9 mrd SIT). Prav tako morajo organizacije, ki upravljajo 
lavno telekomunikacijsko omrežje in javno dostopne 
telekomunikacijske storitve (fiksno javno omrežje, fiksna govorna 
telefonija in zakup vodov) kot podjetja s pomembno tržno močjo, 

opravljajo tudi medomrežne storitve, voditi ločeno 
računovodstvo na eni strani za medomrežne povezave (za interno 
[abo in kot storitev za druge), na drugi strani pa za druge aktivnosti, 
*akor hitro dosežejo letni promet v državi članici 20 mio ECU (= 
^'6 mrd SIT). Finančna poročila podjetij, ki zagotavljajo javno 
telekomunikacijsko omrežje, se revidirajo in objavijo. 

V Republiki Sloveniji trenutno še ni popolne dostopnosti do javnih 
s'ekomunikacijskih storitev, zato ni mogoče v celoti zagotavljati 

univerzalnih storitev. Zagotavljanje univerzalnih storitev (USO), 
Pomeni zagotavljanje javnih potreb za telekomunikacijske storitve, 
'jih ni mogoče zagotoviti na trgu, na celem ozemlju pod enakimi 

Po9oji in po dostopni ceni. V okviru obvezne gospodarske javne 
^'užbe bodo v skladu s predlogom nacionalnega programa razvoja 
e'ekomunikacij povečane zmogljivosti omrežja tako, da bo 
^anjšano število nerealiziranih vlog za telefonski priključek do 
,0rica leta 2000 na (približno) nič, odpravljeni bodo dvojčni priključki 
lr) Povečano število fiksnih priključkov na manj razvitih in 
Podeželskih področjih. K zadovoljevanju potreb po telefonskih 
P^ključkih veliko prispeva tudi uvajanje in širjenje mobilne telefonije, 

univi 
Pa deluje po tržnih načelih in zato ne more v celoti zagotoviti 

erzalnih telekomunikacijskih storitev (USO). 

Razlike v razvitosti omrežij različnih operaterjev so ob prehodu iz 
'Opolnega na liberalizirani telekomunikacijski trg velike, tržni 

>si niso stabilni, zato operaterji s pomembno tržno močjo 
,a^o izkoriščajo svoj položaj na trgu. Potrebna je elastičnejša in 

'^Pleksnejša regulacija cen, ki zahteva predvsem usklajenost 
s stroški, za kar pa je treba prilagoditi tudi računovodstvo 

j ^Peraterjev. 

' ^'rektive EU vsebujejo določbe, ki določajo, da mora regulativni 
,! 9an (Agencija) zagotoviti, da cene sledijo načelom objektivnosti 
8 stroškovne naravnanosti, preglednosti, nepogojevanosti, 

đ|skriminiranja in enakega obravnavanja, poštenosti in 
ii D'rek,ive Precei natančno navajajo način upoštevanja 

kriterijev. Za izvajanje in nadzor stroškovne naravnanosti cen 
!(i rai° operaterji organizirati stroškovno knjigovodstvo. 
i( i^^mben poudarek je dan tudi informiranju uporabnikov. 

0rrnacije morajo biti javne, pravočasne in pregledne 

^jjnični predpisi EU praviloma ne navajajo posameznih vrednosti 
ortia količin, temveč le napotijo na standard, ki jih navaja in 

Pljuje. 

tj^Pska unija z direktivo 1999/5/EC ukinja državno odobravanje 
ijlj'^'h postaj in terminalske opreme. Zagotavljanje pravilnosti 
bis,

0vega delovanja temelji na izjavi proizvajalca o skladnosti z 
f>r 

Venimi zahtevami in njegovi odgovornosti za morebitno škodo, 
jv aPisani so postopki za preskušanje te opreme in podajanja 
(I,, 6 o skladnosti. Ker se predpostavlja, da oprema zadovoljuje 
j. venim) zahtevam, če ustreza harmoniziranim standardom, 
9^ te standarde kot sestavni del regulative na čim 

s'avnejši način in sproti uveljavljati tudi pri nas. 

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

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

Zaradi možnosti razširjanja radijskih signalov prek državne meje 
je pri upravljanju radijskega spektra pomembno mednarodno 
sodelovanje in usklajevanje, ki poteka tako v dvostranskih stikih 
kot tudi v Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU), v 
Evropskem radijskem odboru (ERC) ter Evropski uniji. 

Telekomunikacijsko oštevilčenje postaja za delovanje omrežij 
vedno bolj pomembno. Poleg telefonskega oštevilčenja po 
priporočilu E.164 je treba enako obravnavati tudi oštevilčenje po 
priporočilu X.121 ter naslavljanje oziroma poimenovanje pri 
podatkovnih telekomunikacijah in pri internetu. Zakonodaja mora 
zagotovili ekonomično uporabo te dobrine in omogočiti vsem 
uporabnikom dostop do številk. 

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

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

V prehodu iz monopolnih odnosov v tržne odnose in z državne 
na zasebno lastnino mora veljati sorazmerno močna regulacija 
telekomunikacij. Zaradi hitrih tehničnih in gospodarskih sprememb 
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mora biti ta regulacija fleksibilna, dolgoročno stabilna in neodvisna 
To je mogoče zagotoviti z ustanovitvijo regulativnega organa, ki 
bo neodvisen od telekomunikacijskih operaterjev in trenutnih 
političnih struktur. Pristojnosti in način delovanja regulativnega 
organa so podrobno urejene v dokumentih WTO in EU. Pomembno 
je, da je ta organ finančno in politično neodvisen, da so postopki, 
pogoji v dovoljenjih, morebitna navodila in usmeritve za delo javno 
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, Za učinkovito 
izvajanje naštetih nalog pa mora imeti regulativni organ veliko 
pooblastil za nadzor in ukrepanje. 

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

Neodvisni regulativni organ se bo razvil iz sedanje Uprave 
Republike Slovenije za telekomunikacije, vendar jo bo treba 
materialno in kadrovsko okrepiti, na novo vzpostaviti oddelke 
oziroma dejavnosti v zvezi s cenami, reševanjem sporov, 
medomrežnim povezovanjem in nadzorom. S prevzemom novih 
pristojnosti kot tudi z nekaterimi spremembami v opravljanju 
obstoječih pristojnosti se bo povečala predvsem potreba po kadrih 
pravne in ekonomske stroke. Financiranje tega organa bi moralo 
biti stalno in samostojno, kot vir pa bi se lahko uporabili prihodki 
od pristojbin, ki se plačujejo za dovoljenja za storitve, uporabo 
frekvenc ter številk. 

Ker je vpliv uporabnikov na delovanje operaterjev in državnih 
organov majhen, ga poskušajo države povečati in z raznimi ukrepi 
zavarovati uporabnike. Tudi pravni red EU določa, da se je treba 
o zadevah, povezanih z razpoložljivostjo, kakovostjo in namenom 
javnih telekomunikacijskih storitev, posvetovati z zainteresiranimi 
predstavniki operaterjev, uporabnikov, porabnikov, proizvajalcev, 
ponudnikov in izvajalcev storitev ter upoštevati njihove poglede. 

Veljavne določbe na področju zaščite osebnih podatkov so precej 
skope, delno so usklajene z mednarodnimi sporazumi in drugo 
zakonodajo; treba jih bo prilagoditi liberaliziranem okolju (ne samo 
za javne storitve), dopolniti z določbami novih direktiv, vse bistvene 
določbe pa ajeti v zakonu. 

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

Imeniki in služba informacij o naročnikih oziroma njihovih številkah 
so vir informacij, ki so pogoj za nemoteno delovanje 
telekomunikacij, služijo pa lahko tudi drugim namenom. Sedanji 
zakon v 12. členu predpisuje, da morajo izvajalci javnih 
telekomunikacijskih storitev zagotavljati in izdajati imenike 
naročnikov svojih storitev ter v ta namen zbirati določene osebne 
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podatke. Določbe bo treba prilagoditi liberaliziranem okolju i" 
pooblastiti regulativni organ, da določi obliko zapisa. Obvezati bi 
bilo treba tudi ponudnike, da posredujejo podatke, in zagotoviti; 
da deluje vsaj ena služba informacij o vseh javnih naročnikih, k' 
mora biti dostopna tudi iz javnih govorilnic. 

Potrebe telekomunikacijskega nadzora se z razvojem področja 
telekomunikacij in telekomunikacijskega trga spreminjajo. Vedno 
manj je pomemben nadzor telekomunikacijskega omrežja i" 
tehničnih rešitev. Pomemben postaja predvsem nadzor delovanj8 

telekomunikacijskega trga in izvajanje predpisov, ki delovanj® 
trga urejajo. Večina zahodnih držav združuje nadzo' 
telekomunikacij v regulativnih organih. 

2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA HITRI POSTOPEK: 

Predlagatelj predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, d' 
predlog zakona o telekomunikacijah obravnava po hitre"1 

postopku, ker to v skladu z 201. členom Poslovnika Državneg8 

zbora Republike Slovenije zahtevajo izredne potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti» 
procesu prevzemanja pravnega reda EU in je umeščen v Držav"' 
program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda do konca 
leta 2000, pri čemer je do tega roka potrebno za njegovo izvajanj® 
sprejeti še 20 podzakonskih predpisov. Področje telekomunikacij 
je Republika Slovenija kot prvo začela usklajevati z zahteva"11 

EU. Usklajevanje na strokovni ravni je bilo opravljeno že v 

pripravljalni fazi predloga zakona, zato menimo, da je hitri postopa 
sprejemanja zakona mogoč. Pravočasno sprejetje tega zakon' 
bo pomenilo pomemben element pri presoji usposobljeno^1 

Republike Slovenije za polnopravno članstvo v prvi skupi"1 

kandidatk. Pri tem je treba poudariti, da EU pri prilagajanju na te"1 

področju ne dopušča nobenih odstopanj in prehodnih obdobi 
Pomembnost področja, ki ga ureja omenjeni predlog zakona s8 

kaže tudi zato, ker je poudarek odločitve Evropskega sveta 1 

Helsinkih decembra 1999 EU sedaj eEuropa, poudarek n8 

informacijah in komunikaciji. Skupni evropski trg in euro sta ž{ 

dosežena, sedaj pa je prioriteta na zagotovitvi informacijs^ 
Evrope in učinkovite komunikacije, ki je glavni in najpomembne)5' 
temelj za gospodarski in vsestranski razvoj EU. Zaradi skokovi"'1 

razvojnih značilnosti telekomunikacij je Evropa že v fazl 

sprejemanja novih direktiv, ki naj bi stopile v veljavo na podroc]" 
držav članic leta 2002. Razvoj gre v smeri še obsežnejš8 

liberalizacije telekomunikacijskega trga, kar je razlog za še hitrejš8 

ukrepanje s strani našega pravnega reda v smeri čim veži® 
liberalizacije, uvajanja konkurence na telekomunikacijskem trg11 

ki ju morajo v največji meri oblikovati tržni odnosi sami. 

Dodaten razlog za hitri postopek je tudi rok, ki ga je Ustav"1' 
sodišče Republike Slovenije naložilo za ureditev načina in pogoj6' 
pod katerimi se povrnejo vlaganja lokalnih skupnosti in posamez"'" 
investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji zakona so: 
1. z dolgoročnim, stabilnim in pospešenim razvoje'' 

telekomunikacij v Sloveniji zagotoviti zaneslji1'® 
telekomunikacijske storitve, katerih ponudba bo usklajena • 
pričakovanji uporabnikov in potrebami informacijske družb8 

2. vsem zagotoviti dostop do univerzalnih telekomunikacijs'*' 
storitev po dostopni ceni, 

3. zaščititi interese porabnikov in drugih uporabnik"1 

telekomunikacijskih storitev, vključno z zašč',! 

telekomunikacijske tajnosti in zasebnosti, 
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4- zagotoviti in pospeševati učinkovitost in konkurenco med 
operaterji, 

5- zagotoviti učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in 
telekomunikacijskega številčenja. 

Načela: 
" Popolna liberalizacija telekomunikacijskega trga, 
" zagotovitev odprtosti omrežij, 
' upoštevanje prednosti koristi uporabnikov, 
"harmonizacija s pravnim redom EU, 
" zagotovitev javnosti dela, preglednosti postopkov in objave 

Pogojev državne uprave. 
' zagotavljanje enakih možnosti udeležencev, 
' spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg, 
" Preprečevanje izkoriščanja prevladujočega položaja na trgu in 

Preprečevanje drugih zlorab na trgu, 
' nadzor in reguliranje konkurence. 

4-POGLAVITNE REŠITVE 

Rešitve zakona izhajajo iz pravil liberaliziranega 
telekomunikacijskega trga kot se uveljavljajo v Evropi in drugje 
Po svetu. Prek načel predloga zakona je upoštevan pravni red 

in način obravnave zadev. Zgradba zakona pa se marsikje 
deduje po podobnem nemškem in avstrijskem zakonu, ker je 
stanje pri nas na področju telekomunikacij še vedno najbolj 
Primerljivo s tema dvema državama. Primarno zakon obravnava 
vse "klasične telekomunikacije" vključno z radijskimi zvezami ter 
e'®ktromagnetno združljivostjo, kot je to tudi urejeno v veljavnem 
*akonu. 
pfedlog zakona se poskuša izogniti obravnavi različnih 
sPecializiranih telekomunikacijskih storitev, poskuša biti 
tehnološko neodvisen. Zato obravnava le glavne skupine omrežij 
1,1 storitev t.j. fiksno telefonsko omrežje in storitve, mobilno radijsko 
°Pirežje in storitve, satelitske telekomunikacije kot posebno zvrst 
^obilnih radijskih omrežij, zakupljene vode ter zasebna omrežja. 
Te'ekomunikacijsko dejavnost lahko opravlja vsakdo, ki upošteva 
P°9oje, določene v zakonu in ustreza določbam zakona, 
^javnost se opravlja ali na podlagi dovoljenja ali na podlagi 
P^glasitve. Dovoljenje potrebuje operater, ki opravlja fiksne javne 
,etefonske storitve in mobilne javne radijske storitve. Dovoljenje 
lzđa Agencija na podlagi določb zakona o splošnem upravnem 
Postopku.. Dovoljenje se izda po opravljenem javnem razpisu, 
adar je tako določeno z zakonom. Agencija lahko zavrne izdajo 

Moljenja le v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni 
ted ali varnost države, ali če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje 
Po9ojev, ki jih zahteva Agencija na podlagi predloga zakona. 

Radnja, postavitev, obratovanje in vzdrževanje javnih 
telekomunikacijskih omrežij je v skladu s predpisi v javno korist in 
^ora biti načrtovano tako, da so posegi v zasebno lastnino čim 
Manjši. Operater mora zato na tujem zemljišču pridobiti služnost 
vpeljave, če potrebuje pravico na tujem zemljišču brez časovne 
0rT|ejitve ali ustrezno obligacijsko pravico, če potrebuje pravico 
na tujem zemljišču za določen čas. Pri tem se služnost vpiše v 
^6rnljigko knjigo. V predlogu zakona so posebej urejeni primeri, 

operater namerava graditi javno telekomunikacijsko omrežje 
a Zemljišču, ki je v lasti države, občine ali druge osebe javnega 

Ptava, oziroma na zemljišču, ki je namenjeno javni uporabi, 
'^ajanju javne službe oziroma drugih javnih funkcij. 

podlog zakon je naravnan na pospeševanje konkurence in na 
a9otavljanje dobrih poslovnih odnosov in v ta namen predlog 
akona uvaja načela, ki jih mora izvrševati predvsem Agencija in 
^9i državni organi: 

- zagotavljanje enakih možnosti udeležencev, 
- spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg, 
- preprečevanje izkoriščanja pomembne tržne moči operaterja in 

preprečevanje drugih zlorab na trgu, 
- zagotavljanje odprtosti telekomunikacijskih omrežij, 
- spremljanje in reguliranje konkurence ter reševanje sporov med 

udeleženci na trgu, 
- pospeševanje in uvajanje novih tehnik in tehnologij. 

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

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

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

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

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

Ureditev upravljanja radijskega spektra povzema dosedanje 
rešitve. Pomembnejše spremembe so, da glavni instrument 
upravljanja radijskega spektra ni več radijsko dovoljenje temveč 
dovoljenje za dodelitev frekvenčnega pasu ali frekvenc v uporabo, 
opuščena je zahteva za dovoljenje pri nabavi radijske postaje. 
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Izdaja dovoljenj za uporabo frekvenčnega pasu ali frekvence se 
opravi na podlagi javnega razpisa, nadzor nad uporabo radijskih 
naprav bo opravljala Agencija. Vlada Republike Slovenije sprejme 
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim določi 
radiofrekvenčne pasove namenjene posameznim radijskim 
storitvam in drugim uporabnikom. Hkrati določi tudi pogoje za 
uporabo radiofrekvenčnih pasov. Dovoljenja ni potrebno pridobiti 
za uporabo frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki so v načrtu 
razporeditve frekvenc predvideni izključno za potrebe obrambe... 

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

Predlog zakona predpisuje pristojbine, ki bodo pomenile temelj za 
financiranje administracije Agencije, za uporabo frekvenc ali 
frekvenčnih pasov, uporabo številčnega prostora in za dovoljenja. 
Višina pristojbine je odvisna od stroškov postopka. 

Agencija je samostojna in politično ter finančno neodvisna 
organizacija za področje telekomunikacij.Temeljna naloga Agencije 
je zagotavljanje preglednega in nepristranskega delovanja 
telekomunikacijskega trga. 

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

Agencijo vodi, predstavlja ter zastopa direktor. Predlog zakona 
predvideva financiranje preko proračunskega sklada za 
telekomunikacije, katerega vir sredstev bodo pomenili prihodki 
od pristojbin za dovoljenja, frekvence in številke. 

Poslovanje in organizacijo Agencije podrobneje ureja statut, ki ga 
izda direktor Agencije in potrdi Vlada Republike Slovenije po 
predhodnem mnenju Sveta za telekomunikacije. 

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

V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah ima 
minister, pristojen za telekomunikacije pravico, da odredi 
dejavnosti, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski operaterji za 
potrebe sanacije nastalih razmer in odškodnino. 

Zaupnost telekomunikacij se nanaša na vsebino prenesenih 
sporočil v telekomunikacijskih omrežjih oziroma pri uporabi 
telekomunikacijskih storitev, na dejstva in okoliščine, v katerih so 
sporočila prenesena, na dejstvo, ali je ali pa je bil nekdo udeležen 
pri tem procesu in na dejstva in okoliščine neuspešnih poskusov 
vzpostavljanja zvez. Vsak operater in vsakdo vključen v aktivnosti 
operaterjev je dolžan varovati zaupnost telekomunikacij. Taka 
dolžnost operaterja traja tudi po koncu dejavnosti, pri kateri jo je 
bil dolžan varovati. 

Prepovedane so vse oblike nadzora, prestrezanja sporočil javnih 
telekomunikacijskih omrežij. Prepovedano je tudi posredovanje 
sporočil. Odstop od omenjene prepovedi je mogoč le v določbah 
zakona opisanih primerih. 

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

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

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

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

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

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

1. člen 
(vsebina zakona) 

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

2. člen 
(namen zakona) 

Namen tega zakona je: 

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

3. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo: 

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

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

3. Fiksno javno telefonsko omrežje je javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki se uporablja delno ali v celoti za zagotavljanje fiksnih 
javnih telefonskih storitev. 

M 
4. Javne satelitske storitve so javne telekomunikacijske storitve, 
ki se zagotavljajo s pomočjo satelitske radijske opreme. 

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

6. Javno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko 
omrežje, ki je dostopno javnosti. 

7. Medomrežna povezava je vrsta omrežnega dostopa, ki 
omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih omrežij 
tako, da lahko uporabniki, priključeni na različna 
telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno 
medsebojno komunicirajo. 

8. Mobilno javno radijsko omrežje je javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki se uporablja za zagotavljanje mobilnih javnih 
telekomunikacijskih storitev 

9. Mobilne javne radijske storitve so javne telekomunikacijske 
storitve, namenjene mobilni uporabi. 

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

11. Omrežni dostop je fizična in logična povezava terminalske ali 
druge opreme s telekomunikacijskim omrežjem ali z njegovim 
delom kot tudi fizična in logična povezava enega 
telekomunikacijskega omrežja z drugim ali deli tega omrežja z 
namenom pridobitve dostopa do funkcij tega telekomunikacijskega 
omrežja ali do telekomunikacijskih storitev, ki jih tako omrežje 
omogoča. 

12. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki in njihova 
dostopovna tehnična specifikacija, ki so del javnega 
telekomunikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do javnega 
telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev in za učinkovito 
povezavo skozi to javno omrežje. 

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

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

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

16. Številka je niz znakov oziroma števk, črk ali drugih simbolov, 
lahko tudi v medsebojni kombinaciji, ki služi za pridobitev 
omrežnega dostopa ali za identifikacijo omrežja, operaterja, 
omrežne priključne točke ali drugega elementa omrežja. 

17. Telekomunikacije so oddajanje, prenašanje, sprejemanje in 
usmerjanje vseh vrst sporočil v obliki signalov, glasu, slike ali 
zvokov s primernimi tehničnimi sredstvi. 

18. Telekomunikacijsko omrežje so prenosni sistemi, lahko tudi 
centrale in druga oprema, ki omogoča prenos signalov med 
določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, radijskih, 
optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim 
spadajo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in 
podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko 
radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo, in se med drugim 
uporablja za zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev. 
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19. Telekomunikacijske storitve so storitve, ki se delno ali v celoti 
zagotavljajo s prenosom in usmerjanjem telekomunikacijskih 
sporočil, vključno s storitvami zakupljenih vodov. 

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

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

22. Uporabniki so pravne ali fizične osebe, ki uporabljajo ali 
zahtevajo telekomunikacijske storitve kot končni uporabniki, ali 
telekomunikacijski operaterji kot uporabniki telekomunikacijskih 
storitev drugih. 

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

24. Zakupljeni vodi so vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki 
uporabniku omogočajo transparentne prenosne povezave med 
omrežnimi priključnimi točkami brez funkcije preklapljanja, ki bi 
bila uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega voda. 

II. PROCESNE DOLOČBE 

Splošna vprašanja 

4. člen 
(postopek) 

(1) Agencija izdaja dovoljenja in druge posamične akte po zakonu, 
ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

(2) Zoper akte iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, razen če ta 
zakon ne določa drugače, dopusten pa je upravni spor. 

5. člen 
(javni razpis) 

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

1. Postopek javnega razpisa 

1. Javni razpis 

6. člen 
(uporaba določb) 

(1) V postopku javnega razpisa se ne uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o Izločitvi. 

(2) V postopku javnega razpisa se primerno uporablja zakon, ki 
ureja javna naročila, in sicer glede postopka, ki se nanaša na 

oddajo naročil brez predhodnih omejitev, v kolikor ta zakon ne 
določa drugače. 

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

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

7. člen 
(sklep o uvedbi javnega razpisa) 

(1) Ko se stečejo v tem zakonu določeni pogoji za uvedbo 
postopka javnega razpisa, sprejme Agencija sklep o uvedbi 
postopka javnega razpisa. 

(2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora najmanj vsebovati: 

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

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

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

(5) Sklep o uvedbi javnega razpisa se po objavi javnega razpisa 
ne sme spreminjati ali dopolnjevati. 

(6) Sklep o uvedbi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

8. člen 
(rok za predložitev ponudb) 

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

(2) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

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

(4) Agencija ne sme prevzeti ponudbe, spremembe ponudbe, 
dopolnitve ponudbe ali nadomestitve ponudbe prispele na javni 
razpis po izteku roka za predložitev, temveč jih mora poslati 
nazaj ponudniku. 
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(5) Agencija mora seznam ponudnikov in predložene ponudbe 
čuvati kot poslovno skrivnost do konca roka za predložitev 
ponudb. 

9. člen 
(razpisna dokumentacija) 

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

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

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

10. člen 
(posebne določbe o javnem odpiranju ponudb) 

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

(2) V sklepu o uvedbi javnega razpisa lahko Agencija odloči, da 
posamezen javni razpis uspe, če nanj prispe drugo določeno 
najmanjše število ponudb. 

11. člen 
(pregled in ocenjevanje ponudb) 

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

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

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

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

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

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

'7) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo ne sme izbrati 
Ponudnika, ki bi bil sicer najugodnejši po merilih določenih v razpisni 

dokumentaciji, če bi ta izbira pomenila omejevanje konkurence. 

12. člen 
(uvedba upravnega postopka) 

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

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

13. člen 
(omejitve dokazovanja) 

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

14. člen 
(odločba/dovoljenje) 

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

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

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

15. člen 
(prekinitev postopka) 

(1) Agencija je zavezana o ponudbah odločiti v šestih tednih od 
preteka roka za predložitev ponudbe. 

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

(3) O prekinitvi postopka izda Agencija sklep. 

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

16. člen 
(razveljavitev in sprememba dovoljenja) 

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

(2) V primerih, kadar ta zakon določa, da se dovoljenje lahko 
spremeni, Agencija izda novo dovoljenje, s katerim se izdano 
dovoljenje v celoti razveljavi. 

(3) Če ta zakon določa, da se dovoljenje lahko po uradni dolžnosti 
spremeni ali razveljavi, je Agencija dolžna najprej izvesti postopek 
za spremembo dovoljenja. 

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

(1) Dovoljenje se lahko vsak čas spremeni na predlog imetnika 
dovoljenja. 

(2) Kadar ta zakon tako določa, se lahko dovoljenje spremeni tudi 
po uradni dolžnosti. 

(3) Novo dovoljenje, ki je bilo izdano na predlog imetnika dovoljenja, 
lahko drugače določi pravice in obveznosti le tistega imetnika 
dovoljenja, ki je ta predlog podal. 

(4) Dovoljenje, ki se v skladu s tem zakonom izda na podlagi 
javnega razpisa, se lahko spremeni po uradni dolžnosti ali na 
predlog imetnika dovoljenja, v okviru pogojev določenih v javnem 
razpisu. 

18. člen 
(začetek postopka za spremembo dovoljenja) 

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

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

19. člen 
(postopek spremembe dovoljenja) 

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

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

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

20. člen 
(razveljavitev dovoljenja) 

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

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

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

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

21. člen 
(posledice razveljavitve) 

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

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

(3) Če zakon tako določa, ima imetnik dovoljenja, katerega 
dovoljenje je bilo razveljavljeno, pravico do odškodnine, ki jo krije 
Agencija. Pravico do te odškodnine ima tudi imetnik dovoljenja, 
katerega dovoljenje je bilo razveljavljeno z izdajo novega dovoljenja, 
če je bil postopek začet po uradni dolžnosti in je z zakonom tako 
določeno. 

22. člen 
(prenehanje veljavnosti dovoljenja) 

(1) Veljavnost dovoljenja preneha po samem zakonu ali z 
razveljavitvijo. 

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

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

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

III. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

IN TELEKOMUNIKACIJSKE 

STORITVE 

1. Telekomunikacijsko omrežje 

23. člen 
(gradnja in obratovanje 

telekomunikacijskega omrežja) 

(1) O začetku gradnje ali obratovanja javnega telekomunika- 
cijskega omrežja, o njegovem prenehanju in spremembi je treba 
obvestiti Agencijo. 

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

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

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni potrebno 
obvestilo o začetku gradnje in obratovanju telekomunikacijskih 
omrežij, ki so namenjena in se uporabljajo izključno za potrebe 
varnosti in obrambe države ter za potrebe varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. 
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(5) Pri načrtovanju in obratovanju telekomunikacijskih omrežij, ki 
so predvidena za povezovanje z javnimi omrežji ali za nuđenje 
javnih telekomunikacijskih storitev, je treba zagotoviti, da ustrezajo 
veljavnim tehničnim predpisom in standardom glede varnosti 
delovanja omrežja, celovitosti omrežja, medsebojnega delovanja 
storitev ter pogojev priključevanja terminalske opreme. 

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

(7) Za rekonstrukcijo se ne štejejo dela, s katerimi se opravi 
zamenjava ali nadgradnja programske opreme in zamenjava ali 
dogradnja obstoječih telekomunikacijskih objektov in naprav, če 
se z njimi ne menja namembnost gradbenih objektov, v katera so 
vgrajene, ne spreminja njihova velikost in obremenitev temeljnih 
tal in ne povečuje vpliv na življenjsko in naravno okolje, promet in 
sosednje objekte. Za rekonstrukcijo se tudi ne šteje nadomestitev 
podzemnih telekomunikacijskih napeljav v že zgrajeni (kabelski) 
kanalizaciji in nadomestitev nadzemnega telekomunikacijskega 
omrežja, vključno z nadomeščanjem nosilnih drogov ter kabelskih 
omaric v enakih ali manjših velikostih. 

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

2. Telekomunikacijske storitve 

24. člen 
(opravljanje telekomunikacijskih storitev) 

(1) O začetku, spremembi ali prenehanju opravljanja javnih 
telekomunikacijskih storitev je potrebno pisno obvestiti Agencijo. 

(2) Pred začetekom opravljanja fiksnih javnih telefonskih storitev, 
mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam 
upravlja, je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije. 

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

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

3. Obvestilo Agenciji: 

25. člen 
(pisno obvestilo) 

(1) Obvestilo iz 23. in 24. člena tega zakona mora vsebovati 
Podrobnosti o vrsti omrežja oziroma storitev kot tudi tehnične in 
obratovalne lastnosti in podatke ter dokazila o izpolnjevanju 
Predpisanih pogojev. 

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

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

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

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

4. Dovoljenje 

26. člen 
(pogoji) 

(1) Dovoljenje iz drugega in četrtega odstavka 24. člena tega 
zakona se izda pravni in fizični osebi, ki je ustrezno finančno, 
kadrovsko in tehnično usposobljena in ki: 

1. je registrirana za opravljanje telekomunikacijskih storitev; 
2. ima strokovno usposobljene delavce za opravljanje storitev, 

za katere želi pridobiti dovoljenje; 
3. razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže, da jih lahko dobi v 

obsegu, potrebnem za opravljanje storitev; 
4. ji v zadnjih desetih letih pred vlogo za izdajo dovoljenja le-to ni 

bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke 
drugega odstavka 30. člena. 

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

(3) Dovoljenje izda Agencija. 

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

(5) Dovoljenje se izda za določen čas, vendar največ za 15 let. 

(6) Imetnik dovoljenja je dolžan sporočiti Agenciji v roku 30 dni od 
nastale spremembe in sicer: 

1. spremembo v sodnem registru, pravno nasledstvo in uvedbo 
stečaja ali likvidacijskega postopka za pravne osebe; 
2. spremembo v davčnem registru za fizične osebe. 

(7) Po izteku časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano, ga 
Agencija podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku 
dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. 

(8) Število izdani dovoljenj je neomejeno, razen v primerih, ko bi 
to onemogočilo učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra. 

27. člen 
(vsebina dovoljenja) 

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

28. člen 
(prenos dovoljenja) 

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

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

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov Agencija dovoljenje spremeni 
skladno z določbami 17. člena tega zakona. 

29. člen 
(sprememba dovoljenja) 

(1) Agencija lahko dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih 
storitev po uradni dolžnosti spremeni skladno z določbami 17. 
člena tega zakona: 

1. če je to nujno zaradi učinkovite uporabe radiofrekvenčnega 
spektra v javno korist, 

2. če to zahtevajo mednarodni sporazumi. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko Agencija dovoljenje 
tudi razveljavi skladno z določbami 20. člena tega zakona. 

30. člen 
(razveljavitev dovoljenja) 

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

(2) Agencija dovoljenje razveljavi po uradni dolžnosti, če 

1. imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev iz 26. člena tega 
zakona, 
2. je vloga vsebovala neresnične podatke, 
3. imetnik dovoljenja ne odpravi pomanjkljivosti v roku, določenem 
z odločbo pooblaščene osebe Agencije, s katero je bila odrejena 
odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, 
4. imetnik dovoljenja ne prične opravljati storitev, ki so predmet 
dovoljenja v enem letu po izdaji dovoljenja, če ni v dovoljenju 
drugače določeno, 
5. pristojbina za dovoljenje kljub opozorilu ni plačana, 
6. je imetnik dovoljenja ravnal v nasprotju z določbami poglavja o 
zagotavljanju konkurence in odprtosti omrežja, 
7. imetnik dovoljenja ne izvaja določb 126. člena tega zakona. 

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

31. člen 
(prenehanje dovoljenja) 

(1) Dovoljenje preneha: 

1. s potekom roka, za katerega je bilo izdano, če se ne podaljša, 
2. če je prenehal obstajati imetnik dovoljenja pa ni bil izveden 
prenos na podlagi 2. odstavka 28. člena tega zakona, 
3. z razveljavitvijo dovoljenja skladno z določbami 30. člena tega 
zakona. 

(2) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka izda Agencija 
odločbo, s katero ugotovi prenehanje dovoljenja. 

i 

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

(1) Na podlagi obvestila Agenciji iz prvega odstavka 23. člena in 
prvega odstavka 24. člena tega zakona se plača pristojbino. 

(2) Za dovoljenje iz drugega in četrtega odstavka 24. člena tega 
zakona imetnik dovoljenja plačuje pristojbino. 

(3) Način izračuna pristojbine iz prejšnjih odstavkov predpiše 
minister, pri čemer upošteva zlasti strošek postopka izdaje 
dovoljenj. 

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

(5) Za dovoljenje za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev 
po omrežju, ki ga operater sam opravlja imetnik poleg letne 
pristojbine plača tudi pristojbino v enkratnem znesku. 

IV. RADIOFREKVENČNI SPEKTER 

33. člen 
(upravljanje radiofrekvenčnega spektra) 

(1) Radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina. 

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

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

(4) Podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov za potrebe 
varnosti in obrambe države, so javni. 

34. člen 
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov) 

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

(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka Vlada določi tudi pogoje za 
uporabo radiofrekvenčnih pasov ter druga vprašanja, povezana 
z njihovo uporabo. 
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(3) Predlog načrta razporeditve radiofrekvenčnih pasov pripravi 
Agencija v skladu z mednarodnimi sporazumi in ob upoštevanju 
potreb varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter ga predloži ministru, pristojnemu za 
telekomunikacije. 

35. člen 
(načrti uporabe frekvenc) 

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

(2) Načrte iz prejšnjega odstavka sprejme Agencija. 

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

36. člen 
(uporaba frekvenc) 

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

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

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

37. člen 
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi) 

(1) Odločbo o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnega pasu izda 
Agencija ob upoštevanju določb aktov iz 34. in 35. člena tega 
zakona na podlagi postopka, ki ga ureja 4. člen tega zakona. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se odločba o 
dodelitvi frekvenc ali frekvenčnega pasu za opravljanje javnih 
mobilnih radijskih storitev izda na podlagi postopka, ki ga ureja 5. 
do 14. člen tega zakona. 

(3) Odločba o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnih pasov, ki so v 
načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov namenjeni za storitve 
radiodifuzije, se izda na podlagi javnega razpisa, skladno z 
določbami 5. do 14. člena tega zakona. 

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

38. člen 
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi frekvenc ali 

frekvenčnih pasov, namenjene za preizkuse ali za 
prireditve) 

k 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se odločba o dodelitvi 
frekvence ali frekvenčnih pasov za potrebe meritev, atestiranja 

in drugih preizkusov radijske opreme izda na podlagi 4. člena 
tega zakona. 

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

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

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

(5) Imetnik odločbe o dodelitvi frekvence ali frekvenčnega pasu 
je dolžan sporočiti Agenciji v roku 30 dni od nastale spremembe 
in sicer: 

- spremembo v sodnem registru, pravno nasledstvo in uvedbo 
stečaja ali likvidacijskega postopka za pravne osebe, 
spremembo v davčnem registru in prenehanje obstoja za 
samostojne podjetnike, 
spremembo naslova in smrt fizične osebe. 

39. člen 
(pogoji za izdajo odločbe o dodelitvi) 

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

(2) Agencija zavrne izdajo odločbe o dodelitvi, če ugotovi, da: 

1. vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih razlogov, 
2. dodelitev frekvence ne bi bila skladna z akti iz 34. in 35. člena 
tega zakona, 
3. bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita uporaba 
radlofrekvenčnega spektra ali delovanje druge telekomunikacijske 
opreme, 
4. je vlagatelj v preteklosti večkrat kršil določbe tega zakona 
oziroma odločbe o dodelitvi ali ni poravnal zapadlih pristojbin za 
uporabo radijskih frekvenc, 
5. bi z dodelitvijo frekvence signal radijske opreme povzročil 
nesprejemljive motnje v drugi radijski opremi, sprejemnikih ali 
električnih oziroma elektronskih sistemih. 

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

40. člen 
(vsebina odločbe o dodelitvi) 

(1) Odločba o dodelitvi frekvence ali frekvenčnega pasu vsebuje 
predvsem: 

1. podatke o imetniku pravice uporabe frekvence ali frekvenčnega 
pasu, 
2. frekvenco ali frekvenčni pas, ki se dodeli, 
3. območje pokrivanja, 
4. čas veljavnosti odločbe o dodelitvi in 
5. pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi frekvenc ali 
frekvenčnega pasu. 
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(2) Minister podrobneje predpiše vsebino odločbe o dodelitvi iz 
prejšnjega odstavka. 

41. člen 
(dodelitev frekvenc za opravljanje mobilnih javnih 

radijskih storitev) 

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

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija uporabo frekvence 
dodeli po postopku in pod pogoji določenimi za izdajo odločbe o 
dodelitvi iz 37. do 40. člena. 

(3) Pri dodelitvi uporabe frekvence z dovoljenjem za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev se glede uporabe frekvence 
uporabljajo določbe 42. do 45. člena. 

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

42. člen 
(podaljšanje odločbe o dodelitvi) 

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

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

43. člen 
(prenos odločbe o dodelitvi) 

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

44. člen 
(sprememba odločbe o dodelitvi) 

(1) Agencija lahko odločbo o dodelitvi frekvenc ali frekvenčnih 
pasov po uradni dolžnosti spremeni skladno z določbami 17. 
člena tega zakona: 

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

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda novo odločbo 
o dodelitvi skladno z določbami 19. člena tega zakona, v katerem 
lahko določi tudi obseg in rok prilagoditve. 

(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka lahko Agencija izjemoma 
podaljša veljavnost odločbe o dodelitvi, če so zaradi prilagoditev 

iz prejšnjega odstavka stroški prilagoditve nesorazmerno posegli 
v koristi, ki jih ima imetnik odločbe o dodelitvi. 

(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija odločbo 
o dodelitvi tudi razveljavi skladno z določbami 20. člena tega 
zakona. 

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

45. člen 
(razveljavitev odločbe o dodelitvi) 

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

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

1. je vloga za odločbo o dodelitvi vsebovala neresnične podatke, 
2. imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz 39. člena tega zakona, 
3. imetnik ne odpravi pomanjkljivosti v roku določenem z odločbo 
Agencije, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih 
pomanjkljivosti, 
4. pristojbina za uporabo frekvenc kljub opozorilu ni plačana, 
5. niso izpolnjeni predpisani pogoji za radiodifuzne frekvence, 
6. se dodeljene frekvence ne uporabljajo v skladu s pogoji iz tega 
zakona oziroma iz odločbe o dodelitvi, 
7. z dodelitvijo frekvence signal radijske opreme povzroča 
nesprejemljive motnje drugi radijski opremi, sprejemnikom ali 
električnim oziroma elektronskim sistemom. 

46. člen 
(prenehanje odločbe o dodelitvi) 

(1) Odločba o dodelitvi preneha: 

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

(2) V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka izda Agencija 
odločbo, s katero ugotovi prenehanje odločbe o dodelitvi. 

47. člen 
(plačilo za dodelitev - pristojbina) 

(1) Za dodeljene frekvence oziroma frekvenčne pasove se 
plačuje letna pristojbina. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pristojbina ne 
plačuje za uporabo frekvenc in frekvenčnih pasov za primere iz 
2. in 3. odstavka 36. člena tega zakona in za uporabo frekvenc in 
frekvenčnih pasov namenjenih izključno za potrebe varnosti, 
obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami- 
Ta pristojbina se ne plačuje za uporabo frekvenc in frekvenčnih 
pasov, ki so skladno z akti iz 34. in 35. člena namenjeni za 
radioamatersko dejavnost. 
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(3) Višina pristojbine je odvisna od območja pokrivanja ali gostote 
prebivalstva na območju pokrivanja ali frekvence ali širine 
frekvenčnega pasu ali kombinacije naštetih. Minister predpiše 
način izračuna višine pristojbine. 

48. člen 
(skupna uporaba antenskih objektov) 

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

(2) Če ne pride do dogovora iz prejšnjega odstavka, odloči o tem 
Agencija v skladu z 110. členom tega zakona. 

V. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE 

49. člen 
(omejitev posegov v zasebno lastnino) 

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

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

(3) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v 
javno korist lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno zaradi 
gradnje novih objektov in naprav, ki sestavljajo telekomunikacijsko 
omrežje. 

(4) Lastninska ali druga stvarna pravica se odvzame ali omeji po 
postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev 
nepremičnin, razen če ta zakon ne določa drugače. 

50. člen 
(pridobitev pravice na tujem zemljišču) 

(1) Operater, ki mora zgraditi ali rekonstruirati tiste objekte in 
naprave, ki sestavljajo telekomunikacijsko omrežje in za katere 
je v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditve predpisano 
gradbeno dovoljenje, a ni lastnik napremičnin, na katerih naj bi bili 
takšni objekti oziroma naprave postavljene oziroma zgrajene, 
lahko v postopku razlastitve nastopa kot razlastitveni 
upravičenec. 

(2) Operater, ki mora izvesti dela iz 7. in 8. odstavka 23. člena 
tega zakona na tuji nepremičnini, ali ki mora že zgrajene objekte 
in naprave, ki sestavljajo telekomunikacijsko omrežje med seboj 
povezati in zato na tuji nepremičnini izvesti podzemne ali nadzemne 
telekomunikacijske napeljave in postaviti določene objekte in 
naprave, ki so v zvezi z navedenimi napeljavami (v nadaljevanju 
besedila: sekundarno telekomunikacijsko omrežje), mora za 
postavitev, napeljavo in obratovanje oziroma vzdrževanje 
sekundarnega telekomunikacijskega omrežja pridobiti služnost 
napeljave, če potrebuje takšno pravico brez časovne omejitve, 
lahko pa tudi samo pravico napeljave, če potrebuje takšno pravico 
le za določen čas oziroma čas, ki je potreben za izvedbo del. 

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

51. člen 
(služnost napeljave in pravice napeljave) 

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

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

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

(3) Pri izvrševanju upravičenj iz prvega odstavka tega člena 
mora operater ravnati tako, da le v najnujnejšem obsegu moti 
lastnika pri uživanju lastninske pravice, oziroma tako, da čim 
manj ovira redno uporabo zemljišča iz 58. člena za namen, določen 
v prostorskem ali drugem aktu. 

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

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

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

52. člen 
(ponudba) 

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

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

53. člen 
(prisilna omejitev lastninske pravice) 

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

54. člen 
(pogoji) 

(1) Agencija ugodi zahtevi za ustanovitev služnosti oziroma 
pravice napeljave: 

1. če je pridobitev te pravice za operaterja nujen pogoj za gradnjo 
javnega telekomunikacijskega omrežja, 
2. če je bilo pri načrtovanju javnega telekomunikacijskega omrežja 
upoštevano načelo iz drugega odstavka 49. člena in 
3. če izvrševanje služnosti oziroma pravice napeljave ne bo 
bistveno oviralo lastnika pri uživanju lastninske pravice. 
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(2) Za bistveno oviranje pri uživanju lastninske pravice se šteje, 
če se lastniku onemogoči ali znatno oteži dostop do zemljišča ali 
objekta na njem ali opravljanje gospodarske dejavnosti, ali če se 
znatno zmanjša vrednost zemljišča oziroma objekta na njem. 

(3) Služnost oziroma pravica napeljave se ustanovi v takšnem 
obsegu in za takšno časovno obdobje, kot je nujno potrebno za 
gradnjo oziroma postavitev, vzdrževanje in obratovanje javnega 
telekomunikacijskega omrežja. 

55. člen 
(začetek izvrševanja) 

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

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

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

56. člen 
(pravna sredstva) 

(1) O pritožbi zoper odločbo o ustanovitvi služnosti oziroma 
pravice napeljave odloča ministrstvo. 

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

57. člen 
(zemljišča v javni lasti in zemljišča 

namenjena javni uporabi) 

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

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

58. člen 
(ustanovitev služnosti oziroma pravice napeljave na 

javnem zemljišču) 

(1) Če v 30 dneh po prejemu pisne ponudbe upravljavec ne 
pristane na sklenitev pogodbe, lahko operater od Agencije zahteva 
ustanovitev služnosti oziroma pravice napeljave. 

(2) Agencija ustanovi služnost oziroma pravico napeljave, če 
ugotovi, da izvrševanje te pravice ne bo oviralo redne uporabe 
zemljišča za namen, za katerega je zemljišče predvideno, če se 

operater strinja, lahko Agencija na predlog upravljavca oziroma 
pristojnega organa ali nosilca javnega pooblastila v odločbi naloži 
operaterju ukrepe za zagotovitev redne uporabe zemljišča; če se 
operater s takimi ukrepi ne strinja, pa Agencija zahtevo operaterja 
za ustanovitev pravice napeljave zavrne. 

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

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

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

59. člen 
(prestavitev drugih napeljav) 

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

(2) V primeru, da je za prestavitev obstoječih drugih napeljav 
potrebna omejitev lastninske pravice, lahko operater nastopa kot 
predlagatelj omejitve lastninske pravice v skladu z zakonom. 

(3) Stroške premestitve v celoti krije operater. 

(4) Kasnejše graditve drugih napeljav je po možnosti treba opraviti 
tako, da ne vplivajo moteče na obstoječe telekomunikacijske vode. 

60. člen 
(subsidiarna uporaba zakona) 

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

61. člen 
(uporaba določb predpisov o razlastitvi) 

Glede vprašanj v zvezi s prisilno omejitvijo lastninske pravice, W 
s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja razlastitev. 

62. člen 
(skupna uporaba objektov) 

(1) Če na javnem ali zasebnem zemljišču nadaljna izgradnja 
telekomunikacijskih omrežij ni mogoča ali je mogoča samo 2 
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nesorazmerno velikimi stroški, se morajo operaterji dogovoriti o 
skupni uporabi objektov oziroma napeljav. 

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

VI. ZAGOTAVLJANJE KONKURENCE IN 

ODPRTOSTI OMREŽJA 

63. člen 
(splošne določbe) 

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

1. zagotavljati enake možnosti udeležencev, 
2. spodbujati nove ponudnike pri vstopu na trg, 
3. zagotavljati odprtost telekomunikacijskih omrežij, 
4. spremljati in spodbujati razvoj konkurence ter reševati spore 

med udeleženci na trgu v skladu s tem zakonom, 
5. preprečevati izkoriščanje pomembne tržne moči ali 

prevladujočega položaja in druge zlorabe na trgu in 
6. pospeševati uvajanje novih tehnologij. 

64. člen 
(operaterji s pomembno tržno močjo) 

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

(2) Šteje se, da ima operater pomembno tržno moč, če ima na 
ustreznem območju ali storitvenem segmentu trga več kot 
25 %-ni delež iste gospodarske dejavnosti, pri čemer se tržni 
delež operaterjev, ki so odvisna in obvladujoča podjetja v smislu 
*akona, ki ureja varstvo konkurence, upošteva skupaj in v celoti 
*a vse te operaterje. 

(3) Na podlagi kriterijev prvega odstavka tega člena lahko Agencija 
določi, da ima pomembno tržno moč tudi operater oziroma 
°Peraterji z manj kot 25 % določenega trga oziroma da operater 
a'i operaterji z več kot 25 % določenega trga nimajo pomembne 
,r*ne moči. 

'4) Agencija odloči o tem, da ima posamezen operater pomembno 
,r*no moč z odločbo po uradni dolžnosti ali na predlog stranke. 

(5) Agencija najmanj enkrat letno, po potrebi pa tudi pogosteje, 
°bjavi firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 
°*iroma naziv operaterjev s pomembno tržno močjo, in sicer po 
Posameznih telekomunikacijskih storitvah in območjih, kjer ti 
°Peraterjl te storitve opravljajo. 

65. člen 
(odprt dostop do omrežij) 

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

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

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

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

1. varnost obratovanja omrežja, 
2. vzdrževanje celovitosti omrežja, 
3. medsebojno delovanje storitev, 
4. zaščito podatkov, 
5. uporabo predpisov o varovanju okolja, 
6. racionalno rabo radiofrekvenčnega spektra. 

(5) Operater mora Agenciji in pravni oziroma fizični osebi, ki 
zahteva dostop do omrežja ali storitev sporočiti, zaradi katerih 
bistvenih zahtev je le-temu zavrnil ali omejil dostop do omrežja 
oziroma storitev. 

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

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

(8) Pogodbe in sporazumi, ki jih sklene operater iz prvega 
odstavka tega člena v nasprotju z določbami tega člena so nični. 

66. člen 
(vmesniki) 

(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev 
s pomembno tržno močjo morajo nuditi vmesnike, ki jih določajo 
standardi, katerih reference za posamezno vrsto storitev oziroma 
omrežja s svojim splošnim aktom določi Agencija in objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa nudijo tudi druge 
vmesnike. 

(2) Če uporabnik zahteva poseben vmesnik oziroma dostop, 
morajo operaterji s pomembno tržno močjo zahtevi ugoditi, če je 
le-ta razumna in ne vodi do diskriminacije uporabnikov. 
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(3) Zahtevo iz drugega odstavka tega člena lahko operater zavrne 
le, če je mogoče uporabiti drugačno možnost dostopa in je zahteva 
neprimerna glede razpoložljivih sredstev, potrebnih za uresničitev 
dostopa. 

(4) Preden zahtevo iz drugega odstavka tega člena zavrne, mora 
operater razloge za zavrnitev za vsak primer posebej pisno 
predložiti Agenciji. 

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

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

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

(8) Agencija objavi ukrepe iz prejšnjega odstavka v skladu z 108. 
členom tega zakona. 

67. člen 
(zakupljeni vodi) 

(1) Ponudnik zakupa vodov s pomembno tržno močjo je dolžan 
sam ali skupaj z drugimi operaterji na svojem delu trga ponuditi 
zadostne (minimalne) kapacitete vodov z vsemi vmesniki, 
predvidenimi s standardi v 66. členu. 

(2) Morebitni dogovor med operaterji o skupnem zagotavljanju 
kapacitet oziroma vmesnikov je veljaven le, če operaterji o tem 
obvestijo Agencijo. 

68. člen 
(fiksne javne telefonske storitve) 

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

(2) Agencija lahko na zahtevo predstavnikov organizacije 
uporabnikov ali na svojo pobudo naloži operaterju spremembo 
splošnih pogojev pogodbe ali nadomestil za prekinitve, če niso 
skladni z določbami tega zakona. 

(3) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega 
telefonskega omrežja, so dolžni na svojem delu trga ponuditi 
vrste vmesnikov s tehničnimi specifikacijami kot je predvideno v 
66. členu tega zakona. 

(4) Agencija lahko operaterjem fiksnega javnega telefonskega 
omrežja oziroma storitev postavi cilje glede kakovosti in ustrezne 

definicije, način njenega spremljanja oziroma merjenja ter način 
poročanja o rezultatih in jih objavi v skladu z 108. členom tega 
zakona. 

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

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

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

69. člen 
(mobilne javne radijske storitve) 

(1) 1. in 2. odstavek 68. člena tega zakona velja'tudi za operaterje 
mobilnih javnih radijskih storitev. 

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za 
operaterje mobilnih javnih radijskih storitev, ki kot sestavni del 
storitve ne omogočajo prenosa govora. 

70. člen 
(medomrežno povezovanje) 

(1) Operaterji si morajo prizadevati za omogočanje in zboljšanje 
medsebojnega komuniciranja uporabnikov različnih javnih 
telekomunikacijskih omrežij in se o medomrežnih povezavah 
dogovarjati z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih storitev 
in jim na njihovo povpraševanje dati ponudbo za medomrežno 
povezovanje ter omogočiti svojim uporabnikom, da lahko 
komunicirajo z drugimi uporabniki. 

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

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

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

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

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

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

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

(9) Odločba iz prejšnjega odstavka tega člena nadomesti 
sporazum o medomrežni povezavi, v kolikor in dokler stranke ne 
sklenejo o tem sporazuma, ki je usklajen s tem zakonom in odločbo. 

(10) Določba 8. odstavka 65. člena tega zakona se uporablja tudi 
za sporazume o medomrežnem povezovanju v skladu s tem 
členom zakona. 

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

(12) Če Agencija oceni, da vzorčna ponudba ne vsebuje vseh 
elementov ali ni sestavljena po načelih objektivnosti, nevezanosti, 
preglednosti, nediskriminacije ali stroškovne naravnanosti, ovira 
konkurenco ali ne ustreza drugim določbam tega zakona oziroma 
sprejetim mednarodnim sporazumom, naloži z odločbo operaterju, 
da ponudbo v določenem roku spremeni ali dopolni na način, kot 
je določeno v odločbi. 

VII. SPLOŠNI POGOJI IN CENE 

71. člen 
(predložitev, odobritev in 

objava splošnih pogojev in cen) 

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

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

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

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

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

(6) Če Agencija v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne izda 
in vroči stranki soglasja, se šteje, da je soglasje dano. 

(7) Agencija lahko po postopku, določenem s tem zakonom, naloži 
spremembo splošnih pogojev in cen, če je to potrebno zaradi 
varstva uporabnikov ali zagotovitve konkurence, tudi po tem, ko 
je bilo soglasje že dano. 

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

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

72. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene in z njimi povezani elementi telekomunikacijskih storitev 
morajo temeljiti na stroških učinkovitega zagotavljanja storitev in 
morajo biti za istovrstne storitve istega operaterja enake v vsej 
državi ali na vsem območju delovanja operaterja, če ta ne deluje 
v vsej državi. 

(2) Cene in z njimi povezani elementi storitev fiksnega telefonskega 
omrežja in storitev operaterjev s pomembno tržno močjo morajo 
obsegati dejanske stroške opravljanja posameznih storitev. 

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

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

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

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

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

(6) Ne glede na določbe tega člena lahko cene za osebe s 
posebnimi zahtevami (invalide) odstopajo od teh kriterijev. 
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(7) Vlada s predpisom določi metodologijo oblikovanja cen, s 
katero podrobneje uredi način izvrševanja zahtev tega zakona 
glede oblikovanja cen, na usklajen predlog ministrstva pristojnega 
za cene in ministrstva pristojnega za telekomunikacije. 

73. člen 
(splošni pogoji) 

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

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

(2) Predpis iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje tudi 
pogoje za zagotovitev učinkovite konkurence, tehnične pogoje, 
pogoje glede standardov in bistvenih zahtev, varovanja okolja in 
kakovosti zvez. 

74. člen 
(prepoved subvencioniranja) 

(1) Operaterji, ki opravljajo drugo gospodarsko dejavnost, pri 
kateri imajo na trgu prevladujoč položaj v smislu zakona, ki ureja 
varstvo konkurence, ali imajo pravico opravljati neko gospodarsko 
dejavnost oziroma uporabljati naravno dobrino ali drugo omejeno 
sredstvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo vsem (posebne ali 
izključne pravice), opravljajo telekomunikacijske storitve v pravno 
samostojni družbi. 

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

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

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

75. člen 
(računovodstvo) 

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev morajo za izvajanje 
določb o stroškovni naravnanosti cen zagotoviti ustrezno ločitev 
na organizacijski in računovodski ravni, da bo mogoče 
razporejanje prihodka, odhodka in stroška po posameznih 
telekomunikacijskih storitvah, ki jih opravljajo, in način vodenja 
računovodstva redno letno revidirati ter objaviti revizijsko poročilo, 
v katerem mora biti potrjena pravilnost vodenja računovodstva. 

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

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

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

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

VIII. UNIVERZALNE STORITVE 

76. člen 
(obseg univerzalnih storitev) 

(1) Univerzalne storitve obsegajo: 

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

(2) Agencija s splošnim aktom določi raven dostopne cene 
storitev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Vlada lahko s predpisom poveča obseg univerzalnih storitev 
v odvisnosti od razvoja telekomunikacij, tehnološkega razvoja in 
povpraševanja. 

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

77. člen 
(zagotavljanje univerzalnih storitev) 

Če Agencija ugotovi, da se univerzalne storitve na določenem 
območju ne zagotavljajo skladno z določbami 76. člena tega 
zakona ali je mogoče utemeljeno pričakovati, da se ne bodo 
izvajale, ali če predstavlja zagotavljanje univerzalnih storitev 
nesorazmerno obremenitev za posameznega operaterja, zagotovi 
njihovo opravljanje na podlagi javnega razpisa. 

78. člen 
(javni razpis) 

(1) Agencija na podlagi javnega razpisa z odločbo dopolni 
dovoljenje iz 24. člena tega zakona z obveznostmi zagotavljanja 
univerzalnih storitev. 

(2) Za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo določbe 5. do 14. člena tega zakona. 
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(3) Pri izboru operaterja Agencija kot merilo za izbor upošteva 
zlasti višino nadomestila operaterju za zagotavljanje univerzalnih 
storitev ter stopnjo zadovoljevanja uporabnikov. 

79. člen 
(naložitev obveznosti) 

(1) Če ni mogoče zagotoviti zagotavljanja univerzalnih storitev na 
način in po postopku iz 80. člena tega zakona, Agencija po uradni 
dolžnosti z odločbo naloži obveznost zagotavljanja univerzalnih 
storitev operaterju javnih telekomunikacijskih storitev s pomembno 
tržno močjo. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je operater upravičen do 
nadomestila za zagotavljanje univerzalnih storitev, če stroški, ki 
jih ima z zagotavljanjem univerzalnih storitev presegajo prihodke 
od teh storitev. 

80. člen 
(nadomestilo za zagotavljanje univerzalnih storitev) 

(1) Operater fiksnega javnega telefonskega omrežja ali storitev, 
ki zagotavlja univerzalne storitve skladno z določbami 78. in 79. 
člena tega zakona, je upravičen do nadomestila. 

(2) Nadomestilo operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve 
skladno z določbo 79. člena tega zakona obsega povračilo razlike 
med dejanskimi dolgoročnimi dodatnimi stroški, skupaj z obrestmi 
na vloženi kapital, in prihodki od teh storitev. Nadomestilo 
operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve v skladu z 78. členom 
tega zakona se določi na podlagi rezultatov javnega razpisa. 

(3) Operater fiksnega javnega telefonskega omrežja ali storitev, 
ki ima več kot 80 %-ni tržni delež po obsegu celotnega prihodka 
na ozemlju države, je dolžan zagotavljati univerzalne storitve 
brez pravice do nadomestila. 

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

81. člen 
(posebni primeri) 

(1) Operater telekomunikacijskih storitev, za katerih opravljanje 
je skladno z 24. členom tega zakona treba pridobiti dovoljenje, je 
dolžan, na zahtevo državnih organov, pristojnih za socialne zadeve 
ali za regionalni razvoj, določenim osebam ali na določenem 
področju zagotoviti tudi druge telekomunikacijske storitve, zlasti 
pa telefone za dostop do številk 112 in 113, nižje cene za določene 
skupine uporabnikov in podobno, na stroške tistega, ki tako 
zahtevo postavi. 

(2) Za posebne primere se šteje tudi zagotavljanje telekomunika- 
cijskih storitev na zahtevo pristojnega organa za potrebe 
nacionalne varnosti. 

(3) Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne 
zadeve ali za regionalni razvoj, ministrom, pristojnim za notranje 
zadeve, ministrom pristojnim za obrambo in direktorjem Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije, način izvajanja in 
obračunavanja telekomunikacijskih storitev iz prejšnjega 
odstavka. 

82. člen 
(financiranje univerzalnih storitev) 

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

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

(3) Operater iz drugega odstavka tega člena plačuje svoj 
prispevek neposredno izvajalcu univerzalnih storitev. 

(4) Operaterji iz prejšnjega odstavka vsako leto obvestijo Agencijo 
o prihodkih iz opravljanja telekomunikacijskih storitev. 

(5) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne ravna skladno z določbami 
prejšnjega odstavka, lahko Agencija na njene stroške pregleda 
podatke in oceni prihodke po postopku, ki velja za odmero davčnih 
obveznosti. 

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

83. člen 
(stavka) 

(1) Ob stavki morajo operaterji, ki so dolžni izvajati univerzalne 
storitve iz 76. člena tega zakona in storitve za potrebe varnosti, 
obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zagotoviti njihovo nemoteno izvajanje. 

(2) Operaterji iz prejšnjega odstavka so dolžni v času stavke s 
sklepom določiti delavce, ki morajo med stavko omogočiti izvajanje 
nalog iz prejšnjega odstavka. Neizpolnjevanje teh nalog je hujša 
kršitev delovnih obveznosti, za katere se izreče ukrep prenehanja 
delovnega razmerja. 

IX. RADIJSKA IN TERMINALSKA 

OPREMA 

84. člen 
(radijska in terminalska oprema) 

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

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

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

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

85. člen 
(bistvene zahteve za radijsko in terminalsko opremo) 

(1) Radijska in terminalska oprema morata ustrezati naslednjim 
bistvenim zahtevam: 

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

(2) Radijska oprema mora biti grajena tako, da učinkovito izrablja 
radiofrekvenčni spekter za prizemne/vesoljske in orbitalne 
radijske komunikacije in da se izogne škodljivemu motenju. 

(3) Šteje se, da je radijska in terminalska oprema skladna s 
predpisi, ki jih je izdal minister, kadar je izdelana v skladu s 
harmoniziranimi standardi. Minister, pristojen za telekomunikacije, 
objavi v Uradnem listu RS v soglasju z ministrom pristojnim za 
trg, seznam standardov, ki prevzemajo harmonizirane evropske 
standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti z 
zahtevami ustreznih predpisov. 

86. člen 
(uporaba in promet) 

(1) Radijske in terminalske opreme, ki ni skladna z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanega predpisa ali splošnega 
akta za izvrševanje javnih pooblastil, ni dovoljeno tržiti ali uporabljati. 

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

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

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

(5) Če radijska oprema ogroža delovanje radionavigacijskih služb, 
služb za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ali resno poslabšuje, pogosto 
moti ali prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s 
sprejetimi mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, lahko Agencija prepove ali omeji njeno 
trženje ali odredi izločitev iz uporabe. 

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

(7) V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj navesti tudi 
značilnosti radijske opreme (frekvenčni pas, kanalizacija, tip 
modulacije, moč). 

(8) Na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno je dovoljeno 
predstavljati tudi oprema, ki ne ustreza zahtevam tega zakona, 
vendar mora imeti vidno opozorilo, da je uporaba take opreme 
prepovedana. 

87. člen 
(preverjanje in označevanje) 

(1) Proizvajalec opreme ali odgovorna oseba za njeno trženje 
mora, preden da opremo na trg oziroma preden se jo začne prvič 
uporabljati: 

1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z 
bistvenimi zahtevami, podanimi v 87. členu tega zakona, 
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti z bistvenimi 
zahtevami in zagotoviti informacije o predvideni uporabi opreme, 
3. zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti, 
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine. 

(2) Minister predpiše: 

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

X. ELEKTROMAGNETNA 
ZDRUŽLJIVOST (EMC) 

88. člen 
(zahteve za električne naprave) 

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

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

1. omrežje za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne 
energije, kakor tudi ne za samo električno energijo, 

2. sestavne dele ali kombinacije sestavnih delov, ki se uporabljajo 
v električnih napravah, vendar ne omogočajo neposredne 
uporabne funkcije in niso namenjene prosti prodaji na trgu za 
končnega uporabnika. 

3. koristni signal radijskih oddajnikov 

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

(4) Šteje se, da so električne naprave skladne s predpisi, ki jih je 
izdal minister, kadar so izdelane v skladu s harmoniziranimi 
standardi. Minister pristojen za telekomunikacije objavi v Uradnem 
listu RS v soglasju z ministrom pristojnim za trg, seznam 
standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, 
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti z zahtevami 
ustreznih predpisov. 

89. člen 
(promet in uporaba električnih naprav) 

(1) Električne naprave, izdelane v Republiki Sloveniji ali uvožene 
za uporabo in uporabljene v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati 
zahteve tega zakona. Izpolnjevanje zahtev se dokazuje z listinami 
in oznakami iz 90. člena tega zakona. 

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

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

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

(5) Za bolj kompleksne električne naprave, ki ne izpolnjujejo zahtev 
za elektromagnetno združljivost, lahko Agencija izda časovno in 
krajevno omejeno dovoljenje za delovanje, če so upoštevani vsi 
ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih električnih 
naprav v okolici. 

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

90. člen 
(preverjanje in označevanje električnih naprav) 

(1) Proizvajalec ali odgovorna oseba za trženje električne naprave 
mora, preden da električno napravo na trg oziroma preden se 
začne prvič uporabljati: 

1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z 
zahtevami, podanimi v 85. členu tega zakona, 
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti in zagotoviti 
informacije o predvideni uporabi opreme, 
3. zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti, 
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine. 

(2) Minister, pristojen za telekomunikacije, predpiše: 

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

XI. OŠTEVILČENJE 

91. člen 
(cilji in upravljanje) 

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

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

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

92. člen 
(načrt oštevilčenja) 

(1) Načrt oštevilčenja sprejme minister na predlog Agencije. 

(2) Načrt iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti enake možnosti 
in enako obravnavo vseh operaterjev javnih telekomunikacijskih 
storitev. 

(3) Načrt iz prejšnjega odstavka določa strukturo, dolžino, 
zmogljivost in namen uporabe številk za potrebe 
telekomunikacijskih omrežij in storitev. 

(4) Načrt oštevilčenja mora omogočati uvajanje novih nacionalnih 
in mednarodnih storitev, zagotoviti prenosljivost številk, opredeliti 
predpone in kratke številke, številke z geografskim pomenom in 
negeografske številke. 

5. julij 2000 25 poročevalec, št. 45 



(5) Načrt oštevilčenja se lahko dopolnjuje ali spreminja ter s tem 
tudi že dodeljene številke, če to zahteva uresničevanje 
mednarodnih obveznosti ali priporočil ter zagotavljanje zadostne 
razpoložljivosti številk. 

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

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

3. nameravana uporaba ne opravičuje dodelitve zahtevane količine 
oziroma vrste številk, 
4. je zainteresirana oseba v preteklosti kršila določbe tega zakona, 
posebej glede oštevilčenja, ali ni poravnala zapadlih pristojbin za 
uporabo dodeljenih številk. 

97. člen 
(prenos) 

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

93. člen 
(dodelitev številk) 

Za uporabo številk je potrebno pridobiti odločbo o dodelitvi številk 
skladno z določbami tega zakona. 

94. člen 
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi številk) 

(1) Odločbo o dodelitvi številk izda Agencija ob upoštevanju določb 
akta iz 92. člena tega zakona na podlagi postopka, ki ga ureja 4. 
člen tega zakona. 

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

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

95. člen 
(pogoji za izdajo odločbe) 

(1) Odločbo o dodelitvi številk lahko pridobi pravna oseba, ki 
opravlja telekomunikacijske storitve ali take storitve uporablja v 
skladu s tem zakonom in jim odločba o dodelitvi številk ni bila 
razveljavljena po uradni dolžnosti na podlagi 1. ter 3. do 5. točke 
prvega odstavka 99. člena. 

(2) Minister predpiše podrobnejše pogoje za izdajo odločbe o 
dodelitvi številk iz prvega odstavka. 

(3) Odločbo izda Agencija za nedoločen čas. Imetnik te odločbe 
je dolžan sporočiti Agenciji v roku 30 dni od nastale spremembe 
in sicer: 

spremembo v sodnem registru, pravno nasledstvo in uvedbo 
stečaja ali likvidacijskega postopka za pravne osebe, 
spremembo v davčnem registru za fizične osebe. 

96. člen 
(zavrnitev dodelitve številk) 

Agencija zavrne izdajo odločbe o dodelitvi številk, če ugotovi, da: 

1. zainteresirana oseba ni operater javnega telekomunikacijskega 
omrežja oziroma storitev ali oseba, ki taka omrežja oziroma 
storitve uporablja, 
2. bi bila dodelitev v nasprotju z določbami tega zakona in predpisi, 
sprejetimi na njegovi podlagi, 

98. člen 
(prenosljivost številk) 

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

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

99. člen 
(razveljavitev odločbe o dodelitvi) 

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

1. da je vloga za dodelitev številk vsebovala neresnične podatke, 
2. njen imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz 95. člena tega zakona, 
3. njen imetnik ne odpravi pomanjkljivosti v roku določenem z 
odločbo Agencije, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih 
pomanjkljivosti, 
4. pristojbina za dodeljene številke ali številčne bloke kljub opozorilu 
ni plačana, 
5. se dodeljene številke ne uporabljajo v skladu s pogoji iz tega 
zakona oziroma iz odločbe o dodelitvi. 

100. člen 
(prenehanje odločbe o dodelitvi) 

(1) Odločba o dodelitvi številk preneha: 

1. če tako predlaga imetnik odločbe o dodelitvi, 
2. če njen imetnik preneha obstajati, 
3. z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi skladno z določbami 99. 
člena tega zakona. 

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

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

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

(2) Minister podrobneje predpiše način določanja in obračunavanja 
pristojbine. 

102. člen 
(izbira in predizbira operaterja) 

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

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

XII. AGENCIJA 

103. člen 
(Agencija) 

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

(2) Agencija je pravna oseba javnega prava in se vpiše v sodni 
register. Ustanovitveni akt Agencije sprejme Vlada. Agencija ima 
status javne regulatorne agencije. 

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

104. člen 
(direktor Agencije) 

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

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

(3) Direktor in namestnik, njun zakonec ali zunajzakonski part- 
ner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena ne sme 
imeti lastninskih deležev v organizaciji, ki opravlja dejavnost iz 
pristojnosti Agencije ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v taki 
organizaciji. 

(4) Vlada razreši direktorja: 

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

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

105. člen 
(delovanje Agencije) 

(1) Organizacijo in poslovanje Agencije ureja statut, ki ga izda 
direktor Agencije in potrdi Vlada po predhodnem mnenju Sveta za 
telekomunikacije. 

(2) Direktor izdaja splošne akte ter odloča o posamičnih zadevah 
iz pristojnosti Agencije. 

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

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

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

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

106. člen 
(financiranje Agencije) 

(1) Agencija se financira iz državnega proračuna, proračunskega 
sklada, ki se imenuje Sklad za telekomunikacije. 

(2) Poročilo o delu, ki ga Agencija objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in poslovno poročilo Agencije potrdi Vlada in z njim seznani 
Državni zbor. 

(3) Agencija lahko zaračuna dejanske stroške, ki nastanejo z 
dajanjem informacij, v skladu s statutom Agencije, če ni v tem 
zakonu drugače predpisano. 
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107. člen 
(pristojnosti Agencije) 

(1) Naloge Agencije po tem zakonu so zlasti: 

1. zagotavljanje pogojev za primerno razvitost telekomu- 
nikacijskega trga, dobre poslovne odnose na njem in 
pospeševanje zdrave konkurence na tem trgu, 

2. zagotavljanje zadovoljivih komunikacij med uporabniki prek 
istega omrežja ali med različnimi omrežji, 

3. zagotavljanje izvajanja univerzalnih storitev, 
4. pospeševanje medomrežnega povezovanja in zagotavljanje 

pravil za medomrežno povezovanje, 
5. zagotavljanje enakopravnega dostopa do telekomunikacijskih 

omrežij in storitev na za uporabnike in operaterje najbolj 
ekonomičen in učinkovit način, 

6. zagotavljanje delovanja telekomunikacijskih operaterjev po 
načelih nediskriminacijske obravnave in sorazmernosti 
(proporcionalnosti), 

7. upravljanje radiofrekvenčnega spektra in telekomunika- 
cijskega oštevilčenja, zaračunavanje pristojbin za njuno 
uporabo in zagotovitev prenosljivosti številk, 

8. spremljanje razvoja na področju telekomunikacij, pridobivanje 
informacij od operaterjev in zagotavljanje informacij 
uporabnikom, operaterjem, drugim državni organom in 
mednarodnim organizacijam, 

9. spremljanje razvoja standardizacije in tehnične telekomu- 
nikacijske regulative ter sprejemanje ukrepov za njihovo 
uveljavljanje in izvajanje, 

10. izdajanje dovoljenj za storitve, dodeljevanje radijskih frekvenc 
in frekvenčnih pasov, dodeljevanje številk oziroma blokov 
številk uporabnikom in operaterjem, 

11. nadzorovanje izvajanja tega zakona oziroma izpolnjevanja 
pogojev v dovoljenjih ali drugih dokumentih, ki jih je organ 
izdal, 

12. spremljanje gibanja cen in preprečevanje nepravilnosti v zvezi 
z njimi ter dajanje soglasij k cenam in splošnim pogojem 
poslovanja, kadar je tako določeno s tem zakonom, 

13. nadziranje in sankcioniranje vodenja računovodstva pri 
operaterjih v skladu s tem zakonom, 

14. sodelovanje s ustreznimi organi v drugih državah in z organi 
mednarodnih organizacij ter uvajanje njihovih izkušenj v 
prakso, 

15. skrb za pravice uporabnikov in njihovo organiziranje, 
spremljanje in reševanje pritožb uporabnikov in operaterjev 
ter ustrezno ukrepanje, 

16. objavljanje statističnih podatkov o telekomunikacijah in letno 
poročilo o napredku liberalizacije ter kakovostne indikatorje 
storitev posameznih operaterjev. 

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

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

108. člen 
(javnost dela in informiranje) 

• - 
(1) Delovanje Agencija je javno. 

(2) V postopkih sprejemanja splošnih aktov in odločitev mora 
Agencija postopati v skladu z 120. členom tega zakona, za kar 
mora biti primerno organizirana. 

(3) V statutu Agencije se podrobneje določijo: 

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

(4) Agencija daje interesentom na njihovo zahtevo brezplačne 
informacije o: 

1. sprejetih oprostitvah iz tretjega odstavka 70. člena tega zakona, 
2. pogodbah o medomrežnem povezovanju iz šestega odstavka 
70. člena tega zakona, 
3. svojih odločitvah v zvezi z vzorčno ponudbo iz dvanajstega 
odstavka 70. člena tega zakona, 
4. izračunih nadomestila za izvajanje univerzalnih storitev iz 80. 
člena tega zakona, 
5. izračunih prispevkov za pokrivanje univerzalnih storitev iz 
prvega odstavka 82. člena tega zakona. 

(5) Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije čas, kraj 
in način pridobivanja informacij iz drugega odstavka tega člena 
ter podatke o načinu in kraju objave informacij o: 

1. ukrepih iz sedmega odstavka 66. člena tega zakona, 
2. ciljih glede kakovosti za operaterje fiksnega javnega 
telefonskega omrežja oziroma storitev iz tretjega odstavka 68. 
člena tega zakona, 
3. vzorčnih (referenčnih) ponudbah o medomrežnih povezavah 
iz enajstega odstavka 70. člena tega zakona, 

109. člen 
(zbiranje in dajanje podatkov, informacij in mnenj) 

(1) Vsak, ki opravlja telekomunikacijske storitve, je dolžan dati 
Agenciji na podlagi zahteve na voljo podatke, informacije, finančna 
poročila oziroma druga poročila, ki jih potrebuje za izpolnjevanje 
svojih pristojnosti ali za poročanje mednarodnim organizacijam v 
skladu s sprejetimi mednarodnimi sporazumi v obsegu oziroma 
podrobnostih, kot jih zahtevata. 

(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena je dolžna sporočiti 
osebne podatke le, če tako izrecno določa zakon. 

(3) Agencija objavlja poročila o stanju iz področja pristojnosti 
Agencije s statističnimi, finančnimi in drugimi podatki organizacij, 
ki delujejo na teh področjih, pri čemer je v skladu s tem zakonom 
dolžna varovati poslovno tajnost in druge poslovno občutljive 
podatke. 

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

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

(6) Minister podrobneje predpiše zbiranje in dajanje podatkov. 

110. člen 
(reševanje sporov) 

(1) Kadar je tako določeno s tem zakonom, rešuje Agencija v 
upravnem postopku spore med udeleženci v telekomunikacijskih 
dejavnostih, kot so spori med operaterji, med operaterji in 
uporabniki, med operaterji in lastniki zemljišč in objektov ter med 
operaterji in upravljavci javnih zemljišč. 
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(2) Agencija uvede postopek po uradni dolžnosti ali na predlog 
stranke. 

(3) Rok za izdajo odločbe v postopku reševanja spora je šest 
tednov po prejemu predloga za uvedbo postopka, če pa je to 
nujno zaradi obsega ugotovitvenega postopka, pa je rok za izdajo 
odločbe 10 tednov. 

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

111. člen 
(uradne evidence Agencije) 

(1) Agencija vodi uradno evidenco (register): 

1. operaterjev, 
2. pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene frekvence ali 

frekvenčni pasovi, 
3. pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljeni številski bloki, 

(2) Registri iz prejšnjega odstavka se vodijo kot med seboj 
povezana informatizirana baza. 

(3) V registru operaterjev se vodijo naslednji podatki: 

1. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma naziv imetnika dovoljenja, ime in priimek odgovorne 
osebe, 

2. matična številka, davčna številka in sedež oziroma naslov 
fizične ali pravne osebe, 

3. podatki o izdanem dovoljenju, vrsta telekomunikacijske 
storitve ter drugi podatki iz dovoljenja ter podatki o prenehanju 
dovoljenja, 

4. podatki o priglasitvi, vrsta telekomunikacijske storitve in 
podatke o morebitni odločbi o prepovedi opravljanja priglašene 
dejavnosti, 

5. podatki o odločbi o ugotovitvi, da gre za operaterja s 
pomembno tržno močjo, 

6. podatki o poravnanju obveznosti operaterjev, ki izvirajo iz 
tega zakona, 

7. podatki o kaznovanju zaradi prekrška, določenega s tem 
zakonom. 

(4) V registru pravnih in fizičnih oseb, ki so jim dodeljene frekvence 
ali frekvenčni pasovi se vodijo naslednji podatki: 

1. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
naziv imetnika pravice uporabljati frekvenco ali frekvenčni pas, 
ime in priimek odgovorne osebe, 
2. matična številka, davčna številka in sedež oziroma naslov 
fizične ali pravne osebe, 
3. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica uporabljati 
frekvenco ali frekvenčni pas, vrsta telekomunikacijske storitve 
ter drugi podatki iz akta ter podatki o prenehanju veljavnosti tega 
akta oziroma pravice, 
4. podatki o poravnanju obveznosti imetnika pravice uporabljati 
frekvenco ali frekvenčni pas, ki izvirajo iz tega zakona. 

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

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

številski blok, vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki 
iz tega akta, ter podatki o prenehanju veljavnosti tega akta oziroma 
pravice. 

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

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

(7) Podatke iz 6. odstavka tega člena lahko Agencija pridobiva 
tudi z neposredno računalniško (elektronsko) povezavo. 

(8) Podatki iz 3., 4., in 5. odstavkov se vodijo ves čas, dokler ima 
operater oziroma pravna ali fizična oseba pravico opravljati 
dejavnost, uporabljati frekvenco ali frekvenčni pas oziroma 
številski blok, v obliki arhiva še 5 let od dne, ko je ta pravica 
prenehala. 

(9) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način vodenja in 
organizacijo registrov iz tega člena. 

112. člen 
(plačevanje pristojbin in drugih finančnih obveznosti) 

r 
(1) Zavezanci za pokrivanje stroškov nadomestila zagotavljanja 
univerzalnih storitev po prvem odstavku 82. člena in zavezanci 
za plačilo pristojbin za dovoljenja in priglasitve iz 32. člena, pristojbin 
za uporabo frekvenc iz 47. člena in pristojbin za uporabo številk 
iz 101. člena tega zakona ter za druge denarne obveznosti iz 
tega zakona morajo svoje denarne obveznosti poravnati v rokih, 
ki so določeni v sklepu, ki ga izda Agencija. Pristojbine in 
nadomestila se vplačujejo v državni proračun, v poseben 
proračunski sklad, določen v 113. členu tega zakona. 

(2) Če zavezanec za plačilo iz 1. odstavka tega člena v določenem 
roku ne poravna obveznosti, se ta prisilno izterja na način in po 
postopku, ki velja za prisilno izterjavo davčnih obveznosti. 

113. člen 
(Sklad za telekomunikacije) 

(1) Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ustanovi 
proračunski sklad za telekomunikacije (v nadaljevanju Sklad) kot 
evidenčni račun v okviru proračuna, za ločeno vodenje prejemkov 
in izdatkov z namenom financiranja Agencije. 

(2) Sklad se odpre za nedoločen čas. 

(3) Viri financiranja Sklada so: 
pristojbine za dovoljenja; 
pristojbine na podlagi obvestil; 
pristojbine za frekvence in številke; 

- druga plačila operaterjev, določena s tem zakonom. 

(4) Višino pristojbine na podlagi predpisov določi Agencija s 
splošnim aktom, ki začne veljati, ko nanj da soglasje Vlada po 
predhodnem mnenju Sveta za telekomunikacije. Letna višina 
pristojbine se določi tako, da v celoti izterjane pristojbine 
zagotavljajo vsa sredstva, potrebna za financiranje Agencije. 
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XIII. SVET ZA TELEKOMUNIKACIJE 

114. člen 
(Svet za telekomunikacije) 

(1) Svet za telekomunikacije je organ za spremljanje in svetovanje 
pri usmerjanju trga telekomunikacij (v nadaljevanju: Svet). 

(2) Svet ima enajst članov, ki jih imenuje Državni zbor izmed 
različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem 
telekomunikacij. 

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

(4) V Svetu sme biti največ ena tretjina predstavnikov operaterjev 
in takih, ki so zaposleni pri operaterjih. 

(5) Člani Sveta ne morejo biti člani vodstev političnih strank, 
poslanci, funkcionarji in delavci, zaposleni v državnih organih. 

(6) Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade 
za svoje delo, ki jo določi ustanovitelj. Sredstva, pogoje za delo in 
informiranje Sveta zagotovi Agencija. 

115. člen 
(delovanje Sveta) 

(1) Svet sprejme svoj poslovnik. 

(2) Svet se mora sestati na seji najmanj dvakrat letno. Seje se 
skličejo, če direktor Agencije ali vsaj štirje člani pisno zahtevajo 
sklic. Predsednik lahko kadarkoli skliče sejo. 

(3) Sejam Sveta lahko prisostvujeta direktor Agencije oziroma 
njegov pooblaščenec in minister oziroma funkcionar, odgovoren 
za telekomunikacije. 

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

116. člen 
(naloge Sveta) 

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

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

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

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

(4) Svet spremlja delovanje Agencije. 

(5) Svet sme zahtevati informacije, razen osebnih podatkov, od 
Agencije, državnih organov, operaterjev in drugih, ki morajo v 
tridesetih dnevih od prejema zahteve poslati zahtevane informacije. 

(6) Mnenja, priporočila in predloge sveta objavi Agencija na način, 
kot je to določeno v statutu Agencije. 

XIV. VARSTVO UPORABNIKOV 

117. člen 
(pravice uporabe in pritožbe) 

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

(2) Vsak uporabnik javnih telekomunikacijskih storitev ima pravico 
do ugovora zoper odločitev ali ravnanje operaterja javnih 
telekomunikacijskih storitev v zvezi z dostopom do storitev ali 
izvajanjem storitev na ustrezen organ ali telo, ki ga ustanovi 
operater, in sicer v 15 dneh od dneva, ko je zvedel za izpodbijano 
odločitev ali ravnanje operaterja. 

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

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

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

118. člen 
(specifikacija z razčlenjenimi klici) 

(1) Na zahtevo naročnika mora operater fiksnih javnih telefonskih 
storitev in mobilnih javnih radijskih storitev dodati naročnikovemu 
računu specifikacijo z razčlenjenimi klici, ki mora biti dovolj 
podrobna, da omogoči preverjanje računa za uporabo telefonskih 
storitev ali posameznih klicev vendar ne sme obsegati klicev na 
brezplačne telefonske številke in na številke za klic v sili. 

(2) Naročnik ima pravico izbirati med več možnimi nivoji 
specifikacije z razčlenjenimi klici, kar mora biti opredeljeno v 
splošnih pogojih poslovanja operaterja, ali zahtevati tudi račun 
brez te specifikacije. 

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

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

119. člen 
(neplačevanje računov) 

(1) Operaterji telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno 
po tem zakonu pridobiti dovoljenje, morajo ukrepe in postopke, ki 
bodo uporabljeni v primeru neplačevanja računov, objaviti v 
splošnih pogojih. 
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(2) Če je uporabnik v zaostanku s plačilom ali delom plačila, ga 
sme operater iz prejšnjega odstavka tega čle/ia izključiti, in sicer 
če tehnične možnosti to dopuščajo le opravljanje neplačane 
storitve, samo po predhodnem obvestilu in po postopku, ki mora 
biti objavljen v splošnih pogojih. 

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

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

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

120. člen 
(nadomestilo za neustrezne storitve) 

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

(2) Agencija lahko s svojim splošnim aktom določi ciljne parametre 
kakovosti storitev, ki jih morajo operaterji doseči. 

(3) Operaterji morajo v pogodbah z naročniki določiti najvišji 
znesek višine povračil uporabnikom. Določeni najvišji znesek ne 
velja v primeru, če je tako določen znesek v očitnem nesorazmerju 
z neustreznostjo storitev in škodo. 

121. člen 
(vpliv javnosti) 

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

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

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

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

XV. IZREDNA STANJA 

122. člen 
(delovanje v vojnem in izrednem stanju ter ob 

naravnih in drugih nesrečah) 

(1) V vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih 
nesrečah, lahko minister, pristojen za telekomunikacije, odredi 
dejavnosti in storitve, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski 
operaterji za potrebe sanacije nastalih razmer, in določi odškodnino. 

(2) Minister mora obveznosti iz 1. odstavka tega člena določiti 
enako za vse operaterje, ki so glede na območje, vrsto in obseg 
opravljanja storitev oziroma omrežja v enakem položaju, ali jih 
enakomerno razporediti med te operaterje. 

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

123. člen 
(ukrepi) 

(1) Minister, pristojen za telekomunikacije, lahko predpiše 
operaterjem javnih telekomunikacijskih storitev in uporabnikom 
radijskih frekvenc ukrepe, ki jih morajo sprejeti glede priprav na 
vojno, izredne razmere, naravne in druge nesreče ali motnje v 
gospodarstvu. 

(2) Če je s predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena določenim 
operaterjem naložena posebna obveznost, ki je občutno večja 
od primerljivih obveznosti drugih operaterjev, imajo ti operaterji 
pravico do odškodnine v višini razlike med njihovo posebno 
obveznostjo in splošnimi obveznostmi drugih operaterjev. 

124. člen 
(omejitve ali prekinitve delovanja) 

(1) V vojnem ali izrednem stanju lahko Vlada določi omejitve ali 
prekinitve delovanja telekomunikacijskih omrežij oziroma 
opravljanja storitev. 

(2) Omejitve ali prekinitve delovanja lahko Vlada določi le v 
tolikšnem obsegu in za toliko časa, kot je to nujno potrebno zaradi 
varnosti in obrambe države ali odprave izrednega stanja. 

XVI. ZAUPNOST IN TAJNOST 
TELEKOMUNIKACIJ 

125. člen 
(zaupnost in tajnost telekomunikacij) 

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

(2) Vsak operater telekomunikacijskih omrežij ali storitev in 
vsakdo, ki sodeluje v njihovih dejavnostih, je dolžan varovati 
zaupnost in tajnost telekomunikacij, tudi po koncu dejavnosti, pri 
kateri jo je bil dolžan varovati. 
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(3) Zavezanci po prejšnjem odstavku tega člena ne smejo sebi 
ali komu drugemu pridobiti informacije o vsebini, dejstvih ali 
okoliščinah prenesenih sporočil, ki presega najmanjšo potrebno 
mero, nujno potrebno za opravljanje posameznih 
telekomunikacijskih storitev in sme te informacije uporabljati samo 
za izvajanje teh telekomunikacijskih storitev ter uresničevanje 
pogodbenih obveznosti v zvezi z njimi. 

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

(5) Vse oblike nadzora, posredovanja, prestrezanja in snemanja 
sporočil, ki se prenašajo z uporabo telekomunikacijskih omrežij 
ali storitev, so prepovedane, razen v kolikor je to dovoljeno v 
skladu s prejšnjim odstavkom tega člena in v skladu z 127. členom 
tega zakona. 

(6) Naslovnik sporočila lahko sporočilo snema, vendar mora 
pošiljatelja sporočila o tem obvestiti ali delovanje snemalne naprave 
prilagoditi tako, da je o njenem delovanju pošiljatelj sporočila 
obveščen (n.pr. avtomatski odzivniki), razen pri 
telekomunikacijskih storitvah, pri katerih je snemanje sporočil pri 
naslovniku sestavni del telekomunikacijske storitve ali je običajno 
(n.pr. faksimilna poročila, elektronska pošta, storitev SMS,...). 

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

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

126. člen 
(zaščitni ukrepi) 

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

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

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

(4) Operater javnih telekomunikacijskih storitev ali omrežja mora 
Agenciji na njeno zahtevo predložiti sistem ukrepov za 
zagotavljanje varnosti, povezan z izjavo, da so tam navedeni 
tehnični preventivni ukrepi in drugi varnosti ukrepi uresničeni ali 
da bodo uresničeni do določenega trenutka. 

(5) Če Agencija v varnostnem sistemu ali pri njegovem 
uresničevanju ugotovi pomanjkljivosti glede varnosti, mora 
operater na zahtevo Agencije to odpraviti. 

127. člen 
(nadzor telekomunikacijskega prometa) 

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

1. sporočiti podatke o udeležencih, sporočilih, okoliščinah in 
dejstvih telekomunikacijskega prometa za posamezne primere, 
na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odredba pristojnega 
sodišča, 
2. na pisno zahtevo sporočiti podatke, ki se nanašajo na lastništvo 
in uporabnika telekomunikacijskega sredstva, 
3. omogočiti na svojem omrežju ustrezno programsko opremo in 
primeren vmesnik za izvedbo nadzora telekomunikacijskega 
prometa, na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odredba 
pristojnega sodišča ali zakon, 
4. za potrebe neodvisnega in zakonitega nadzora zagotoviti 
neizbrisno registracijo teh posegov. 

(2) Operaterji morajo na svoje stroške zagotoviti ustrezno 
programsko opremo in primerne vmesnike za potrebe izvajanja 
prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Operater mora podatke o sporočanju podatkov ter o nadzoru 
telekomunikacijskega prometa iz 1. odstavka tega člena varovati 
kot uradno tajnost. 

(4) Operater mora zagotoviti, da pristojni organ, kateremu je bila 
za poseg izdana odredba sodišča, sam vklopi prestrezanje 
(markiranje) nad posameznimi naročniki, pri tem pa mora biti 
zagotovljena za potrebe neodvisnega in zakonitega nadzora 
neizbrisna registracija teh posegov. 

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

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

128. člen 
(prometni podatki) 

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

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

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

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

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

(6) Operater sme podatke iz 1. odstavka tega člena, ki se nanašajo 
na določeno pravno ali fizično osebo, uporabljati za trženje svojih 
storitev, če ta oseba v to privoli. 

129. člen 
(podatki o naročnikih) 

(1) Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev 
zbirajo o svojih naročnikih tele podatke: 

1. priimek in ime oziroma firmo naročnika in/ali njeno organizacijsko 
enoto, 
2. dejavnost naročnika na njegovo željo; 
3. naslov naročnika, 
4. naročniško številko, 
5. akademski naslov pred imenom in poklic za imenom naročnika, 
na željo naročnika, po primernem plačilu dodatne podatke, če to 
želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih, 
6. davčna številka za fizično osebo ter matična in davčna številka 
za pravno osebo. 

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

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

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena mora operater ob 
prenehanju naročniškega razmerja hraniti dokler naročniki ne 
poravnajo obveznosti, dokler ni zaključen sodni postopek, računi 
pa se morajo hraniti v skladu z zakonom, ki ureja davek na 
dodano vrednost. 

130. člen 
(prikaz identifikacije kličočega ali klicanega) 

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

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

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

(4) Če operater nudi možnost prikaza identifikacije klicanega, 
mora imeti klicani naročnik možnost, da brezplačno in z 
enostavnimi sredstvi prepreči prikaz identifikacije svoje številke 
na terminalu kličočega. 

(5) Operater je dolžan v svojih splošnih pogojih objaviti možnosti 
prikazovanja in izločanja identifikacije kličočega in klicanega. 

131. člen 
(sledenje klicem) 

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

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

(3) Operater podatke o sledenju shrani in jih izroči naročniku, pod 
pogoji in na način iz 127. člena tega zakona pa tudi državnim 
organom v zvezi s predkazenskim in kazenskim postopkom ali 
zagotavljanjem varnosti države. 

(4) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev na zahtevo 
ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo ali 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije zaradi potreb 
nacionalne varnosti in obrambe države preprečijo izločitev prikaza 
identifikacije kličočega za posamezne priključke; 

132. člen 
(preusmeritev klicev in avtomatski klici) 

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

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

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

133. člen 
(imeniki in služba informacij o naročnikih) 

(1) Naročniški imeniki, najsi so tiskani ali/in na elektronskih 
nosilcih, vsebujejo podatke iz 1. odstavka 129. člena tega zakona, 
o tistih naročnikih, ki tej objavi ne nasprotujejo in glede tistih 
podatkov o naročniku, glede katerih naročnik ne nasprotuje. 

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

(3) Vse storitve v zvezi z vpisom, zavrnitvijo vpisa ali popravo, 
spremembo, izbris ali ponoven vpis so brezplačne. 

(4) Operaterji po svoji presoji izdajajo imenike o naročnikih storitev 
in organizirajo službe informacij o naročnikih (imeniška služba). 

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

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

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

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

XVII. NADZOR 

134. člen 
(pristojnost za nadzor) 

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

1. pooblaščene osebe Agencije glede določb tega zakona o 
uporabi radiofrekvenčnega spektra, o konkurenci in odprtosti 
omrežja, o splošnih pogojih in cenah, o prepovedi subvencioniranja, 
o računovodstvu, o pogojih za opravljanje telekomunikacijskih 
storitev, o zaupnosti in o varstvu uporabnikov; 
2. inšpektorji pa glede določb zakona o gradnji telekomunikacijskih 
omrežij, o radijski in terminalski opremi, o elektromagnetni 
združljivosti in o izrednih razmerah 

135. člen 
(pooblastila) 

(1) Nadzor iz prejšnjega člena opravljajo vsak na svojem področju 
inšpektorji oziroma pooblaščene osebe Agencije. 

(2) Pooblaščene osebe Agencije morajo izpolnjevati pogoje, ki jih 
predpisuje zakon za inšpektorje. 

(3) Pooblaščene osebe Agencije imajo pri opravljanju nadzora iz 
prejšnjega člena pooblastila, ki jih določa zakon za inšpektorje. 

136. člen 
(ukrepi) 

(1) Pooblaščene osebe Agencije in inšpektorji smejo vsak na 
svojem področju poleg splošnih ukrepov, ki jih določa zakon za 
inšpektorje, izdajati še naslednje ukrepe: 

1. takoj prepovedati obratovanje moteče električne naprave ali 
radijske opreme, kadar osebam ali premoženju grozi nevarnost 
zaradi elektromagnetnih motenj, oziroma nima veljavne odločbe 
o dodelitvi iz 36. člena tega zakona, 
2. odrediti tudi fizično zavarovanje moteče električne naprave ali 
radijske opreme ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega 
uporabnika v primeru iz prve alinee tega odstavka, 

3. omejiti ali prepovedati uporabo električnih naprav, ki v nasprotju 
s predpisi povzročajo elektromagnetne motnje, če je zaradi tega 
ogroženo delovanje telekomunikacijskih omrežij ali naprav; 
4. prepovedati gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je 
zaradi tega ogroženo delovanje telekomunikacijskih omrežij ali 
naprav, 
5. izdati odločbo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
nepravilnosti v odločbi določenem roku. 

(2) Če ima pooblaščena oseba Agencije ali inšpektor utemeljene 
razloge za mnenje, da bo operater telekomunikacijskih storitev 
ali imetnik pravice uporabljati frekvenco oziroma frekvenčni pas 
kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim odstavkom tega 
člena, nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pravico 
zapečatiti moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da se prepreči 
nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti. 

137. člen 
(pritožba) 

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

(2) Pritožba zoper odločbo Agencije v zvezi z opravljanjem 
nadzora po 134. členu tega zakona ne zadrži njene izvršitve. 

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE 

138. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 10.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če: 

1. ne obvesti Agencije o začetku gradnje in obratovanja ali 
prenehanja in spremembe obratovanja javnih telekomunikacijskih 
omrežij (prvi odstavek 23. člena), 
2. ne obvesti Agencije o začetku gradnje in obratovanja omrežij, 
ki jih uporablja za zagotovitev telekomunikacij za opravljanje lastne 
dejavnosti ali za potrebe zaprtih uporabniških skupin (drugi 
odstavek 23. člena), 
3. ne pisno obvesti Agencijo o spremembi in prenehanju opravljanja 
javnega telekomunikacijskega omrežja (tretji odstavek 23. člena), 
4. opravlja brez dovoljenja storitve iz drugega in četrtega odstavka 
24. člena, 
5. kljub odločbi o prepovedi dejavnosti še naprej opravlja svojo 
dejavnost (tretji odstavek 25. člena), 
6. radijska postaja deluje brez odločbe o dodelitvi (prvi odstavek 
36. člena) 
7. se ne dogovarja z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih 
storitev in jim na njihovo povpraševanje ne poda ponudbe za 
medomrežno povezovanje ter svojim uporabnikom ne omogoči 
komuniciranja z drugimi uporabniki (prvi odstavek 70. člena), 
8. ne ugodi vsem razumnim zahtevam za dostop do omrežja (peti 
odstavek 70. člena), 
9. ne dostavi Agenciji kopij pogodb o medomrežnih povezavah z 
dopolnitvami oziroma sprememami (šesti odstavek 70. člena), 
10. ne objavi vzorčne referenčne ponudbe o medomrežnem 
povezovanju (enajsti odstavek 70. člena), 
11. trži ali uporablja radijsko in terminalsko opremo, ki ne ustreza 
zahtevam tega zakona (prvi odstavek 86. člena), 
12. da opremo v promet ne da bi izpolnil pogoje iz 87. člena, 
13. ne vrne električnih naprav, ki niso načrtovane, grajene, 
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postavljene, uporabljane in vzdeževane v skladu s prvim 
odstavkom 88. člena in prvim odstavkom 89. člena, v takšno 
stanje, ki ustreza zakonskim zahtevam (tretji odstavek 89. člena), 
14. da v promet električno napravo predno so izpolnjeni pogoji iz 
prvega odstavka 90. člena, 
15. ne izvede aktivnosti, ki jih na podlagi 122. člena odredi minis- 
ter pristojen za telekomunikacije, 
16. ne izvrši ukrepov, ki jih na podlagi sklepa Državnega zbora 
odredi minister (123. člen), 
17. onemogoča izvajanje nadzora pooblaščenim osebam Agencije 
in inšpektorjem (135. člen). 

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

139. člen 

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

1. odstopi ali prenese pravico uporabe frekvence drugim pravnim 
ali fizičnim osebam v nasprotju s 43. členom, 
2. se ne dogovori o skupni uporabi antenskih objektov (prvi 
odstavek 48. člena), 
3. kljub prepovedi Agencije trži ali uporablja radijsko opremo, ki 
ogroža delovanje radionavigacijskih služb ali drugih varnostnih 
služb ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja 
radiokomunikacijsko storitev (peti odstavek 86. člena), 
4. pravočasno ne obvesti Agencije o uporabi radijske postaje v 
frekvenčnem pasu, določenem v šestem odstavku 86. člena, 
5. na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno predstavlja 
opremo, ki ne ustreza zahtevam tega zakona, ne da bi imela 
vidno opozorilo, da se take opreme ne sme uporabljati (osmi 
odstavek 86. člena), 
6. ne zagotovi uporabnikom, ki zamenjajo operaterje (ostanejo pa 
na isti lokaciji) možnosti, da obdržijo dodeljene številke (prvi 
odstavek 98. člena), 
7. ne zagotovi prenosljivosti številk ne glede na lokacijo (drugi 
odstavek 98. člena), 
8. ne zagotovi proste izbire operaterjev za medkrajevne in 
mednarodne klice (102. člen), 
9. ne daje podatkov Agenciji na njeno zahtevo (prvi odstavek 109. 
člena), 
10. krši določbe tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 
125. člena, ki se nanašajo na zaupnost telekomunikacijskih 
informacij, 
11. shranjuje vsebino tistih prenesenih sporočil , ki niso bistveni 
del telekomunikacijske storitve (tretji odstavek 125. člena), 
oziroma če ne ukrepa , da zagotovi, da se vsebina prenesenih 
sporočil ne hrani ali hrani le za minimalni čas (četrti odstavek 125. 
člena), 
12. ne sprejme primernih tehničnih in organizacijskih ukrepov, 
potrebnih za zagotovitev varnosti lastnih storitev (prvi odstavek 
126. člena), 
13. ne opozori naročnika na verjetnost vdora v varnost omrežja 
ter na možnost varovalnih ukrepov in za to potrebnih sredstev 
(tretji odstavek 126. člena), 
14. na zahtevo Agencije ne predloži sistema ukrepov za 
zagotavljanje varnosti (četrti odstavek 126. člena), 
15. na zahtevo Agencije ne odpravi pomanjkljivosti v varnostnem 
sistemu ali pri njegovem uresničevanju (peti odstavek 126. člena), 
16. ne posreduje podatkov kot to določa 1 .točka prvega odstavka 
127. člena, 
17. ne omogoči na svojem omrežju oziroma terminalski opremi 
ter v svojih prostorih Izvedbo nadzora telekomunikacijskega 

prometa, na način, v obsegu in trajanju, kot to določa odredba 
pristojnega sodišča (3.točka prvega odstavka 127. člena), 
18. ne zbriše prometnih podatkov po končani zvezi ali jih ne 
prilagodi tako, da se ne nanašajo na konkretno pravno ali fizično 
osebo (prvi odstavek 128. člena), 
19. prometnih podatkov ne obdeluje osebje, ki je pod nadzorom 
operaterja javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma storitev 
(peti odstavek 128. člena), 
20. uporablja podatke iz prvega odstavka 128. člena za tržne 
namene brez privolitve naročnika (šesti odstavek 128. člena), 
21. ne objavi v splošnih pogojih možnosti prikazovanja in izločanja 
identifikacije kličočega in klicanega oziroma, če je podana ta 
možnost, pa je ne omogoči avtonomno in brezplačno, ter kot 
stalno funkcijo za vsak priključek (130. člen), 
22. na zahtevo naročnika ne sledi zlonamernih klicev oziroma ne 
prepreči izločitve prikaza kličočega (drugi odstavek 131. člena), 
23. po pridobljenem predhodnem soglasju Agencije ne prepreči 
izločitve prikaza identifikacije kličočega za posamezne klicane 
priključke služb nujne pomoči (četrti odstavek 131. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 do 300.000 SIT se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

140. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če: 

1. ne spoštuje pogojev, določenih v dovoljenju iz 27. člena, 
2. brez soglasja Agencije prenese dovoljenje na drugo fizično ali 
pravno osebo (prvi odstavek 28. člena), 
3. ne plača pristojbine (32. člen), 
4. ne pridobi služnosti napeljave ali ustrezne obligacijske pravice 
za graditev, postavitev obratovanje oziroma vzdrževanje naprav 
javnega telekomunikacijskega omrežja na tujem zemljišču (50. 
člena), 
5. premesti ali spremeni obstoječe (druge) napeljave v nasprotju 
s 59. členom, 
6. ne omogoči dostopa do omrežij oziroma storitev pod pogoji, ki 
morajo biti javno objavljeni, objektivni in pregledni (prvi odstavek 
65. člena), 
7. cene telekomunikacijskih storitev niso oblikovane v skladu z 
določbami 72. člena, 
8. če splošni pogoji ne vsebujejo obveznih sestavin ter drugih 
predpisanih elementov iz 73. člena, 
9. subvencionira telekomunikacijske cene iz dejavnosti, za katero 
ima izključne ali posebne pravice (prvi odstavek 74. člena) in pod 
določenimi pogoji ne opravlja storitev v pravno samostojni družbi, 
10. medsebojno subvencionira različne telekomunikacijske 
storitve v nasprotju z drugim odstavkom 74. člena, 
11. ne vodi računovodskih izkazov za telekomunikacijske 
dejavnosti po četrtem odstavku 75. člena, 
12. ne vodi ustrezne ločitve na organizacijski in računovodski 
ravni, kot je to določeno v prvem odstavku 75. člena, 
13. ne zagotavlja naloženih univerzalnih storitev (prvi odstavek 
79. člena), 
14. na zahtevo pristojnih organov ne zagotovi telefonov za 
enostavni klic za pomoč v nuji, nižje cene in podobno (81. člen), 
15. ne poravna stroškov nadomestila za zagotavljanje univerzalnih 
storitev (prvi odstavek 82. člena), 
16. ne obvesti Agencije o prihodku iz opravljanja 
telekomunikacijskih storitev (četrti odstavek 82. člena), 
17. iz tehničnih razlogov zavrne priključitev terminalske opreme 
na primerne vmesnike, če le ta ustreza zahtevam tega zakona 
(tretji odstavek 86. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek od 
prvega odstavka tega člena. 

141. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 350.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če: 

1. ne izpolni zahtev Agencije (šesti odstavek 65. člena), 
2. ne nudi (harmoniziranih) vmesnikov (prvi odstavek 66. člena), 
3. kljub presoji Agencije odkloni zahtevo uporabnika o posebnem 
vmesniku (četrti odstaven 66. člena), 
4. ne objavi podatkov o tipih vmesnikov kot tudi nameravane 
sprememb vmesnikov en mesec pred njihovo uveljavitvijo (šesti 
odstavek 66. člena), 
5. ne ponudi zadostne (minimalne) kapacitete vodov (prvi odstavek 
67. člena), 
6. ne izpolni zahtev določenih v petem odstavku 68. člena, 
7. ne omogoči svojim naročnikom dostopa do številk 112 in 113, 
do službe informacij o telefonskih naročnikih in do posredovalca 
(prvi odstavek 68. člena), 
8. na zahtevo Agencije v določenem roku ne dopolni ali spremeni 
ponudbe (dvanajsti odstavek 70. člena), 
9. ne predloži Agenciji opisa storitev in splošnih pogojev za 
opravljanje telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 71. člena), 
10. uveljavi splošne pogoje brez soglasja Agencije po četrem 
odstavku 71. člena, 
11. ne objavi splošnih pogojev in cen iz prvega odstavka 71. 
člena en mesec pred uveljavitvijo (tretji odstavek 71. člena), 
12. v pisni obliki ne utemelji Agenciji razlogov, določenih v devetem 
odstavku 71. člena, 
13. ne objavi kot sestavni del splošnih pogojev povzetka postopka 
reševanja pritožb uporabnikov (tretji odstavek 117. člena), 
14. na zahtevo uporabnika fiksnih javnih telefonskih storitev ne 
izstavi specifikacije z razčlenjenimi klici po prvem odstavku 118. 
člena, 
15. v splošnih pogojih ne objavi ukrepov in postopkov, ki bodo 
sprejeti v primeru neplačevanja računov (prvi odstavek 119. 
člena), 
16. na ugovor uporabnika ne preveri dejstev, na katerih temelji 
račun (tretji odstavek 120. člena) 
17. v splošnih pogojih ne določi pravil o povračilih uporabnikom 
po 120. členu, 
18. ob prenehanju naročniškega razmerja ne ravna v skladu s 
tretjim odstavkom 129. člena, 
19. ne omogoči naročniku brezplačne preusmeritve klicev (prvi 
odstavek 132. člena), 
20. brez soglasja naročnika uporabi avtomatske klicne sisteme 
(drugi odstavek 132. člena), 
21. proti volji naročnika objavlja v naročniškem imeniku podatke o 
njem, oziroma uporablja te podatke v nedovoljene namene (prvi 
odstavek 133. člena), 
22. ne ugodi vsem realnim zahtevam za dostop do informacij o 
naročnikih (šesti odstavek 133. člena), 
23. na zahtevo Agencije ne izda imenika oziroma ne organizira 
službe informacij o naročnikih po petem odstavku 133. člena. 

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

XIX. PREHODNE DOLOČBE 

1. Prilagoditev izvajanja tržnih telekomunikacijskih 
storitev določbam tega zakona 

142. člen 
(obstoječi operaterji tržnih telekomunikacijskih 

storitev) 

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

143. člen 
(prilagoditev opravljanja tržnih telekomunikacijskih 
storitev, za katere je potrebno obvestilo Agenciji) 

(1) Predhodna priglasitev za opravljanje tržnih telekomunikacijskih 
storitev iz 15. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, 
št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US) se šteje za pisno 
obvestilo Agenciji za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev 
skladno z 25. členom tega zakona. 

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

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

144. člen 
(prilagoditev opravljanja tržnih telekomunikacijskih 

storitev, za katere je potrebno dovoljenje) 

(1) Dovoljenje za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev 
iz 16. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/ 
97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US) se šteje za dovoljenje za 
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev skladno z 24. in 26. 
členom tega zakona. 

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

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

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

telekomunikacijskih storitev) 

(1) Koncesijo, podeljeno skladno z 17. členom zakona o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 13/ 
98 odi. US), Agencija nadomesti (po uradni dolžnosti) z dovoljenjem 
skladno z 41. členom tega zakona brez javnega razpisa, 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

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

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

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

146. člen 
(drugi primeri prilagoditve določbam tega zakona) 

(1) Ne glede na določbe 144. člena tega zakona morajo operaterji 
zakupljenih vodov, ki so pridobili dovoljenje skladno z 16. členom 
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 
odi. US in 13/98 odi. US), prilagoditi opravljanje svoje dejavnost z 
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

(2) Ne glede na določbe 144. člena tega zakona morajo operaterji, 
ki so dolžni voditi ločeno računovodstvo po 75. členu tega zakona, 
svoje poslovanje prilagoditi določbam VII. poglavja tega zakona 
najkasneje v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

(4) Vsi operaterji morajo omogočiti izbiro operaterja v skladu z 
102. členom tega zakona in prenosljivost številk v skladu z 98. 
členom tega zakona do 1. julija 2001. 

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

147. člen 
(prilagoditev opravljanja gospodarske javne službe) 

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

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

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

storitev skladno z določbami tega zakona, brez javnega razpisa, 
v enakem obsegu pravic, kot so jih imele na dan uveljavitve tega 
zakona. 

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

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

148. člen 
(prilagoditev Telekoma Slovenije) 

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

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

(3) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan zagotavljati univerzalne storitve 
skladno z določbami tega zakona brez nadomestila do prenosa 
zagotavljanja univerzalnih storitev na drugega operaterja skladno 
z določbami 77. člena tega zakona, vendar najmanj dve leti po, 
uveljavitvi tega zakona. 

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

3. Postopki, pričeti pred uveljavitvijo zakona 

149. člen 
(postopki) 

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

4. Cene javnih in univerzalnih telekomunikacijskih 
storitev 

150. člen 
(cene telekomunikacijskih storitev) 

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

(2) Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 76. člena tega zakona 
se priznajo kot dostopne cene univerzalnih storitev cene, ki veljajo 
na dan uveljavitve tega zakona, ali cene, ki skladno z določbami 
tega zakona odobri Agencija. 
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(3) Do konca leta 2004 bo pristojno ministrstvo za cenovno politiko 
izdajalo soglasje za osnovne telefonske storitve k cenovnim 
predlogom Agencije. 

5. Obstoječa omrežja na tujem zemljišču 

151. člen 

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

(2) Pravica iz tega člena vsebuje upravičenja, ki jih vsebuje 
služnost napeljave po tem zakonu, operater pa jo mora izvrševati 
v skladu z določbami 51. člena tega zakona. 

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

6. Ustanovitev Agencije 

152. člen 
(Agencija) I 

(1) Z dnem začetka delovanja Agencije preidejo zaposleni v Upravi 
Republike Slovenije za telekomunikacije na delo v Agencijo. 
Direktor Uprave za telekomunikacije nadaljuje svoje delo kot 
vršilec dolžnosti direktorja Agencije do imenovanja direktorja 
Agencije, vendar najdlje eno leto. 

(2) Do dneva začetka delovanja Agencije ima Uprava Republike 
Slovenije za telekomunikacije pristojnosti Agencije na podlagi tega 
zakona. Z dnem začetka delovanja nadaljuje Agencija z vsemi 
postopki, ki jih je začela Uprava Republike Slovenije za 
telekomunikacije. 

(3) Sredstva za začetek delovanja Agencije se zagotovijo iz 
sredstev na postavki, ki je namenjena za delovanje Uprave 
Republike Slovenije za telekomunikacije. 

7. Oblikovanje Sveta 

153. člen 

(1) Državni zbor v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega zakona 
sprejme akt o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije in imenuje 
njegove člane. 

(2) Svet za telekomunikacije mora podati predlog Vladi za 
imenovanje direktorja Agencije najkasneje v 10 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

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

154. člen 

(1) Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije d.d. (v nadaljevanju: vračilo) so 
posamezniki (v nadaljevanju: upravičenci), ki so z namenom 
pridobitve telefonskega priključka sklepali s pravnimi predniki 
Telekoma Slovenije d.d. (v nadaljevanju Telekom) pogodbe o 
brezplačnem prenosu sredstev ali pogodbe, ki nimajo izrecne 
določbe o vračilu sredstev ali pogodbe o brezplačnem prenosu 
sredstev, ki imajo dodano določbo o spreminjanju brezplačno 
prenesenih sredstev v lastninske deleže v primeru reorganizacije. 

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

155. člen 

Upravičenci lahko zahtevajo vračilo, če so sklenili s Telekomom 
pogodbo iz prejšnjega člena v času do 28.06.1997, to je do 
uveljavitve zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.35/97, 
45/97-odl.US in 13/98-odl.US). 

156. člen 

(1) Zavezanec za vračilo je Republika Slovenija, če so bile 
pogodbe iz 154. člena tega zakona sklenjene v času do 
03.07.1993: 

(2) Če so bile pogodbe iz 154. člena tega zakona sklenjene v 
času od 03.07.1993 do 28.06.1997 je zavezanec za vračilo 
Telekom. 

157. člen 

(1) Zavezancu pripada vračilo v denarju v višini, ki pomeni razliko 
med ceno telefonskega priključka, ki jo je plačal Telekomu 
upravičenec na podlagi pogodbe iz 154. člena tega zakona in 
ceno za telefonski priključek, ki so jo na istem geografskem 
področju plačali naročniki Telekoma, ki niso sklenili pogodbe iz 
154. člena tega zakona. 

(2) Znesek iz prejšnjega odstavka se vrne tako, da se pogodbeni 
znesek preračuna v konvertibilno valuto po nakupnem tečaju 
Banke Slovenije na dan vplačila in nato v tolarje po prodajnem 
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila. Znesek izplača 
ministrstvo za finance na podlagi odločbe iz 159. člena tega zakona 
iz sredstev proračuna. 

158. člen 

Znesek iz prejšnjega člena se izplača upravičencu v roku 12 
mesecev po izvedeni privatizaciji državnega deleža Telekoma na 
podlagi predpisov, ki urejajo privatizacijo državnega premoženja. 
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159. člen 

(1) Ministrstvo za promet in zveze najkasneje v 3 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objavi 
poziv vsem upravičencem, da vložijo zahtevo za vračilo vlaganj. 
S pozivom se objavi seznam pogodb s katerim razpolagata 
ministrstvo za promet in zveze in Telekom. 

(2) Postopek za vračilo se začne na podlagi zahteve za vračilo, 
ki jo vloži upravičenec oziroma njegov pravni naslednik. 

(3) Zahteva mora biti vložena najkasneje v 6 mesecih po objavi 
poziva. 

(4) V zahtevi se navede dokaze, da je upravičenec stranka iz 
pogodbe o vlaganju oziroma njegov pravni naslednik ter v primeru, 
da pogodba ni na seznamu, pogodba. 

(5) O zahtevah odloča ministrstvo za promet in zveze z upravno 
odločbo. Zoper odločbo je možen upravni spor. 

(6) Odločba mora biti izdana najkasneje v 6 mesecih po vložitvi 
pravilno sestavljene zahteve. 

(7) Za dan vložitve pravilno sestavljene zahteve se šteje dan, ko 
je bila pomanjkljivo sestavljena zahteva v celoti dopolnjena. 

9. Predpisi vlade, ministra ter splošni akti Agencije 

160. člen 

(1) Rok za izdajo podzakonskih predpisov ter splošnih aktov 
Agencije je 1 leto od začetka veljavnosti tega zakona. 

(2) Do izdaje uredbe iz tretjega odstavka 50. člena tega zakona 
se za sekundarno telekomunikacijsko omrežje šteje sekundarno 
omrežje in naprave s hišnimi priključki na podlagi navodila o tem, 
kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje 
komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/ 
85). 

10. Veljavnost predpisov 

161. člen 
(veljavnost predpisov) 

Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov ter splošnih aktov 
Agencije na podlagi tega zakona, ostanejo v veljavi naslednji 
predpisi, izdani na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni 
list RS, št. 35/97 in 45/97 odi. US), izdani na podlagi zakona o 
sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in 
zakona o združitvi v skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), 
v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom: 
1. pravilnik o odpravljanju motenj pri amplitudno moduliranih 

radiodifuznih oddajah (Uradni list SFRJ, št. 12/73) (velja le 
poglavje III: Minimalne tehnične karakteristike sprejemnega 
signala in njegova zaščita); 

2. pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo 
radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 57/75); 

3. pravilnik o tehnično-eksploatacijskih pogojih radiodifuznih 
postaj za amplitudno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 
57/75); 

4. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se 
smejo uporabljati radiodifuzijske postaje za čmo bele in barvne 
televizijske oddaje (Uradni list SFRJ, št. 8/78); 

5. pravilnik o delu radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 17/78); 
6. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se 

smejo uporabljati radiodifuzni pretvorniki za frekvenčno 
modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 30/78); 

7. pravilnik o uporabi enotnih izrazov, pojmov, znakov in kratic 
za prenos sporočil v sistemu zvez (Uradni list SFRJ, št. 18/ 
91); 

8. odredba o povezavi mobilnih satelitskih radijskih postaj z 
INMARSAT A satelitsko službo (Uradni list RS, št. 5/93); 

9. sklep o pooblastitvi in določitvi organizacije združenega dela 
za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj (Uradni list 
SRS, št. 30/82); 

10. sklep o pooblastitvi in določitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo za opravljanje tehničnih pregledov radijskih 
postaj (Uradni list RS, št. 21/90); 

11. Pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih 
naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek 
mobilnega radiotelefonskega sistema NMT (Uradni list RS, 
št. 57/96); 

12. Pravilnik o omrežju ISDN (Uradni list RS, št.52/95); 
13. Pravilnik o omrežju GSM (Uradni list RS, št.4/96); 
14. generalni načrt telefonskega omrežja. (PTT Vestnik, št. 14/ 

48, 15/88); (Ne velja: poglavje 11 - Napajanje prenosnih in 
komutacijskih sistemov ter določila točke 3.5 iz poglavja 3 - 
plan oštevilčenja); 

15. generalni načrt telegrafskega omrežja in omrežja za prenos 
podatkov (PTT Vestnik, št. 23/84, 3/88); 

16. tehnični pogoji za modeme za sinhroni prenos podatkov po 
vodih osnovne grupe 60-108 kHz (PTT Vestnik, št. 3/88); 

17. tehnični pogoji za opremo za povezovanje računalnikov in 
računalniških omrežij v javno teleks omrežje (PTT Vestnik, 
št. 6/88); 

18. splošni tehnični pogoji za standardne vmesnike med končnimi 
napravami za prenos podatkov, ki se uporabljajo v javnem 
omrežju za prenos podatkov (PTT Vestnik, št. 6/88); 

19. tehnični pogoji za adapterje s samostojnim sprejemom za 
vključitev računalnikov v telegrafsko omrežje (PTT Vestnik, 
št. 6/88); 

20. tehnični pogoji za RR sisteme - analogni (PTT Vestnik, št. 5/ 
89); 

21. tehnični pogoji za medmrežni protokol X.75 (PTT Vestnik, št. 
8/90); 

22. tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio mreži 
(PTT Vestnik, št. 8/90); 

23. splošni tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-felefonskih 
zvez JPTT (PTT Vestnik, št. 17/82); 

24. tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni radio mreži 
JPTT (PTT Vestnik, št. 13/89); 

25. tehnični pogoji za sistem mobilnih radio telefonskih zvez JPTT 
(PTT Vestnik, št. 21/89); 

26. Pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z 
avtomatskim zaračunavanjem (Uradni list RS, št.53/94); 

27. tehnični pogoji za analogne in digitalne telefonske centrale 
(PTT Vestnik, št. 14/91); 

28. tehnični pogoji za naročniške telefonske centrale (PTT 
Vestnik, št. 11/87); 

29. pravilnik o kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in 
objektov (PTT Vestnik, št.27/99); 

30. Odredba o tujih radijskih postajah (Uradni list RS, št. 73/97); 
31. Odredbo o radijskih postajah telefonskega sistema za 

povezavo zrakoplov-zemlja (Uradni list RS, št. 73/97); 
32. Odredba o veljavnosti odobritve terminalske opreme 

satelitskih zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami in 
satelitskih postaj za novinarstvo (Uradni list RS, št. 73/97); 

33. Odredba o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih (Uradni 
list RS, št. 73/97); 

34. Odredba o radijskih postajah za osebni klic prek satelita 
(Uradni list RS, št. 73/97); 
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35. Odredba o tujih odobritvah in uporabi radijskih postaj PR 37 
(Uradni list RS, št. 35/99); 

36. Odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske 
terminalske opreme za satelitske telekomunikacijske storitve 
S-PCS (Uradni list RS, št. 35/99); 

37. Odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske 
terminalske opreme GSM (Uradni list RS, št. 35/99); 

38. Pravilnik o tehničnih zahtevah za terminalsko opremo z 
vmesniki po priporočilu CCITT, X.21 in z vmesniki po 
priporočilu CCIT,X.25, (Uradni list RS, št. 50/97); 

39. Pravilnik o tehničnih zahtevah za opremo, namenjeno za 
priključevanje na analogni priključek javnega telefonskega 
omrežja (Uradni list RS, št. 50/97); 

40. Pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje (Uradni list 
RS, št. 50/97); 

41. Pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske 
brezvrvične komunikacije (Uradni list RS, št.69/95); 

42. Pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97); 
43. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske 

opreme in radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97); 
44. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list 

RS, št. 1/00); 
45. Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih 

pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, št. 41/98); 
46. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih 

telekomunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 75/98); 
47. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih 

telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa 
(Uradni list RS, št. 75/98); 

48. Pravilnik o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih 
(Uradni list RS, št. 57/99); 

49. Uredba o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev 
govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega 
telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98); 

50. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za storitve mobilne telefonije in GSM (Uradni list RS, 
št .49/97); 

51. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 7/98); 

52. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni 
list RS, št. 90/98); 

53. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih komunikacij 
(Uradni list RS, št. 68/98); 

54. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za opravljanje storitev NMT (Uradni list RS, št.53/ 
99); 

55. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za opravljanje storitev osebnega klica v sistemu 
ERMES (Uradni list RS, št. 53/99); 

56. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije 
(Uradni list RS, št. 79/99); 

XX. KONČNE DOLOČBE 

1. Prenehanje veljavnosti 

162. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 

telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97. odi. USin13/ 
98 odi. US) in naslednji predpisi izdani na podlagi zakona o sistemih 
zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in zakona o 
združitvi v skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78): 

1. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih se 
smejo uporabljati radijske postaje v skupnih radijskih zvezah 
na območju občine (Uradni list SFRJ, št. 23/77); 

2. pravilnik o radijskih postajah, ki se smejo postavljati v mestih 
in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 9/83); 

3. pravilnik o prostih smereh za vstop in izstop radiorelejnih 
zvez (radijski koridorji) v mestih in naseljih mestnega značaja 
(Uradni list SFRJ, št. 72/90); 

4. pravilnik o velikosti varstvene cone v bližini določenih radijskih 
postaj (Uradni list SFRJ, št. 72/90); 

5. pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naročniški 
sistem (Uradni list RS, št. 59/92); 

6. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične vodovne 
terminale za plesiohrono digitalno hierarhijo s hitrostmi prenosa 
od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s (Uradni list RS, št. 44/95); 

7. tehnični predpisi o dovoljenih šumih v telefonskih tokokrogih 
pri projektiranju prenosnih sistemov v telefonskem omrežju 
za splošne potrebe (PTT Vestnik, št. 14/68); 

8. tehnični pogoji za teleprinterje v omrežju JPTT (PTT Vestnik, 
št. 6/70); 

9. tehnični pogoji za sprejemne pisalnike (printerje) z modemom 
za uporabo v telegrafskem omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 8/ 
75); 

10. tehnični pogoji za teleprinterje in terminale s hitrostjo 
obratovanja 110, 134,5 in 200 Bd in CCITT abecedo št. 5 za 
uporabo v omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 9/78); 

11. tehnični pogoji za polelektronske in elektronske teleprinterje 
v omrežju JPTT (PTT Vestnik, št. 3/72); 

12. tehnični pogoji za elektronske teleprinterje v omrežju YU PTT, 
ki delajo s hitrostjo obratovanja 50, 70, 100 Bd in mednarodno 
telegrafsko abecedno CCITT št. 2 (PTT Vestnik, št. 21/83); 

13. tehnični pogoji za priključevanje naprave za prenos signalov 
na naročniške vode (PTT Vestnik, št. 3/76, 4/76); 

14. tehnični pogoji za analogne in digitalne multipleksne in linijske 
sisteme (PTT Vestnik, št. 32/89); 

15. Navodilo o kontroli kvalitete storitev v mednarodnem 
telefonskem prometu (PTT Vestnik, št. 5/78); 

16. pravilnik o normah kakovosti vzdrževanja telefonskih 
kabelskih sistemov prenosa (PTT Vestnik, št. 11/86, 13/86); 

(2) Z dnem začetka delovanja Agencije prenehata veljati 3. alinea 
11. točke 2. člena ter četrti odstavek 13. člena zakona o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 
in 60/99). 

2. Začetek veljavnosti zakona 

163. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
Janez Podobnik, dr. med. I.r. 
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OBRAZLOŽITEV 

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

Podani pomeni pojmov so v 3. členu omejeni na nujno potrebne za 
uporabo zakona, zato je njihovo število precej manjše kot je bilo 
v prejšnjem zakonu. Omeniti velja, da pojem radiodifuzija v smislu 
tega zakona obsega le razširjanje programov v praznem prostoru, 
kot jih opredeljuje zakonodaja o javnih glasilih oziroma medijih. 
Dejavnost kabelskih omrežij ni posebej opredeljena, veljajo torej 
določbe, ki so skupne za vsa javna telekomunikacijska omrežja 
oziroma storitve. 

Predlog zakona določa v II. poglavju v procesnih določbah (členi 
4-22), da Agencija izdaja dovoljenja in druge posamične akte v 
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ki pa se v 
primeru javnega razpisa začne šele s sprejemom poročila o oceni 
ponudb oziroma predloga Sveta za radiodifuzijo, če je predmet 
razpisa dodelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije. Natančneje 
so obdelani predvsem postopki javnega razpisa ter postopki 
razveljavitve, odvzema, spremembe in prenehanja odločb o 
dovoljenjih za opravljanje storitev in za dodelitev frekvenc in številk. 
Imetnik dovoljenja ima v primerih, ko dodelitev oziroma dovoljenje 
ni bilo razveljavljeno po krivdi imetnika dovoljenja pravico do 
odškodnine. Zoper odločbe Agencije je praviloma dopusten le 
upravni spor, možnost pritožbe na ministra, pristojnega za 
telekomunikacije (v nadaljevanju Minister) je mogoča le v zakonu 
določenih primerih. 

V III. poglavju je obravnavana gradnja in obratovanje javnih 
telekomunikacijskih omrežij in nuđenje javnih telekomunikacijskih 
storitev, kar je prosto pod pogoji, ki jih določa zakon. Operater 
javnih telekomunikacijskih storitev mora obvestiti (24. in 25. člen) 
Agencijo o nameravanem začetku, koncu ali spremembi ponudbe 
telekomunikacijskih storitev pred začetkom in koncem opravljanja 
storitev, kot tudi gradnjo in obratovanje javnih telekomunikacijskih 
omrežij. Obratovanje zasebnih omrežij je prosto, obvestilo je 
potrebno le za zasebna omrežja oziroma omrežja zaprtih skupin 
uporabnikov, če tako omrežje poteka zunaj lastnine uporabnikov. 
Pisna prijava mora vsebovati podrobnosti o vrsti storitev kot tudi 
tehnične in obratovalne lastnosti in podatke o izpolnjevanju 
predpisanih pogojev. Podani so razlogi, zaradi katerih se lahko 
zavrne prijava 

Minister predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri gradnji in 
obratovanju omrežij ter zagotavljanju telekomunikacijskih storitev, 
za katere je po tem zakonu predvidena prijava oziroma dovoljenje 
kot tudi postopke izdaje dovoljenja in obravnave prijave za storitve. 
Ti pogoji se nanašajo zlasti na varnost delovanja omrežja, 
celovitost omrežja, medsebojno delovanja storitev in pogoje 
priključevanja terminalske opreme. 

Za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih 
radijskih storitev je potrebno dovoljenje Agencije (členi: 24. in 26- 
32). Dovoljenje izda Agencija na pisno vlogo. Dovoljenje za mobilne 
javne radijske storitve izda Agencija na podlagi predpisanega 
postopka javnega razpisa. Za storitve satelitskih zvez ni potrebno 

dovoljenje za storitve. Dovoljenje se lahko zavrne le v primeru, če 
bi bili ogroženi javni red, varnost države, če ni na voljo frekvenc 
ali če vlagatelj nima tehničnih oziroma finančnih kapacitet za 
zagotovitev pogojev delovanja. Dovoljenje se izda za določen 
čas. Dovoljenje se lahko prenese na drugega le soglasjem 
Agencije. 

V 32. členu predlog zakona predvideva, da se za obvestilo in 
dovoljenje plača pristojbina, kar predpiše Minister, pri čemer se 
upošteva strošek postopka. 

Radiofrekvenčni spekter kot omejeno naravno dobrino je mogoče 
ekonomično uporabljati le v sodelovanju z drugimi državami. 
Predlog zakona zato v IV. poglavju poudarja, da morajo državni 
organi njegovo uporabo načrtovati v skladu z mednarodnimi 
sporazumi. Kot najvišji akt upravljanja tega področja je predviden 
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) (34. člen), predlog pa 
pripravi Agencija. Za posamezne dejavnosti lahko pripravi Agencija 
načrt uporabe frekvenc (35. člen), ki podrobneje opredelijo pogoje 
in način uporabe teh frekvenc. Posebej velja omeniti, da je namesto 
radijskega dovoljenja, ki je v preteklosti dovoljevalo hkrati uporabo 
radijske postaje in frekvence, potrebna le dodelitev frekvence, 
medtem ko sta promet in uporaba radijskih postaj prosta pod 
pogoji, ki so opredeljeni v IX. poglavju. Zaradi raznovrstnosti 
uporabe frekvenc, ki še poleg telekomunikacijskega uporabljajo 
še na mnogih drugih področjih kot so npr. astronomija, 
radiolokacija, navigacija, industrija in medicina, predvideva predlog 
zakona več načinov dodelitve frekvenc: frekvence za mobilne 
radijske storitve se dodelijo z dovoljenjem za storitve, lahko se 
dodelijo na podlagi javnega razpisa ali neposredno v upravnem 
postopku ali pa s predpisom Ministra. Javni razpis je obvezen za 
javne telekomunikacijske storitve in radiodifuzijo, lahko pa se 
uvede tudi drugje, če je interesentov več kot je razpoložljivih 
frekvenc. Predpis Ministra je predviden za primere, ko določene 
frekvence ali frekvenčni pas lahko uporablja vsakdo, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. Dodelitev frekvenc ni potrebna za frekvence, 
ki so v razporeditvi frekvenc namenjeni za potrebe varnosti in 
obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Členi 37-46 podrobneje opredeljujejo postopke in pogoje izdaje, 
spremembe in prenehanja odločbe o dodelitvi. Podatki o upravljanju 
radiofrekvenčnega spektra so javni (33. člen). 

Zaradi zbliževanja (konvergence) telekomunikacijskih in 
informacijskih tehnologij ter medijev marsikje ni vedno določljiva 
meja med temi dejavnostmi, v bodoče bo to še težje. Predlog 
zakona v glavnem povzema in deloma izpopolnjuje dosedanje 
rešitve. Frekvence za radiodifuzijo dodeli Agencija (39. člen) na 
podlagi javnega razpisa skladno z določbami 5. do 14. člena. 
Javni razpis izvede Agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo 
(7. člen), ki tudi naredi izbiro glede programske vsebine in dostavi 
Agenciji predlog za dodelitev. Predlog zakona predvideva tudi, da 
se načrt uporabe frekvenc za pasove, ki so v razporeditvi 
radiofrekvenčnih pasov namenjeni radiodifuziji, pripravi Agencija 
skupaj s Svetom za radiodifuzijo (35. člen). 

Javna telekomunikacijska omrežja postajajo najpomembnejša 
infrastruktura informacijske družbe, zato predlog zakona v V. 
poglavju predvideva mehanizme za učinkovito pridobivanje 
pravice do gradnje na javnem in zasebnem zemljišču. Uveljavljanje 
te pravice imajo vse poznane tuje zakonodaje, vendar se 
uveljavljanje te pravice od ene države do druge države močno 
razlikuje Predlog zakona predvideva to pravico"na dva načina in 
sicer: kot služnost napeljave ali pa kot pravico napeljave, če 
potrebuje to pravico le za določen čas (50. člen). Za služnost 
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napeljave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
stvarne pravice, o stvarnih služnostih. (51. člen). Podlaga za 
uveljavitev služnosti napeljave oziroma pravico napeljave je 
sporazum z lastnikom, kateremu mora operater ponuditi 
odškodnino. Če lastnik zemljišča v 30. dneh ne pristane na 
pogodbo, lahko operater zahteva od Agencije ustanovitev 
služnostne pravice v upravnem postopku. Pogoje, katere mora 
upoštevati Agencija na podlagi določb upravnega postopka, 
določitev odškodnine, začetek izvrševanja služnosti oziroma 
pravice in pravna sredstva obravnavajo členi od 52. do 56. 

Pravico do uporabe na javnem zemljišču pridobijo operaterji na 
podoben način. 

Poglavje VI predloga zakona obravnava zagotavljanje 
konkurence in odprtosti omrežja. Rešitve so v celoti povzete po 
direktivah Evropske unije. Poleg načel v 63. členu, ki so pomembna 
pri odločanju v primeru sporov in izdaji podzakonskih aktov, določa 
predlog zakona v 64. členu operaterje s pomembna tržno močjo. 
To so praviloma operaterji, ki imajo več kot 25% delež na 
posameznem delu trga. Pri določanju položaja operaterja s 
pomembno tržno močjo mora Agencija upoštevati kriterije: 
sposobnost, da vpliva na tržne pogoje, njegov promet v primerjavi 
z velikostjo trga, dostop do finančnih virov, obvladovanje sredstev 
za dostop do končnih uporabnikov (dostopovno omrežje) in 
izkušnje pri opravljanju storitev 

V 65. členu so določbe, ki veljajo splošno za vse operaterje javnih 
telekomunikacijskih storitev s pomembno tržno močjo. Ti morajo 
omogočiti dostop do svojih omrežij oziroma storitev na podlagi 
javno objavljenih, objektivnih, nediskriminacijskih in preglednih 
pogojev, ki obsegajo vse dejavnosti, vezane na izvedbo dostopa, 
kot so sporočanje informacij, dogovarjanje o dostopu, roki izvedbe 
dostopa in drugo. Operater lahko omeji dostop le na podlagi 
bistvenih zahtev naštetih v predlogu zakona. Agencija ima tudi 
pravico odločati o sporih med operaterji in posegati na trg, če je 
ogrožena konkurenca ali če so ogrožene koristi uporabnikov. 

Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev s 
pomembnim tržnim deležem morajo nuditi vmesnike, kijih določajo 
standardi, katerih reference za posamezno vrsto storitev oziroma 
omrežja s svojim splošnim aktom določi Agencija in objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa nudijo tudi druge 
vmesnike (66. člen). Če uporabnik zahteva poseben vmesnik 
oziroma dostop, morajo operaterji s pomembnim tržnim deležem 
tej zahtevi ugoditi, če je zahteva razumna in ne vodi do 
diskriminacije uporabnikov, pri čemer se operaterji o tehničnih in 
komercialnih vprašanjih dogovarjajo sami. Če ne pride do 
dogovora, odloči Agencija. 

Posebne zahteve so glede odprtosti omrežij podane v 67. členu 
za zakupljene vode, v 68. členu za fiksna javne telefonske storitve 
in 69. členu mobilna javna radijska omrežja. Agencija mora pri 
izdaji dovoljenj zagotoviti, da je na vsaki točki v državi vsaj en 
ponudnik zakupljenih vodov s pomembno tržno močjo, ki nudi 
minimalni predpisani nabor vmesnikov. Ponudnik zakupljenih vodov 
s pohembno tržno močjo je dolžan na svojem delu trga ponuditi 
zadostne (minimalne) kapacitete vodov s predpisanim naborom 
vmesnikov. 

Konkurenca se bo na telekomunikacijskem trgu razvijala le, če 
bo zagotovljeno učinkovito medsebojno povezovanje omrežij. 
Operaterji javnih telekomunikacijskih omrežij so se dolžni o 
medomrežnih povezavah dogovarjati (70. člen), operaterji s 
pomembno tržno močjo, ki nudijo fiksno javno telefonsko omrežje 
ali storitve, zakup vodov ali javno mobilno omrežje pa morajo 
medomrežne povezave omogočiti vsem interesentom po načelih 
objektivnosti, nepristranskosti in preglednosti. Cene medomrežnih 
povezav morajo biti pri operaterjih s pomembno tržno močjo 

stroškovno naravnane. Agencija ima obsežna pooblastila pri 
zagotavljanju odprtosti omrežja, nadzoruje izvajanje, odloča v 
sporih, lahko naloži določene aktivnosti ter odloča o odpravi 
nepravilnosti. 

Predlog zakona obravnava v VII. poglavju splošne pogoje in 
cene. Operaterji, za katere je predvideno dovoljenje za storitve, 
bodo morali pripraviti splošne pogoje za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev in jih predložiti Agenciji (71. člen). 
Splošni pogoji morajo vsebovati tudi cene storitev. Operaterji 
mobilnih storitev bodo morali pred uveljavitvijo splošnih pogojev 
pridobiti njihovo odobritev (brez cen), operaterji zakupljenih vodov 
in storitev fiksne javne telefonije s pomembno tržno močjo pa si 
bodo morali pridobiti odobritev splošnih pogojev vključno s cenami. 
Operaterji s pomembno tržno močjo bodo morali pri oblikovanju 
cen upoštevati načela objektivnosti meril, stroškovne 
naravnanosti, preglednost, nevezanost, nediskriminiranje in enako 
obravnavo in poštenost, za operaterje fiksnega javnega omrežja, 
zakupljenih vodov in deloma tudi mobilnih radijskih storitev s 
pomembno tržno močjo pa je zahtevana stroškovna naravnanost 
cen (72. člen). Spremembe cen naj bodo uveljavljene šele po 
določenem obdobju, ko bo javnost o tem seznanjena. Popusti 
morajo biti pregledni, objavljeni in nediskriminacijski. Cene se lahko 
menjajo le po primerno dolgem roku po objavi. 

Splošni pogoji morajo obravnavati (73. člen) predvsem pogoje 
dobave in uporabe, tehnične pogoje vmesnikov s pogoji za 
priključitev terminalske opreme, kapacitete, kakovost ter 
karakteristike dobav ter način zagotavljanja informacij za potrebe 
uporabnikov. Minister, pristojen za telekomunikacije, natančneje 
predpiše sestavine splošnih pogojev. 

Predlog zakona prepoveduje medsebojno subvencioniranje 
različnih telekomunikacijskih storitev (74. člen). Operaterji, ki 
opravljajo drugo gospodarsko dejavnost, pri kateri imajo na trgu 
prevladujoč tržni položaj ali imajo pravico opravljati neko 
gospodarsko dejavnost oziroma uporabljati naravno dobrino ali 
drugo omejeno sredstvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo 
vsem (posebne ali izključne pravice), ne smejo s prihodki od take 
dejavnosti pokrivati odhodkov ali izgube opravljanja 
telekomunikacijskih storitev (medsebojno subvencioniranje). 
Operater s pomembnim tržnim deležem ne sme medsebojno 
subvencionirati različnih telekomunikacijskih storitev, kijih opravlja 
na podlagi dovoljenja, niti le-teh storitev s storitvami, za katere 
dovoljenje ni potrebno. 

Operaterji morajo vzpostaviti računovodski sistem, ki bo omogočil 
stroškovno naravnanost cen (75. člen). Ta sistem letno potrjuje 
organ, ki je neodvisen od operaterja. Podrobnejše informacije o 
računovodskem sitemu dajejo operaterji Agenciji na njeno zahtevo. 

V VIII. poglavju predloga zakona, so določene telekomunikacijske 
storitve (univerzalne storitve), ki morajo biti zagotovljene vsem 
državljanom po dostopni ceni. Kot univerzalne storitve predlog 
zakona opredeljuje (76. člen): 

1. možnost dostopa do fiksnega javnega telefonskega omrežja 
z možnostjo vzpostavljanja in sprejemanja domačih in 
mednarodnih klicev 

2. neomejen brezplačni dostop do številk 112, 113, dostop do 
teh številk iz javnih govorilnic tudi brez sredstva za aktiviranje 
govorilnic, 

3. dostop do pomoči posredovalca za pomoč pri vzpostavljanju 
zvez in do službe informacij o naročnikih, 

4. primerno pokritost z javnimi govorilnicami. 

Vlada je pooblaščena, da obseg univerzalnih storitev, v skladu z 
razvojem tehnologije in družbe, poveča. Dokler bo imel na trgu 
storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja nek operater več 
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kot 80% trga (glede na skupen prihodek), bo moral zagotavljati 
univerzalne storitve in nositi tudi stroške financiranje teh storitev. 

Če univerzalne storitve niso zagotovljene, Agencija izvede javni 
razpis (78. člen), če je ta neuspešen, lahko Agencija z odločbo 
naloži izvajanje operaterjem z dovoljenjem za storitve (79. člen). 
Operaterji, ki imajo dovoljenja za storitve, prispevajo k pokrivanju 
stroškov sorazmerno s celotnim prihodkom neposredno izvajalcu 
univerzalnih storitev (81. člen). Agencija nadzira izvajanje 
univerzalnih storitev in obračunov in skrbi za javnost podatkov. 

VIX. poglavju je opredeljena radijska in terminalska oprema, za 
katero je bilo doslej predvideno obvezno državno odobravanje. 
Taka oprema, ki zadošča zahtevam tega zakona, se lahko daje 
prosto na trg, prosto prenaša in uporablja v Republiki Sloveniji 
(84. člen). Radijska in terminalska oprema mora ustrezati bistvenim 
zahtevam, ki veljajo za tako opremo. Radijska oprema mora biti 
zgrajena tako, da učinkovito izrablja radiofrekvenčni spekter in 
da ne povzroča škodljivih motenj (85. člen). Zakon navaja bistvene 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati taka oprema., podrobneje te 
zahteve opredeli Minister s predpisom ali jih določa standard, ki 
ga objavi v Uradnem listu Agencija. Radijska in terminalska 
oprema, ki se prodaja brez listin in oznak, mora imeti oznako, da 
je ni dovoljeno priključevati na javno omrežje. Skladnost s predpisi 
se dokazuje z listinami in oznakami, ki jih predpiše Minister, ki 
predpiše tudi postopke in pogoje ugotavljanja skladnosti (87. člen). 

Podobna ureditev, kot za radijsko in terminalsko opremo, je v X. 
poglavju predvidena tudi za električne naprave glede na 
elektromagnetno združljivost. V 86. členu je določeno, da morajo 
biti vse električne in elektronske naprave, vključno z opremo in 
napeljavami, ki vsebujejo električne oziroma elektronske sestavne 
dele (električne naprave) načrtovane, grajene, postavljene, 
uporabljane in vzdrževane tako, da: 

1. elektromagnetne motnje, ki jih te naprave povzročajo, ne 
presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacijski opremi in drugim 
električnim napravam še omogoča delovati na način, za katerega 
so bile namenjene, 

2. imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim 
motnjam, ki jim omogoča delovanje na način, za katerega so bile 
namenjene. 

Podrobneje te zahteve opredeli Minister s predpisom ali jih določa 
standard, ki ga objavi v Uradnem listu Agencija Podobno kot pri 
radijski in terminalski opremi sta urejena tudi promet in uporaba 
električnih naprav (89. člen), preverjanje in označevanje električnih 
naprav ter objava standardov oziroma predpisov ministra (90. 
člen). 

Predlog zakona v XI. poglavju obravnava telekomunikacijsko 
oštevilčenje, ki ga opredeljuje podobno kot radijski spekter in 
omejeno dobrino. Kot najvišji akt urejanja področja je načrt 
oštevilčenja, ki ga sprejme minister na predlog Agencije (92. člen). 
Agencija dodeljuje in v določenih primerih spreminja in odvzema 
številke v skladu z določbami členov 93. do 98. in v podrobnejših 
pogojih, ki jih bo opredelil podzakonski akt. 

Za dodeljene številke se plača pristojbina (101. člen). Določena 
omrežja morajo omogočiti izbiro vnaprej določenega operaterja, 
omogočati pa morajo tudi izbiro operaterja za vsak klic posebej 
(102. člen). Fiksna javna telefonska omrežja morajo omogočiti, 
da naročniki zadržijo svojo naročniško številko, mobilna omrežja 
morajo omogočiti popoln prenos številke, če naročnik zamenja 
operaterja. 

Agencija za upravljanje telekomunikacijske dejavnosti je 
opredeljena v XII. poglavju. Obravnavanih je bilo več načinov 
organiziranja Agencije, kar zasledimo tudi pri rešitvah v država 

Evropske unije. V skladu z novejšimi trendi in usmeritvami 
Svetovne trgovinske organizacije in Evropske unije, in podobno 
kot je to rešeno v energetskem zakonu je v 103. členu predvidena 
ustanovitev neodvisne Agencija za telekomunikacije z namenom, 
da predvsem v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in 
nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga. Določbe tega 
poglavja dajejo precejšnja pooblastila Agenciji in ji s tem omogočajo 
učinkovito delovanje pri urejanju telekomunikacijskega trga in 
izvrševanju drugih nalog, morebitne nepravilnosti oziroma zlorabe 
naj bi onemogočala predvsem javnost in preglednost delovanja 
Agencije. 

Agencija je pravna oseba javnega prava. Vodi, predstavlja in 
zastopa jo direktor, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ki ju za 
dobo pet let imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Sveta 
za telekomunikacije (104. člen). Direktor in namestnik ne smeta 
biti v zadnjih 3. letih zaposlena ali opravljati kakršnegakoli dela v 
organizacijah, ki opravljajo katero dejavnost iz pristojnosti Agencije, 
in ne smeta imeti nobene funkcije v takih organizacijah. 

Delovanje Agencije ureja 105. člen, ki predvideva, da organizacijo 
in poslovanje ureja statut, ki ga izda direktor Agencije in ga potrdi 
Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju Sveta za 
telekomunikacije. Statut in splošni akti Agencije, izdani za 
izvrševanje javnih pooblastil, ter informacije, ki jih predvideva ta 
zakon, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija 
odloča v posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti v upravnem 
postopku in v skladu s procesnimi določbami II. poglavja. Odločba 
je v upravnem postopku dokončna, razen v primerih, ki so posebej 
določeni z zakonom. 

Agencija se financira s prihodki od letnih pristojbin za dovoljenja, 
na podlagi obvestil, za frekvence in številke, in iz drugih plačil 
operaterjev, določenih s tem zakonom, ki se vplačujejo v poseben 
proračunski sklad za telekomunikacije. (106. člen). Poročilo o 
delu in poslovno poročilo potrjuje Vlada Republike Slovenije in z 
njim seznani Državni zbor Republike Slovenije. 

Agencija zdnjžuje pristojnosti, ki jih za take regulativne organe 
predvideva zakonodaja Evropske unije in jih imajo podobne 
organizacije v Evropi. Pristojnosti povzema 107. člen, obsegajo 
pa predvsem zagotavljanje zadovoljivih komunikacij med 
uporabniki, konkurenco na telekomunikacijskem trgu ter 
univerzalne storitve, urejanje odnosov med operaterji, predvsem 
pri medomrežnem povezovanju, upravljanje radiofrekvenčnega 
spektra in telekomunikacijskega oštevilčenja, skrb za uporabnike, 
nadzorovanje izvajanja tega zakona, informiranje, zbiranje in 
dajanje podatkov in drugo. 

Delovanje Agencija je javno (108. in 111. člen). Pred sprejemanjem 
odločitev mora o nameravani odločitvi seznaniti javnost, omogočiti 
in zbrati pripombe in jih javno prikazati, kar mora biti natančneje 
obdelano v statutu Agencije. V Uradnem listu mora Agencija objaviti 
določene odločitve in podatke o načinu pridobivanja nadaljnjih 
informacij, zato mora imeti tudi primerno organizirano službo za 
stike z javnostjo. 

Svet za telekomunikacije (v nadaljevanju: Svet) kot je opredeljen 
v XIII. poglavju ima poleg svetovalne vloge še nalogo spremljanja 
delovanja Agencije in podajati mnenja o njenem delovanju ter 
predlagati imenovanje in razrešitev direktorja (116. člen), nima pa 
nobenega pooblastila za kakršnokoli neposredno poseganje v 
delo Agencije. Direktor Agencije je dolžan pridobiti mnenje glede 
nekaterih v zakonu naštetih zadev. Podobno opredelitev Sveta 
kot svetovalnega organa srečujemo tudi v nekaterih tujih 
zakonodajah. V nekaterih primerih imajo ti tudi pristojnosti za 
soodločanje v posameznih zadevah (Nemčija). Ocenjujemo, da 
bo predlagana rešitev omogočila samostojnejše in obenem 
objektivnejše delovanje Agencije. 
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Svet za telekomunikacije imenuje Državni zbor in sicer enajst 
članov izmed strokovnjakov s področja telekomunikacij (114. člen). 
Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani Sveta izmed 
sebe. Člani Sveta ne morejo biti člani vodstev političnih strank, 
poslanci, funkcionarji in delavci, zaposleni v državnih organih. 
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade za 
svoje delo. Sredstva, pogoje za delo in informiranje sveta zagotovi 
Agencija. 

Varstvo uporabnikov (XIV. poglavje) ima na področju 
telekomunikacij, zaradi njihovih značilnosti, velik pomen. Pravice 
uporabnikov do uporabe telekomunikacijskih storitev in do pritožbe 
podaja 117. člen. Vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper 
odločitev ali ravnanje operaterja javnih telekomunikacijskih storitev. 
Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno 
po tem zakonu pridobiti dovoljenje, so dolžni kot sestavni del 
splošnih pogojev objaviti povzetek postopka reševanja ugovorov 
uporabnikov. Če operater javnih telekomunikacijskih storitev ne 
ugodi ugovoru ali o njem ne odloči v določenem roku, sme 
uporabnik vložiti pritožbo na Agencijo, da o vprašanju odloči z 
odločbo. 

V členih 118. do 120. so v skladu z direktivami Evropske unije 
podrobneje opredeljene pravice do razčlenjenega ali 
nerazčlenjenega računa, postopki in pravice v primerih 
neplačevanja računov, nadomestila za neustrezne storitve. Za 
varstvo uporabnikov je zelo pomembno sodelovanje in vpliv 
javnosti na oblikovanje telekomunikacijske politike in sprejemanje 
predpisov ter splošnih aktov državnih organov, zato je v 121. 
členu predvideno, da morajo državni organi in Agencija pri tem 
delu pridobiti in upoštevati mnenje javnosti. 

Telekomunikacije so lahko v izrednih razmerah življenskega 
pomena, zato je v XV. poglavju predvideno, da lahko Minister 
odredi dejavnosti in storitve, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski 
operaterji za potrebe sanacije nastalih razmer, in določi odškodnino 
ter da predpiše operaterjem javnih telekomunikacijskih storitev in 

uporabnikom radijskih frekvenc ukrepe, ki jih morajo sprejeti glede 
priprav na vojno, izredne razmere, naravne in druge nesreče ali 
motnje v gospodarstvu. 

Zaupnosti in tajnosti v telekomunikacijah (XVI. poglav/e) je 
posvečen pomemben del predloga zakona. Člen 125 vsebuje 
pomembne določbe kot so: zaupnost v telekomunikacijah glede 
vsebine prenesenih sporočil, dejstev in okoliščin, v katerih so ta 
sporočila prenesena, določa dolžnosti operaterjev in drugih 
udeležencev, prepoveduje pridobivanje in prenašanja informacij 
več kot je potrebno ter določa dolžnost brisanja sporočil in drugih 
podatkov, ko se ne uporabljajo več. Členi od 126 do 133 
obravnavajo posamezne dejavnosti vezane z zaupnostjo. To so 
zaščitni ukrepi, ki jih morajo sprejeti operaterji javnih 
telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev, legalni nadzor 
telekomunikacijskega prometa, obravnavanje prometnih 
podatkov, zbiranje in obravnavanje podatkov o naročnikih, prikaz 
identifikacije kličočega in klicanega, sledenje klicem in možnost 
avtomatičnih klicev ter imenike in službo informacij o imenikih. 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov in splošnih 
aktov, izdanih na njegovi podlagi ter posamičnih aktov, izdanih na 
temelju tega zakona in predpisov oziroma splošnih aktov, 
opravljata Agencija in inšpektorji, pristojni za telekomunikacije kot 
to določa XVII. poglavje. Pooblaščene osebe Agencije imajo pri 
opravljanju nadzora iz prejšnjega člena pooblastila, ki jih določa 
zakon o inšpekciji. 

V prehodnih In končnih določbah je določena rešitev, s katero 
predlagatelj želi odpraviti neskladje zakona o telekomunikacijah 
(Uradni list RS, št.35/97, 45/97 odi. US in 13/98 odi. US) z Ustavo. 
Neskladje je bilo ugotovljeno z odločbo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije U-l-363/98 z dne 01.07.1999. Ustavno 
sodišče Republike Slovenije je v postopku ocene ustavnosti, 
začetem na pobudo Vinka Mikca v izreku te odločbe določilo, da 
je zakonodajalec dolžan to neskladje odpraviti najkasneje v roku 
enega leta od objave citirane odločbe. 

poročevalec, št. 45 44 5. julij 2000 



IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

\ 

1. Naslov predloga akta 

Zakon o telekomunikacijah (EVA: 1999-2411 -0094) 

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

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

67. člen - v zvezi z javnimi podjetji in podjetji, ki so jim bile podeljene 
posebne ali izključne pravice, 
71. člen - približevanje zakonodaje, 
84. člen - pošta in telekomunikacije 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

V predlogu zakona so obveznosti, izhajajoče iz sporazuma, v 
celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundami viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Vse spodaj navedene direktive dajejo zakonski okvir za polno 
usklajenost (v celoti usklajeno), ki bo zaradi podrobnega urejanja, 
dosežena s podzakonskimi akti. 
Direktive, ki urejajo liberalizacijo: 90/388/EEC, 94/46/EC, 95/51/ 
EC, 96/2/EC, 96/19/EC 
Direktive, ki urejajo prost dostop: 90/387/EEC, 97/51/EC 
Direktive, ki urejajo zakup vodov: 92/44/EEC 
Direktive, ki urejajo govorno telefonijo: 98/10/EC 
Direktive, ki urejajo medomrežno povezovanje: 96/19/EC, 97/33/ 
EC 
Direktive, ki urejajo licenciranje: 97/13/EC, 710/97/EC 
Direktive, ki urejajo oštevilčenje: 91/396/EEC, 92/264/EEC 
Direktive, ki urejajo zaščito podatkov: 97/66/EC 
Direktive, ki urejajo medsebojno priznavanje terminalske opreme: 
91/263/EEC 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

30.1.2001 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

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

Da, v angleški jezik. 

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

Pri pripravi predloga so sodelovali strokovnjaki PHARE in Univerze 
v Ljubljani - Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. 

8. Povezava z Državni programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Sprejem novega zakona o telekomunikacijah je predviden v okviru 
kratkoročnih prioritet Partnerstva za pristop in naveden v sklopu 
zakonov in podzakonskih aktov pod točko 3.2.4. telekomunikacije. 
Rok za sprejem zakona je predviden v IV. četrtletju 2000, 
uveljavitev pa v I. četrtletju 2001. 

Igor Klun, dipl.iur., I.r. 
Vodja Pravne službe 

Mag. Anton Bergauer, I.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotk) 

■EPA 1206 -II - hitri postopek 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 449-00/2000-1 
Ljubljana, 22.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 22.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o potrošniških kreditih 
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne 
potrebe države. 

Predlog zakona o potrošniških kreditih sodi v sklop zakonov, 
ki jih je treba sprejeti v procesu sprejemanja pravnega reda 
EU. Predlagani zakon spada v področje varstva potrošnikov, 
ki je kot najbolj občutljivo in pomembno navedeno v 71. členu 
"Evropskega sporazuma o pridružitvi", za katero je še posebej 
izpostavljena težnja po hitrem prilagajanju. 

Republika Slovenija je v sprejetih pogajalskih izhodiščih za 
področje varstva potrošnikov in zdravja določila, da bo sprejela 
zakon o potrošniških kreditih do 31.12.2000, uveljavila pa do 
1.3.2001. Enaka zaveza je vsebovana tudi v sprejetem 
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU. 

Sprejem zakona v predvidenem roku bo pomenil pomemben 
element pri presoji Republike Slovenije za polnopravno 
članstvo v EU v prvi skupini kandidatk. 

Vlada Republike Slovenije vlaga zakon v proceduro dokaj 
pozno, ker je bila dinamika priprave zakona vezana na 
pridobljeno tujo tehnično pomoč (strokovnjaka EU) in zaradi 
sorazmerno dolgotrajnega usklajevanja vsebine predloga 
zakona z najbolj zainteresiranimi stranmi. 

Področje potrošniških kreditov v veljavnem pravnem sistemu 
v Republiki Slovenija ni kompleksno urejeno, čeprav se 
nekatere zakonske določbe dotikajo te problematike. Glavni 
cilj zakona je zagotoviti načela varstva potrošnikov tudi na 
področju potrošniških kreditov. 

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. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 
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A. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1. Ocena stanja 

Področje potrošniških kreditov v veljavnem pravnem sistemu ni 
kompleksno urejeno, čeprav se nekatere zakonske določbe 
dotikajo te problematike. Predvsem veljavni ZOR kot posebno 
vrsto bančnega posla ureja kreditno pogodbo (členi 1065 -1068). 
Kreditna pogodba je pogodba med banko in uporabnikom kredita, 
s katero se banka zavezuje dati uporabniku določen znesek, 
uporabnik pa se zavezuje banki plačevati dogovorjene obresti in 
dobljeni znesek denarja vrniti v rokih in na način, kot sta določena 
v pogodbi. Definicija kreditne pogodbe zajema vse vrste bančnih 
kreditov in potrošniški krediti posebej niso urejeni. Od posebnih 
varovalnih določb, ki jih z namenom varstva potrošnikov določajo 
direktive EU, obstoječa zakonodaja predvideva samo pisno obliko 
kreditne pogodbe ter pravico uporabnika kredita, da lahko vrne 
kredit pred določenim rokom tako, da dajalec kredita za obdobje 
od dneva vračila kredita do pogodbenega dneva zapadlosti 
kredita, ne sme obračunati pogodbenih obresti (četrti odstavek 
1068. člena ZOR). Opozoriti pa je treba, da je slednja določba 
dispozitivne narave in da se lahko stranki kreditne pogodbe 
dogovorita tudi za drugačno ureditev (prepoved) ali vsebino 
pravice do predčasnega vračila kredita (nedopustnost odbitja 
obresti). Nadalje ZOR ureja posojilno pogodbo (členi 557 - 566), 
ki je po svoji vsebini enaka kot kreditna pogodba, le da v tem 
primeru ne gre za specializiran bančni posel. Te določbe pokrivajo 
vsa gotovinska posojila, ki jih potrošnikom ponujajo osebe, ki 
niso banke oziroma ki po predpisih o bančništvu niso izenačene 
z bankami. Na trgu se pojavlja veliko število posojilnic in 
zastavljalnic, ki ponujajo gotovinska posojila, pod pogoji, ki so za 
uporabnika izrazito neugodni. Ureditev posojilne pogodbe je v 
ZOR zelo skromna, sploh pa ni nobenih določb, ki bi jih lahko šteli 
za izraz posebnega varstva potrošnika kot jemalca posojila in s 
tem tudi ekonomsko šibkejše stranke. Za posojilno pogodbo po 
ZOR ni predvidena niti pisna oblika, pa tudi pravica do 
predčasnega vračila je za uporabnika posojila zelo ozko določena. 
Ker posebna zakonska določba izrecno ne predvideva pravice 
do odbitja obresti od dneva predčasnega plačila do dneva 
zapadlosti kredita, teh obresti v skladu s splošno določbo ni 
mogoče odbiti, če to ni posebej dogovorjeno s pogodbo oziroma 
če takšen odbitek v kraju vračila ni v navadi (primerjaj tretji 
odstavek 398. člena ZOR). Edina varovalka za potrošnike pri 
tovrstnih pogodbah je določba 399. člena ZOR, ki določa najvišjo 
dovoljeno obrestno mero pogodbenih obresti. Ta najvišja dovoljena 
obrestna mera pa je enaka obrestni meri, po kateri se v kraju, 
kjer je bilo posojilo dano, obrestujejo hranilne vloge na vpogled. 
Kljub temu, da je za višji dogovor glede pogodbene obrestne 
mere določena ničnostna sankcija, je takšno varstvo 
neučinkovito, saj se uporabniki kredita na ničnost ne sklicujejo. 
Še najvišja stopnja potrošniške zaščite se v veljavni zakonodaji 
zagotavlja pri potrošniških blagovnih kreditih oziroma prodaji na 
obroke. Prodajo na obroke kot posebno obliko prodajne pogodbe, 
kjer je zagotovljeno posebno pravno varstvo pravno šibkejši 
stranki, je uvedel že ZOR, te določbe pa je ustrezno dopolnil 
ZVPot (členi 49 - 56). Gre za posebno ureditev prodajne pogodbe, 
pri kateri prodajalec, ki je podjetje v smislu ZVPot, izroči kupcu - 
potrošniku blago že pred plačilom celotne kupnine. Takšna pogodba 
mora biti sklenjena v pisni obliki, potrošniku pa je priznana pravica, 
da v roku 8 dni po sklenitvi od pogodbe odstopi, ne da bi mu bilo 
treba za odstop navesti kakršenkoli razlog. Pravica do odstopa 
pogodbe je uveljavljena v številnih potrošniških direktivah EU in je 
znana s terminom "cooling off". Odstop od pogodbe za potrošnika 
nima nobenih negativnih posledic, razen te, da mora vrniti blago, 
ki ga je prejel in prodajalcu plačati povračilo za morebitno uporabo 

blaga. Zakon prav tako določa pravico potrošniku, da blagovni 
kredit (kupnino) odplača pred iztekom roka in da lahko v tem 
primeru odbije ustrezen del pogodbenih obresti in stroškov. 
Določbe, ki veljajo za obročno prodajo, se smiselno uporabljajo 
tudi za druge pogodbe, ki so podobne po vsebini obveznosti. 
Tako veljajo te določbe predvsem za pogodbo o leasingu ter 
druge oblike zakupnih pogodb, kjer ima zakupnik po prenehanju 
zakupa na voljo zakupno opcijo. Na podlagi posebne zakonske 
določbe (drugi odstavek 56. člena ZVPot) pa se ta pravila 
uporabljajo tudi v primerih, ko posojilo odobri potrošniku 
posojilodajalec, ki ni prodajalec, če sta se posojilodajalec in 
prodajalec sporazumela, da bo potrošnik blago, ki mu ga je prodal 
prodajalec, odplačeval v obrokih po pogodbi, sklenjeni med 
potrošnikom in prodajalcem. Določbe o obročni prodaji 
predstavljajo minimalni standard, ki ga ni mogoče izključiti z 
drugačnim dogovorom med pogodbenima strankama. 

1.2. Razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel julija 1997 Zakon o 
ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi 
strani s sklepno listino (sporazum) ter Protokola, s katerim se 
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi 
strani (MESP), objavljen v Uradnem listu RS- Mednarodne 
pogodbe, štev. 13/97 (Uradni list RS štev. 44/97). 

Za gospodarsko vključevanje Republike Slovenije v Skupnost je 
določen predpogoj, da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo 
približa pravu Skupnosti. Približevanje zakonodaje zajema različna 
področja, ki so primeroma kot najbolj občutljiva in pomembna 
našteta v 71. členu Sporazuma. Med temi področji je navedeno 
tudi področje varstva potrošnikov, za katerega je še posebej 
izpostavljena težnja po hitrem prilagajanju. Republika Slovenija je 
v predpristopni strategiji sprejela obvezo, da bo področje varstva 
potrošnikov uskladila s pravom Skupnosti do konca 2002. 

Poleg tega 93. člen Sporazuma posebej predvideva sodelovanje 
pogodbenic z namenom, da bi dosegle združljivost sistemov 
varstva potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. Prizadevati bi se bilo 
treba za učinkovito varstvo potrošnikov kot temeljni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva. Glede na 
skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo in 
zagotavljajo: 

- dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti; 

- usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu 
potrošnika v Sloveniji predpisom, ki se uporabljajo v Skupnosti; 
učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom 
izboljšati kakovost in zagotoviti ustrezne varnostne standarde 
za potrošno blago. 

Državni program za prevzem pravnega reda EU določa, da bo 
področje varstva potrošnikov harmonizirano s predpisi EU do 
konca leta 2002. 

Republika Slovenija je v sprejetih pogajalskih izhodiščih za 
področje varstva potrošnikov in zdravja določila, da bo sprejela 
zakon o potrošniških kreditih do 31.12.2000, uveljavila pa do 
1.3.2001. Enaka zaveza je vsebovana tudi v sprejetem Državnem 
programu za prevzem pravnega reda EU. 

Obstoječi Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98, 25/ 
98) je že uzakonil nekatere bistvene določbe direktiv Evropske 
skupnosti s področja varstva pbtrošnikov, kljub temu pa so 
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nekateri zakonski instituti ostali neusklajeni. Pri tem ne gre 
spregledati okoliščine, da je področje varstva potrošnikov v 
ureditvi Evropske unije izrazito dinamično, saj se zakonodaja 
nenehoma spreminja, dopolnjuje in dograjuje.To bo zahtevalo tudi 
spremembo in dopolnitev veljavnega ZVPot. Z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU se je RS zavezala, 
da bo te spremembe in dopolnitve sprejela najkasneje do 30.6.2002 
in uveljavila najkasneje do 31.12.2002. 

Omenjeno nenehno spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje 
EU je značilno tudi za področje potrošniških kreditov, kjer je bila 
temeljna direktiva iz leta 1986 že dvakrat spremenjena in 
dopolnjena, nazadnje pa leta 1998. 

Z Cilji in načela zakona 

Glavni cilj zakona je zagotoviti načela varstva potrošnikov tudi na 
področje potrošniških kreditov. S pojmom potrošniškega kredita 
so zajeti vsi pravni posli, kjer pridobiva kredit potrošnik za namene 
izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in kjer je 
kreditodajalec podjetje, ki kredit dodeljuje pri opravljanju svoje 
dejavnosti. Iz dometa posebne ureditve so izvzete določene 
kategorije kreditnih pogodb. Izjeme v glavnem sledijo direktivi 87/, 
102/EEC. Nekoliko ožje so v tistem delu, ko ne izločajo kreditnih 
pogodb, sklenjenih zaradi pridobitve lastninske pravice na 
nepremičninah oziroma zaradi gradnje, prenove ali izboljšanja 
objektov, in kreditnih pogodb za kredite do enega leta, če so 
odplačani v največ štirih obrokih. 

Nosilna stebra sistema varstva potrošnikov sta pojma efektivne 
obrestne mere in skupnih stroškov kredita. Elementa sta 
komplementarna in predvsem omogočata primerljivost 
posameznih kreditnih ponudb. Sam podatek o pogodbeni obrestni 
meri ni reprezentativen, saj lahko otvoritveni stroški, stroški 
vodenja kredita in razni drugi administrativni stroški oziroma razna 
nadomestila, ki jih za dodeljen kredit potrošniku zaračunavajo 
dajalci kreditov, popolnoma izkrivijo sliko. Zato je uvedba enotnega 
imenovalca velikega pomena za dvig ravni varstva potrošnikov. 
Ta cilj pa zahteva tudi enotno metodologijo izračunavanja efektivne 
obrestne mere. V tem delu predlog zakona povzema matematično 
formulo iz evropske direktive in jo prilagaja slovenskim razmeram, 
kjer je odločilen dejavnik pri izračunu obresti tudi spremenljiva 
temeljna obrestna mera. 

Pomembna novost je obveznost, da se pri tistem oglaševanju in 
ponujanju kreditov, kjer se navajajo obrestna mera in drugi stroški 
kredita, obvezno navede tudi podatek o efektivni obrestni meri, 
izračunani po enotni metodologiji, ki jemalcu kredita omogoča 
primerljivost. Pri oglaševanju in ponujanju kreditov v ali na poslovnih 
prostorih dajalcev kreditov in v tisku pa se hkrati zahteva še 
ilustracija s primerom. 

Predlog zakona uvaja sistem obvezne pisne pogodbe z 
minimalnimi predpisanimi sestavinami. Te sestavine so takšne, 
da potrošniku omogočijo realno oceno obremenjenosti s kreditom 
in posledic, ki izvirajo iz takšnega stanja. Posledica pomanjkljivosti 
v pogodbeni vsebini je izpodbojnost pogodbe, kar je primerna 
sankcija, saj se lahko oseba, ki je varovana odloči tudi za 
veljavnost pogodbe. Predlog zakona določa tudi pravico 
potrošnika, da lahko, če nima pravice do odstopa od pogodbe po 
predpisih iz varstva potrošnikov, to stori pred koriščenjem kredita 
v petih dneh od sklenitve kreditne pogodbe. Nadalje zagotavlja 
predlog zakona potrošniku pravico do poplačila kredita pred rokom 
zapadlosti in do pravičnega zmanjšanja celotnega stroška kredita. 

V skladu z zahtevami direktive se s predlogom zakona zagotovlja 
tudi nadzor nad izvrševanjem zakonskih določb. Predlog ločuje 
med subjekti, katerih status je urejen v zakonu o bančništvu 
(banke, hranilnice). Te pravne osebe za dajanje kreditov ne 

potrebujejo posebnega dovoljenja, nadzor nad njihovim 
poslovanjem pa se opravlja preko splošnega bančnega nadzora. 
Ostali subjekti pa morajo za dodeljevanje kreditov pridobiti posebno 
dovoljenje. Nadzor nad upoštevanjem zakonskih določb pa pri 
teh dajalcih kreditov in pri vseh kreditnih posrednikih opravlja 
tržna inšpekcija. Sistem podeljevanja dovoljenj za poslovanje bi 
omogočil ukrepanje proti posojilnicam in zastavljalnicam, ki poslujejo 
na meji oderuštva. 

3. Ureditev potrošniških kreditov v Evropski 
uniji 

3.1. Ureditev po direktivi 87/102/EEC (Directive for 
the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member 
States concerning consumer credit) 

Pravo EU pravzaprav skoraj ne ureja pogodbenih odnosov, ki se 
sklepajo na trgu, z veliko izjemo potrošniških pravnih poslov. 
Pravno varstvo potrošnikov zagotavljajo številne direktive, ki so 
delno implementirane v slovenski pravni red preko ZVPot, z novelo 
zakona, ki je v pripravi, pa se bo veljavno pravo v celoti uskladilo 
s pravnimi viri EU. Področje, kjer je veljavna slovenska zakonodaja 
najmanj usklajena' s pravnimi viri EU je nedvomno področje 
potrošniških kreditov, ki jih pokrivajo direktive 87/102/ EEC, 90/ 
88 /EEC (Directive amending Directive 87/102/ EEC for the ap- 
proximation of the laws, regulations and administrative provisions 
of the Member States concerning consumer credit) in 98/7/EC 
(Directive amending Directive 87/102/ EEC for the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions of the Mem- 
ber States concerning consumer credit). 

Jedro materije v pravu EU predstavlja prva od navedenih direktiv, 
ki je nosilna, saj sta ostali našteti direktivi namenjeni samo 
dopolnjevanju prve. Direktiva iz leta 1986 je bila sprejeta predvsem 
na podlagi 100. člena Pogodbe o ustanovitvi EEC. Bistveni razlogi 
za njen sprejem pa so bjli naslednji: 

neenako obravnavanje potrošniških posojil v posameznih 
državah članicah lahko pripelje do izkrivljanja konkurence na 
skupnem trgu; 
splošno načelo, da mora biti potrošnik zaščiten pred 
nepoštenimi pogodbami, predvsem pa, da mora biti v celoti 
seznanjen s celotno vsebino pravnega posla; 
masovnost potrošniških kreditov na skupnem trgu in vedno 
večji obseg sklenjenih pogodb; 
oblikovanje novih oblik kreditiranja, ki se vedno bolj približujejo 
potrošniku in zmanjšujejo njegovo sposobnost ocene; 
novi marketinški pristopi, ki zamegljujejo pomembna dejstva 
in otežujejo primerjavo med različnimi ponudbami. 

Direktiva v uvodnih določbah pojasnjuje osnove pojme. Pojma 
potrošnika in kreditodajalca v glavnem ustrezata definicijam v 
drugih potrošniških direktivah. Prva bistvena definicija je definicija 
kreditne pogodbe, ki je vsaka pogodba, pri kateri kreditodajalec 
da ali obljubi, da bo dal potrošniku kredit v obliki odloženega 
plačila, posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora. Za 
delovanje direktive pa sta ključnega pomena definiciji skupnih 
stroškov kredita in efektivne obrestne mere. Eden temeljnih ciljev 
direktive je poenotenje načina prikazovanja in obračunavanja 
stroškov kredita. Stroški kredita niso samo pogodbene obresti, 
ampak tudi vsa druga plačila v oblikah nadomestila stroškov, 
provizij in zavarovanj, ki jih mora plačati kreditojemalec. Zato so 
skupni stroški kredita kot celovita in kompleksna kategorija tudi 
skupni imenovalec, ki omogoča realno in pravično primerjavo 
med ponudbami kreditov z različno strukturalno zgradbo. Druga 
osnovna kategorija je efektivna obrestna mera. Direktiva sicer 
uporablja izraz annual percentage rate, katerega dobeseden 
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prevod bi se glasil letna obrestna mera, stroka pa se zavzema za 
navedeni smiselni prevod (mag. J.A.Čibej, Bančni vestnik, maj 
1998). Z izrazom efektivna obrestna mera direktiva razume izraz 
skupnih stroškov kredita v obliki letnega odstotka zneska kredita. 

Direktiva se ne uporablja za vse pogodbe, kjer kot jemalec kredita 
nastopa potrošnik, pač pa določa nekatere izjeme. Tako se 
posebna pravila, ki zagotavljajo varstvo potrošnikov, ne 
uporabljajo za pogodbe: 

ki so sklenjene zaradi pridobitve lastninske pravice na 
nepremičninah oziroma za gradnjo ali adaptacijo objekta; 
za najem, razen tistih, kjer je določeno, da ob koncu preide 
lastninske pravica na najemnika; 
kjer niso dogovorjene obresti in kjer kreditojemalca ne vežejo 
druge obremenitve; 
kjer se ne zaračunavajo obresti in kjer se potrošnik zaveže 
vrniti celoten znesek v enem obroku; 
za kredite v obliki plačil na tekoči račun, ki jih dajejo finančne 
ustanove na račune, ki so drugi kot računi kreditnih kartic; 
kjer je znesek kredita manjši od 200 Eurov oziroma večji od 
20.000 Eurov; 
kjer se od potrošnika zahteva, da povrne kredit v roku, ki ni 
daljši od treh mesecev, oziroma če se kredit vrne v največ 
štirih obrokih v enem letu; 
kjer je kredit zavarovan s hipoteko. 

Ključna elementa direktive sta torej pojma skupnih stroškov kredita 
in efektivne obrestne mere. Direktiva precej natančno v členu 1. 
a (direktiva 90/88/EEC s spremembo v direktivi 98/7/EC) določa 
način izračunavanja obeh postavk. V skupne stroške kredita se 
vštevajo vsi stroški, ki jih mora kreditojemalec odplačati v zvezi s 
prevzetim kreditom. Torej to niso samo dogovorjene pogodbene 
obresti, pač pa tudi vsi drugi stroški, kot so otvoritvene premije, 
zavarovalne premije, administrativne provizije in podobno. V 
drugem odstavku 1. a člena so našteti nekateri stroški, ki se 
lahko izvzamejo. Ti so resnično ozki in ne omogočajo izvzetja na 
način, ki bi omogočal izkrivljanje osnovnega namena instituta. 
Kreditodajalec mora potrošniku zagotoviti nedvomen in 
verodostojen podatek o tem, koliko bo dejansko odplačal na 
podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Ker zaradi načina 
obračunavanja v nekaterih državah to ni mogoče, direktiva 
dopušča, da so v teh primerih navedeni približni izračuni. Strogo 
pa je postavljena zahteva, da se mora tudi v teh primerih povsem 
jasno in nedvomno opredeliti spremenljivke, katerih vrednosti niso 
znane, in način njihovega določanja v posameznih izračunih. Drug 
element je efektivna obrestna mera, ki se po direktivi izračunava 
s posebno formulo, ki je določena v dodatku. Trenutno veljavna 
formula je določena v dodatku II k direktivi 98/7/EC. 

Posebno pozornost posveča direktiva oglaševanju in v tem delu 
se besedilo naslanja tudi na direktivo 84/450/EEC, ki prepoveduje 
zavajajoče oglaševanje. Pri oglaševanju kreditov je lahko zavajajoč 
predvsem podatek o obrestni meri. Ta je lahko ob istem številu 
odstotkovnih točk za potrošnika bolj ali manj ugodna. Prav zaradi 
primerljivosti med različnimi ponudbami direktiva uvaja pojma 
skupnih stroškov kredita in efektivne obrestne mere. Zato tudi 
zahteva, da se pri vsakem oglaševanju in ponujanju kreditov na 
in v poslovnih prostorih, kjer se sklepajo kredite pogodbe, če se 
navajajo podatki o obrestnih merah in drugih stroških kredita, 
objavi efektivna obrestna mera kredita skupaj z nazornim in 
ilustrativnim izračunom kreditodajalčevih obveznosti. 

Kreditne pogodbe, ki so predmet urejanja direktive, morajo biti 
sklenjene v pisni obliki. Predvsem je poudarjena obveznost, da 
ne zadošča zgolj pisen izvod, pač pa mora kreditodajalec 
potrošniku dejansko izročiti en izvod pogodbenega besedila, ki 
mora vsebovati tudi vse najpomembnejše pogodbene klavzule, 
obvezno pa: 

navedbo efektivne obrestne mere; 
navedbo pogojev, ob katerih se lahko spremeni odstotek 
efektivne obrestne mere; 
navedbo zneska, števila in pogostosti ali datumov plačil in 
celotnega zneska plačil, če je to mogoče; 
navedbo stroškov, ki niso zajeti v izračun efektivne obrestne 
mere. 

Če zaradi nedoločenih spremenljivk efektivne obrestne mere ni 
mogoče natančno izračunati, morajo biti v pogodbi navedene 
predpostavke, uporabljene za njen izračun, ter navedena 
izračunana predvidena efektivna obrestna mera, po pogojih znanih 
ob sklepanju pogodbe. Kreditne pogodbe v tem primeru vsebujejo 
tudi klavzule, po katerih so možna variranja v obrestnih merah in 
drugih obremenitvah. Direktiva poleg temeljnih pogodbenih klavzul 
v dodatku državam članicam priporoča dopolnitev obveznih 
pogodbenih sestavin za posamezne vrste kreditnih pogodb, kot 
so: kreditne pogodbe za financiranje dobave blaga ali storitev, 
pogodbe v zvezi s kreditnimi karticami, pogodbe v zvezi s tekočimi 
računi, ki sodijo v sklop direktive, ter druge kreditne pogodbe. 

Direktiva posebej določa minimalne standarde za pogodbe v obliki 
plačil na tekoči račun, ki jih dajejo finančne ustanove na račune, 
ki so drugi kot računi kreditnih kartic. Ker so te pogodbe izvzete 
iz splošne ureditve, je določeno, da je treba tudi te pogodbe pisno 
potrditi. 
Potrdilo pa mora vsebovati vsaj naslednje sestavine: 

kreditni limit, če ta obstaja; 
navedbo efektivne obrestne mere ter pogoje za spremembo; 
postopek za odpoved pogodbe oziroma prenehanje kredita. 

Kreditodajalec je zavezan potrošnika obveščati o vseh 
spremembah, predvsem letne obrestne mere. Obvestilo se lahko 
opravi tudi preko rednih obvestil o stanju na računih. 

Naslednja pravica, ki jo direktiva neposredno priznava potrošniku, 
je pravica do predčasnega poplačila kredita. Kreditodajalec se 
predčasnemu vračilu kredita ne more upreti. Direktiva povdarja 
pravičnost pri izračunu obveznosti predčasnega plačila. Direktiva 
pri tem obvezuje države članice, da določijo način, po katerem 
lahko potrošnik od kreditodajalca zahteva, da se mu za obdobje 
od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti po pogodbi 
ne obračunavajo nobene obresti ali drugi stroški. Pri pravičnem 
zmanjšanju celotnega stroška kredita je potrebno upoštevati 
obresti in druge dajatve, ki jih je potrošnik že plačal v obdobju 
odplačevanja kredita za obdobje od datuma predčasnega plačila 
dalje. 

Nadalje je potrošnik zavarovan tudi pred zahtevki tretjih oseb, če 
kreditodajalec odstopi svoje terjatve iz naslova kreditne pogodbe. 
Potrošnik lahko uveljavlja vse svoje ugovore iz temeljnega 
kreditnega razmerja tudi proti novemu upniku, vključno z 
morebitnimi osebnimi ugovori. Med njimi pride v poštev predvsem 
ugovor pobotanja s terjatvijo, ki jo ima kreditojemalec proti staremu 
upniku tudi potem, ko je bila terjatev odstopljena in se je upnik 
zamenjal. Drug sklop za potrošnika pomembnih ugovorov pa 
lahko izvira iz pravnega posla, zaradi katerega se sklepa kreditna 
pogodba (na primer prodajna pogodba, ki je financirana z 
blagovnim ali finančnim kreditom). Okoliščina, da je bilo blago 
kupljeno na kredit oziroma okoliščina, da je bila storitev opravljena 
na kredit, ne sme vplivati na pravico, ki jo pravni red priznava 
kupcu oziroma naročniku storitve iz naslova jamčevanja zaradi 
slabe kvalitete blaga ali storitve. Ta pravica velja tudi za dogovore, 
kjer potrošnik ne vzame kredita neposredno pri prodajalcu oziroma 
izvajalcu storitve, ampak je dajalec kredita oseba, ki je v poslovni 
zvezi z njim. 
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Direktiva sicer ne prepoveduje uporabe posebnih sredstev za 
plačevanje ali zavarovanje potrošniških kreditov. Med njimi so 
posebej omenjene tiste oblike, ki so zaradi svojih lastnosti in 
vsebine za potrošnika najbolj rizične. To velja predvsem za menice, 
čeke in zadolžnice, ki jih mora potrošnik izdati ali akceptirati 
(poseben prevzem obveznosti) ob najetju potrošniškega kredita 
ali v zvezi z njim. Nacionalne zakonodaje morajo sprejeti vse 
potrebne zaščitne ukrepe, da ne pride do zlorabe takšnih sredstev 
plačevanja ali zavarovanja. 

Zadnja od obveznosti, ki jo nalaga direktiva državam članicam, je 
zagotavljanje nadzora nad izvajanjem direktive. Nadzor je 
vsebinsko večplastno določen in zajema različne stopnje 
(pridobivanje dovoljenj za dajanje kreditov, inšpekcijski pregledi 
in kontrola delovanja, postavitev sistema razreševanja sporov) . 
Pri tem je treba najprej ločevati med bankami in drugimi subjekti, 
ki ponujajo potrošniške kredite. Nadzor bank in hranilnic je 
podvržen posebnim predpisom in zato se za njih ne zahteva 
poseben postopek dodatnega licenciranja. Država mora zagotoviti 
nadzor nad odobravanjem in dodeljevanjem potrošniških kreditov. 
Organi nadzora morajo spremljati implementacijo določb zakonov, 
ki so sprejeti za uresničevanje teh direktiv. Prav tako se priporoča, 
da se poskuša vzpostaviti alternativni sistem izvensodnega 
reševanja sporov, ki izvirajo iz tovrstnih pravnih razmerij, ter 
mrežo potrošniškega svetovanja. 

Sklop določb iz direktive predstavlja raven zaščite potrošnikov, 
ki ga mora zagotoviti vsaka država članica. Zato mora nacionalna 
zakonodaja, ki se sprejme za uresničevanje direktive, posebej 
določiti, da gre za kogentne določbe, ki jih ni mogoče na škodo 
potrošnika izključiti oziroma omejiti s posebnimi dogovori med 
pogodbenimi strankami. Direktiva prav tako predstavlja minimalni 
obseg pravnega varstva. Zato lahko nacionalne zakonodaje s 
svojimi predpisi določijo širše oziroma močnejše varstvo. To pa je 
mogoče doseči s širitvijo kroga kreditnih pogodb, ki se 
obravnavajo kot kreditne pogodbe po posebnih predpisih. Druga 
možnost pa je razumljivo širitev pravic potrošnika, kot so splošna 
pravica do odstopa od pogodbe ("cooling off"), prepoved določenih 
sredstev zavarovanja plačil, širša vsebina, ki mora biti zajeta s 
pisno pogodbo in podobno. 

Dopolnitvi direktive v letu 1990 in 1998 sta bili predvsem rezultat 
analize prakse v državah članicah. Ker obe dopolnitvi predstavljata 
vsebinsko dopolnitev temeljnega teksta in z njim predstavljata 
celoto, je bilo na vsebino obeh dopolnitev opozorjeno že v sklopu 
integralnega teksta. 

3.2. Ureditev v nekaterih državah članicah 

Velita Britanijo 

Glede na značilnosti angleškega pravnega sistema je treba 
razločevati med mehanizmi varstva potrošnikov, ki temeljijo na 
zakonski podlagi in mehanizmi, ki jih je razvila sodna praksa v 
precedenčnem sistemu. Sodna praksa ni razvila posebnih 
mehanizmov varstva potrošnikov v kreditnih razmerjih, zato pa 
so v nekaterih primerih varstvo zagotovili na splošnih temeljih 
pogodbenega prava, v sklopu splošnega varovanja dobre vere. 

Med zakonskimi viri področje potrošniških kreditov ureja Con- 
sumer Credit Act (zakon o potrošniških kreditih) iz leta 1974, 
hkrati pa se kot dodatni vir navaja Unfair Contract Terms Act 
(zakon o nepoštenih pogodbenih določilih) iz leta 1979. Zakon o 
potrošniških kreditih se uporablja za tako imenovane male kredite, 
katerih vrednost ne presega 15.000 funtov. Zakon pri določanju 
meja uporabnosti postavlja objektivni kriterij (vrednost kredita) in 
ne subjektivnega (potrošnik kot jemalec kredita). Bistveni elementi 
varstva potrošnikov po tem zakonu so: 

izdaja dovoljenj za poslovanje; 
omejitve pri oglaševanju kreditov; 
oblika in vsebina pogodbe; 
pravica do odstopa od pogodbe ("cooling off"); 
sistem sankcij in ugovorov pri vezanih pogodbah (povezava 
kreditne pogodbe s prodajno pogodbo ali pogodbo o 
zagotavljanju storitev). 

Med naštetimi elementi varstva potrošnikov velja omeniti pravico 
do odstopa, ki ni splošna pravica, ampak je povezana s posebnimi 
okoliščinami, v katerih se sklepa kreditna pogodba. 

Nosilni steber sistema varstva potrošnikov v Veliki Britaniji je Of- 
fice for fair Trading, ki podeljuje licence in izvaja nadzor nad 
izvrševanjem zakona. Prav tako je zelo razvit sistem 
alternativnega reševanja sporov, v katerega se vključuje posebna 
institucija - bančni ombudsman (Banking Ombudsmar^. 

Italija 

Področje potrošniških kreditov je v Italiji uredil poseben zakon 
številka 42/92, vendar se hkrati opozarja, da se varstvo 
potrošnikov zagotavlja tudi s splošnimi določbami civilnega 
zakonika (varstvo pred nepoštenimi pogodbenimi določili). Pojem 
kreditnega odnosa je določen v skladu z zahtevami iz direktive, 
izključene pa so kreditne pogodbe: 

- kjer je predmet kontinuirano opravljanje storitve; 
kjer je vsota nižja od 300.000 lir oziroma višja od 60 miljonov 
lir; 
kjer se kredit vme v enkratnem znesku v roku osemnajstih 
mesecev in brez plačila obresti; 
kjer gre za čisti najem; 
kjer se daje kredit za nakup, vzdrževanje, gradnjo ali 
izboljšanje nepremičnine. 

Zakon temelji na določitvi skupnih stroškov kredita in efektivne 
obrestne mere (APR), ki se izračunavata v skladu z direktivo. 

Pogodba o potrošniškem kreditu mora biti sklenjena v pisni obliki 
in en izvod pogodbe se mora izročiti potrošniku. Pogodba mora 
vsebovati naslednje bistvene sestavine: 

znesek kredita in način izračunavanja obresti; 
- število, znesek in datum zapadlosti obrokov; 
- APR; 
- znesek stroškov, ki so izključeni iz APR in obrazložitev; 

zavarovanje kredita, če je dogovorjeno; 
stroške zavarovanja, če se ti ne upoštevajo pri določanju 
APR. 

Dodatne sestavine so predpisane za pogodbe, kjer potrošnik v 
obrokih plačuje blago oziroma dobavljene storitve. Za primer, da 
pogodba ne vključuje posameznih elementov oziroma so ti v 
nasprotju z zakonom, zakon predpisuje domneve, ki se lahko 
uporabijo namesto ničnostne sankcije. Splošna pravica potrošnika 
je nadalje pravica, da brez posebnih sankcij plača kredit pred 
iztekom dogovorjenega roka. 

NizosemsKa 

Tudi za nizozemski pravni sistem se poudarja, da je varstvo 
potrošnikov na področju potrošniških kreditov zajeto na dveh 
ravneh. Na splošni ravni ga zagotavljajo določbe civilnega 
zakonika, ki urejajo nepoštena pogodbena določila pri tipskih 
pogodbah. Na posebni ravni pa ga zagotavlja Wet van 4 juli 1990, 
houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet 
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(zakon o potrošniških kreditih). Zakon naj bi v celoti povzel vsebino 
direktive 87/102/EEC. 

Domet zakona je hkrati širok, mestoma pa vendarle omejen. Po 
eni strani velja za vse kreditne pogodbe do zneska 50.000 Dfl, 
torej gre za objektiven kriterij, ki zajema tudi osebe, ki nimajo 
statusa potrošnika. Zato pa so izključeni tisti tipi kreditnih pogodb, 
kjer takšno izključitev omogoča direktiva. 

Zakon zagotavlja naslednje mehanizme varstva potrošnikov: 

pisna oblika in vsebina pogodbe, ki zajema tudi način 
izračunavanja kreditne obveznosti; 
ničnost posameznih pogodbenih določil, če ta odstopajo od 
zakona; 
omejitev sredstev za zavarovanje plačil; 
obveznost pridobitve posebne licence za poslovanje s krediti 
za osebe, ki niso banke; 
posebna oblika alternativnega reševanja sporov preko 
Geschillencommissie Bankbedrijf (komisija za pritožbe v 
bančnem sektorju). 

Nemčija 

Tudi nemški zakon o potrošniških kreditih (Verbraucher- 
schutzgesetz) izhaja iz ureditve direktive 87/102/EEC. Zakon se 
nanaša na kreditne pogodbe, ki jih sklepajo dajalci kreditov, ki se 
profesionalno ukvarjajo s to dejavnostjo, ter jemalci kredita, ki so 
fizične osebe, ki kredita ne pridobivajo za poslovne namene. Zakon 
zajema tako kreditne pogodbe kot tudi pogodbe o posredovanju 
kreditov z nekaterimi izjemami, ki so posebej naštete. Pojem 
kreditne pogodbe je definiran široko in zajema tudi kreditiranju 
podobna pravna razmerja (leasing, kreditne kartice). Za nekatere 
izjeme, kot so kreditne pogodbe zavarovane s hipoteko ali finančni 
leasing, veljajo le nekatere določbe posebnega zakona. Iz 
posebnega režima pa so v celoti izvzete; 

male kreditne pogodbe do 400 DEM, 
velike kreditne pogodbe nad 100.000 DEM, 
kredit, ki se vrne v celoti v roku, krajšem od treh mesecev, 
krediti, ki jih daje delodajalec zaposlenim. 

Pogodbe o potrošniških kreditih morajo biti sklenjene v pisni obliki, 
ki mora zajemati vsaj minimalno predpisano vsebino. Posebej je 
določeno, da se mora potrošniku izročiti vsaj en izvod celotne 
pogodbe. Nemški zakon glede na predpisano minimalno vsebino 
ločuje dva tipa potrošniških kreditnih pogodb in sicer splošno 
kreditno pogodbo ter pogodbo o prodaji blaga ali opravljanju storitev 
na obroke. Bistvena sestavina pa je v vsakem primeru APR. 
Posebna pravila pa so nadalje določena tudi za pogodbe o 
prekoračitvah na tekočem računu. Če sklenjena pogodba ne 
vsebuje predpisane sestavine, pogodba ostane v veljavi, s tem 
da se neposredno uporablja zakonska določba. Prav tako velja, 
da dajalec kredita ne sme zahtevati nobenega drugega plačila, 
kot tistega, ki je določeno s pogodbo. 

V nemškem pravu potrošniških kreditov je zelo razširjena tudi 
pravica do odstopa pogodbe ("cooling off"). Pravico lahko 
uveljavlja jemalec kredita v roku 7 dni od sklenitve pogodbe 
oziroma od dneva, ko je dobil pisno informacijo o vsebini pogodbe. 
Nadaljnja pravica potrošnika se nanaša na pravico, da predčasno 
plača kredit in njegovo pravico, da pri predhodnem plačilu ustrezno 
zmanjša obresti. Zakon prav tako omejuje oblike zavarovanja 
plačil z izdajo vrednostnih papirjev. 

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev 
državnega proračuna in druge posledice, 
ki bi jih povzročil sprejem zakona 

Sprejem zakona nima neposrednih finančnih učinkov na proračun 
RS in iz uresničevanja tega zakona ne nastajajo proti proračunu 
nobeni zahtevki. Posredna obremenitev proračuna pa je v 
povečanem obsegu dela upravnih organov. Zakon sicer ne 
predvideva ustanovitve novega upravnega organa, ampak 
upravne pristojnosti prenaša med že obstoječe. Povečan obseg 
dela upravnim organom prinaša zahteva, da morajo osebe, ki 
želijo dodeljevati potrošniške kredite, pridobiti posebno dovoljenje, 
in zlasti zahteva, da se opravlja temeljit in učinkovit nadzor nad 
izvrševanjem določb tega zakona pri vseh dajalcih kreditov, razen 
pri bankah in hranilnicah (izvaja ga Banka Slovenije), in vseh 
kreditnih posrednikih. 

B. BESEDILO ZAKONA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Predmet zakona) 

Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita 
nastopa potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga 
določa ta zakon. 

2. člen 
(Definicije) 

(1) Kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec 
kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit v obliki; 

1. odloženega plačila, zlasti pri prodaji blaga ali pri zagotavljanju 
storitev, 

2. posojila, zlasti gotovinskega posojila ali prekoračitve na 
tekočem računu, 

3. drugega podobnega finančnega dogovora, ki ima z 
ekonomskega vidika enak namen kot kredit. 

(2) Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem zakonu deluje za 
namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

(3) Dajalec kredita je fizična ali pravna oseba ali skupina teh 
oseb, ki da ali obljubi, da bo dala potrošniku kredit v okviru 
svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica. 

(4) Kreditni posrednik je fizična ali pravna oseba, ki v okviru 
svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja posredovanje 
pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavnosti dajalca 
kredita, ki ga za to pooblasti s pogodbo. 

(5) Skupni stroški kredita so vsi stroški, ki vključujejo obresti in 
druge dajatve, ki so neposredno povezane s kreditno pogodbo 
in jih mora potrošnik plačati pri rednem odplačevanju kredita. 

(6) Efektivna obrestna mera so vsi stroški kredita potrošniku, 
izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita, ki je 
bil izračunan v skladu z 17. in 18. členom tega zakona. 
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3. člen 
(Omejitve) 

III. OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO POGODBE, 
VSEBINA POGODBE 

(1) Ta zakon se ne uporablja za: 
1. kreditne pogodbe, pri katerih je terjatev dajalca kredita 

zavarovana s hipoteko na nepremičninah; 
2. najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki določajo, da 

lastninska pravica na koncu preide na najemnika; 
3. kredite, ki so dani ali so omogočeni brez plačila obresti ali 

katerihkoli drugih stroškov; 
4. kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo nobene 

obresti ali stroški, pod pogojem, da potrošnik soglaša, da bo 
kredit poplačal v enkratnem znesku; 

5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 40.000 
tolarjev; 

6. kreditne pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik zavezan 
poplačati kredit v obdobju največ treh mesecev; 

7. pogodbe za stalno dobavo storitve ali komunalne storitve, če 
ima potrošnik med trajanjem njihove dobave možnost plačila 
v obrokih. 

(2) Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih računih, ki 
jih odobravajo banke in hranilnice, pri tem pa ne gre za račune 
za poslovanje s kreditnimi karticami, se uporabljajo določbe 
tega zakona samo, če je s tem zakonom tako posebej 
določeno. 

4. člen 
(Preprečevanje izogibanja določbam zakona) 

Več pogodb istega dajalca kredita, ki z ekonomskega vidika tvorijo 
celoto in so sklenjene zaradi izogibanja določbam tega zakona, 
zlasti v primeru porazdelitve zneska kredita na več pogodb, se v 
smislu tega zakona štejejo kot ena pogodba. 

II. OGLAŠEVANJE 

5. člen 
(Obvezna vsebina oglasov in ponudb) 

(1) Kakršnokoli oglaševanje ali ponudba, s katero se ponuja kredit 
ali posreduje pri pridobitvi kredita, v kateri so navedena 
obrestna mera ali drugi podatki v zvezi s stroški kredita, 
mora vsebovati tudi efektivno obrestno mero. V vsaki takšni 
ponudbi in v oglasih, če se nahajajo na ali v poslovnih prostorih 
ali v tisku, mora biti dodan tudi reprezentativen in razumljiv 
primer izračuna skupnih stroškov kredita. 

(2) Efektivna obrestna mera, navedena v oglasih in ponudbah, 
mora biti v izogib zavajajočemu oglaševanju opremljena z 
informacijo, da se lahko spremeni, če se spremene določeni 
podatki in če so bili takšni podatki uporabljeni za njen izračun, 
in informacijo o datumu ali mesecu, na katerega se nanašajo 
v izračunu objavljene efektivne obrestne mere uporabljeni 
podatki. 

(3) Oglaševanje in ponujanje kreditov brez navedb iz prejšnjega 
odstavka se šteje za zavajajoče oglaševanje v smislu zakona 
o varstvu potrošnikov in nasprotuje dobrim poslovnim 
običajem. 

6. člen 
(Obveznosti pred sklenitvijo pogodbe) 

(1) Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora biti potrošnik 
seznanjen z vsemi pogoji pogodbe. 

(2) Pogodba o potrošniškem kreditu mora biti sklenjena v pisni 
obliki. Potrošnik mora prejeti vsaj en izvod celotne pogodbe. 

(3) Potrošniku ni dovoljeno zaračunati plačil, obresti, dajatev ali 
drugih podobnih stroškov, ki niso navedeni v besedilu 
pogodbe. 

7. člen 
(Vsebina pogodbe) 

(1) Pisna pogodba mora v enostavnem in razumljivem besedilu 
določati: 

1. čisto vrednost kredita ali kreditni limit, če ta obstaja; 
2. efektivno obrestno mero in pogoje, pod katerimi je dopustno 

spremeniti efektivno obrestno mero; 
3. način obrestovanja, pogostost kapitalizacije, način prilagajanja 

obrestne mere in uporabljen indeksacijski mehanizem; 
4. stroške, ki v skladu z 1112. in 18. členom tega zakona niso 

zajeti v izračunu efektivne obrestne mere; 
5. pogoje plačila, ki so naloženi potrošniku, zlasti predvidene 

zneske posameznih plačil, število plačil, natančen datum 
zapadlosti plačil in, če je mogoče, skupen znesek plačil; 

6. zavarovanja, ki jih mora zagotoviti potrošnik; 
7. pravico, da potrošnik odplača kredit pred zapadlostjo in da v 

takem primeru lahko zahteva zmanjšanje zneskov pod pogoji 
iz 12. člena tega zakona; 

8. pravico, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe in obveznosti 
potrošnika, če to pravico izkoristi; 

9. pri kreditnih pogodbah, kjer je obračun vezan na uporabo tuje 
valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po katerem se 
izračunava vrednost v domači valuti. 

(2) Če ni mogoč natančen izračun efektivne obrestne mere, 
skupnih stroškov kredita ali druge obvezne sestavine 
pogodbe, mora pogodba vsebovati vse elemente, od katerih 
je ta izračun odvisen in izračun predvidene efektivne obrestne 
mere po pogojih, veljavnih na dan sklenitve pogodbe. 

8. člen 
(Pogodbe o prodaji na obroke) 

Pogodba o prodaji na obroke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
potrošnikov, ki je hkrati tudi kreditna pogodba v smislu tega 
zakona, mora vsebovati vse sestavine iz 7. člena tega zakona in 
zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. 

9. člen 
(Pogodbe o prekoračitvi na tekočih računih) 

(1) Pogodba iz drugega odstavka 3. člena tega zakona mora biti 
sklenjena v pisni obliki ter mora vsebovati podatke in 
informacije o: 

5. julij 2000 53 poročevalec, št. 45 



1. kreditnem limitu, 
2. letni obrestni meri in stroških v času od sklenitve pogodbe, 
3. pogojih, pod katerimi lahko pride do dopolnitev ali sprememb 

pogodbenega dogovora, 
4. postopku v zvezi s prenehanjem pogodbe. 
(2) V času trajanja pogodbe mora dajalec kredita potrošnika na 

običajen način pisno obvestiti o kakršnikoli spremembi letne 
obrestne mere ali bistvenih stroškov. O spremembi mora 
dajalec kredita potrošnika obvestiti takoj, ko sprememba 
nastopi. 
Takšna informacija je lahko podana preko poročila o stanju 
na tekočem računu. 

(3) Če pogodba omogoča prekoračitev brez posebnega 
dogovora med pogodbenima strankama, mora dajalec kredita 
obvestiti potrošnika o letni obrestni meri in stroških kredita ter 
o vseh njihovih spremembah, če je prekoračitev daljša od 
treh mesecev. 

10. člen 
(Posledice kršitve 7. in 8. člena) 

(1) Če kreditna pogodba nima vseh sestavin iz 7. in 8. člena tega 
zakona, lahko potrošnik z enostransko izjavo razdre pogodbo. 

(2) Če potrošnik v roku 1 meseca od plačila prve obveznosti po 
pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo, se šteje, da je izjavil, 
da pri pogodbi vztraja. 

(3) V primeru razdora pogodbe iz prvega odstavka tega člena 
mora dajalec kredita potrošniku vrniti vse plačane zneske v 
roku osmih dni od prejema potrošnikove izjave iz prvega 
odstavka tega člena. Potrošnik mora v istem roku dajalcu 
kredita vrniti koriščen kredit, ni pa dolžan plačati obresti 
oziroma drugih stroškov ali dajatev, vezanih na odobren ali 
koriščen kredit. 

11. člen 
(Odstop od pogodbe) 

(1) Če potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe po predpisih 
iz varstva potrošnikov, lahko odstopi od kreditne pogodbe 
brez navedbe razloga pred koriščenjem kredita v petih dneh 
od sklenitve pogodbe. 

(2) Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe ugasne, če v tem 
roku začne koristiti kredit. 

(3) Potrošnik mora o odstopu od pogodbe obvestiti dajalca kredita 
s priporočeno pošto. 

(4) Dajalec kredita ima v primeru, ko potrošnik odstopi od pogodbe 
brez navedbe razloga, pravico zaračunati potrošniku 
nadomestilo stroškov odobritve kredita in nadomestilo 
stroškov rezervacije virov sredstev. 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DAJALCA KREDITA IN 
POTROŠNIKA 

12. člen 
(Predčasno odplačilo) 

(1) Potrošnik ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača 
preostanek sedanje vrednosti kredita pred dnevom zapadlosti 
plačila brez dodatnih stroškov, razen stroškov izdelave 
obračuna predčasnega odplačila kredita. 

(2) V primeru plačjla iz prejšnjega odstavka lahko potrošnik od 
zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila 
(diskontirane) kredita odšteje sedanjo vrednost (valorizirano) 
pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle 
od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po 
pogodbi, če so bile pogodbene obresti in stroški za to obdobje 

že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik. 
(3) Dajalec kredita je dolžan potrošniku izdelati obračun 

obveznosti predčasnega plačila v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 
Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne 
smejo presegati polovice stroškov odobritve kredita. 

13. člen 
(Razdor pogodbe s strani dajalca kredita) 

(1) Dajalec kredita lahko zahteva plačilo preostalih obrokov pred 
zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, če je 
potrošnik v zamudi s plačilom začetnega ali dveh zaporednih 
obrokov. 

(2) Pred izjavo, da razdira pogodbo, mora dajalec kredita 
potrošniku s pisnim obvestilom določiti razumen dodatni rok 
za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od petnajstih 
dni. 

(3) Dajalec kredita lahko razdre pogodbo samo, če potrošnik ne 
plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Če dajalec kredita zahteva predčasno plačilo obrokov pred 
zapadlostjo, se obveznost plačila določi v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena tega zakona. 

(5) Potrošnik je dolžan za zapadle kreditne obveznosti za čas od 
nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila plačati dajalcu 
kredita zamudne obresti, obračunane po predpisani obrestni 
meri zamudnih obresti. 

14. člen 
(Odstop terjatev) 

(1.) V primeru, ko dajalec kredita odstopi svoje terjatve iz kreditne 
pogodbe, je potrošnik upravičen uveljavljati proti prevzemniku 
vse pravice in uporabiti v svojo obrambo vse dokaze, kot bi 
jih lahko uveljavil proti prvotnemu dajalcu kredita, vključno s 
pobotom. 

(2) Pogodbe o odstopu terjatev, ki bi kakorkoli zmanjševale 
pravice potrošnika iz prejšnjega odstavka tega člena, so 
nične. 

15. člen 
(Zavarovanje z vrednostnimi papirji) 

(1) V zvezi s kreditno pogodbo je prepovedano zavarovanje 
plačil, ki potrošnika zavezuje k izdaji ali akceptiranju bianko 
menice ali čeka. 

(2) Potrošnik lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev kateregakoli 
vrednostnega papirja iz prvega odstavka tega člena, ki mu 
ga je izročil zaradi zavarovanja plačil. 

(3) Dajalec kredita mora potrošniku vrniti celotno izgubo, ki je 
posledica uporabe instrumenta zavarovanja plačil iz prvega 
odstavka tega člena. 

16. člen 
(Financiranje tretjih oseb) 

(1) Če sklene potrošnik kreditno pogodbo z namenom 
financiranja nabave stvari ali zagotavljanja storitve, lahko 
potrošnik proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitev plačila in 
uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji stvari 
ali pogodbe o opravljanju storitev, če blago in storitve niso 
dobavljene oziroma opravljene v skladu s pogodbo, v primeru, 
ko sta ta pogodba in kreditna pogodba med seboj povezani. 

(2) Šteje se, da zveza med prodajno pogodbo ali pogodbo o 
opravljanju storitev in kreditno pogodbo obstaja, če dajalec 
kredita in prodajalec ali izvajalec storitve sodelujeta z namenom 
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zagotavljanja financiranja za nakup stvari ali zagotavljanje 
storitve, zlasti: 
ko potrošnik za nakup blaga ali storitve sklene kreditno 
pogodbo z dajalcem kredita, ki ni hkrati prodajalec ali izvajalec 
storitve, pri katerem je potrošnik kupil blago ali storitev; in 
imata dajalec kredita in prodajalec ali izvajalec storitve že 
predhodno sklenjeno pogodbo, po kateri daje kredit na 
razpolago ta dajalec kreditov strankam tega prodajalca ali 
izvajalca storitev za nakup izključno blaga ali storitve pri tem 
prodajalcu ali izvajalcu storitve; in 
dobi potrošnik, omenjen v 1. točki tega odstavka, kredit v 
skladu s pogodbo iz 2. točke tega odstavka. 

(3) Ugovore iz prvega odstavka tega člena lahko potrošnik 
uveljavlja proti dajalcu kredita samo, če jih je pred tem uveljavljal 
proti prodajalcu ali izvajalcu storitve in pri tem kljub uporabi 
vseh razpoložljivih pravnih sredstev v razumnem času ni 
dosegel željenih učinkov. 

V. EFEKTIVNA OBRESTNA MERA 

17. člen 
(Način izračuna efektivne obrestne mere) 

(1) Efektivna obrestna mera je tista letna obrestna mera 
(diskontna stopnja), s katero skupno kreditno breme (sedanjo 
vrednost vseh kreditojemalčeviih plačil kreditodajalcu) 
izenačimo z sedanjo vrednostjo odobrenega in nakazanega 
kreditnega zneska, in jo izračunamo po matematični formuli 
iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Efektivna obrestna mera - EOM je rešitev naslednje enačbe : 

£■ 
j=i I 

a. 

1 + 
EOM ^ 

100 J 

K 

i + 
EOMVk 

100 

5 = 1 + 
vs_ 

100 
1+- 

100 

\ 
1 ! 5100 

VS - valorizacijska stopnja, ki je enaka letni obrestni meri, ki 
zagotavlja ohranitev realne vrednosti 

r - realna obrestna mera 

(4) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih je znesek in način 
odplačevanja kredita v skladu z drugimi predpisi vezan na 
tujo valuto, se namesto skupne efektivne obrestne mere 
uporablja le realna efektivna obrestna mera ( EOM.). 

18. člen 
(Izračun skupnih stroškov kredita) 

Pri izračunavanju skupnih stroškov kredita se izvzamejo samo 
naslednji stroški: 
1. stroški, ki jih plača potrošnik, ki je najel kredit, zaradi 

neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi; 
2. dajatve, ki niso nabavna cena in jih mora potrošnik plačati pri 

nakupu blaga ali storitev, ne glede na to ali je transakcija 
gotovinska ali kreditna; 

3. stroški za prenos denarnih sredstev in stroški za vodenje 
računa, ki je narpenjen poplačilu kredita, obresti in drugih 
obveznosti, razen v primeru, ko potrošnik ni imel razumne 
svobode za izbiro in v primeru, ko so tovrstne dajatve 
nenormalno visoke; 

4. stroški članarine v združenjih ali skupinah, ki niso zajeta s 
kreditno pogodbo, četudi ima članstvo vpliv na kreditne pogoje; 

5. stroški za zavarovanja ali garancije; vendar pa so v efektivno 
obrestno mero vključena tista zavarovanja in garancije ter 
druga jamstva, ki so namenjena za zagotovitev plačila dajalcu 
kredita v primeru smrti, invalidnosti, bolezni ali nezaposlenosti 
potrošnika v vsoti, ki je enaka ali manjša kot skupni znesek 
kredita, skupaj z ustreznimi obrestmi in drugimi dajatvami, ki 
jih naloži dajalec kredita kot pogoj za odobritev kredita. 

kjer je: VI. POSREDOVANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV 

S - vsota 
m - število prejetih zneskov - tranš, če se kredit porablja 

postopoma , drugače je m = 1 
a( - prejeti zneski, katerih vsota je enaka znesku kredita 
t: - dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med začetnim 

trenutkom (datumom prejetja prve tranše kredita) in 
datumi naslednjih tranš (če so) 

n - število obremenitev, ki jih tvorijo vsa odplačila kredita in 
vsi stroški 

bk - posamezni zneski plačil 
tk - dolžina intervala, izražena v letih ali delih leta, med 

začetnim trenutkom (datumom prejetja prve tranše 
kredita) in datumi posameznih odplačil oziroma plačil 
posameznih stroškov 

(3) Efektivna obrestna mera, ki upošteva valorizacijsko stopnjo 
(S), se izračuna po formuli: 

19. člen 
(Plačilo storitev, nadomestilo stroškov) 

(1) Potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika nima nobene 
obveznosti za plačilo storitev ali nadomestilo stroškov. 

(2) Vsa plačila, ki jih kreditnemu posredniku plača dajalec kredita, 
so skupni stroški kredita. 

20. člen 
( Pogoji za opravljanje kreditnega posredovanja) 

Kreditni posredniki morajo izpolnjevati dodatne pogoje, ki jih za 
nadzorovanje njihove dejavnosti s sklepom predpiše Banka 
Slovenije, če gre za kreditne posrednike bank in hranilnic, in 
minister, pristojen za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: 
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minister), če gre za kreditne posrednike drugih dajalcev kreditov. 

VII. OBVEZNA NARAVA DOLOČB TEGA ZAKONA 

21. člen 
(Ničnost pogodbenega določila) 

(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki bi v škodo potrošnika 
razveljavilo ali spremenilo katerokoli določilo tega zakona. 

(2) Določbe tega zakona se neposredno uporabljajo tudi v primeru, 
če so določila pogodbe nejasna ali nepopolna. 

(3) Ne glede na določbe tega zakona se uporabljajo tudi določbe 
drugih predpisov, ki so ugodnejše za potrošnika. 

VIII. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA 

22. člen 
(Dovoljenje za poslovanje) 

(1) Dajalec kredita mora pridobiti dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti dajanja potrošniških kreditov (dovoljenje za 
poslovanje). 

(2) Dovoljenja za poslovanje ne potrebujejo banke in hranilnice, 
ki pridobijo dovoljenje za opravljanje kreditnih poslov po 
zakonu, ki ureja bančništvo. 
Dovoljenja ne potrebuje Republiški stanovanjski sklad. 
Dovoljenje ne potrebujejo tudi dajalci kreditov, ki dajejo kredite • 
le svojim zaposlenim in neprofitne organizacije, ki dajejo 
kredite le za socialne in izobraževalne namene. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda organ, pristojen 
za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: organ) 

23. člen 
(Izdaja dovoljenja) 

Organ izda dovoljenje za poslovanje na zahtevo dajalca kredita 
po pravilih splošnega upravnega postopka. 

24. člen 
(Vsebina vloge, nalepka, odvzem dovoljenja) 

(1) Minister, pristojen za razvoj s podzakonskim aktom predpiše 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj zahteve za izdajo 
dovoljenja za dajanje kreditov. 

(2) Vlagatelj zahteve mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti 
kraje, na katerih se bodo sklepale kreditne pogodbe, in priložiti 
dokumentacijo, predpisano s sklepom iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

(3) Organ vlagatelju zavrne vlogo za izdajo dovoljenja: 
1. če vlagatelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje 

dejavnosti dajanja kreditov, 
2. če je bil proti vlagatelju uveden postopek za odvzem dovoljenja 

ali mu je bilo dovoljenje za poslovanje odvzeto. 
(4) Organ izda ob izdaji dovoljenja za dajanje kreditov imetniku 

dovoljenja nalepko, ki izkazuje pridobitev dovoljenja. Imetniku 
dovoljenja se izda toliko nalepk, kot je v vlogi navedenih krajev, 
kjer se sklepajo kreditne pogodbe. Imetnik dovoljenja mora 
nalepko nalepiti na vidnem mestu. Imetnik dovoljenja lahko 
zahteva izdajo nove nalepke, če uvede nov kraj za sklepanje 
pogodb. 

(5) Organ lahko na predlog tržne inšpekcije ali organizacije za 
varstvo potrošnikov odvzame dovoljenje za poslovanje 
imetniku v primeru kršitev iz 1., 2., 3. in 5. točke 1. odstavka 

26. člena tega zakona. 
Postopek odvzema dovoljenja se izvede po zakonu o 
splošnem upravnem postopku. 
Potem, ko je odločba o odvzemu dovoljenja dokončna, mora 
imetnik dovoljenja takoj odstraniti nalepke in prenehati z 
dajanjem potrošniških kreditov. Če imetnik sam ne odstrani 
nalepke, jo lahko odstrani organ nadzora. 

(6) Minister, pristojen za razvoj s sklepom določi obliko in vsebino 
nalepke. 

25. člen 
(Nadzor) 

(1) Nadzor nad izvrševanjem tega zakona obsega spremljanje 
vsebine oglasov, ponudb, kreditnih pogodb, načina 
izračunavanja skupnih stroškov kredita in efektivne obrestne 
mere ter izpolnjevanja predpisanih pogojev za poslovanje 
kreditnih posrednikov. 

(2) Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja 
po zakonu, ki ureja bančništvo, izvaja organ, ki je pristojen za 
nadzor po navedenem zakonu. 

(3) Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja 
za poslovanje, ki ga izda organ, in kreditnimi posredniki izvaja 
tržna inšpekcija. 

(4) Tržni inšpektor lahko pri opravljanju nadzora od dajalca kredita 
ali kreditnega posrednika zahteva vpogled v sklenjene 
pogodbe in izdelavo njihovih kopij. 

(5) Vsi podatki, pridobljeni v postopku nadzora se štejejo za 
poslovno skrivnost in jih morajo osebe, ki so prišle z njimi v 
stik varovati. 

(6) Tržna inšpekcija mora o ugotovljenih kršitvah takoj obvestiti 
organ, če gre za kršitve dajalcev kreditov ali kreditnih 
posrednikov iz 3. točke tega člena in Banko Slovenije, če gre 
za kršitve bank in hranilnic. 

(7) Tržna inšpekcija z odločbo prepove sklepanje kreditnih 
pogodb dajalcu kredita, če v nasprotju s tem zakonom deluje 
brez dovoljenje organa. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik: 

1. če pri oglaševanju ne navede vseh sestavin iz 1. odstavka 5. 
člena tega zakona; 

2. če kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki (6.clen); 
3. če kreditna pogodba ne vsebuje vseh predpisanih sestavin 

iz tega zakona (7., 8. in 9. člen); 
4. če ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo 

ali akceptiranje bianko menice ali čeka (15.člen); 
5. če izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške 

kredita v nasprotju z 17. in 18. členom tega zakona; 
6. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za kreditne 

posrednike ( 19. in 20.člen); 
7. če kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki bi v škodo 

potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli določilo tega 
zakona (21. člen); 

8. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez 
dovoljenja (22. člen); 

9. če v nasprotju s tem zakonom kraj, kjer se sklepajo kreditne 
pogodbe, ni označen z nalepko (24. člen); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 
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kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

27. člen 

Vlada Republike Slovenije uskladi znesek iz 3. člena zakona, če 
se spremeni razmerje med SIT in EURO po srednjem tečaju 
Banke Slovenije za več kot 10%. 

28. člen 

Minister, pristojen za razvoj sprejme podzakonske predpise na 
podlagi tega zakona v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve. 

29. člen 

Dajalci kreditov morajo uskladiti poslovanje z določbami 5., 7., 8., 
9., 10., 16., 17. in 18. člena najkasneje do 1. marca 2001. 

30. člen 

Določba 15. člena se uporablja z dnem 1.januarja 2001. 

31. člen 

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

C. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
(1. - 4. člen) 

Zakon ureja pravna razmerja v zvezi s potrošniškimi krediti. Domet 
zakona je raztegnjen le na tiste pogodbe, pri katerih je jemalec 
kredita potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen iz tega 
zakona. Pogodb, v katerih potrošnik ni stranka kreditne pogodbe, 
ta zakon ne ureja in se njegove določbe ne raztezajo nanje (1.člen). 

Kreditna pogodba v smislu tega zakona je pogodba, s katero 
kreditodajalec da ali obljubi dati potrošniku kredit v različnih oblikah. 
To so odloženo plačilo, posojilo ali drug podoben finančni dogovor, 
ki ima z ekonomskega vidika enak namen kot kredit, kot je na 
primer pogodba o leasingu potrošnih dobrin. Pojem kreditne 
pogodbe je v tem zakonu dokaj široko definiran, kar deluje tudi v 
prid preprečevanja izogibanju določbam zakona skozi pojavljanje 
raznih novih oblik pogodb ali podobnih finančnih dogovorov. 
Potrošnik je po tem zakonu fizična oseba, ki v poslih deluje za 
namene, ki so izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
Med definicijami v 2. členu je kot dajalec kredita določena fizična 
ali pravna oseba ali skupina oseb, ki da ali obljubi dati kredit 
potrošniku v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica. 
Pomembna je navezava na opravljanje dejavnosti, poslovanja ali 
poklica, torej ne ad hoc dajanje kredita. Zakon definira tudi vrsto 
pojmov, ki morajo biti zelo natančno določeni zaradi pravilne 
uporabe substančnih določb v nadaljevanju zakonskega besedila. 
To so skupni stroški kredita (točka 5), ki vključujejo obresti in 
dmge dajatve, ki jih mora potrošnik plačati za kredit, in (točka 6) 
izračunana efektivna obrestna mera, kot vsi stroški kredita 
potrošniku, izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. 
Glede efektivne obrestne mere opozarjamo na sklicevanje na 
določbe členov 17. in 18. 

V 3. členu so določene omejitve, torej dejanska stanja, v katerih 
se zakon ne uporablja. Gre za: kreditne pogodbe, pri katerih je 
terjatev dajalca kredita zavarovana s hipoteko na nepremičninah; 
najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki določajo, da 
lastninska pravica na koncu preide na lastnika; kreditne pogodbe 

za kredite, dane brez obveznosti plačila obresti ali kakršnihkoli 
drugih stroškov; kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo 
obresti ali drugi stroški, pod pogojem, da se potrošnik strinja, da 
bo kredit poplačal v enkratnem znesku; kreditne pogodbe, v 
katerih je znesek kredita manjši od 40.000 tolarjev; kreditne 
pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik zavezan poplačati kredit 
v obdobju največ treh mesecev; pogodbe za stalno dobavo storitve 
ali komunalne storitve, če ima potrošnik med trajanjem njihove 
dobave možnost plačati zanje v obrokih. 

Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih računih, ki jih 
odobravajo banke in hranilnice, vendar ne na računih za poslovanje 
s kreditnimi karticami, velja samo določilo 9. člena predloga 
zakona. 

Zadnji člen v splošnih določbah (4. člen) določa, da se več pogodb 
istega dajalca kredita, ki z ekonomskega vidika tvorijo celoto in 
so sklenjene zaradi izogibanja določbam tega zakona, zlasti v 
primeru porazdelitve zneska kredita na več pogodb, v smislu 
tega zakona štejejo kot ena pogodba. Gre za določbo, ki naj zlasti 
onemogoči izogibanje določbam tega zakona na ta način, da bi 
zlasti kreditodajalci kot kreatorji splošnih pogojev pogodbe ali 
pogodbenega besedila nasploh, ki ga kreditojemalci potem le 
sprejmejo, kreditne pogodbe razbili na več razmerij, ki sama po 
sebi niso pokrita z določbami tega zakona, vendar so ekonomsko 
gledano enakovredna pogodbam, ki jih ureja ta zakon. 

II. OGLAŠEVANJE 
(5. člen) 

Izhodišče je v ZVPot. Bistvo pa je v določbi, ki določa, da mora 
oglaševanje in ponujanje kreditnih pogodb po tem zakonu 
vsebovati, v primerih, ko se navajajo obrestne mere ali drugi 
stroški, tudi navedbo efektivne obrestne mere, v vsaki ponudbi in 
v oglasih, ki se nahajajo v ali na poslovnih prostorih dajalcev 
kreditov ter v tisku, pa mora biti dodan reprezentativen in razumljiv 
primer izračuna skupnih stroškov kredita. Določba predstavlja 
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kavtelo potrošniku, ki zlasti preko oglasov prvič pride v stik s 
pogoji kreditodajalca. Njen namen je zlasti onemogočiti zavajanje 
potrošnikov in njihovo vabljenje v poslovne prostore in k kasnejši 
sklenitvi pogodb, ki bi temeljilo na podatkih, iztrganih iz konteksta, 
nepopolnih, zavajajočih in podobnih podatkih. Potrošnik naj ima 
že v predpogodbeni fazi, v fazi pregledovanja trga ponudnikov 
kreditov, možnost primerjati kar najbolj popolne podatke. 
Oglaševanje brez navedb iz 5. člena se šteje za zavajajoče 
oglaševanje v smislu zakona o varstvu potrošnikov in nasprotuje 
dobrim poslovnim običajem. 

III. OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO POGODBE, 
VSEBINA POGODBE 
(6. - 11. člen) 

3. del zakona je namenjen popolni obveščenosti potrošnika pred 
sklenitvijo pogodbe (6. člen), zagotavljanju tega, da se zaveda, v 
kakšno pogodbeno razmerje vstopa in k čemu se zavezuje, zlasti 
z določbami o pisnosti pogodbe in njenih obveznih sestavinah 
(7., 8. in 9. člen), ter določbami o posledicah kršitev zgoraj 
navedenih določil (10. člen). Šesti člen določa, da morajo biti 
potrošniku pred sklenitvijo pogodbe poleg vseh potrebnih 
informacij posredovani vsi pogoji pogodbe. Pri tem se zakon 
sklicuje na kasnejše določbe, ki določajo, da mora pisna pogodba 
na način, ki je razumljiv povprečnemu potrošniku, določati (točka 
1) čisto vrednost kredita potrošniku ali kreditni limit, (točka 2) 
efektivno obrestno mero in pogoje, pod katerimi je dopustno 
spremeniti efektivno obrestno mero, (točka 3) uporabljen način 
obrestovanja (navadni ali obrestnoobrestni), pogostost 
kapitalizacije (letna, mesečna, dnevna), način prilagajanja 
obrestne mere (komformno ali proporcionalno) in uporabljen 
indeksacijski mehanizem (revalorizacija s TOM, valutna klavzula), 
(točka 4) stroške, ki niso zajeti v izračunu efektivne obrestne 
mere, (točka 5) pogoje plačila, ki so naloženi potrošniku (zneski 
posameznih plačil, število plačil, natančen datum zapadlosti plačil, 
skupen znesek plačil), (točka 6) zavarovanja, ki jih mora zagotoviti 
potrošnik (točka 7) pravico, da potrošnik odplača kredit pred 
zapadlostjo in možnost pravičnega zmanjšanja celotnega stroška. 
Zakon določa, da mora v primeru nezmožnosti izračuna efektivne 
obrestne mere ali skupnih stroškov kredita pogodba vsebovati 
elemente, od katerih je ta izračun odvisen, in izračun skupnih 
stroškov kredita ter predvidene efektivne obrestne mere po 
pogojih, veljavnih na dan sklenitve pogodbe (7.člen). Če sklenjena 
kreditna pogodba izpolnjuje tudi-elemente prodaje na obroke, mora 
vsebovati tudi vsebino, ki je predpisana s splošnimi predpisi (50. 
in 55. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Zaradi varstva 
potrošnika mora biti pogodba o potrošniškem kreditu pisna in 
potrošnik mora prejeti vsaj en izvod celotne pogodbe. Potrošnika 
ni dopustno zavezati bolj, kot določa pisna pogodba; dajalec kredita 
mu ne sme zaračunati plačil, obresti, dajatev ali drugih podobnih 
stroškov, ki niso navedeni v besedilu pogodbe (6.člen). Zaradi 
posebne narave so posebej obravnavani krediti, ki se dajejo pri 
poslovanju s tekočimi računi (9. člen). Podatki, ki jih mora vsebovati 
ta pogodba so nekoliko drugačni, saj je določen le največji znesek 
odobrenega kredita in vnaprej ni jasno kdaj in v kolikšni meri bo 
upravičenec kredit izkoristil. Pomembno pa je, da se jemalca 
kredita trajno in hitro obvešča o spremembah obrestne mere in 
morebitnih stroškov. 

Kar zadeva posledice kršitev določb o pogodbeni vsebini (7. in 8. 
člen) zakon določa, da ima potrošnik dve možnosti. Z enostransko 
izjavo lahko razdre pogodbo. Če potrošnik v roku enega meseca 
od plačila prvega obroka ne izjavi, da razdira pogodbo, se šteje, 
da je izjavil, da pri pogodbi vztraja. Določba je zapisana izrazito v 
korist in interesu potrošnika, ki je postavljen v boljši položaj kot 
dajalec kredita. Izhaja iz predpostavke, da je pogodba nastala 
zlasti v sferi dajalca kredita in poizkuša z relativno dolgim rokom 
sanirati tedaj podrejeni položaj potrošnika. V skladu z določbami 

obligacijskega prava je določba, da v primeru razdora pogodbe 
dajalec kredita vrne zneske, ki mu jih je plačal potrošnik. To mora 
storiti v osmih dni od prejema potrošnikove izjave. Potrošnik mora 
v istem roku dajalcu kredita vrniti koriščen kredit, ni pa dolžan 
plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev (lO.člen). 

Če potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe po predpisih 
iz varstva potrošnikov, lahko odstopi od kreditne pogodbe brez 
navedbe razloga pred koriščenjem kredita v petih dneh od 
sklenitve pogodbe. Sporočilo o odstopu mora biti poslano s 
priporočeno pošiljko (11. člen). 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DAJALCA KREDITA IN 
POTROŠNIKA 
(12. - 16. člen) 

Potrošnik lahko kadarkoli predčasno plača preostanek sedanje 
vrednosti kredita pred dnevom zapadlosti, pri tem pa mu ni 
dopustno za to zaračunati kakršnekoli stroške, razen stroškov 
izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita. Potrošnik poleg 
tega lahko od zneska sedanje vrednosti predčasno plačanega 
kredita odbije sedanjo vrednost pogodbenih obresti, ki bi tekle od 
dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, 
če so bile pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani 
in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik (12.člen). Upošteva se 
torej tudi, da ima denar časovno dimenzijo. 

13. člen določa posledice potrošnikove zamude pri plačilu 
posameznih obrokov. Posledice so vezane na zamudo s plačilom 
začetnega obroka ali dveh zaporednih obrokov. Tedaj lahko 
dajalec kredita zahteva plačilo obrokov pred zapadlostjo ali lahko 
z enostransko izjavo razdre pogodbo samo. Pred izjavo, da razdira 
pogodbo, mora dajalec kredita potrošniku s pisnim obvestilom 
določiti razumen dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne 
sme biti krajši od petnajstih dni. Dajalec kredita lahko razdre 
pogodbo samo, če potrošnik ne plača zapadlih obveznosti v 
dodatnem roku. Če zahteva dajalec kredita plačilo obrokov pred 
zapadlostjo, se obveznost plačila določi v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena. 

I/ primeru, ko dajalec kredita odstopi svoje terjatve iz kreditne 
pogodbe tretji osebi, je potrošnik upravičen uveljavljati proti 
prevzemniku terjatve vse svoje ugovore, tudi pravico do odstopa 
od pogodbe (14.člen). Pogodbe o odstopu terjatev, ki bi kakorkoli 
zmanjševale pravice potrošnika iz 1. odstavka tega člena, so 
nične. Smisel te določbe je zlasti v tem, da se prepreči možnost, 
da bi potrošnik, ki je kupec blaga ali storitve na kredit, izgubil z 
odstopom terjatve tretji osebi možnost ugovarjati, če blago ni 
dobavljeno ali storitev ni opravljena v skladu s pogodbo, proti 
prodajalcu blaga ali izvajalcu storitve, ki je hkrati dajalec kredita 
ali proti dajalcu kredita, kije ena od pogodbenih strank v povezanih 
poslih, o katerih govori 16.člen predloga tega zakona (14. člen). 

Zakon omogoča instrumente zavarovanja plačil, med katerimi pa 
niso dopustni izdaja ali akceptiranje bianko menice in čeka. Razlog 
za izključitev izdaje ali akcepta navedenih individualnih vrednostnih 
papirjev s strani potrošnika je zlasti v tem, da bi preprečili morebitne 
zlorabe instrumentov, predvsem izdaje čekov, ki se v obstoječih 
razmerah neupravičeno uporabljajo kot sredstvo zavarovanja. 
Določba je usklajena z direktivo. Če je potrošnik katerega od 
omenjenih individualnih vrednostnih papirjev vendarle izdal ali 
akceptiral, lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev takega papirja. 
Pogoj je, da je bil tak papir izročen zaradi zavarovanja. Če nastane 
z uporabo omenjenega instrumenta zavarovanja plačil potrošniku 
škoda, jo mora dajalec kredita potrošniku povrniti (15.člen). 

Varstvu potrošnikovega položaja je namenjena tudi določba 
16.člena, ki obravnava razmerja med kreditno pogodbo in pogodbo 
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o nabavi stvari oziroma zagotavljanju storitev. Gre za primer 
pridobitve kredita od dajalca kredita, kar ureja ena pogodba, ter 
pogodbo med potrošnikom, ki je po prvi pogodbi kreditojemalec, 
po drugi pogodbi pa kupec oziroma jemalec storitve. Kreditno 
pogodbo je torej sklenil zaradi financiranja dmge pogodbe. Če jo 
je sklenil z namenom financiranja, lahko potrošnik ugovarja 
zavrnitev plačila in druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji 
stvari ali pogodbe o opravljanju storitev, če sta ta pogodba in 
kreditna pogodba med seboj povezani, tudi proti dajalcu kredita, 
ne le proti prodajalcu oziroma izvajalcu storitev iz drugega 
pogodbenega razmerja. Taka rešitev v drugih razmerjih, ki niso 
potrošniške narave in jih ne urejajo podobna posebna določila kot 
je določba 16.člena, ni običajna. Potrošnik lahko navedene 
ugovore uveljavlja proti dajalcu kredita, če so izpolnjene določene 
predpostavke. Te pa so, da je ugovore pred tem uveljavljal proti 
prodajalcu ali izvajalcu storitve in pri tem, kljub uporabi vseh možnih 
pravnih sredstev, z ugovorom ni dosegel željenih učinkov. Zakon 
določa, da je doseg željenih učinkov vezan na razumen čas. Gre 
za blanketno normo, ki jo bosta morala napolniti praksa, sodna 
praksa, najbrž pa bo na tem področju potrebno tudi ugotavljanje, 
kaj v konkretnih primerih predstavlja dober poslovni običaj. 

V. EFEKTIVNA OBRESTNA MERA 
(17. - 18. člen) 

Način izračuna efektivne obrestne mere je prilagojen formuli iz 
direktive 98/7/EU, ki je vsebovana v prilogi št. II k tej direktivi. Pri 
matematični izpeljavi formule so upoštevane posebnosti načina 
izračunavanja obresti v našem prostoru (zakonsko predpisana 
temeljna obrestna mera - TOM). 

V 18. členu so navedeni stroški, ki jih (skladno z direktivo 90/88/ 
EEC) dajalci kreditov ne vključujejo v izračun skupnih stroškov 
kredita, potrebnih za izračun efektivne obrestne mere. 

VI. POSREDOVANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV 
(19. - 20. člen) 

Običajna ureditev posredniške pogodbe po ZOR je, da f primeru 
sklenitve posla med naročnikom in posrednikom, naročnik 
posredniku dolguje provizijo in da mora naročnik plačati posredniku 
stroške, če so ti posebej dogovorjeni s pogodbo. Predlagani zakon 
o potrošniških kreditih odstopa od te rešitve in določa, da potrošnik 
i/ razmerju do posrednika pri zagotavljanju kredita nima nobene 
obveznosti za plačilo storitev ali nadomestilo stroškov. Vsa plačila, 
ki jih posredniku pri zagotavljanju kredita plača dajalec kredita, so 
skupni stroški kredita. 

Kreditni posredniki in dajalci kreditov bodo morali izpolnjevati 
predpisane pogoje za kreditne posrednike. Banka Slovenije je s 
sklepom že predpisala pogoje za kreditne posrednike bank in 
hranilnic. Za kreditne posrednike drugih dajalcev kreditov bo 
pogoje s sklepom predpisal minister, pristojen za varstvo 
potrošnikov. 

VII. OBVEZNA NARAVA DOLOČB TEGA ZAKONA 
(21. člen) 

Zakon določa hudo posledico, če bi pogodbeno določilo v škodo 
potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli določilo zakona. 
V tem primeru je pogodbeno določilo nično. Po drugi strani pa je 
rešitev življenjska, saj vzdržuje v veljavi pogodbo kot celoto in 
ničnost veže le na posamezno določbo. Pravilo je dopolnjeno z 
dodatnim pravilom, da se določbe zakona neposredno uporabljajo 
v primeru, če so določila pogodbe nejasna. Zakon uveljavlja znano 
vodilo, da je treba varovati pravni položaj potrošnika tudi z določbo, 

da se ne glede na določbe tega zakona uporabljajo določbe drugih 
predpisov, ki so za potrošnika ugodnejše kot določbe tega zakona. 

IX. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA 
(22. - 25. člen) 

Ta del zakona postavlja pravila za poslovanje, ki jih morajo 
izpolnjevati dajalci kreditov. Temelji na izdaji dovoljenj, ki jih izdaja 
organ, pristojen za varstvo potrošnikov. Dovoljenj ne potrebujejo 
banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih 
storitev po zakonu, ki ureja bančništvo, Republiški stanovanjski 
sklad ter dajalci kreditov, ki kreditirajo le svoje zaposlene ali kot 
neprofitne organizacije dajejo kredite le za socialne in 
izobraževalne namene. Dovoljenja bo izdajal organ, pristojen za 
varstvo potrošnikov. Minister, pristojen za varstvo potrošnikov, s 
podzakonskim aktom podrobneje predpiše pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati vlagatelj zahteve za izdajo dovoljenja. Zahtevi za izdajo 
dovoljenja bo potrebno priložiti s sklepom predpisano 
dokumentacijo. Zakon opredeljuje možnost organa, pristojnega 
za varstvo potrošnikov, da v določenih primerih zavrne vlogo za 
izdajo dovoljenja. Določa tudi, da ta pristojni organ ob dovoljenju 
izda tudi nalepke, kijih imetnik dovoljenja nalepi v svojih poslovnih 
prostorih. Nalepke so namenjene obveščanju potrošnika in vidni 
zagotovitvi, da sklepa pogodbo z osebo, ki je pod nadzorom in 
izpolnjuje zakonske pogoje. Zakon določa za določene primere 
kršitev možnost odvzema dovoljenja za dajanje kreditov (24.člen). 
Posebna določba je namenjena nadzoru nad izvrševanjem 
zakona. Nadzor zajema spremljanje vsebine oglasov, ponudb, 
kreditnih pogodb, načina izračunavanja skupnih stroškov kredita 
in efektivne obrestne mere ter izpolnjevanja predpisanih pogojev 
za kreditne posrednike. Nad bankami izvaja nadzor Banka 
Slovenije, nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi 
dovoljenja za poslovanje, ki ga izda organ, pristojen za varstvo 
potrošnikov, ter kreditnimi posredniki pa izvaja tržna inšpekcija. 
Zakon določa pristojnosti tržne inšpekcije in nalaga obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti (25.člen). 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
(26. člen) 

Zagrožene so visoke kazni (3 milijoni SIT) za prekršek pravni 
osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če ta krši določbe zakona v zvezi z 
oglaševanjem (5. člen), obličnostjo (pisnost) pogodbe (6. člen), 
sestavinami pogodbe (7člen), če izračunava skupne stroške 
kredita in efektivno obrestno v nasprotju z 17. in 18. členom 
zakona, če kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki bi v 
škodo potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli določilo 
tega zakona (20.člen). Enaka kazen je zagrožena, če dajalec 
kreditov deluje brez dovoljenja državnega organa (22.člen) ali če 
ne označi mesta, kjer se sklepajo kreditne pogodbe (24. člen) ter 
še v nekaterih primerih kršitev določb tega predloga zakona. Z 
denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katerega od 
prekrškov, navedenih v 26. členu. 

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
(27. - 32. člen) 

Minister, pristojen za varstvo potrošnikov, sprejme podzakonske 
predpise na podlagi tega zakona v roku dveh mesecev od njegove 
uveljavitve. 
Dajalci kreditov morajo uskladiti poslovanje z najzahtevnejšimi 
določbami tega zakona do 1.3.2001, prepoved zavarovanja 
kreditov z izdajo ali akceptiranjem čekov ali menic pa bo stopila v 
uporabo 1.1.2001. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o potrošniških kreditih 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

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

71. člen 

2. Pogodbenice tudi menijo, daje posebej pomembno, da približevanje zakonodaje hitro 
napreduje na področju notranjega trga, varstva pravic delavcev, varstva potrošnikov ter 
okolja. 

93. člen - varstvo potrošnikov 

1. Pogodbenice sodelujejo z namenom, da bi dosegle združljivost sistemov varstva 
potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. Prizadevati bi si bilo treba za učinkovito varstvo 
potrošnikov kot temeljni pogoj za zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva. 

2. Glede na skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo in zagotavljajo: 

• dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo Skupnosti in , če je primerno, 
s smernicami Združenih narodov; 

• usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu potrošnika v Sloveniji 
predpisom, ki se uporabljajo v Skupnosti; 

• učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom izboljšati kakovost in zagotoviti 
ustrezne varnostne standarde za potrošno blago; 

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

Sporazum ne vsebuje konkretnih obveznosti. Vsekakor mora Republika Slovenija upoštevati 
71. člen ESP, ki narekuje prednostno približevanje zakonodaje, med drugim, tudi na področju 
varstva potrošnikov 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
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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): 

• Direktiva Sveta ES štev 87/102/EEC z dne 22.12.1986 - v celoti usklajeno 
• Direktiva Sveta ES štev. 90/88/EEC z dne 22.2.1990 - v celoti usklajeno 
• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta štev. 98/7/EC z dne 16 2.1998 - v celoti 

usklajeno 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

Zakon bo sprejet do 31.12.2000, veljati pa bo pričel najkasneje do 1.3.2001. Do 1.3.2001 je 
predvidena tudi popolna uskladitev zakona z zgoraj navedenimi pravnimi viri. 

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

Direktive, navedene v 3 . a točki tega dokumenta, so bile uradno prevedene v slovenski jezik v 
Banki Slovenije 

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

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES, države članice 
ES. SIGMA, OECD. Univćrza...) in priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

Pri pripravi predlagana akta so sodelovali; 

• Prof. dr Bernd Stauder - strokovnjak PHARE 
• Izr. prof dr. Miha Juhart - Pravna fakulteta Ljubljana 
• Izr prof. dr Peter Grilc - Pravna fakulteta Ljubljana 
• Mag Jože Andrej Čibej - Ekonomska fakulteta Ljubljana 
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8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev 

Zakon je v državnem programu naveden pod poglavjem 609-00 in bo sprejet v predvidenem 
roku. 

Ime in priimek ter podpis 

mag. Alja Inkret, univ. dipl. prav. 

vodje pravne službe: 
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Predlog zakona o 

CARINSKI TARIFI (ZCT-1) 

-EPA 1207-II-hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 423-12/2000-1 
Ljubljana, 22.06.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 22.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O CARINSKI TARIFI, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o carinski tariti 
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne 
potrebe države. 

Predlog zakona o carinski tarifi predstavlja del carinske 
zakonodaje, ki jo je treba prilagoditi evropski. Obveznost 
uskladitve zakona o carinski tarifi in na njegovi podlagi sprejetih 

podzakonskih aktov do konca leta 2000 s predpisi EU s tega 
področja je tudi obveznost, ki jo je prevzela Republika Slovenija 
v pogajalskih izhodiščih v okviru 25. delovne skupine - Carinska 
unija. Zakon bo omogočil uvajanje takšnih ukrepov carinske 
tarife, kot jih sprejema EU. Da pa bi izvedbeni predpisi oziroma 
potrebni ukrepi carinske tarife začeli veljati s 01. januarjem 
2001, ter da se gospodarstvo pravočasno seznani s pogoji 
poslovanja, je potreben čim prejšnji sprejem predlaganega 
zakona. 

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

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Bojan MIKEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o carinski tarifi je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel decembra 1995, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 
1996. Z zakonom oziroma carinsko tarifo, ki je sestavni del 
zakona, je bila uveljavljena carinska zaščita, ki jo je zahtevalo 
oziroma takrat potrebovalo slovensko gospodarstvo, pri čemer 
pa so bile tudi upoštevane mednarodno sprejete obveznosti 
Republike Slovenije (gornji nivo carinskih stopenj, ki je bil sprejet 
v pogajanjih o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu 
sporazumu o carinah in trgovini - GATT). Zakon tudi daje 
pooblastilo Vladi Republike Slovenije za ukrepanje oziroma znižanje 
carinskih stopenj za uvoz blaga, ki se doma ne proizvaja in 
znižanje carinskih stopenj v okviru carinskih kontingentov. 

Dosedanje izkušnje pri Izvajanju zakona kažejo, da je zakon 
preveč tog in ne omogoča hitrega in učinkovitega odzivanja na 

potrebe gospodarstva in trga preko predvidenih instrumentov 
oziroma ukrepov carinske tarife. Gre predvsem za avtonomne 
ukrepe carinske tarife, glede katerih je zakon preveč skop ali pa 
njihova vloga ni ustrezno definirana, so pa izrednega pomena za 
učinkovito vodenje zunanjetrgovinske politike, kar potrjujeta tudi 
ureditev in praksa v Evropski uniji (EU). Slabost zakona je tudi v 
tem, da je spreminjanje konvencionalnih carinskih stopenj, z izjemo 
znižanj zaradi izvajanja veljavnih mednarodnih carinskih 
obveznosti Republike Slovenije v okviru GATT, možno le v okviru 
sprememb zakona. Takšna ureditev pa onemogoča pogostejše 
spreminjanje konvencionalnih carinskih stopenj, ki so bodisi 
posledica potreb po zaščiti posameznih delov domače industrije, 
bodisi posledica sprememb kombinirane nomenklature. 
Nomenklatura blaga, na kateri temelji carinska tarifa, je v pretežni 
meri prilagojena kombinirani nomenklaturi, ki se uporablja v EU. 
Vendar pa kombinirana nomenklatura vsebuje veliko število 
nacionalnih tarifnih oznak in poimenovanj blaga, ki pa jih bo treba 
postopno ukiniti. EU vsako leto spreminja kombinirano 
nomenklaturo, pogosto pa tudi konvencionalne carinske stopnje. 
Pri spremembah kombinirane nomenklature gre predvsem za 
združevanje več tarifnih oznak z različnimi konvencionalnimi 
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carinskimi stopnjami v eno tarifno oznako z ustrezno stopnjo. 
Tovrstne spremembe bi bilo treba sproti izvajati tudi v naši carinski 
tarifi, kar pa je zaradi predpisanih zakonodajnih postopkov 
praktično neizvedljivo. Poleg tega pa bo treba postopno ukiniti tudi 
nacionalne tarifne oznake, kar pomeni, da bo potrebno po več 
nacionalnih tarifnih oznak z različnimi konvencionalnimi stopnjami 
združiti v eno z ustrezno "enotno" carinsko stopnjo. Iz navedenega 
razloga se naša kombinirana nomenklatura vse bolj razlikuje od 
kombinirane nomenklature, ki je v veljavi v EU. 

Zakon je delno usklajen z ureditvijo, ki velja na tem področju v EU. 
To velja predvsem za kombinirano nomenklaturo, vendar pa se 
tudi tu razlike, zaradi že omenjenih razlogov, iz leta v leto 
povečujejo. Usklajenost pa nikakor ne velja za tarifni del zakona 
oziroma konvencionalne carinske' stopnje. Veljavne 
konvencionalne carinske stopnje so v povprečju višje od stopenj, 
ki so v veljavi v EU. Primerjava med višino konvencionalnih 
carinskih stopenj v EU in Republiki Sloveniji (podatki se nanašajo 
le na industrijski del kombinirane nomenklature, kjer je uvoz 
obremenjen samo s carinami, medtem, ko je primerjava za 
kmetijski del zahtevnejša zaradi različnega sistema 
obračunavanja posebnih uvoznih dajatev in se bo šele začela 
pripravljati v sodelovanju z EU) kaže naslednje: 

Od skupnega števila 10.823 devetmestnih tarifnih oznak oziroma 
številk, kolikor jih zajema slovenska kombinirana nomenklatura, 
jih 8.329 odpade na industrijski del. Od 8.329 tarifnih oznak je 109 
takih, kjer je konvencionalna carinska stopnja nižja, 7.392 tarifnih 
oznak, kjer je konvencionalna carinska stopnja višja od stopenj v 
EU in 746 tarifnih oznak, kjer je konvencionalna carinska stopnja 
enaka stopnjam v EU. 

Konvencionalne carinske stopnje pa postajajo vse manj 
pomemben instrument zaščite domačega gospodarstva, saj se 
pretežni del uvoza blaga (80,2% v letu 1998) odvija po 
preferencialnih carinskih stopnjah v okviru sporazumov o prosti 
trgovini, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi 
državami ali skupinami držav. Poleg tega se znaten del blaga 
uvaža po nižjih carinskih stopnjah od konvencionalnih na podlagi 
avtonomnih ukrepov kot so carinski kontingenti, ali znižanja 
carinskih stopenj za blago, ki je v carinski tarifi označeno z 
opombo (1). 

Navedeni razlogi, predvsem pa postopno prilagajanje slovenske 
carinske zakonodaje (kamor sodi tudi zakon o carinski tarifi) 
evropski, narekujejo potrebo po fleksibilnejšem uvajanju in 
možnosti uporabe takšnih instrumentov in ukrepov.carinske tarife, 
ki omogočajo učinkovitejše vodenje kratkoročne 
zunanjetrgovinske politike ter hitrejše odzivanje na stanje na trgu, 
in jih vsebujejo tudi evropski carinski predpisi, kakor tudi potrebo 
po poenostavitvi postopka določanja višine konvencionalnih 
carinskih stopenj. 

Uskladitev zakona o carinski tarifi in podzakonskih aktov z 
evropsko zakonodajo s tega področja je tudi obveznost, ki jo je 
Republika Slovenija prevzela v okviru pogajalskih Izhodišč za 25. 
Delovno skupino - Carinska unija. 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom bo doseženo nadaljnje prilagajanje 
carinske tarife ter njenih instrumentov oziroma ukrepov predpisom 
EU, kar bo pripomoglo k enostavnejšemu prevzemu evropske 
carinske tarife z vspmi ukrepi po pristopu Republike Slovenije k 
EU. Poleg tega zakon uvaja nekatere nove avtonomne ukrepe 
carinske tarife ali pa spreminja naravo in vlogo že obstoječih, kar 
bo pripomoglo k učinkovitejšemu vodenju zunanjetrgovinske 
politike in večji transparentnosti carinske tarife. 

Zakon uvaja širše pojmovanje carinske tarife, ki ustreza 
pojmovanju carinske tarife v evropskem carinskem kodeksu. Ta 
obsega poleg kombinirane nomenklature in drugih nomenklatur, 
ki temeljijo na kombinirani nomenklaturi ali jo razdeljujejo in se 
uporabljajo za izvajanje ukrepov carinske obravnave blaga tudi 
vse ukrepe carinske obravnave blaga (carinske stopnje, posebne 
dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, 
uvedene s posebnim zakonom, dvo- ali več- stranske 
preferencialne ukrepe carinske obravnave blaga na podlagi 
sklenjenih mednarodnih sporazumov, avtonomne ukrepe in druge 
ukrepe na podlagi drugih predpisov). 

Pri sprejemanju vseh ukrepov, ki se nanašajo na carinsko tarifo, 
pa mora Vlada Republike Slovenije upoštevati in spoštovati pravila 
in omejitve vsebovane v mednarodnih sporazumih, ki jih je 
podpisala Republika Slovenija. 

Zakon o carinski tarifi in vsi ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi 
bodo prenehali veljati s polnopravnim članstvom Republike 
Slovenije v EU, kajti carinska tarifa EU se uporablja v vseh državah 
članicah neposredno. 

3. SKLADNOST ZAKONA Z EVROPSKO 
ZAKONODAJO 

Evropska unija temelji na carinski uniji, ki zajema celotno trgovino 
z blagom med EU in tretjimi državami, kar pa omogoča in zagotavlja 
le enoten carinski režim oziroma enotna carinska tarifa. Vsled 
tega se vsi predpisi, ki se nanašajo na carinsko tarifo in ukrepe 
carinske tarife, uporabljajo neposredno v vseh državah članicah. 
EU nima posebnega zakona o carinski tarifi, temveč je določbe, 
ki se nanašajo na to področje mogoče najti v različnih predpisih. 

Pri pripravi predloga zakona o carinski tarifi je predlagatelj 
upošteval določbe 20. in 21. člena evropskega carinskega 
kodeksa (Uradni list evropskih skupnosti L 302 z dne 19. oktobra 
1992), kjer je opredeljen pojem carinske tarife in pa poseben 
režim oziroma ugodnejša carinska obravnava blaga zaradi 
njegove narave ali namena končne uporabe. 

Upoštevane pa so bile tudi določbe uredbe o carinski in statistični 
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Uradni list evropskih 
skupnosti L 256 z dne 7.9. 1987 in L 28 z dne 3.2.2000), s katero 
sta bila uvedeni kombinirana nomenklatura in Združena carinska 
tarifa (Taric) in, ki natančneje opredeljuje kombinirano 
nomenklaturo, določa vsebino Tarica ter opredeljuje glavne naloge 
in pristojnosti odbora za carinsko in statistično nomenklaturo. 
Taric predstavlja integrirano bazo podatkov vseh veljavnih 
ukrepov v EU, ki se nanašajo na blago pri izvozu in uvozu. Predlog 
zakona ne izključuje možnosti vzpostavitve tovrstne baze 
podatkov sprejetih nacionalnih ukrepov. Za takšno vzpostavitev 
je potrebna tako kadrovska kot tudi tehnična usposobljenost. 
Izkušnje držav, ki so zadnje postale članice EU, kažejo, da so za 
vzpostavitev takšnega sistema potrebovale pet ali tudi več let. 
Oblikovanje takšnega informacijskega sistema pred polnopravnim 
članstvom v EU bi Republiki Sloveniji omogočilo, da bi s 
polnopravnim članstvom Republike Slovenije v EU bili usposobljeni 
in sposobni ukrepe, ki jih bodo sprejeli pristojni organi EU, sproti 
vnašati v naš informacijski sistem. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Sama uveljavitev zakona ne bo imela neposrednih finančnih 
posledic. Finančne posledice, zmanjšanje priliva v proračun iz 
naslova carin, pa bodo nastale, v kolikor bo prišlo do prilagajanja 
konvencionalnih carinskih stopenj na nivo carinskih stopenj, 
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veljavnih v EU. Predlagatelj ocenjuje, da bo realiziran priliv carin iz 
naslova uvoza industrijskih izdelkov, ob bistveno nespremenjeni 
strukturi uvoza, v naslednjih letih kumulativno manjši za približno 
7 -10%. 

BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta zakon ureja carinsko tarifo ter določa pravila za uporabo 
carinske tarife pri izvozu in uvozu blaga na carinsko območje 
Republike Slovenije. 

II. CARINSKA TARIFA 

2. člen 

(1) Carinska tarifa obsega: 
a) kombinirano nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: 

kombinirana nomenklatura), 
b) vsako drugo nomenklaturo, ki deloma ali v celoti temelji na 

kombinirani nomenklaturi ali jo dodatno razdeljuje in se v skladu 
z drugimi predpisi uporablja za izvajanje ukrepov carinske 
obravnave v trgovini z blagom, 

c) carinske stopnje oziroma druge oblike dajatev, ki se nanašajo 
na blago, zajeto v kombinirani nomenklaturi in so podlaga za 
določitev višine uvoznih dajatev, kot so: 

- carine in 
posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih 
proizvodov in živil, uvedenih v skladu s posebnim zakonom 
(v nadaljnjem besedilu: posebne dajatve), 

d) ukrepe preferencialne carinske obravnave, na podlagi 
mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija z 
drugimi državami ali skupinami držav, in s katerimi je 
predvidena takšna obravnava, 

e) ukrepe preferencialne carinske obravnave, ki jih je Republika 
Slovenija enostransko sprejela v korist določenih držav, 
skupin držav ali območij, 

f) avtonomne ukrepe, na podlagi katerih se za določeno blago 
carinske stopnje in posebne dajatve znižajo ali v celoti ukinejo, 

g) druge carinske ukrepe, določene z drugimi predpisi. 

(2) Carinska tarifa se uporablja pri ugotavljanju podlag za določitev 
višine uvoznih dajatev za blago zajeto v kombinirani nomenklaturi. 

(3) Namesto ukrepov iz točke c) prvega odstavka tega člena se 
na zahtevo carinskega deklaranta uporabljajo ukrepi iz točke d), 
e) in f) prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji, določeni 
z mednarodno pogodbo oziroma predpisom, ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 

(4) Če je uporaba ukrepov iz točke d), e) in f) prvega odstavka 
tega člena omejena na določen obseg uvoza določenega blaga, 
se ti prenehajo uporabljati, ko je ta obseg dosežen oziroma 
izkoriščen. 

3. člen 

(1) Zaradi narave ali uporabe uporabe določenega blaga v 
posebne namene, se lahko za uvoz takšnega blaga določi 
ugodnejša carinska obravnava. 

(2) Ugodnejša carinska obravnava pomeni znižanje ali ukinitev 
uvoznih dajatev, ki je lahko tudi v okviru carinskih kontingentov. 

(3) Vlada Republike Slovenije določi vrste blaga, natančnejše 
pogoje, ki jih mora določeno blago izpolnjevati, da bi lahko bilo 
predmet ugodnejše carinske obravnave po tem členu, pogoje 
glede ravnanja z blagom, ki je predmet ugodnejše carinske 
obravnave in pogoje za izdajo dovoljenja za sprostitev blaga v 
prost promet pod ugodnejšo carinsko obravnavo. 

III. KOMBINIRANA NOMENKLATURA 

4. člen 

(1) Kombinirana nomenklatura ali skrajšano KN po tem zakonu 
pomeni poimenovanje posameznih oddelkov, poglavij, podpoglavij 
in tarifnih oznak. 

(2) Kombinirana nomenklatura zadovoljuje sočasno zahteve 
carinske tarife, zunanjetrgovinske statistike ter trgovinske, 
kmetijske in drugih politik, ki se nanašajo na izvoz ali uvoz blaga. 

(3) Vlada Republike Slovenije lahko za določene vrste blaga določi 
poenostavljeno uvrščanje v kombinirano nomenklaturo, ki velja 
le za določene carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe blaga. 

5. člen 

(1) Kombinirana nomenklatura obsega: 
nomenklaturo harmoniziranega poimenovanja in šifrskih oznak 
blaga, 
pododdelke kombinirane nomenklature, imenovane "tarifne 
podštevilke KN", če jim je določena carinska stopnja, 
uvodne določbe, dodatne opombe k oddelkom ali poglavjem 
in opombe, ki se nanašajo na tarifne podštevilke KN. 

(2) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, izda navodila 
za uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo. 

6. člen 

(1) V ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose s tujino, se 
ustanovi komisija za kombinirano nomenklaturo (v nadaljnjem 
besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, 
pristojnih za ekonomske odnose s tujino, finance, gospodarske 
dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, varstvo okolja, 
promet in zveze, zdravstvo, Carinske uprave Republike Slovenije 
in Statističnega urada Republike Slovenije. Komisiji predseduje 
predstavnik ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s 
tujino. 

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka zlasti proučuje vprašanja in 
daje predloge ministru glede navodil za uvrščanje blaga v 
kombinirano nomenklaturo, sprememb kombinirane nomenklature 
in pojasnil v zvezi z uporabo kombinirane nomenklature. 

IV. POOBLASTILA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

7. člen 

(1 )Vlada Republike Slovenije sprejme kombinirano nomenklaturo 
in nomenklaturo iz točke b) prvega odstavka 2. člena tega zakona 
ter določi ukrepe iz točke c) prvega odstavka 2. člena tega zakona. 
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(2)Vlada Republike Slovenije sprejme kombinirano nomenklaturo 
skupaj s carinskimi stopnjami in posebnimi dajatvami za vsako 
posamezno koledarsko leto in sicer tako, da je lahko objavljena v 
Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do konca novembra, 
uporabljati pa se začne 1. januarja prihodnjega leta. 

(3)V predpisu iz prejšnjega odstavka so določene konvencionalne 
carinske stopnje in posebne dajatve. Vlada Republike Slovenije 
lahko poleg konvencionalnih določi tudi avtonomne carinske 
stopnje in posebne dajatve, ki so do 100 % višje od 
konvencionalnih. 

8. člen 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme ukrepe preferencialne 
carinske obravnave iz točke e) prvega odstavka 2. člena tega 
zakona. 

(2) Vlada Republike Slovenije določi blago, za katerega se daje 
preferencialna carinska obravnava in države, skupine držav ali 
območja, ki se jim te ugodnosti podeljujejo ter pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni za uporabo teh ukrepov. 

9. člen 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme avtonomne ukrepe znižanja 
ali ukinitve carinskih stopenj in posebnih dajatev iz točke f) prvega 
odstavka 2. člena tega zakona. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko sprejmejo za uvoženo 
blago, ki se v Republiki Sloveniji ne proizvaja, ne proizvaja v 
zadostni količini, ne ustreza specifičnim zahtevam domače 
industrije, ali, če je to v interesu Republike Slovenije 

(3) Avtonomno znižanje ali ukinitev carinskih stopenj in posebnih 

dajatev za uvoz blaga iz prejšnjega odstavka je lahko določeno 
za določen ali nedoločen čas ter za neomejen obseg ali omejen 
obseg (carinski kontingent) posameznega blaga. 

(4) Vlada Republike Slovenije določi natančnejše pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni, da bi blago lahko bilo predmet avtonomnega znižanja 
ali ukinitve carinskih stopenj in posebnih dajatev, postopek 
predlaganja uvedbe ukrepov avtonomnega znižanja ter način 
razdelitve oziroma koriščenja carinskih kontingentov. 

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

10. člen 

Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz četrtega odstavka 
9. člena tega zakona najpozneje v 60. dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

11. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 
carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi, razen navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo 
(Uradni list RS, št. 77/99). 

(2) Zakon o carinski tarifi iz prejšnjega odstavka se uporablja do 
31.12.2000. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uvodni člen določa vsebino zakona. 

V II. poglavju je podana vsebina carinske tarife. Ta obsega vse 
ukrepe, ki se nanašajo na blago pri uvozu in izvozu ter ustreza 
pojmovanju carinske tarife, ki jo opredeljuje evropski carinski 
zakon. 

Med ukrepe carinske tarife se tako uvrščajo poleg carinskih 
stopenj in posebnih dajatev za kmetijske proizvode in živila tudi 
ukrepi preferencialne carinske obravnave, avtonomni ukrepi in 
ukrepi, sprejeti na podlagi drugih predpisov. 

Tako kot v evropskem carinskem kodeksu, se po predlogu zakona 
med ukrepe carinske tarife uvrščajo tudi posebne dajatve, ki se 
plačujejo pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, uvedene v skladu 
s posebnim zakonom. 

Ukrepi preferencialne obravnave blaga so določeni z 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija z 
drugimi državami ali skupinami držav in so običajno v obliki 
določenih preferencialnih carinskih stopenj za določeno blago, 
lahko pa so tudi v obliki carinskih kvot za določeno blago, v 
okviru katerih je določena nižja carinska stopnja. Uporaba teh 
ugodnosti pa je povezana z izpolnjevanjem v mednarodni pogodbi 
predpisanih pogojev - običajno so to pravila o poreklu, ki jih mora 
izpolnjevati blago, da bi bilo predmet takšne preferencialne 
obravnave, lahko pa so še razna dovoljenja in druge oblike kontrole 
izvoza ali uvoza blaga. Ukrepe preferencialne obravnave blaga 
vsebujejo sporazumi o prosti trgovini, ki jih je Republika Slovenija 
sklenila s posameznimi državami ali skupinami držav. Sicer pa je 
takšna obravnava vsebovana tudi v sporazumih o ustanovitvi 
carinskih unij ter sporazumih o obmejnem sodelovanju. Navedeni 
primeri preferencialne obravnave blaga so tudi dopustni po pravilih 
GATT. 

Med enostranske ukrepe preferencialne obravnave pa se 
uvrščajo ukrepi, ki jih razvite države, članice WTO, sprejemajo v 
korist manj razvitih in najmanj razvitih držav v razvoju z namenom, 
da se tem državam omogoči dostop na trge razvitih držav pod 
ugodnejšimi pogoji ter jim na tak način pomaga pri njihovem razvoju. 
Običajno se daje ugodnejša obravnava le za določeno blago ob 
izpolnjevanju določenih pogojev (poreklo blaga, spoštovanje 
človekovih pravic v državi prejemnici teh ugodnosti, standardi 
dela, itd.). 

Avtonomne ukrepe carinske obravnave blaga pa predstavljajo 
znižanja ali ukinitev carinskih stopenj za določeno blago za 
časovno omejeno ali neomejeno obdobje. Znižanje je lahko v 
neomejenem obsegu, kar pomeni, da se določeno blago določen 
čas lahko uvaža po nižji carinski stopnji. Znižanje pa je lahko 
vezano na omejen obseg uvoza - carinski kontingent in velja 
toliko časa, dokler kontingent ni izčrpan oziroma s pretekom 
roka, za katerega je bil določen. Ti ukrepi so pomemben instru- 
ment vodenja trgovinske politike, saj omogočajo hitro odzivanje 
na potrebe domače industrije, kakor tudi na zahteve trga. Predlog 
zakona vsebuje tudi osnovne pogoje za uvedbo teh ukrepov (9. 
člen), medtem ko je določitev natančnejših pogojev v pristojnosti 
Vlade Republike Slovenije (kot je to tudi že v veljavnem zakonu). 
Namreč spreminjajoči se pogoji gospodarjenja (vedno bolj prisotna 
globalizacija gospodarstva, premeščanje masovne industrijske 
proizvodnje, potrebe po zagotavljanju delovnih mest, zahteve 
varovanja okolja ipd.) narekujejo potrebo po pogostejšem 
spreminjanju in dopolnjevanju natančnejših pogojev. 

Med druge carinske ukrepe, določene z drugimi predpisi, pa se 
uvrščajo protidampinške carine in protisubvencijske dajatve, 

carine, določene na podlagi uvedenih zaščitnih ukrepov ipd.. Tudi 
te ukrepe je treba upoštevati pri uvozu blaga, če so bili uvedeni. 

Ukrep ugodnejše carinske obravnave blaga, ki po vzoru 
evropskega carinskega kodeksa ni zajet v carinski tarifi (3. člen), 
omogoča znižanje carinskih stopenj ali določitev carinske stopnje 
»prosto« za posamezno blago bodisi zaradi same narave oziroma 
lastnosti blaga, bodisi zaradi namena njegove končne uporabe. 
Tako se lahko za posamezno blago, ki izpolnjuje predpisane 
lastnosti, določi ugodnejša carinska obravnava. Natančnejše 
pogoje tako glede narave oziroma lastnosti blaga ter druge pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko bilo blago predmet ugodnejše 
carinske obravnave, bo določil podzakonski predpis. V primeru 
končne uporabe, pa je blago lahko predmet ugodnejše carinske 
obravnave le, če se uporabi le za tiste namene, za katere je 
takšna obravnava določena (npr. deli za vgradnjo ali popravilo). 

III. poglavje ureja kombinirano nomenklaturo. V 4. členu je podana 
definicija kombinirane nomenklature. Carinska tarifa z vsemi ukrepi 
temelji na nomenklaturi blaga, kije povzeta po nomenklaturi blaga, 
ki jo uporablja EU, in se imenuje kombinirana nomenklatura (KN). 
KN pa temelji na harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah 
blaga (nomenklatura harmoniziranega sistema - HS), ki je bil 
določen z Mednarodno konvencijo o harmoniziranem sistemu 
poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ter spremenjen in dopolnjen 
s protokolom. HS zajema šifrske oziroma številčne oznake na 
šestmestnem nivoju in poimenovanja le-teh, sedmo in osmo mesto 
pa označujeta tarifne podštevilke KN. 
Kombinirana nomenklatura pa predstavlja tudi instrument, preko 
katerega je mogoče izvajati različne politike, ki se nanašajo na 
izvoz in uvoz blaga. Namreč s spremembo kombinirane 
nomenklature, katere posledica je uvrstitev nekega blaga v drugo 
tarifno oznako z drugačno carinsko stopnjo od prejšnje, se 
spremeni tudi carinska obremenitev tega blaga pri uvozu in 
posledično tudi zaščita nekega dela proizvodnje. 

Zakon daje tudi pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da za 
določene carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga, določi 
poenostavljeno uvrščanje v kombinirano nomenklaturo (npr. pri 
uvozu majhnih količin različnih kemikalij, namenjenih za 
laboratorijsko preizkušanje, ipd.). 

Spreminjanje kombinirane nomenklature ter uvajanje nacionalnih 
tarifnih oznak in poimenovanj je tudi s strokovnega vidika zahtevno 
opravilo, pri katerem morajo sodelovati strokovnjaki z različnimi 
znanji. Zato je v okviru pristojnega ministrstva predvideno 
oblikovanje komisije za nomenklaturo blaga. To je strokovno telo, 
ki ministru pomaga pri vprašanjih, povezanih s spremembami 
KN, uporabo KN, pri pripravi navodil za razvrščanje blaga ipd. 
Uvrstitev določenega blaga v pravo tarifno oznako je zelo 
pomembna, saj je od le-te odvisno, ali bo za konkretno blago 
uporabljen ukrep carinske tarife, ki je predpisan za blago v okviru 
določene tarifne oznake. Kot pripomoček za pravilno uvrščanje 
blaga bodo služila navodila, ki bodo natančneje določila način 
uvrščanja blaga in jih izda minister, pristojen za ekonomske odnose 
s tujino. 

V IV. poglavju so določena pooblastila, ki jih zakon daje Vladi 
Republike Slovenije. Po predlogu zakona je Vlada Republike 
Slovenije pristojna za sprejemanje ukrepov carinske tarife, 
vključno s spreminjanjem višine carinskih stopenj. Vendar pa pri 
določanju višine carinskih stopenj (konvencionalnih) in posebnih 
dajatev Vlada Republike Slovenije ni povsem avtonomna, saj mora 
poleg ciljev zunanjetrgovinske in drugih politik upoštevati tudi 
obveznosti Republike Slovenije, dogovorjene v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije. 
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Vlada Republike Slovenije vsako leto sprejme kombinirano 
nomenklaturo skupaj s carinskimi stopnjami in posebnimi dajatvami 
(7. člen). Tako kot v EU, bodo v tem predpisu določene 
konvencionalne in avtonomne carinske stopnje ter posebne 
dajatve. Pravila, v katerih primerih se uporabljajo konvencionalne 
carinske stopnje in posebne dajatve ter v katerih avtonomne, po 
bodo vsebovana v uvodnih določbah kombinirane nomenklature. 

Kot že v veljavnem zakonu, je tudi po predlogu tega zakona Vlada 
Republike Slovenije pristojna za sprejemanje enostranskih 
preferencialnih ukrepov (8. člen). S temi ukrepi se dajejo ugodnosti 
državam za določeno blago, ki je po poreklu iz teh držav in sicer 
v obliki znižanja ali ukinitve carinskih stopenj ali določitve carinskih 
kontingentov. Te ugodnosti pa se v skladu s pravili Svetovne 
trgovinske organizacije lahko dajejo le v korist držav v razvoju. 

Z avtonomnimi ukrepi (avtonomno znižanje ali ukinitev carinskih 
stopenj za posamezno blago za določen ali nedoločen čas, v 
omejenem ali neomejenem obsegu) se bo Vlada Republike 
Slovenije lahko odzivala na trenutne ali kratkoročne potrebe 
domače industrije ali trga. Avtonomni ukrepi predstavljajo fleksibilen 
in učinkovit instrument trgovinske politike. 

Za uveljavitev zakona je predviden 15 - dnevni vacatio legis, 
zakon pa naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2001. V času od 
uveljavitve zakona pa do njegove uporabe pa bodo pripravljeni 
podzakonski predpisi (natančnejši pogoji na podlagi četrtega 
odstavka 9. člena, kombinirana nomenklatura skupaj s carinskimi 
stopnjami in posebnimi dajatvami ter potrebni avtonomni ukrepi 
carinske obravnave blaga). 
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Izjava o skladnosti predloga zakona o carinski tarifi 

1. Naslov predloga gradiva: 

Predlog zakona o carinski tarifi 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 
70. in 71. člen 

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

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 zakona je povzet in usklajen z naslednjimi uredbami: 
- Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code (L 

302) 
- Council Regulation (EEC) No. 2658/87 on the Tariff and Statistical Nomenclature and 

on the Common Customs Tariff (L 256) 
- Conucil Regulation (EEC) No. 254/2000 amending Regulation (EEC) No. 2658/87 on 

the Tariff and Statistical Nomenclature and the Common Customs Tariff (L 28) 

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

/ 
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c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

5. Ali so zeorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino 

Obstajajo delovni prevodi v točki 3. navedenih predpisov. 

6 Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik 

Ne. 

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 

Sprejem predloga zakona o carinski tarifi je vsebovan v Državnem programu pod točko 
3 .8.1. Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi. 
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Predlog zakona o 

POPISU PREBIVALSTVA, 

GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2001 

(ZPPG01) 

- EPA 1212 - II - hitri postopek 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 205-03/2000-1 
Ljubljana, 29.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 
LETA 2001, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava predlog zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, v Republiki Sloveniji 
leta 2001 na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije po hitrem postopku, saj to zahtevajo 
izredne potrebe države. 

Popis prebivalstva je za državo osnovni vir podatkov o številu 
prebivalstva določenega območja in njegovih strukturah. 
Prebivalstvo pa je osnovni dejavnik za proizvodnjo in 
distribucijo materialnega bogastva. Da bi lahko načrtovali in 
izvajali gospodarski in socialni razvoj, upravne dejavnosti ali 
znanstveni razvoj, je treba imeti zanesljive in podrobne podatke 
o številu, razporeditvi in sestavi prebivalstva tudi za najnižje 
ravni teritorialne členitve države. Predvsem gre za podatke o 
stavbah in stanovnjih in povezavi teh podatkov s podatki o 
prebivalstvu. 

Po mednarodnih priporočilih se popisi izvajajo vsakih deset 
let. Popis prebivalstva, načrtovan za 31. marec 2001, bo tako 

že šesti popis prebivalstva po drugi svetovni vojni na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Popis prebivalstva kot najobsežnejše statistično raziskovanje 
zahteva obsežne in dolgotrajne priprave, za izvedbo katerih 
so potrebna obsežna finančna sredstva, ki pa jih ni mogoče 
pridobiti brez ustrezne zakonske osnove. Čimprejšen sprejem 
zakona bi bil torej nujno potreben. 

Popisni podatki so hkrati pomembni za državo kot kandidatko 
za vstop v Evropsko unijo, saj bodo predstavljali pomembno 
podlago za pogajanje in odločitve. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da gre za izredne potrebe 
države in je sprejem zakona po hitrem postopku utemeljen. 

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

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Tomaž SMREKAR, državni podsekretar v Statističnem 
uradu Republike Slovenije, 

- Nelka VERTOT, pomočnica direktorja v Statističnem uradu 
Republike Slovenije. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM ZAKONA 

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji 
leta 2001 bo prvi, ki bo izveden v samostojni Sloveniji. Popisi so 
najdražje oblike statističnih raziskovan), zato statistične 
organizacije pri njihovi izvedbi iščejo poti in metode, ki bi zagotovile 
čim bolj racionalno porabo finančnih sredstev ob zagotovitvi, da 
bodo zbrani vsi potrebni podatki. 

Vse večji stroški organizacije in izvedbe popisov na eni strani, pa 
tudi vedno večje potrebe oz. zahteve družbe po določenih podatkih 
na drugi strani, zahtevajo tudi pri nas spremembo klasičnega 
načina In Izvedbe popisov. 

Pri popisu leta 2001 bomo uporabili bolj razvite oblike zbiranja 
podatkov in obdelav kot v predhodnih popisih tudi zato, ker 
postajajo sredstva, namenjena popisom, vedno bolj omejena. 
Nove tehnologije bodo omogočile in zahtevale uspešno upravljanje 
s človeškimi in drugimi viri, ki bodo na voljo za izvedbo te naloge. 
Izrednega pomena bo v tem popisu uporaba računalnikov. Na 
področju zbiranja podatkov sledimo razvoju v svetu, ki poskuša 
s postopki avtomatizacije zmanjšati popisne stroške v vseh fazah 
dela. Občutno pa prispevajo k zmanjšanju stroškov zdaj še (delni) 
prevzemi (predizpisi) podatkov iz različnih administrativnih 
evidenc in registrov. Ker ima Slovenija že več tovrstnih 
administrativnih virov in je njihova kakovost vsaj zadovoljiva, 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) načrtuje 
uporabo vseh teh virov pri popisu leta 2001, oz. jih namerava kar 
največ vključiti v pripravo tega popisa ter tako zmanjšati stroške 
popisovanja in obdelave rezultatov. 
Uporabljene bodo predvsem naslednje podatkovne baze: 

statistični register prebivalstva, 
statistični register teritorialnih enot, 
statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 
poslovni register za statistične namene in 
administrativni registri in zbirke podatkov javnega in 
zasebnega sektorja. 

Seveda je zaradi visokih stroškov terenskega dela strošek za 
izvedbo popisa še vedno velik (popisovanje), predvsem zaradi 
določil davčne zakonodaje za dela po pogodbi. Urad ga načrtuje 
zmanjšati kolikor bo mogoče z zaposlitvijo brezposelnih oziroma 
delavcev iz javnih del za dela v zvezi z zajemom, kodiranjem in 
kontroliranjem s popisom zbranih podatkov. To so pri nas že 
podprli v razpravi o popisu leta 2001 tudi člani statističnega 
sveta. 

Izvedba Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj leta 2001 
je bila v Sloveniji, skladno z dosedanjim načinom izvedbe popisov 
pri nas, prvotno načrtovana za leto 2001. 

Po sprejemu Zakona o proračunu za leto 2000 pa je moral 
Statistični urad Republike Slovenije, zaradi zelo omejenih finančnih 
možnosti za izvedbo te naloge v letih 2000 in 2001, izvedbo 
popisa premakniti v leto 2002 (na dan 31. marca). 

Na sestanku, ki ga je organiziral o statistiki selitev (VVorklng 
Party on Migration Statlstics), 9. In 10. februar|a 2000 v 
Luksemburgu Eurostat, je bil prvič predstavljen terminski plan 
pošiljanja posameznih popisnih tabel Eurostatu. Tabele so 
opredeljene v dokumentu Guidelines and Table programme for 
the Community Programme of Population and Housing Censuses 
in 2001. Program obsega 40 tabel, za katere so določeni 3 skrajni 
roki glede na prednost posameznih tabel za Eurostat: 
1. 6 tabel do 30. junija 2002 
2. 12 tabel do 31. decembra 2002 
3. preostalih 22 tabel do 30. junija 2003. 

Eurostat namerava čim bolj skrajšati čas od popisov do 
diseminacije podatkov. Podatke namerava objavljati sproti, kar 
pomeni, da podatki za države, ki bodo zamujale, ne bodo 
objavljeni. 

Vsaka država je morala do konca marca 2000 poslati pripombe 
na ta terminski plan oziroma potrditi, če bo lahko zagotovila popisne 
podatke v predvidenem roku. Kljub temu da velja za te podatke 
samo "gentlemenski dogovor", je bilo na sestanku posebej 
poudarjeno, da so popisni podatki še zlasti pomembni za 
države kandidatke za vstop v EU, saj bodo predstavljali 
podlago za pogajanja in odločitve. 

1. SPLOŠNO O POPISIH IN POPISI PREBIVALSTVA V 
SLOVENIJI 

Osnovni vir podatkov o številu prebivalstva določenega območja 
in njegovih strukturah so pri nas in v svetu še vedno popisi 
prebivalstva. Popisi prebivalstva pomenijo za zgodovino vsake 
države pomembne mejnike, saj si s primerjavo rezultatov 
zaporednih popisov ustvarimo sliko razvoja prebivalstva skozi 
desetletja in stoletja. S tovrstnimi popisi namreč zbiramo temeljne 
podatke, ki so bistveni tudi za načrtovanje prihodnosti in so v 
večini držav še vedno osnovni in glavni vir podatkov o prebivalstvu 
in stanovanjih. Popisi prebivalstva pa niso izredno pomembni samo 
za vsako državo, ampak tudi za svetovno skupnost, saj le z njimi 
vsakih deset let zagotovimo take osnovne podatke o prebivalstvu, 
ki omogočajo medsebojno primerjavo. Po priporočilih OZN-a 
izvede večina držav popis prebivalstva "samo" vsakih deset let, 
ker so popisi najobsežnejša in zato pogosto tudi najdražja 
statistična raziskovanja. Razumljivo je, da so tudi priprave nanje 
zelo zahtevne in dolgotrajne, potrebna finančna sredstva zanje 
pa morajo biti pravočasno zagotovljena. 

Kako priti do visoko kakovostnih in pravočasnih statistik o 
razmerah in trendih v državi in njenih posameznih delih (npr. 
regijah, občinah, naseljih, statističnih okoliših itd.), je problem, s 
katerim se srečujejo načrtovalci razvoja po svetu. Vsaka država 
si prizadeva za dobro poznavanje podatkov o številu svojih 
prebivalcev, njihovi teritorialni razporeditvi, sestavi po spolu, 
starosti, vrstah dejavnosti, poklicih, šolski izobrazbi in podobno, 
ki jih uporablja pri reševanju svojih nalog v številne namene. Tako 
na primer: za merilo upravne razdelitve svojega ozemlja, kot 
pomoč pri čim bolj pravilnem vodenju gospodarske politike, pri 
načrtovanju ustrezne prebivalstvene politike dežele, pri 
oblikovanju obrambne sposobnosti države, iskanju najustreznejših 
rešitev prometnih problemov in podobno. Tudi drugi statistični 
podatki dobijo svojo pravo vsebino in "težo" šele tedaj, ko jih 
lahko primerjamo s številom prebivalstva tistega območja, za 
katero so zbrani. Marsikatera država s pomočjo vzorčnih raziskav 
sicer zbere kakovostne podatke za državo kot celoto, problem 
pa večinoma ostane zagotavljanje ustreznih podatkov za analize 
razmer na 'nižjih' teritorialnih ravneh. Zato države še danes 
uporabljajo za zbiranje takih podatkov popise prebivalstva in tako 
dobijo vsaj vsakih deset let popolno sliko stanja v državi do ravni 
hišne številke. 

Vladarji so se že v davnini odločili za popisovanje prebivalstva. 
Popisi prebivalstva imajo torej bogato zgodovino. Izvajali so jih že 
v stari Kitajski, Rimu in Atenah za potrebe obdavčenja in vojaškega 
rekrutiranja.V 19. stoletju so se popisi razvili v orodje za statistično 
opazovanje v številnih evropskih državah, vključno s Slovenijo. 
Zaradi povečanega povpraševanja po statističnih podatkih in večje 
gospodarnosti z njimi pa so v tem stoletju nekatere države že 
začele oblikovati tudi take baze podatkov, ki so ponekod že, 
drugje pa šele bodo, omogočale povzemati 'popisne' podatke in 
bodo namenjene čim enostavnejši in kar najbolj kakovostni uporabi 
posameznikov in institucij. ' 
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Popis prebivalstva je celoten proces zbiranja, vrednotenja, 
analiziranja in publiciranja ali drugačne oblike diseminacije 
demografskih, ekonomskih in socialnih podatkov o prebivalstvu, 
družinah in gospodinjstvih, ki se nanašajo - v določenem času - 
na vse osebe v državi ali v delu države. 

Prebivalstvo je osnovni dejavnik za proizvodnjo in distribucijo 
materialnega bogastva. Da bi lahko načrtovali in izvajali 
gospodarski in socialni razvoj, upravne dejavnosti ali znanstveni 
razvoj, je treba imeti zanesljive in podrobne podatke o številu, 
razporeditvi in sestavi prebivalstva. 

Značilnosti splošnih popisov, kot so popisi prebivalstva, so 
integralno zbiranje podatkov, enotni vprašalniki in pravna 
obveznost zagotavljanja podatkov. Popis prebivalstva je primarni 
vir osnovnih primerjalnih statistik, ki zajame ne le prebivalstvo s 
stalnim prebivališčem, ampak tudi brezdomce in nomadske 
skupine. Državni popisi torej zagotavljajo zbiranje demografskih, 
ekonomskih in socialnih podatkov o prebivalstvu na dan izvajanja 
popisa na vsem ozemlju države in v njegovih upravnih enotah. 
Pomembno je poudariti, da se je pomen sodobnega popisa 
"dvignil visoko nad zgolj štetje prebivalstva v določeni državi". 
Njegov cilj je "podrobna preučitev prebivalstva kot nepogrešljivo 
izhodišče za ukrepanje in pripravo ukrepov za reševanje težav 
problematičnih kategorij prebivalstva v naši družbi (ostarelih, 
invalidov, ljudi z nizkimi dohodki, mladih delavcev ipd.)". 

Podatke, zbrane s popisom prebivalstva, lahko predstavimo in 
statistično analiziramo glede na prebivalce, družine in 
gospodinjstva ter razne geografske enote, od države do najnižjih 
teritorialnih enot. 

Popis stanovan| je celoten proces zbiranja, vrednotenja, 
analiziranja in publiciranja ali drugačne diseminacije demografskih, 
ekonomskih in socialnjh podatkov, ki se nanašajo - v določenem 
času - na vsa stanovanja in osebe v njih, v državi ali v delu 
države. 

Popis stanovanj mora zagotavljati podatke o ponudbi 
stanovanjskih enot, skupaj z podatkom o strukturnih značilnostih 
in sredstvih, ki vplivajo na vzdrževanje zasebnosti in zdravja kot 
tudi na razvoj normalnih življenjskih pogojev družin oz. 
gospodinjstev. Zbrati je treba dovolj demografskih, socialnih in 
ekonomskih podatkov o stanovalcih za opis stanovanjskih 
pogojev ter priskrbeti tudi osnovne podatke za analiziranje 
vzrokov stanovanjskih problemov in preučevanje možnosti za 
ustrezne ukrepe v določeni državi oz. njeni teritorialni enoti. 

Popisi se izvajajo čimbolj skladno s priporočili OZN-a vsakih deset 
let, pred njihovo izvedbo pa se običajno izpelje tudi poskusni 
popis, s katerim se preverita načrtovana organizacija in 
metodologija prihodnjega popisa. 

Republika Slovenija upošteva (tako kot večina držav) pri 
načrtovanju, pripravi in izvedbi popisov mednarodna priporočila 
In Izvaja popise prebivalstva vsakih deset let. Popis, ki je 
načrtovan za 31. marec 2001, bo že šesti popis prebivalstva po 
drugi svetovni vojni, ki je bil na ozemlju Republike Slovenije izpeljan 
na (kritični) datum, 31. marca in bo popis prvič v samostojni 
Republiki Sloveniji. 

Kljub veliki raznolikosti podatkov, pridobljenih s popisi, so se v 
vseh pojavljale določene osrednje vsebine. Ker je bil osnovni cilj 
popisa opis demografske strukture prebivalstva, so popisi 
vsebovali določen vprašalnik, ki je vključeval naslednje značilnosti 
prebivalstva: 

ime (priimek in ime) 
naslov 

• gospodinjstvo (samsko, družina) 
datum rojstva (starost) in kraj rojstva 

zakonski stan 
nacionalnost 

- verska pripadnost (v Sloveniji samo v popisih 1953 in 1991) 
- šolska izobrazba 

poklic oz. aktivnost 
in stanovanjske razmere. 

Od zgoščenega, preprostega niza vprašanj v prvih popisih se je 
vsak naslednji vprašalnik razširil, predvsem na področju 
stanovanjskih razmer in zaposlitve prebivalcev. Podrobna 
vprašanja so bila običajno namenjena tudi izboljšanju kakovosti 
odgovorov. 

Vsebina popisov, postopki izvedbe in obdelave, predvsem pa 
objavljanje rezultatov so s pomočjo upoštevanja enotnih 
mednarodnih priporočil za popise tudi pri nas postali v osnovi že 
skoraj univerzalni in omogočajo veliko mednarodno primerljivost 
podatkov. Popisi so predvsem v novejšem času precej obsežne 
statistične akcije, saj so dosedanji popisi v Sloveniji poleg splošno 
priporočenih vprašanj vsebovali tudi številna taka, ki so 
osvetljevala posebnosti prebivalstva slovenske države. 

Na osnovi izkušenj nekaterih držav, predvsem Finske, 
Nizozemske, Danske, lahko predvidimo, da je gotovo 
najracionalnejši tisti pristop, ki pri izvedbi popisa maksimalno 
uporabi oz. vključi podatke, ki so že bili zbrani z drugimi akcijami 
ter časovno ustrezajo kritičnemu trenutku popisa. To pomeni 
uporabo tako imenovanih sekundarnih virov statističnih podatkov 
oz. uporabo podatkov, ki so zbrani v različnih statističnih registrih 
in administrativnih zbirkah podatkov. 

Vse večji stroški organizacije in izvedbe popisov na eni strani, pa 
tudi vedno večje potrebe oz. zahteve družbe po določenih podatkih 
na drugi strani, zahtevajo tudi pri nas spremembo klasičnega 
načina In Izvedbe popisov. 

Vsi dosedanji popisi prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj so 
bili v Sloveniji izpeljani večinoma (z izjemo popisa leta 1991) na 
klasičen način oz. s primarnim načinom zbiranja podatkov, ker je 
imela Slovenija relativno malo večnamenskih administrativnih 
registrov, ki bi jih lahko uporabila in tako zmanjšala vsebino popisnih 
vprašalnikov ali popis celo nadomestila s podatki, dobljenimi s 
povezavo podatkov različnih registrov. 

Že s popisom leta 1981 je bilo ugotovljeno, da se z razvojem 
informacijske tehnologije odpirajo tudi pri nas dobre možnosti za 
uveljavitev registrsko usmerjene statistike. Zato so bili pri izvedbi 
popisa leta 1991 že uporabljeni nekateri podatki iz registrov in 
evidenc, ki jih je vodil Urad. 

Popis leta 2001 želimo izpeljati bolj racionalno, kar pomeni, da ga 
nameravamo v celoti izvesti tako, da bomo, kjer je mogoče, 
uporabili oz. povezali podatke, zbrane v statističnih in 
administrativnih registrih in ob popisu na terenu zbirali samo tiste 
podatke, ki jih ni v statističnih in administrativnih virih. Zato Urad 
intenzivno ureja svoje registre in jih želi operativno usposobiti za 
tako delo oz. uporabo. Sodeluje pa tudi z institucijami, ki so 
zadolžene za vodenje administrativnih evidenc, da bi jih le-te 
pravočasno ustrezno pripravile za potrebe popisa. 

Zgodovina popisov na slovenskem ozemlju 

Število prebivalcev posameznih krajev na ozemlju današnje 
Slovenije lahko pri nas vsaj približno ocenimo (viri urbarialnega in 
davčnega značaja ter cerkvenega izvora) na osnovi ohranjenih 
virov daljne preteklosti, in sicer od 17. stoletja naprej. Takrat so 
morali župniki že sestavljati poročila o stanju posameznih far in 
vpisati vanje tudi podatke o rojenih, umrlih, poročenih v okviru 
posamezne fare. 
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Leto 1754 je za popise na Slovenskem mejna letnica, ker je bilo 
takrat v naših krajih izvedeno prvo štetje prebivalstva. Takratna 
Avstrija (oz. poznejša Avstro-Ogrska), v okvir katere je bilo do 
prve svetovne vojne vključeno tudi slovensko ozemlje, je to leto 
po uvedbi davčne reforme in terezijanskega katastra želela 
ugotoviti število hiš in število prebivalstva. Popis so izvedli po 
načelu dvojnega štetja duš, po posvetnih in po cerkvenih oblaste. 
Potekal je več mesecev in je znan pod imenom "terezljanski 
popis". 

1770. leta je Avstrija v zvezi z reformo armade na svojem ozemlju 
izvedla splošno štetje prebivalstva. To je bil tudi neke vrste nabor. 
S tem so postala "štetja prebivalstva" na našem ozemlju za več 
kot 80 let povsem vojaška 'zadeva' in so si sledila vsaka tri leta 
ter so jih imenovali "vojaška konskripcija". Leta 1850 je bilo na 
Slovenskem izpeljano zadnje štetje, ki ga uvrščamo v to serijo. 

1857. leto pomeni začetek pravih popisov prebivalstva na 
Slovenskem, popisov, ki jih poznamo praktično še danes. Izvedba 
tega popisa je bila zaupana političnim okrajem in občinam; prvič je 
bil določen kritični trenutek popisa (31. oktober) oz. so bili s popisom 
zbrani podatki prvič tudi obiavlieni. Popisi te vrste so si na našem 
ozemlju sledili nato vsakih 10 let (1869,1880,1890,1900,1910). 

S koncem prve svetovne vojne je Avstro-Ogrska razpadla. Večina 
slovenskega ozemlja je bila vključena v novoustanovljeno državo 
Jugoslavijo, a več sto tisoč naših rojakov je ostalo zunaj njenih 
meja v Italiji, Avstriji pa tudi na Madžarskem. Kljub temu lahko tudi 
za ta čas ugotovimo številčno stanje prebivalstva za vse 
slovensko ozemlje, ker so bili popisi v naštetih državah izpeljani 
približno istočasno. Po ustanovitvi države so se v Jugoslaviji 
odločili, da bodo v prihodnje popisovali prebivalstvo vsakih 10 let, 
in sicer v letih, ki se končujejo s številko 0 (priporočilo oz. sklep 
leningrajskega mednarodnega statističnega kongresa leta 1872). 
Ker so se priprave za prvi popis zavlekle in ga niso izpeljali 
decembra 1920, ampak 31. januarja 1921, je Jugoslavija prešla 
na tako imenovani 'angleški način' popisovanja prebivalstva 
- v leta, ki se končujejo s številko 1. 

31. januarja 1921 je bil izveden prvi jugoslovanski popis 
prebivalstva, ki je zbral podatke o prebivalstvu neposredno po 
koncu prve svetovne vojne. Tehnika popisa je bila praktično enaka 
današnji. Objavljanje popisnih rezultatov pa je bilo še zelo skromno 
(objavljeni niso bili niti podatki o ekonomskih znakih prebivalstva 
in tudi ne podatki po naseljih). 

Drugi jugoslovanski popis je bil izveden 31. marca 1931, ko se je 
že začelo uresničevati priporočilo, nai bodo popisi prebivalstva v 
državah vsakih deset let. Popis je bil v osnovi enak predhodnemu, 
a je vseboval več vprašanj (vsebin). Tudi obseg objavljenih 
rezultatov popisa je bil precej večji od predhodnega. 

Tretji popis prebivalstva v Jugoslaviji je bil predviden za leto 1941, 
a ga zaradi vojnih dogodkov (začetek druge svetovne vojne v 
Jugoslaviji) niso izpeljali. 

Skoraj vse države, ki so bile vpletene v drugo svetovno vojno in 
so zaradi nje prekinile že vpeljan red popisov prebivalstva, so 
opravile popise prebivalstva neposredno. V novonastali FLR 
Jugoslaviji je bil izveden 15. maja 1948 z nalogo, da zagotovi po 
končani vojni predvsem podatke o številčnem stanju prebivalstva 
in vsaj osnovne podatke o sestavi prebivalstva. Ta tako imenovani 
"kratki" popis prebivalstva je torej zbral nekaj splošnih, osnovnih 
podatkov o prebivalstvu Jugoslavije po končani drugi svetovni 
vojni. Posebej zanimiv pa je bil zato, ker so s tem popisom v 
Jugoslaviji začeli prikazovati zbrane podatke o prebivalcih po 
načelu stalnega prebivališča. Prejšnji popisi so namreč, razen 
popisa leta 1857, prikazovali zbrane podatke za prebivalstvo, ki 

je bilo v kritičnem trenutku popisa prisotno v določenem kraju. 

Drugi povojni popis prebivalstva v FLR Jugoslaviji, 31. marca 
1953, sodi že v vrsto tako imenovanih "svetovnih" popisov. To 
pomeni, da se izvajajo skladno z določili in sklepi mednarodnih 
statističnih organizacij in upoštevajo priporočilo, da se popisi 
prebivalstva izvedejo vsakih deset let. Metodološke osnove tega 
popisa so bile že v celoti usklajene z mednarodnimi standardi za 
to področje. Posebna pozornost je bila namenjena ekonomskim 
značilnostim prebivalstva ter je predstavljala osnovo tudi za popis 
31. marca 1961. Ta popis je bil za Slovenijo zelo pomemben, ker 
je bil osnovnemu popisnemu vprašalniku za osebo dodan poseben 
(dodatni) vprašalnik za osebo z namenom, da so z njim zbrane 
podatke pozneje uporabili za vzpostavitev registra stalnega 
prebivalstva na matičnih uradih in v občinah. Nadaljnjo ažurnost 
tega registra je zagotavljala uvedba obvezne prijave oz. odjave 
stalnega prebivališča za vse osebe v državi. Popis leta 1961 je bil 
v Sloveniji izveden v enakem obsegu kot v vsej Jugoslaviji. Takrat 
smo v Sloveniji prvič istočasno s prebivalstvom popisali (samo v 
večjih naseljih) tudi stanovanja. 

S popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 31. marca 
1971 pa so bila prvič v SFR Jugoslaviji popisana vsa stanovanja. 
V Sloveniji smo popisnici za osebo tudi tokrat dodali poseben 
vprašalnik, s katerim smo zbrali osebne matične številke oseb, 
kar je omogočilo v SR Sloveniji vzpostavitev centralnega registra 
prebivalstva. 

Popis 31. marca 1981 je bil prvotno predviden kot popis 
prebivalstva, stanovanj in zasebnih kmetijskih gospodarstev. V 
času priprav pa je bilo odločeno, da bodo s tem popisom zbrani le 
podatki o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih. Vseboval 
pa je vrsto vprašanj, ki so osvetlila obseg in značilnosti migracijskih 
gibanj v državi (spremembe stalnega prebivališča, dnevna 
migracija zaradi dela ali šolanja ipd.). 

Leta 1991 smo v aprilu (na stanje 31. marca 1991) na ozemlju 
Slovenije po desetih letih ponovno popisali prebivalstvo, 
gospodinjstva, stanovanja ter vsa kmečka gospodarstva. Zaradi 
pomanjkanja podatkov o kmetijstvu so že v okviru popisa 
gospodinjstev leta 1971 zbrali podatke o številu živine, ki so jo 
redila posamezna gospodinjstva. V letu 1981 so ta vprašanja 
razširili še z vprašanji o obdelovalni in neobdelovalni površini 
zemljišč v lasti gospodinjstev ter opremljenosti gospodinjstev z 
osnovno kmetijsko mehanizacijo. Ob tem zadnjem izvedenem 
popisu v Sloveniji smo za gospodinjstva s kmečkim 
gospodarstvom poleg podatkov o živini in zemljiščih zbrali še 
podatke o rabi kmetijskih zemljišč, številu sadnega drevja in 
vinskih trt, kmetijski mehanizaciji, kmetijskih objektih, letni porabi 
gnojil in zaščitnih sredstev ter vrsto drugih podatkov v zvezi s 
kmetijstvom. 

Priprava in izpeljava Popisa prebivalstva, gospodinjstev In 
stanovanj v Sloveniji, 31. marca 2001, je še vedno 
najobsežnejša 'redna' naloga Urada, ki jo izvaja vsakih 10 let 
usklajeno z mednarodnimi priporočili. V okviru priprav na popis 
2002 je Urad v letu 1998 izpeljal Poskusni popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji. 

2. POPISI V EVROPSKI UNIJI IN SVETU 

Vsakih deset let skoraj vse države članice EU izvedejo splošni 
popis prebivalstva svoje države. Vsak prebivalec vpiše v 
vprašalnik za osebo odgovore o sebi, 'referenčna' oseba pa v 
imenu vsega gospodinjstva odgovarja na vprašanja o 
gospodinjstvu in stanovanju. 
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Zgodovina evropskih popisov 

Vladarji in vlade držav so se vedno zavedali potrebe po preštetju 
svojega prebivalstva oz. zbiranju podatkov o osnovnih značilnostih 
le-tega. Redni popisi prebivalstva spadajo med najizrazitejše 
značilnosti nove statistične dobe, ki se je začela z ustanovitvijo in 
razvojem uradnih statističnih služb. 

Vse države članice EU izvajajo popise prebivalstva že od srede 
19. stoletja. Zgodovinske okoliščine pa lahko pogosto motijo 
organiziranje popisov v načrtovanem obdobju. Tako so morale na 
primer v letih 1940 in 1941 države, ki so bile vpletene v drugo 
svetovno vojno, odpovedati ali preložiti svoje popise načrtovane 
okoli leta 1940. Tudi priključitev ali izguba ozemlja neke države v 
korist druge lahko zmanjša vrednost oz. časovno primerljivost 
popisnih rezultatov. 

Dejavnosti Eurostata (Statistični urad EU) so na tem področju 
v veliki meri posledica želje po uskladitvi nacionalnih popisov 
prebivalstva in zagotavljanju mednarodne primerljivosti rezultatov. 

Direktiva Sveta Evrope (87/287/EEC) z dne 26. maja 1987 je 
določila, naj bi dvanajst držav članic EU izvedlo svoje popise med 
1. marcem in 31. majem 1991, Franciji in Italiji pa je bilo odobreno, 
da od tega datuma odstopata. Tako so v Franciji popis izvedli leto 
dni prej (marca 1990), v Italiji pa oktobra 1991; Danska, Nemčija 
in Nizozemska pa so zagotovile primerljive podatke za to časovno 
obdobje na drugačen način; zbrali (prevzeli) so jih na osnovi 
podatkov različnih registrov in vzorčnih anket. 

Popis prebivalstva kot orodje za sprejemanje odločitev 

Popis prebivalstva je nujna osnova za odločanje na številnih 
področjih in za napovedovanje prihodnosti. Podatki, zbrani s popisi 
prebivalstva, so uporabljani v državah kot pomoč pri načrtovanju 
števila in določanju prostorske razporeditve socialnih ustanov 
(vrtcev, šol, bolnišnic, domov za starejše itd.), za ocenjevanje 
prihodnjih potreb na področju javnega prometa in gradnje cest ter 
za določanje zneskov, ki bodo v prihodnje v državi potrebni za 
izplačevanje pokojnin, gradnjo stanovanj, izvedbo programov za 
zaposlovanje mladih ipd. 

V mnogih državah Evrope je tudi razporeditev števila 
predstavnikov v raznih organih odločanja določena na osnovi 
popisnih rezultatov, ki so pogosto marsikje osnova tudi za letno 
dodelitev proračunskih sredstev takim skupnostim. 

Končno pa je danes popis prebivalstva skupaj z vzorčnimi 
anketami in registri eden od treh standardnih virov podatkov za 
področje demografskih raziskovanj v evropskih državah. Popis 
je v številnih državah tudi odlična osnova za pripravo vzorčnih 
anket in se uporablja kot referenca za popravljanje letnih ocen 
prebivalstva in ažuriranje registrov prebivalstva. 

V Programu popisov v EU v letih 1990/91 je, v nasprotju s prejšnjim 
programom, Svet ministrov EU odločil (glej tretji člen Direktive z 

dne 26. maja 1987), da bo odobril uporabo alternativnih metod 
državam članicam EU, ki ne morejo organizirati izčrpnega 
konvencionalnega popisa. To so bile Danska, Nemčija in 
Nizozemska. 

Povzetek vsebine tradicionalnih popisov 

Devet držav članic EU (Belgija, Grčija, Španija, Francija, Irska, 
Italija, Luksemburg, Portugalska in Velika Britanija) je izbralo 
tradicionalni način obsežnega / izčrpnega popisa. Vsebina njihovih 
vprašalnikov je predvidela zbiranje podatkov za osebe, 
gospodinjstva, stanovanja in stavbe. 

Da bi zagotovili mednarodno primerljivost v različnih državah s 
popisi okoli leta 1990 zbranih podatkov, je OZN (Organizacija 
združenih narodov), podobno kot za popise okoli leta 2000, 
pripravil seznam osnovnih vsebin, ki naj bi jih države, ki izvajajo 
popise prebivalstva, upoštevale kot "obvezne". Te vsebine so 
uporabili tudi pri pripravi sklopa statističnih tabel, ki naj bi jih izdelal 
Eurostat v sodelovanju z državnimi statističnimi uradi držav članic 
EU. Tabele so vključevale široko paleto področij za prebivalstvo, 
delovno aktivno prebivalstvo, izobraževanje, gospodinjstva, 
družine in stanovanja. 

Popisni vprašalniki, ki so jih v popisih okoli leta 1990 uporabljale 
države članice EU, so splošno zagotavljali ustrezno osnovo za 
pripravo tabel, ki jih je priporočil Eurostat na osnovi predloga 
OZN. Dejstvo, da število in raznolikost popisnih vprašanj med 
državami niha, nujno ne ogroža vsebine tabel z rezultati, ki so 
oblikovani za zagotovitev mednarodne primerljivosti. Svet Evrope 
je v tem pogledu nekaterim državam pomagal tako, da je dovolil 
za zagotovitev teh podatkov tudi uporabo drugih virov 
podatkov(registrov, vzorčnih anket ipd.). 

Tabeli 1 in 2, ki temeljita na seznamu osnovnih in dodatnih vsebin, 
zagotavljata celotno sliko glavnih kategorij statističnih podatkov, 
zbranih s konvencionalnimi popisi prebivalstva v zgoraj omenjenih 
devetih državah članicah EU. 

Čeprav so temeljili popisni vprašalniki posameznih držav na 
določilih Priporočil Eurostata, so bili prilagojeni predvsem posebnim 
potrebam posameznih držav članic. V popisnem vprašalniku 
Belgije je bilo na primer vključenih pet novih vprašanj, ki so se 
nanašala na informatiko, medtem ko so bila določena vprašanja 
s področja demografije izpuščena. 

Zanimivo je, da je bila ob popisu okoli leta 1990 Velika Britanija 
edina članica EU, ki je v popisni vprašalnik vključila vprašanje o 
narodnosti, popisna vprašalnika Irske in Portugalske pa sta 
vključevala vprašanja o veri. 

Podobno velja omeniti, da je bila takrat Irska država z najvišjo 
stopnjo odseljevanja, edina, ki jo je zanimal podatek o državljanih, 
ki so živili v tujini več kot eno leto. Grčija pa je bila edina članica 
EU, ki je v svoj popisni vprašalnik vključila posebno poglavje o 
obrtnikih in tistih delovno aktivnih prebivalcih, ki so delali doma. 
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Tabela 1: Osrednje vsebine Priporočil OZN-a za popise okoli leta 1990 

Vsebine za popise prebivalstva in stanovanj; Program EU za popise 1990/91 

Geojrafske 

Demografske 

Ekonomske 

Izobrazbene 

Gospodinjstva in 
družine 

• običajno prebivališče 

običajno prebivališče na 
določen datum pred popisom 

-spol 

-starost 

- zakonski stan 

- država rojstva in/ali državljanstvo 
ob rojstvu 

- državljanstvo 

- aktivnost 

-poklic 

- dejavnost 

- zaposlitveni status osebe 

- kraj dela 

- izobrazba 

- razmerje do referenčne osebe 
zasebnega gospodinjstva 

-status gospodinjstva glede na 
stanovanjsko razmeije 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
liska, Kalija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, Velika Britanij 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luxemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španca Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Italija, Luksemburg, Portugalska 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, Velik« 
Britanija 

Belgija, Grčija, Španca, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, Irska, 
Italija, Luksemburg. Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, Irska, 
Italija, Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija 

Irska, Velika 
Britanija 

Španija 
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Tabela 1: Osrednje vsebine Priporočil OZN-a za popise okoli leta 1990 (nadaljevanje) 

Vsebine za popise prebivalstva in stanovanj; Program EU za popise 1990/91 

S585S 

Stanovanjske enote 

Stavbe 

- vrsta lastništva 

• lokacija bivalnih prostorov 

- vrsta bivalnih prostorov 

- naseljenost stanovanja 

- število gospodinjstev v stanovanju 

- število stanovalcev 

- število sob 

kuhinja 

- oskrba z vodo 

• stranišče 

- kopalnica 

- vrsta ogrevanja 

-vrsta stavbe 

- obdobje zgraditve stavbe 

Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Kalija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg. 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Italija, 
Luksemburg, Portugalska 

Belgija, Grčija, Španija, Irska, Italija, 
Portugalska, 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Vdlika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, Francija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska 

Belgija, Španija, 
Francija 

Francija,Irska, 
Velika Britanija 

Francija, 
Luksemburg, Velika 
Britanija 

Velika Britanija 
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Tabela 2: Nekatere dodatne vsebine Priporočil OZN-a za popise okoli leta 1990' 

Vsebine za popise prebivalstva in stanovanj; Program EU za popise 1990/91 

Geografske 

Demografske 

Ekonomske 

- kraj, kjer je bila oseba v času 
popisa (kjer je popisana) 

- trajanje prebivanja 

- leto priselitve v državo 

- kraj rojstva 

- narodna in/ali etnična pripadnost 

-jezik 

- veroizpoved 

- skupno Število iivorojenih 
otrok 

- datum sklenitve prve zakonske 
zveze in sedanje kadarkoli 
poročene Stenske 

- običajni delovni čas 

■ glavni vir preživljanja 

-dohodek 

Grčija, Španija, Francka, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika 
Britanija 

Belgija, Španija, Italija, 
Luksemburg, 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Inka, Italija, 
Portugalska, 

Velika Britanija 

Irska 

Irska, Portugalska 

Belgija, Grčija, Španija, 
Luksemburg. Portugalska 

Belgija, Grčija, Španija, 
Italija, Portugalska 

Belgija, Grčija, Francija, 
Italija,Luksemburg. 
Portugalska, Velika 
Britanija 

Belgija,Luksemburg, 
Portugalska 

Belgija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Grčija, Francija, Irska, 
Portugalska, Velika Britanija 

Luksemburg, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska 
Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Italija, Luksem- 
burg,Velika Britanija 

Francija, Irska, Italija, Velika 
Britanija 

Francija, Irska, Luksemburg, 
Velika Britanija 

Španija, Irska 

Grčija, Španija,Francija, Irska, 
Italija, Velika Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

1 1990/1991 Community Programme of Censuses of Population Comparative Analysis, Eurostat, Luxemburg. 1992. 
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Tabela 2: Nekatere dodatne vsebine Priporočil OZN-a za popise okoli leta 1990 

(nadaljevanje) 

Vsebine za popise prebivalstva in stanovanj; Program EU za popise 1990/91 

z':" " ' ? 
- vrsta institucionalnega sektorja 

Grčija, Španija, Francija, 
Velika Britanija 

Španija, Francija 

- kraj šolanja 

- potovanje na delo 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija, Inka, Italija, 
Luksemburg, Portugalska 

Belgija, Grčija, Irska, 
Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Velika 
Britanija 

Izobrazbene - izobrazbene kvalifikacije 
osebe 

- obiskovanje šole 

-pismenost 

Belgija, Španija, Irska, 
Portugalska, Velika 
Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Grčija, Španija, Italija, 
Portugalska 

Grčija, Francija, Italija, 
Luksemburg 

Belgija, Francija, Irska, 
Luksemburg, Velika Britanija 

Gospodinjstva in 
družine 

■ najemnina 

• Število avtomobilov, kijih 
uporablja gospodinjstvo 

Irska, Luksemburg, 
Portugalska 

Belgija, Francija, Irska, 
Luksemburg, Velika 
Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Italija, Velika 
Britanija 

Grčija, Španija, Italija, 
Portugalska 

Stanovanjske enote • skupna in/ali uporabljena 
povriina stanovanja 

- topla voda 

- vrsta kanalizacije 

- glavni vir energije za 
ogrevanje 

Stavbe 

- izolacija 

- električna napeljava 

- telefon 

- material, iz katerega so zgrajeni 
posamezni deli stavbe, v kateri je 
stanovanje 

Belgija, Španija, Italija, 
Luksemburg 

Španija, Italija, 
Luksemburg 

Belgija, Grčija, Irska, 
Luksemburg, Portugalska 

Belgija, Španija, Francija, 
Irska, Italija Luksemburg 

Grčija, Španija, 
Portugalska 

Belgija, Grčija, Španija, 
Italija, Luksemburg 

Italija, Portugalska 

Grčija, Francija, Irska, 
Portugalska, Velika Britanija 

Belgija,Grčija, Francija, Irska, 
Portugalska, Velika Britanija 

Španija, Francija, Italija, Velika 
Britanija 
Grčija, Portugalska, Velika 
Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, 
Velika Britanija 

Belgija, Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Velika Britanija 

Francija, Irska, 
Portugalska, Velika 
Britanija 

Belgija, Grčija, Španija, 
Francija, Inka, luksemburg. 
Velika Britanija 
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Danska: primer registrskega pristopa zbiranja 
podatkov popisa 

Danska je edina država članica EU, ki je ob popisu 1990 zbrala 
popisne podatke izključno s povezavo podatkov iz administrativnih 
registrov. Zadnji klasični popis so tam izvedli leta 1970. 

Leta 1991 so bili podatki danskega popisa prebivalstva zbrani iz 
sedmih registrov: centralnega registra prebivalstva, registra 
zgradb in stanovanj, centralnega registra podjetij in ustanov, 
registra plač, registra zaposlenih, registra prihodkov in registra 
izobraževanja. 

Registrski pristop k popisovanju ponuja naslednje velike prednosti: 
praviloma večjo pogostnost dobivanja podatkov, saj jih je 
mogoče dobiti neposredno iz registra, 
metode registrskega popisa je mogoče uporabiti za 
retrospektivne študije, 
večina podatkov je zbrana z običajnimi administrativnimi 
postopki, tako da teoretično sploh ne obremenjujejo javnosti, 
stroški so bistveno nižji kot pri konvencionalnem popisu, saj 
so omejeni na 
dostop, vnos, pripravo statističnih tabel in objavo rezultatov. 

Po drugi strani pa so vsebine popisov, ki temeljijo na registrih, 
omejene na podatke, ki so v registrih, in je mogoče dobiti odgovore 
le na vprašanja, ki jih obdelujejo upravni organi. 

V nasprotju s klasičnimi popisi, pri katerih je relativno lahko 
spremeniti vprašanja in definicije, so vsebine registrov zelo tesno 
povezane z administrativnimi sistemi, ki jim služijo, in jih je težko 
prilagajati novim statističnim zahtevam. 

Končno pa sta tu tudi dva bistvena pogoja za organizacijo te 
vrste popisa. Registri morajo biti centralizirani in brezhibni, poleg 
tega pa mora obstajati zanesljiv sistem komunikacije med registri, 
ki temelji predvsem na dodelitvi identifikacijske številke vsakemu 
posamezniku. Poleg skandinavskih držav lahko le še države 
Beneluksa s tehničnega vidika v prihodnosti izvedejo popis, ki 
temelji na registrih. Leta 1981 in 1991 je belgijski popis delno 
temeljil na podatkih iz državnega registra. Določeni osnovni 
podatki (ime, priimek, spol, datum rojstva, narodnost, odnos do 
referenčne osebe za gospodinjstvo) so vnaprej natisnjeni na 
popisnem vprašalniku. Anketiranci te podatke preverijo in po 
potrebi popravijo. Tako se ažurirajo podatki v državnem registru 
in torej tudi podatki v registrih prebivalstva belgijskih občin. 

Nizozemska: primer kombinacije / 'mešanice 
podatkovnih virov' 

Malo pred popisom leta 1971 je na Nizozemskem prišlo do javne 
razprave o zasebnosti in pomenu popisa. Mnenja o tem so bila 
deljena. Okoli 300 000 anketirancev (več kot 2 % prebivalstva) 
popisnih vprašalnikov ni izpolnilo. 

Leta 1979 je poskusni prostovoljni popis doživel prepričljiv polom. 
Stopnja nesodelovanja je dosegla 25 %, v velikih mestih pa celo 
med 40 % in 50 %. Manifestacija javnega odpora do sodelovanja 
v popisu in pomanjkanje ustreznega pravnega okvira za 
zavarovanje statističnih podatkov sta pripeljala do vladne odločitve, 
da preloži popis prebivalstva in stanovanj, ki je bil načrtovan za 
leto 1981. 

Mednarodne obveznosti v zvezi z zagotavljanjem podatkov 
popisa 1981 bi lahko izpolnili z uporabo treh alternativnih statističnih 
virov oz. bi uporabili podatke sistema stalnega štetja prebivalstva, 
ankete o delovni sili in ankete o povpraševanju po stanovanjih. 

V drugi polovici osemdesetih let je bil na Nizozemskem sprejet 

statistični program, kije nadomestil konvencionalni popis (vključno 
s preklicem Zakona o popisu iz leta 1970). Ta program pokriva 
obdobje desetih let. Sestavljajo ga večinoma redna "štetja" iz 
občinskih registrov prebivalstva (ki so centralni steber sistema), 
stalne nacionalne ankete o delovni sili in ankete s področja 
nastanitve, ki se izvajajo vsaka štiri leta. 

Po izkušnjah pristojnih institucij na Nizozemskem je metoda 
zamenjave boljša od popisovanja vsakih deset let, ker na ta način 
dobijo več podatkov, ki so tudi kakovostnejši od tistih, ki jih dobijo 
s konvencionalnim popisom. Zbiranje podatkov je lahko pogostejše, 
trdijo pa, da tudi hitreje dobijo boljše rezultate. Končno pa je cena 
te metode bistveno nižja od tradicionalnega popisa. 

Nemčija: primer "mikropopisa" 

Nekatere države iz različnih vzrokov težko popišejo prebivalstvo 
celotne države, nimajo pa na vdljo ustreznih registrskih podatkov, 
na osnovi katerih bi lahko 'izvedle' popis na določen dan (primer 
Danske). Kljub skupnim svetovnim priporočilom za izvedbo popisa 
iščejo čimbolj ustrezno rešitev. Ena takih je sicer izvedba 
"mikropopisa", s katerim pa država lahko zagotovi podatke za 
raven države in na primer njenih dežel, za nižje teritorialne enote 
pa podatkov ni na voljo. Iz prakse državnih in drugih analitičnih 
služb naše in drugih držav vemo, da za pripravo ustreznih analiz 
potrebujemo večino s popisom zbranih podatkov tudi za raven 
občin in naselij; za večja naselja (kot sta pri nas Ljubljana in 
Maribor) pa tudi podatke za njihove posamezne dele (npr. krajevne 
skupnosti, mestne skupnosti ipd.). 

V Zvezni republiki Nemčiji so popis, ki bi ga morali izvesti kot 
povsod v EU v letih 1980/81, dvakrat preložili. Pojavile so se 
nepričakovane težave pri pripravi popisa, zato so prosili za odlog. 
Datum popisa so prestavili na 27. marec 1983. Vendar so skupine 
pritiska nekaj mesecev pred tem datumom sprožile kampanjo za 
bojkot popisa. Osredotočile so se na dve temi: na strah pred 
vdorom v zasebnost in neuspeh pri zagotavljanju zaupnosti 
zbranih podatkov ter na zakonodajo, ki določa, da se popisni 
podatki lahko uporabljajo le za statistične namene. V Zvezni 
republiki Nemčiji so, kot v drugih državah EU, rezultati popisa 
uporabljeni za administrativne namene, tj. za popravljanje in 
ažuriranje registrov prebivalstva. 

Primer je prišel pred zvezno ustavno sodišče, ki je odločilo, da je 
treba popis prestaviti. Končno je bil izveden 25. maja 1987. Zato je 
bilo Nemčiji dovoljeno, da v letu 1991 namesto konvencionalnoga 
popisa izvede mikropopis. Ta je zajel 1 % vsega prebivalstva. 
Projekti te vrste so bili izvajani vsako leto od leta 1957, nekaterim 
pa so sledile dodatne ankete, ki so temeljile na manjših vzorcih 
(0,1 %, 0,25 % ali 0,50 %). Argument, da vzorčne ankete 
privedejo do večje raznolikosti podatkov kot konvencionalni popis, 
podkrepijo njihova fleksibilnost, pogostnost in manjši stroški; 
vendar iih ni moooče uporabiti kot vir tako izbranih podatkov tudi 
na regionalni ali lokalni ravni (torei ni na volio podatkov za občine 
in naselja in za nižje teritorialne ravni), 

Organizacija mikropopisa leta 1991 je bila otežena tudi zaradi 
združitve Nemčije. Na območjih nekdanje Nemške demokratične 
republike so se pokazale naslednje težave: 

niso izvedli popisa, ki bi lahko služil kot vzorčni okvir, 
- definicije konceptov in formulacijo vprašanj bi bilo treba 

spremeniti, da bi upoštevali razlike, ki označujejo številne 
sektorje vsakdanjega življenja, 
vzpostaviti bi morali statistične urade na ravni dežele (Land) 
in zagotoviti 

- ustrezno osebje zanje, 
morali bi pripraviti prebivalstvo na izvajanje mikropopisa. 
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Vendar so bile zgoraj naštete težave, ki so se pojavile pri izvajanju 
mikropopisa leta 1991 na priključenem ozemlju, rešene. Mikropopis 
leta 1991 je bil izveden v vseh 16 deželah hkrati, uporabljen pa je 
bil enoten program anketiranja. V priključenih deželah je bil okvir 
za mikropopis register prebivalstva. Na osnovi izkušenj, 
pridobljenih s poskusnim popisom v letu 1990, so opravili manjše 
spremembe definicij v seznamu vprašanj. 

Povzetek 

Klasični / konvencionalni popis prebivalstva je še vedno 
nepogrešljiv v skoraj vseh državah, čeprav le kot sredstvo, 
ki zagotavlja družbi znanje, ki ga mora imeti o sebi. Lahko ga 
primerjamo s 'fotografskim' posnetkom družbe in njenih številnih 
delov in je čvrsta osnova za sprejemanje odločitev in izbiranje 
možnosti v jutrišnjem svetu. 
Primerljivost statističnih rezultatov, ki jih zagotavljajo evropski 
popisi, je eden od Eurostatovih ciljev. Zato je Eurostat v 
sodelovanju z državnimi statističnimi uradi pripravil niz tabel, 
ki povzemajo podatke, dobljene s popisi, izvedenimi na 
nacionalni ravni. 
Kljub temu te statistike niso izpeljane izključno iz tradicionalnih 
popisnih dejavnosti. V primeru popisov v letih 1999/91 je 
določeno število držav enake podatke dobilo iz alternativnih 
statističnih virov. 

3. POPISI PREBIVALSTVA IN STANOVANJ V LETU 
2001: VSEBINE IN PROGRAM TABEL 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV, S 
POSEBNIM POUDARKOM NA PROGRAMU 
TABELIRANJA POPISNIH REZULTATOV V EU 

Na sestanku v Helsinkih, 28. maja 1997, je Odbor za statistični 
program (SPC) odobril sestavljanje vsebin za koordinacijo, 
harmonizacijo in sinhronizacijo naslednjega vala popisov 
prebivalstva in stanovanj. 

Odbor se je strinjal o glavnih elementih besedila, ki jim je bilo 
predstavljeno v ta namen, in delovni skupini naložil, naj to besedilo 
dopolni, predvsem seznam in definicije spremenljivk, program 
tabel EU in Eurostatovo uporabo podatkov, shranjenih v državah 
članicah EU. 

Delovna skupina se je srečala v Luksemburgu med 30. junijem in 
3. julijem 1997. Sestavljali sojo predstavniki Avstrije, Finske, Italije, 
Portugalske, Združenega kraljestva in Norveške. Srečanju je 
predsedoval Eurostat. 

Na osnovi vsebin, ki jih je pripravil SPC (največjo pozornost je 
treba nameniti UNECE-Eurostatovim Priporočilom; treba je narediti 
čim bolj popoln program tabel za EU), razprave na januarskem 
sestanku Strokovne komisije za popis in Eurostatovih predlogov, 
je SPC pripravil: 

popravljeno različico "Vsebin za program EU o popisih 
prebivalstva in stanovanj v letu 2001", 
Prilogo 1, ki razširja in pojasnjuje UNECE-Eurostatova 
priporočila, kjer je to potrebno, 
Prilogo 2, ki vsebuje program EU prednostnih tabel. 

Omenjene dokumente je Strokovna komisija za popise pregledala 
in odobrila na sestanku v Luksemburgu 15. in 16. oktobra 1997 
ter predložila v odobritev Odboru za statistični program na 
njegovem 27. sestanku v Luksemburgu 26. in 27. novembra 1997. 

Večina članov omenjenega odbora se je načeloma strinjala s 
vsebinami za koordinacijo, harmonizacijo in sinhronizacijo 
naslednjega vala popisov prebivalstva in stanovanj v EU. 

Poudariti pa je treba, da je formalni status dokumenta 
"gentlemanskl dogovor", ki kot tak ni pravno zavezujoč za 
države članice EU. Je pa močno priporočilo SPC-ja, ki naj bi ga 
države članice spoštovale v naivečii možni meri ob upoštevanju 
okoliščin v posameznih državah. 

Čeprav je spremljajoč program prednostnih tabel EU zelo 
obsežen, odseva osrednje nacionalne in mednarodne potrebe 
kot tudi potrebe EU po podatkih popisa prebivalstva in stanovanj. 
To izvira iz dejstva, da program tabel skoraj povsem temelji na 
križnem tabeliranju tako imenovanih osnovnih vsebin ECE - 
Eurostatovih Popisnih priporočil. Te osnovne vsebine so kot 
potrebne in pomembne določili po letih resnega dela in posvetovanj 
z uporabniki številni nacionalni in mednarodni strokovnjaki, ki so 
sodelovali pri pripravi omenjenih Priporočil. Ker gre za osnovne 
vsebine, so (oziroma naj bi bile) kot obveznost vključene v 
nacionalne programe popisov v območju ECE. Uresničitev 
zagotovitev predlaganega programa tabel za države članice ne 
bo pretežka naloga, če bo njihova vsebina primerno upoštevana 
pri načrtovanju nacionalnih programov tabeliranja. 

Vsebine in program tabeliranja, ki jih je Eurostat, kot je bilo 
zahtevano, opremil z obsežnimi pojasnili za vsako tabelo, so bili 
izdani in posredovani v dveh zvezkih. Prvi zvezek vsebuje 
"gentlemanski dogovor" in nekaj konceptualnih pojasnil za ECE- 
Eurostatova Priporočila, drugi zvezek pa vsebuje program tabel 
s pojasnili. Prvi zvezek je bolj razširjen in se uporablja kot 
informacijsko gradivo za Program popisa v EU leta 2002. Drugi 
zvezek je orodje za izvajalce popisa v državnih statističnih uradih, 
medtem ko načrtujejo in izvajajo nacionalne programe tabeliranja. 

Dogovor o vsebinah za program EU o popisih 
prebivalstva in stanovanj v letu 2001 

Odgovorni za proizvodnjo statistike v EU, ki so člani odbora za 
statistični program, so ob upoštevanju določil Uredbe Sveta (EC) 
št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statistiki EU sprejeli naslednje 
vsebine za Program popisov v EU v letu 2001: 

1) Splošna določila in kritični datum 
Državni uradi in Eurostat, ki delujejo v okviru svojih pristojnosti, 
proizvajajo statistiko EU v skladu z določili Uredbe Sveta o statistiki 
EU 322/97. 
Za države, ki se pripravljajo na popis, temelji statistika EU na 
popisih prebivalstva in stanovanj, ki se izvajajo na kritični datum 
med 1. januarjem In 31. majem 2001 po metodah, ki jih 
priporoča OZN (Popis 2001). 

2) Področje uporabe 
Popis 2001 vsebuje statistične podatke o demografskih, 
gospodarskih in socialnih značilnostih oseb, gospodinjstev in 
družin ter značilnosti njihove nastanitve na ravni EU kot tudi na 
državni, regionalni in lokalni ravni. 

3) Metode zbiranja podatkov 
s pomočjo obsežnih anket oz. - če to ni mogoče - 
reprezentativnih vzorčnih anket, 
z uporabo registrov ali drugih administrativnih virov, 
s kombinacijo obeh omenjenih metod. 

Te metode zagotavljajo, kadar je to primerno, izpolnjevanje 
osnovnih načel univerzalnosti, popolnosti in sočasnosti popisov 
v vsaki državi članici. 
Državni uradi uporabljajo za zagotovitev popolnega zajema in 
kakovosti podatkov, zbranih na različnih geografskih ravneh, 
ustrezne metode kontrole. 
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4) Obdelava podatkov 
Državni uradi zagotovijo tako obdelavo zbranih podatkov, da bodo 
na voljo osnovne in izpeljane vsebine. 

5) Pošiljanje podatkov Eurostatu 
a) Državni uradi pošljejo Eurostatu rezultate v obliki prednostnih 

statističnih tabel, opisanih v Prilogi 2, najkasneje do 30. junija 
2003. 

b) Za izpolnjevanje zahtev po statističnih podatkih, ki niso 
predvidene v prednostnih tabelah, bodo 'podpisnice' dogovora 
po razpravi v Odboru za statistični program določile pravila 
za enostavno in hitro Eurostatovo uporabo agregiranih 
popisnih podatkov, ki jih sicer hranijo posamezne države 
članice. Omenjena pravila bodo določena do 31. decembra 
2001 in bodo v uporabi od 31. decembra 2003 naprej. 

c) Za zaupne podatke, posredovane Eurostatu, je treba 
upoštevati določila petega poglavja Uredbe o statistiki EU. 

6) Eurostatova disemlnacija statistike 
Rezultate bo dal Eurostat na voljo uporabnikom do ravni NUTS 3 
v katerikoli primerni obliki eno leto po prejemu podatkov od zadnje 
države članice. 

Program EU o splošnem popisu prebivalstva in stanovanj leta 
2001 je bil pripravljen v tesnem sodelovanju med ECE in UNSD in 
obsega dva izdelka: Priporočila ter Vsebine in program tabel 
za program EU o popisih prebivalstva In stanovanj v letu 
2001. 

Na sestanku, ki ga je 9. In 10. februarja 2000 v Luksemburgu 
organiziral Eurostat o statistiki selitev (VVorklng Party on Migra- 
tlon Statistics), je bil prvič predstavljen terminski plan pošiljanja 
posameznih popisnih tabel Eurostatu.. Tabele so definirane v 
dokumentu Guidelines and Table programme for the Community 
Programme of Population and Housing Censuses in 2001. Pro- 
gram obsega 40 tabel, za katere so določeni 3 skrajni roki glede 
na prednost posameznih tabel za Eurostat: 
1. 6 tabel do 30. junija 2002 
2. 12 tabel do 31. decembra 2002 
3. preostalih 22 tabel do 30. junija 2003. 
Eurostat namerava čim bolj skrajšati čas od popisov do 
diseminacije podatkov. Podatke namerava objavljati sproti, kar 
pomeni, da podatki za države, ki bodo zamujale, ne bodo 
objavljeni. 

Vsaka država je morala do konca marca 2000 poslati pripombe 
na ta terminski plan oziroma potrditi, če bo lahko zagotovila popisne 
podatke v predvidenem roku. Kljub temu da velja za te podatke 
samo "gentlemenski dogovor", je bilo na sestanku posebej 
poudarjeno, da so popisni podatki še zlasti pomembni za 
države kandidatke za vstop v EU, saj bodo predstavljali 
podlago za pogajanja In odločitve. 

Glede na to , da je bil Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj leta 2002 v Sloveniji skladno z dosedanjim načinom 
izvedbe popisov pri nas prvotno načrtovan za leto 2001 in je 
moral Urad izvedbo popisa premakniti zaradi zelo omejenih 
finančnih možnosti za izvedbo te naloge v letih 2000 in 2001 v leto 
2002 (na dan 31. marca), zahtev oziroma pričakovanj Eurostata 
naša država ne bo mogla ustrezno upoštevati. Od izvedbe 
popisa na terenu (april 2002) do 30. junija 2002 (rok za 
posredovanje prvega sklopa tabel), je za obdelavo zbranih 
podatkov le 3 mesece časa. V tako kratkem roku pa tako zahtevnih 
faz dela v popisu praktično ni mogoče uresničiti. 

4. RESOLUCIJA OZN 1995/7 - 44. PLENARNO 
ZASEDANJE -19. JULIJ 1995 

Resolucija sodi v sklop dokumentov Svetovnega programa 
popisov prebivalstva in stanovanj okoli leta 2000, Ekonomsko- 
socialnega sveta Združenih narodov, in predstavlja globalno 
obveznost vseh držav članic, da spoštujejo njena določila oz. jih 
upoštevajo pri svojem delu v zvezi s popisi prebivalstva in 
stanovanj. 

Resolucija: 
- priporoča državam članicam, naj izvedejo popise prebivalstva 

in stanovanj med leti 1995 in 2004 in pri tem upoštevajo 
mednarodna in regionalna priporočila v zvezi s popisi 
prebivalstva in stanovanj, posebno pozornost pa namenijo 
načrtovanju in pravočasni diseminaciji popisnih rezultatov 
vsem uporabnikom, 
prosi države članice, naj še naprej zagotavljajo popisne 
rezultate Združenim narodom in drugim medvladnim 
organizacijam za pomoč pri študijah prebivalstva, okolja in 
družbenoekonomskega razvoja, 
prosi generalnega sekretarja, naj nadaljuje razvoj svetovnega 
programa popisov prebivalstva in stanovanj okoli leta 2000 in 
pripravi načrt pomoči državam za uspešno izvedbo programa. 

5. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Omenili smo že, da si Slovenija tako kot vsaka država prizadeva 
dobro poznati podatke o številu svojih prebivalcev, njihovi 
teritorialni razporeditvi, razdelitvi po različnih sestavah: spolu, 
starosti, narodnostni pripadnosti, šolski izobrazbi, poklicu, vrsti 
dejavnosti ipd. Take podatke uporablja v številne namene: kot 
pomoč pri načrtovanju in vodenju ustrezne gospodarske in 
prebivalstvene politike države in izboljšanju njene obrambne 
sposobnosti, kot merilo za upravno razdelitev svojega ozemlja, 
kot pomoč pri iskanju ustreznih rešitev prometnih problemov ipd. 
Tudi statistični podatki o drugih področjih človekovega delovanja 
in hotenja dobijo svojo pravo vsebino in "težo" šele tedaj, ko jih 
lahko primerjamo s številom prebivalstva tistega območja, na 
katero se nanašajo. 

Osnovni in glavni vir za podatke o številu prebivalstva določenega 
območja in njegovih strukturah so pri nas in v svetu popisi 
prebivalstva. S tovrstnimi popisi namreč zbiramo temeljne podatke, 
ki so bistveni za načrtovanje prihodnosti in so v večini držav še 
vedno osnovni in glavni vir za podatke o prebivalstvu in 
stanovanjih; tako za tiste, ki odločajo o razvoju države in ga 
načrtujejo, kot za načrtovalce lokalnega razvoja in razvoja na 
različnih področjih človekovega življenja in delovanja. 

Nekdaj so popise prebivalstva imenovali štetja prebivalstva, ker 
so bila v osnovi res omejena zgolj na preštevanje ljudi na danem 
območju. Popisi prebivalstva v novejšem času pa so veliko 
podrobnejši in nudijo poleg podatka o številu tudi podatke o vrsti 
socioloških in ekonomsko pomembnih sestavah prebivalstva. Prav 
zato so sodobni popisi redne obsežne statistične akcije in so 
dejansko "fotografski posnetek prebivalstva neke dežele". 
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Načela, na katerih temelji vsebina zakona: 

1) Načelo zaščite Individualnih podatkov (osebnih in t. i. 
neosebnih) 
Podatki, ki se zberejo v skladu s predloženim zakonom, se 
smejo uporabljati samo za statistično obdelavo in oblikovanje 
statističnih agregatov. Edino izjemo v zvezi s tem načelom 
predvideva zakon glede tistih podatkov, ki se uporabijo za 
vzpostavitev registra stavb in stanovanj. Varstvo informacijske 
zasebnosti posameznika, to je varstvo in zavarovanje osebnih 
podatkov pri zbiranju, obdelovanju, hranjenju in uporabi 
osebnih podatkov, se zagotavlja v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

2) Načelo namenske uporabe podatkov 
Podatki se smejo uporabljati samo za namene, za katere so 

bili zbrani. To načelo je v tesni povezavi z načelom zaščite 
individualnih podatkov. 

3) Načelo obveznega dajanja podatkov 
Pomeni zakonsko določeno obveznost poročevalskih enot 
(fizičnih in pravnih oseb), da dajo podatke, določene s tem 
zakonom. 

4) Načelo ekonomičnosti 
Bistvo načela je enkratno zbiranje podatkov, kar pomeni, da 
podatkov, ki so že zbrani v registrih in drugih zbirkah podatkov, 
kadar je to mogoče, ne zbiramo ponovno, da se tako izognemo 
nepotrebnemu obremenjevanju posameznikov in da bi 
zagotovili čim bolj gospodarno porabo potrebnih finančnih 
sredstev. 

Tabela 3: Načrtovana uporaba registrov oziroma administrativnih virov v 
Popisih okoli leta 2000 v nekaterih Evropskih državah2 

Načrtovana uporaba registrov 
Država V celoti Za nekatera Ekstenzivno Ni uporabe 

vpraSanja' <x-s? 

Avstrija X 
Belgija X 
Bolgarija - X 
Ciper 
Danska X 
Češka X 
Estonija X 
Finska X 
Francija X 
Grčija X 
Irska X 
Islandija X 
Italija X 
Latvija X 
Litva X 
Luksemburg X 
Madžarska X 
Makedonija X 
Nemčija X 
Nizozemska X 
Norveška X 
Poljska X 
Portugalska X 
Romunija X 
Slovaška X 
Slovenija X 
Španija X 
Švedska X 
Švica X 
Velika X 
Britanija    

Wo«kinj P«rty on Damofrephk Sututk* and Populmioo «nd Houiing Cmum, Lujrembourg, EuraUt, 09,-10.02.99. 

5. julij 2000 83 poročevalec, št. 45 



II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje Popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 
2001 (v nadaljnjem besedilu: popis), določa organe, pristojne za 
izvedbo popisa, ureja pravice in obveznosti udeležencev popisa, 
varstvo osebnih podatkov zbranih s popisom, objavljanje 
rezultatov popisa in financiranje popisa. 

2. člen 

Popis v Republiki Sloveniji bo potekal od 1. do 15. aprila 2001. 

Takoj po popisu bo v vzorčno izbranih popisnih okoliših opravljena 
statistična kontrola zajetja in kakovosti s popisom zbranih 
podatkov. 

Popis in statistična kontrola zajetja in kakovosti s popisom zbranih 
podatkov bo opravljena po stanju na dan 31. marca 2001 ob 24. 
uri. 

II. ENOTE POPISOVANJA, VSEBINA POPISA IN 
ZAGOTAVLJANJE PODATKOV 

3. člen 

S popisom se zajamejo: 

1. osebe: 
- državljani Republike Slovenije s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali so v 
kritičnem trenutku popisa v Republiki Sloveniji navzoči ali 
ne; 
tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji in osebe z začasnim zatočiščem v 
Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so v kritičnem 
trenutku popisa v Republiki Sloveniji navzoči ali ne; 
druge osebe, ki so ob popisu navzoče na območju 
Republike Slovenije; 

2. gospodinjstva oseb iz 1. točke tega člena; 
3. stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji; 
4. stavbe v Republiki Sloveniji, v katerih so stanovanja in drugi 

naseljeni prostori. 

4. člen 

S popisom se ne zajamejo: diplomatsko osebje tujih diplomatskih 
in konzularnih predstavništev ter predstavniki mednarodnih 
organizacij in teles v Republiki Sloveniji, njihovi družinski člani in 
stanovanja v lasti tujih držav v Republiki Sloveniji. 

5. člen 

Stavbam in stanovanjem se za potrebe vzpostavitve registra 
stavb in registra stanovanj določi identifikacija. 

6. člen 

S popisom se za osebo zberejo podatki o: 

priimku in imenu, 
enotni matični številki občana (EMŠO) oziroma datumu rojstva, 
spolu, 
naslovu prebivališča, 
navzočnosti / odsotnosti v kritičnem trenutku popisa, 
prebivališču leto dni pred popisom, 
kraju rojstva, 
prebivališču ob rojstvu, 
selitvah, 
državljanstvu, 
narodna (etnična) pripadnost, 
materin jeziku, 
pogovornem jeziku v gospodinjstvu (družini), 
zakonskem stanu, 
številu živorojenih otrok, 
izobrazbi, 
izobraževanju, 
statusu aktivnosti, 
zaposlitvenem statusu, 
dejavnosti, 
poklicu, 
običajnem delovnem času, 
kraju dela / izobraževanju, 
potovanju na delo / v šolo, 
glavnem viru preživljanja, 
vzdrževanosti. 

7. člen 

S popisom se za gospodinjstvo zberejo podatki o: 
vrsti gospodinjstva, 
številu članov gospodinjstva, 
referenčni osebi gospodinjstva, 
razmerju do referenčne osebe zasebnega gospodinjstva, 

- številu družin v zasebnem gospodinjstvu, 
družinskem statusu osebe, 
pravni ali drugi podlagi, po kateri gospodinjstvo naseljuje 
stanovanje, 
članu zasebnega gospodinjstva, ki je lastnik, solastnik oziroma 
najemnik stanovanja, 

- lastništvu oziroma najemu garaže, 
- pridelavi hrane za lastne potrebe ali prodajo. 

8. člen 

S popisom se za stanovanje zberejo podatki o: 
vrsti in uporabi stanovanja, 
lastništvu stanovanja, 
površini stanovanja, številu sob in številu sob za opravljanje 
dejavnosti, 

- opremljenosti stanovanja s kuhinjo ter njeno površino, 
kopalnico in straniščem, 

- napeljavah, 
načinih in virih ogrevanja, 
legi stanovanja v stavbi, 

- številki stanovanja v stavbi. 

9. člen 

S popisom se za stavbo zberejo podatki o: 
vrsti stavbe, 
številu nadstropij v stavbi, 
materialu nosilne konstrukcije, 
letu zgraditve stavbe, 
vrsti kritine stavbe in letu zadnje menjave kritine. 
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10. člen III. PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POPISA 

Popisana oseba mora brezplačno posredovati pravilne in popolne 
odgovore na vsa vprašanja iz popisnih vprašalnikov. 

Podatke o odsotnih članih gospodinjstva posreduje tisti član 
gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih do 
15 let, pa eden od staršev, posvojitelj ali skrbnik. 

Popisana oseba se ni dolžna izreči o narodni (etnični) pripadnosti, 
popisni vprašalnik pa mora vsebovati o tem pravni pouk. 

11. člen 

Podatki z identifikacijami za osebo, gospodinjstvo, stanovanje in 
stavbo, potrebni za izvedbo popisa, se lahko zbirajo oziroma 
pridobijo iz vseh obstoječih uradnih in drugih administrativnih zbirk 
podatkov javnega in zasebnega sektorja. 

12. člen 

Upravljalci zbirk podatkov, ki so pooblaščeni za njihovo vodenje 
in vzdrževanje, morajo posredovati potrebne podatke iz teh zbirk 
Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) 
brezplačno, v roku in na način, kot ga določi Urad. 

13. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, javni zavodi, ki opravljajo 
dejavnost socialnega varstva, ter drugi upravljalci zbirk podatkov 
socialnega varstva sodelujejo z Uradom pri posredovanju 
podatkov za osebe, za katere vodijo zbirke podatkov. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov za osebe, za katere vodi uradne evi- 
dence. 

Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in Služba vlade za lokalno 
samoupravo sodelujeta z Uradom pri posredovanju podatkov o 
stavbah in stanovanjih. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov za osebe, ki prestajajo zaporno kazen. 

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov za osebe, ki prebivajo v dijaških in 
študentskih domovih. 

Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov za osebe na delu v diplomatskih in 
konzularnih predstavništvih in tiste državljane Republike Slovenije, 
ki delajo v tujini, ter osebe, ki z njimi prebivajo v tujini. 

Zavod R Slovenije za zaposlovanje sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov o brezposelnih osebah. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sodeluje z 
Uradom pri posredovanju podatkov o osebah, ki prejemajo 
pokojnino ali kakršno koli drugo dajatev iz naslova pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje sodeluje z Uradom pri 
posredovanju podatkov o osebah, ki so v Sloveniji zdravstveno 
zavarovane. 

14. člen 

Popis bo pripravil in organiziral Urad ob sodelovanju izvajalcev, 
določenih s tem zakonom. 

Nosilec povezovanja in usklajevanja dela je Urad. . 

15. člen 

Naloge, za katere je zadolžen Urad: 
1. vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje priprav na 

popis in izvedbo popisa, 
2. priprava metodoloških osnov popisa, 
3. zagotovitev prevoda popisnih vprašalnikov in navodil za 

popisovanje v jezika narodnosti, 
4. določitev tehnologije za vnos in obdelavo podatkov in 

arhiviranje s popisom zbranih podatkov, 
5. celovito in pravočasno obveščanje prebivalstva o popisu, 
6. dajanje navodil pooblaščenim izvajalcem popisa, 
7. organiziranje in izvedba strokovno-metodološkega 

usposabljanja državnih inštruktorjev, 
8. nuđenje strokovno-metodološke pomoči pri izvedbi 

strokovno-metodološkega usposabljanja območnih popisnih 
komisij, inštruktorjev in popisovalcev ter priprava, 
organiziranje in izvedba popisovanja, 

9. priprava metodoloških osnov in izvedba statistične kontrole 
kakovosti s popisom zbranih podatkov, 

10. zagotovitev ustreznih prostorov za shranjevanje popisnega 
gradiva, 

11. zagotovitev arhiviranja popisnega gradiva, 
12. priprava popisnega gradiva za obdelavo in njegova obdelava, 
13. definiranje kontrole za popravljanje napak v popisnem gradivu 

in njihova izvedba, 
14. objava zbranih podatkov ter njihovo arhiviranje, 
15. zagotovitev diseminacije podatkov. 

16. člen 

V popisnih območjih bo organizirala in izvedla popis območna 
popisna komisija. 

Območna popisna komisija ima predsednika in najmanj tri člane, 
ki jih imenuje predstojnik Urada. 

17. člen 

Za podporo izvedbe nalog območnih popisnih komisij se racionalno 
uporabijo kadri, storitve in tehnična oprema javne uprave. 

18. člen 

Urad zagotovi izbor in imenuje območne inštruktorje, popisovalce 
in kontrolorje, območna popisna komisija pa na območju, na 
katerem je zadolžena za izvedbo popisa, nadzira njihovo delo. 
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19. člen 

Popisovanje in drugo delo na terenu izvajajo popisovalci, območni 
inštruktorji popisa, kontrolorji popisa, člani območnih popisnih 
komisij in državni inštruktorji popisa, ki dosledno upoštevajo 
določila metodoloških osnov popisa in organizacijska navodila, ki 
so pripravljena za popis. 

20. člen 

Državne inštruktorje popisa imenuje predstojnik Urada. 

Naloge državnih inštruktorjev se opredelijo v metodoloških 
osnovah popisa. 

21. člen 

Območne popisne komisije sodelujejo z javno upravo pri naboru 
in izboru potrebnega števila kontrolorjev popisa, območnih 
inštruktorjev popisa in popisovalcev. 

22. člen 

Na območjih občin, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, mora biti imenovano ustrezno 
število članov območnih popisnih komisij, območnih inštruktorjev 
in popisovalcev tudi z znanjem italijanskega oziroma madžarskega 
jezika. 

Za popisovanje na območjih občin, kjer živijo pripadniki italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti, mora biti zagotovljeno 
tudi ustrezno število popisnih vprašalnikov v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku. 

23. člen 

Osebe iz 19. člena tega zakona morajo imeti za svoje delo pisno 
pooblastilo, ki ga izda predstojnik Urada. Pri izvrševanju svojih 
nalog morajo to pooblastilo pokazati popisani osebi brez njene 
predhodne zahteve. 

Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih časovno 
opredeljenih pooblastil. 

Po preteku veljavnosti pooblastila morajo pooblastilo vrniti 
izdajatelju, in sicer najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti 
oziroma po zaključenem delu. 

napeljave v stanovanju, 
lega stanovanja v stavbi, 
številka stanovanja v stavbi, 
število nadstropij v stavbi, 
leto zgraditve stavbe. 

Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov iz prvega 
odstavka tega člena, morajo biti na popisnih vprašalnikih označeni 
s črko R. 

Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena, za 
vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega člena, je možna 
največ dve leti po končanem popisu. 

25. člen 

Urad in drugi izvajalci, ki v okviru popisa zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega 
ali določljivega posameznika, sprejmejo in zagotovijo izvajanje 
organizacijskih in logičnih tehničnih postopkov ter ukrepov za 
zavarovanje podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov. 

26. člen 

Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika, se zagotavlja v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

27. člen 

Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju popisa in pri svojem delu izvedo 
za vsebino podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika, so jo dolžni varovati 
kot uradno tajnost. 

28. člen 

Na popisnih vprašalnikih mora biti vidno označeno, da vsi podatki 
na njih predstavljajo uradno tajnost. 

29. člen 

Po končani obdelavi s popisom zbranih podatkov Urad oblikuje 
popisno bazo podatkov. 

IV. UPORABA IN VARSTVO PODATKOV IN NJIHOVA 
ZAŠČITA 

24. člen 

Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične 
namene, razen tistih, ki jih bo v svoji pristojnosti uporabil organ, 
pristojen za vzpostavitev registra stavb in registra stanovanj. 

Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov iz prejšnjega 
odstavka, so: 

identifikacija stavbe in identifikacija stanovanja, 
EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča lastnika 
stanovanja, morebitnega solastnika in najemnika - če ta tudi 
prebiva v stanovanju, 
površina stanovanja, 

- število sob v stanovanju, 

S povezovanjem podatkov iz popisne baze podatkov s podatki iz 
administrativnih in drugih zbirk podatkov, Urad oblikuje, vodi in 
vzdržuje popopisno bazo podatkov." 

V. OBJAVA PODATKOV 

30. člen 

Podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določenega ali 
določljivega posameznika, ni dovoljeno objavljati ali dajati v javnost. 

31. člen 

Statistični podatki popisa smejo biti objavljeni samo v agregatni 
obliki in na enak način dostopni vsem uporabnikom. 
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Predstojnik Urada v enem letu po uveljavitvi tega zakona določi 
program diseminacije podatkov popisa. 

32. člen 

Rezultate popisa objavi Urad, in sicer najkasneje: 
1. prve v 60 dneh po končanem popisu, 
2. osnovne podatke leto po končanem popisu, 
3. celovite in podrobne rezultate popisa pa dve leti po končanem 

popisu. 

VI. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 

33. člen 

Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 
se zagotovijo Uradu v okviru proračuna za leta 2000, 2001, 2002 
in 2003. 

34. člen 

Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 
se uporabijo za plačilo materialnih stroškov, plačilo izvajalcev 
popisa in nakup potrebne opreme. 

VII. KAZENSKI DOLOČBI 

35. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če ne da podatkov, ki se od nje 
zahtevajo s popisom ali če jih ne da pravočasno. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

36. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 
posameznik, če ne da podatkov, ki se od njega zahtevajo s 

popisom, ali če da nepravilne podatke ali onemogoči 
preverjanje podatkov od 6. do 9. člena tega zakona, 
popisovalec, če proti volji popisovane osebe zahteva, da se 
izreče o narodnosti, 
popisovalec, če v popisne vprašalnike vnese napačne 
podatke oziroma ne vnese podatkov, ki mu jih da popisovana 
oseba. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

37. člen 

Predstojnik Urada predpiše vsebino popisnih vprašalnikov in 
metodološke osnove popisa ter vsa potrebna organizacijska 
navodila za izvedbo popisa. 

38. člen 

V času od 1. januarja 2001 do 30. junija 2001 je prepovedano 
spreminjanje imen ulic, naselij in mest ter hišnih številk. 

39. člen 

Geodetska uprava Republike Slovenije na predlog Urada opravi 
do začetka priprave kartografske dokumentacije revizijo 
obstoječih popisnih okolišev, tako da le-te oblikuje na velikost, ki 
omogoča, da popisovalec v 15 dneh v njih opravi popis. 

40. člen 

Urad poroča Vladi Republike Slovenije in splošni javnosti o 
opravljenih nalogah in porabljenih finančnih sredstvih za pripravo, 
organizacijo in izvedbo popisa vsako leto najkasneje do 31. marca 
za predhodno leto. 

Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih sredstev 
predloži Urad Vladi Republike Slovenije in splošni javnosti 
najkasneje do 31. decembra 2003. 

41. člen 

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

Vsebina predloga zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 je razdeljena na osem 
poglavij. 

/. SPLOŠNI DOLOČBI (člena 1 in 2) 

Splošni določbi opredeljujeta vsebino zakona, čas izvedbe popisa 
in kritični trenutek popisa. Slovenija, tako kot večina držav, 
upošteva mednarodna priporočila in izvaja popise prebivalstva 
vsakih deset let. Po mednarodnih priporočilih naj bi se popisi v letu 
2001 izpeljali na kritični datum med 1. januarjem in 31. majem 
2001. Prihodnji popis v Sloveniji, ki je načrtovan za 31. marec 
2001 ob 24. uri, bo že šesti popis prebivalstva po drugi svetovni 
vojni, izpeljan na kritični datum 31. marca. 

II. ENOTE POPISOVANJA, VSEBINA POPISA IN 
ZAGOTAVLJANJE PODATKOV (členi 3-13) 

S popisom se zajamejo državljani Republike Slovenije s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujci z dovoljenjem 
za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in druge 
osebe, ki bodo ob popisu navzoče na območju Republike Slovenije, 
gospodinjstva teh oseb, stanovanja in drugi naseljeni prostori ter 
stavbe, v katerih so stanovanja in drugi naseljeni prostori. 

Popis, izveden na podlagi tega zakona, bo usklajen s standardi 
za to področje v Evropski uniji in Priporočili za popise prebivalstva 
in stanovanj okoli leta 2000 v državah članicah Komisije Združenih 
narodov za Evropo. Popisovanje bo izvedeno v mesecu aprilu, to 
je v enakem časovnem obdobju, kot so se izvajali pretekli popisi 
prebivalstva v Jugoslaviji. Zanje je bil izbran tak čas izvedbe, ker 
je bilo pri nas to obdobje leta čas relativno najbolj skromnih migracij 
prebivalstva. Popišejo se vse skupine prebivalstva, ki ustrezajo 
mednarodni definiciji prebivalstva oz. definiciji prebivalstva v 
Evropski uniji. 

Za prebivalstvo in stanovanja se zberejo podatki, ki jih v 
priporočilih za popise prebivalstva in stanovanj okrog leta 2000 
predlaga Evropska unija kot osrednje teme in so za države članice 
Evropske unije "obvezne". Nekatera vprašanja, za katera zbiramo 
podatke v popisu 2001 pa priporočila Evropske unije uvrščajo 
med dodatne teme. V Sloveniji jih zbiramo zato, ker je 
povpraševanje javnosti po njih veliko, in jih z drugimi raziskovanji 
ne zbiramo, pa tudi zato, ker želimo zagotoviti tudi časovno serijo 
popisnih podatkov in kakovostne podatke tudi za nižje teritorialne 
ravni. Za osebo so to naslednja vprašanja: narodnost, materni 
jezik, pogovorni jezik v gospodinjstvu, izobraževanje, potovanje 
na delo / v šolo, glavni vir preživljanja in vzdrževanost ter za 
ženske število živorojenih otrok. Za osebo sodi med taka 
vprašanja tudi vprašanje o veroizpovedi. Tovrstnih podatkov o 
osebi skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s 
popisom ni smiselno zbirati, ker bi bilo treba za vsak tak odgovor 
od vsake popisane osebe posebej pridobiti pisno privoljenje za 
zbiranje teh podatkov. Tak način zbiranja pa za najbolj obsežna 
statistična raziskovanja (to je tudi popis) ni primeren oziroma ne 
more zagotoviti ustrezne kakovosti zbranih podatkov. Tudi z NPSR- 
jem je določeno, da se: "podatki o narodni (etnični) pripadnosti 
zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne 
more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to 
ne želi." 

Podatki z identifikacijami za osebo, gospodinjstvo, stanovanje in 
stavbo, potrebni za izvedbo popisa, se lahko zbirajo oziroma 

pridobijo iz vseh obstoječih uradnih in drugih administrativnih zbirk 
podatkov javnega in zasebnega sektorja, kar pomeni na primer 
tudi sezname stanovalcev v večstanovanjskih stavbah ali 
sezname oseb, ki so na delu v tujini in so jih tja napotila na delo 
naša podjetja ali tudi ne ipd. 

Pri obravnavi vsebine popisa 2001 je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti posredovalo pobudo za vključitev dodatnega vprašanja 
v okviru popisa stanovanj in stavb. Gre za vprašanje o vrsti 
strešne kritine oziroma materialu, iz katerega je izdelana kritina. 
Velik del strešnih kritin namreč vsebuje azbest, ki je zdravju zelo 
škodljiv. Tako kot v drugih državah po svetu tudi pri nas obstaja 
problem ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest. V Sloveniji se je 
v letu 1998 proizvodnja azbestnocementnih kritin sicer 
nadomestila s proizvodnjo vlaknocementnih izdelkov, vendar prob- 
lem ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest še vedno ostaja. 
Namen tega vprašanja bi bil ugotoviti, koliko stavb v Sloveniji ima 
azbestnocementno kritino. S tem podatkom bi pobliže osvetlili 
obseg problema, ki se bo pojavljal v naslednjih letih ob menjavi 
strešnih kritin oziroma rušenju stavb s takšno kritino. S tem je 
namreč povezan tudi način ravnanja in odlaganja 
azbestnocementnih odpadkov. 

Da bi zagotovili po končanem popisu možnost vzpostavitve 
administrativnega registra stanovanj v Republiki Sloveniji, zbiramo 
v tem popisu poleg drugih podatkov o stanovanju tudi podatek o 
identifikaciji (EMŠO) člana gospodinjstva, ki je lastnik, solastnik 
oziroma najemnik stanovanja. 

Da bomo zagotovili možnost priprave vzorčnega okvira za 
nekatera izbrana statistična raziskovanja, bomo gospodinjstvom 
postavili tudi vprašanje o lastništvu oziroma najemu garaže ter o 
pridelavi hrane za lastne potrebe ali prodajo. 

Podatki o prebivalcih, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih ter 
stavbah so potrebni za izdelave socialnoekonomskih analiz 
slovenskega prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki jih za 
svoje normalno delovanje in načrtovanje potrebujejo država in 
(vladne) državne institucije. 

III. PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POPISA (členi 14-23) 

Za pripravo metodoloških osnov in organizacijo popisa je zadolžen 
Statistični urad Republike Slovenije (Urad). Naloge Urada so 
določene v 15. členu. Poleg priprave metodologije in nalog v zvezi 
z organizacijo in izvedbo popisa je Urad zadolžen tudi za 
obveščanje prebivalstva o popisu, končno preverjanje vpisanih 
odgovorov v popisnih vprašalnikih ter njihovo pripravo za nadaljnjo 
obdelavo, obdelavo ter objavo zbranih podatkov. 

V skladu z načelom ekonomičnosti, ki je vgrajeno v zakon, je 
predvideno enkratno zbiranje podatkov. To pomeni, da podatkov, 
ki so že zbrani v registrih in drugih zbirkah podatkov, kadar je to 
mogoče, ne zbiramo ponovno, da se tako izognemo nepotrebnemu 
obremenjevanju posameznikov in zagotovimo optimalno rabo 
vseh razpoložljivih virov. Slovenija ima na voljo več administrativnih 
evidenc in registrov, katerih kakovost je vsaj zadovoljiva, in ki jih 
lahko uporabimo za potrebe popisa. Načrtovana uporaba teh bo 
služila za predtisk popisnih vprašalnikov (identifikacijski podatki) 
in oblikovanje popisne baze za katero bomo uporabili razpoložljive 
podatke iz administrativnih virov in s popisnimi vprašalniki zbrane 
podatke. 
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Prebivalci popišejo sebe, svoja gospodinjstva in stanovanja, v 
katerih prebivajo sami (samopopisovanje) aH pa s pomočjo 
popisovalcev. Prvič bo pri nas v popisih prebivalstva uporabljena 
t. i. kombinirana metoda. 

V smislu uresničevanja zastavljene usmeritve državne statistike, 
zagotavljati uporabnikom kakovostne podatke, ki se zbirajo na 
čim bolj prijazen in racionalen način za dajalce podatkov, se bo 
popis 2001 izpeljal tako, da: 

1. se bodo, kolikor bo le mogoče, za prebivalce Slovenije iz 
obstoječih podatkovnih zbirk prevzeli znani podatki in se na 
terenu zbirali samo manjkajoči podatki. Zato bo treba pripraviti 
posebna podatkovna baza za predizpis podatkov o osebi 
(EMŠO, ime in priimek osebe ter njen naslov) na popisne 
vprašalnike. 

Z bodo imeli dajalci podatkov možnost podatke, ki se zbirajo v 
popisu, sami vpisati v pripravljene vprašalnike (ko bodo 
utegnili) in brez prisotnosti "tretjega" ■ popisovalca. Vprašalnike 
jim bo na domač naslov prinesel popisovalec, jim pojasnil 
način izpolnjevanja in se z njimi dogovoril o prevzemu 
izpolnjenih vprašalnikov. Takrat bo le-te tudi pregledal in po 
pogovoru z dajalci podatkov dopolnil morebitne manjkajoče 
podatke. 

Ljudem, ki bodo zaradi bolezni, starostne nemoči ali kakega 
drugega razloga želeli, da podatke popisovalcu samo povedo, v 
vprašalnik pa le-te vpiše popisovalec sam, bo zagotovljena tudi 
taka možnost (samo/popisovanje na terenu). 

V predloženem zakonu predvidena• uporaba podatkov iz 
administrativnih registrov na eni strani pomeni racionalizacijo 
zbiranja podatkov za potrebe popisa, na drugi strani pa pomeni 
možnost preverjanja podatkov, zbranih v teh registrih. 

Popis bodo izvedle na terenu območne popisne komisije. Urad bo 
zagotovil izbor in imenoval območne inštruktorje, popisovalce in 
kontrolorje, njihovo delo pa bo nadzirala območna popisna komisija. 
Popisovalci, območni inštruktorji, kontrolorji popisa in člani 
območnih popisnih komisij bodo morali imeti za svoje delo pisno 
pooblastilo, ki ga bo izdal predstojnik Urada. Pri opravljanju svojih 
nalog ga bodo morali brez vnaprejšnje zahteve pokazati popisovani 
osebi. 

Za podporo izvedbe nalog območnih popisnih komisij se bodo 
racionalno uporabili viri javne uprave (kadri, storitve, tehnična 
oprema). 

Na območjih tistih občin, kjer živijo v Republiki Sloveniji pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, bo moralo biti 
imenovano ustrezno število članov območnih popisnih komisij, 
območnih inštruktorjev in popisovalcev tudi z znanjem 
italijanskega oziroma madžarskega jezika, da bodo lahko 
prebivalci v teh naseljih uporabljali svoj jezik in pisavo, če bodo to 
želeli. 

IV. UPORABA IN VARSTVO PODATKOV IN 
NJIHOVA ZAŠČITA (členi 24-29) 

Podatki, ki bodo zbrani v skladu s predloženim zakonom, se 
smejo uporabljati samo za statistično obdelavo in oblikovanje 
statističnih agregatov. Edino izjemo predstavljajo podatki, ki se 
bodo uporabili za vzpostavitev registra stavb in registra stanovanj 
(24. člen). Vsi podatki, predvideni za tako uporabo, morajo biti v 
popisnih vprašalnikih označeni s črko R. V zakonu predvideni rok 
(dve leti po končanem popisu), v katerem je treba podatke za 
register stavb in register stanovanj prevzeti, je potreben, ker 

bodo podatki po navedenem roku tako zastareli, da jih ne bo 
možno več korektno uporabljati za administrativne namene. 

Zaradi zbiranja in obdelovanja individualnih podatkov je v 
predloženem zakonu določena dolžnost vseh, ki pri svojem delu 
izvedo za vsebino podatkov, da jih varujejo kot uradno tajnost. 
Določena je tudi dolžnost vseh izvajalcev popisa, da zagotovijo 
izvajanje organizacijskih in logično tehničnih postopkov in ukrepov 
za zavarovanje podatkov pri zbiranju, obdelovanju, hranjenju in 
uporabi osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 

V. OBJAVA PODATKOV (členi 30-32) 

Podatki, zbrani s popisom, smejo biti objavljeni samo v agregatni 
obliki in na enak način dostopni vsem uporabnikom. 

Urad bo objavil rezultate popisa, in sicer: 
prve v 60 dneh po končanem popisu, 
osnovne podatke leto po končanem popisu, 
celovite in popolne rezultate popisa pa dve leti po končanem 
popisu. 

Zaradi še vedno nestabilne teritorialne členitve Slovenije (npr. 
volilni okraji, krajevne / vaške / mestne skupnosti) bo vsebina in 
oblika objave podatkov razvidna iz Plana diseminacije podatkov 
popisa 2001, ki ga bo Urad predložil vladi v potrditev eno leto po 
uveljavitvi tega zakona. 

VI. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 
(členi 33-34) 

Popisi so najobsežnejša statistična raziskovanja, ki zahtevajo 
znatna in pravočasno zagotovljena sredstva. Celotna 
proračunska sredstva, potrebna za pripravo in izvedbo popisa 
ter obdelavo s popisom zbranih podatkov, znašajo: 

skupaj 2.675.000.000 SIT in sicer po posameznih letih; 
■ za leto 2000:337.000.000 SIT, 
• za leto 2001:2.305. 000.000 SIT, 
■ za leto 2002; 25. 000.000 SIT, 
• za leto 2003:8.000.000 SIT. 

VII. KAZENSKI DOLOČBI (člena 35 in 36) 

V 37. členu je določena denarna kazen za prekršek za pravno 
osebo in odgovorno osebo pravne osebe, če ne posreduje 
podatkov, ki se od nje zahtevajo s popisom oziroma če jih ne 
posreduje pravočasno. 

V 38. členu je predvidena denarna kazen za prekršek za 
posameznika, če ne posreduje podatkov, ki se od njega zahtevajo 
s popisom, če posreduje nepravilne podatke ali onemogoča 
preverjanje podatkov od 6. do 9. člena tega zakona, in za 
popisovalca, če v popisne vprašalnike vpiše napačne podatke 
oziroma ne vpiše podatkov, ki mu jih da popisovana oseba. 

VIII. KONČNE DOLOČBE (členi 37-41) 

V končnih določbah je predvidena določitev vsebine popisnih 
vprašalnikov, metodoloških osnov popisa in potrebnih 
organizacijskih navodil v zvezi z organizacijo in izvedbo popisa, 
ki jih izda predstojnik Urada. 

Geodetska uprava Republike Slovenije na predlog Urada opravi 
revizijo obstoječih popisnih okolišev (to je prostorskih okolišev iz 
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Registra prostorskih enot GURS-a), tako da ie-te oblikuje na 
velikost, ki omogoča popisovalcu, da v 15 dneh v njih opravi 
popis. Revizija popisnih okolišev mora biti opravljena do začetka 
izrisa kartografsko-tehnične dokumentacije. 

Na koncu je določena dolžnost Urada, da o opravljenih nalogah in 

porabljenih finančnih sredstvih poroča Vladi Republike Slovenije 
in splošni javnosti za vsako leto, in to najkasneje do 31. marca za 
predhodno leto. Zaključno poročilo in dokončen obračun 
porabljenih sredstev pripravi Urad najkasneje do 31. decembra 
2003. 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

Priloga 1 

sprejem zakona o popisu 2002 

financ 2002 

Izvedba razpisov 2002 

lavnih razpisih 2002 

dobava popisnih obrazcev 2002 

Izvajanje popisa 2002  

popoplsne aktivnosti 2002 

Primerjalni Ganttov diagram izvajanja popisa v "varianti zakona 2001 in 2002" 

mesec 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ 
V REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2001 

1) Naslov predloga akta 

Predlog Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v Republiki Sloveniji leta 2001 

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: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

2) 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): 

Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU. 

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

2000 

4) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

5) Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk? 

NE 

fi) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) In priloženo nllhovo mnenle o usklajenosti 

/ 

Z) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Zap. št. 617-1 Statistika: rok sprejema 2000-III, rok uveljavitve 
2000-IV. 

Tjaša Zrnec, l.r. Tomaž Banovec, l.r. 
DIREKTOR 
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Predlog zakona o 

KOZMETIČNIH PROIZVODIH (ZkOZP) 

- EPA 1214 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 315-08/2000-1 
Ljubljana, 29.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KOZMETIČNIH PROIZVODIH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o kozmetičnih proizvodih 
obravnava po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe 
države. 

Razlog za sprejem predloga zakona po hitrem postopku je 
tudi, da sedanja zakonodaja ne omogoča prostega pretoka 
blaga, kar pomeni poslovno škodo tudi za naše proizvajalce, ki 
želijo imeti usklajeno svoje poslovanje z zakonodajo Skupnosti. 
Poleg tega je zelo pomemben razlog varovanje zdravja 

potrošnikov. To pomeni, da morajo za varovanje 
potrošnikovega zdravja v Republiki Sloveniji veljati enake 
norme kot jih imajo v državah Evropske Unije. Po sedanji 
zakonodaji se v takšnih kozmetičnih proizvodih, glede na 
veljavno zakonodajo v Republike Slovenije, lahko znajde veliko 
zdravju škodljivih snovi. 

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: 

- spec. akad. st. Andrej BRUČAN, dr. med., minister za 
zdravstvo, 

- dr. Marta CIRAJ, direktorica Urada za kemikalije Republike 
Slovenije, 

- Majda BENJE MIHELIČ, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu 
za zdravstvo. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Proizvodnja in promet s kozmetičnimi proizvodi postajata vse bolj 
pomembni gospodarski področji tako v svetovnem kot tudi v 
slovenskem merilu. V skrbi za ohranjanje človekovega zdravja 
se tudi v kozmetični industriji uvajajo mednarodni normativi in 
standardi, z namenom pospeševanja prostega pretoka blaga. 
Področje kozmetike je pomembno tudi s strani varovanja 
človekovega zdravja ter varstva potrošnikov nasploh, na kar se 
usmerja vedno več pozornosti v zakonodaji Evropske Skupnosti 
(v nadaljnjem besedilu: Skupnost) in se omenja tudi v Evropskem 
pridružitvenem sporazumu (v nadaljnjem besedilu: ESP). Na tem 
področju je potrebna tudi izmenjava informacij o nevarnih 
proizvodih med državami Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: 
EU). 

ESP je za Republiko Slovenijo začel veljati 1. februarja 1999. 
Številne določbe ESP zavezujejo Slovenijo, da prilagodi svojo 
zakonodajo Skupnosti, kar je pomemben predpogoj za 
gospodarsko vključevanje Slovenije v Skupnost. ESP se 
osredotoča tudi na prost pretok blaga, kar pomeni postopno 
odpravo diskriminacije glede pogojev za nabavo in trženje blaga 
na področju državnih monopolov tržne narave. ESP navaja: 
"Skupnost in Slovenija v prehodnem obdobju, ki traja največ šest 
let od začetka veljavnosti Sporazuma vzpostavita območje proste 
trgovine po določbah tega Sporazuma in v skladu s Sporazumom 
GATT 1994 in STO." 

Kozmetični proizvodi po Beli knjigi EU spadajo v poglavje "Prost 
pretok blaga". Republika Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih 
za področje prostega pretoka blaga zavezala, da bo svojo 
zakonsko ureditev na področju kozmetičnih proizvodov uskladila 
s pravnim redom Skupnosti. 
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1.1. Ocena stanja na področju kozmetičnih 
proizvodov 

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za 
kemijsko in gumarsko industrijo, slovensko kozmetično industrijo 
tvori 15 družb (samostojni podjetniki, ki se tudi ukvarjajo z izdelavo 
kozmetičnih proizvodov, niso zajeti), ki skupno v kozmetičnem 
delu dejavnosti zaposlujejo več kot 500 delavcev. Skupni letni 
prihodek, ustvarjen v kozmetični industriji, je okoli 4,3 milijarde 
tolarjev, od tega zneska je okoli 55% prihodka ustvarjenega na 
tujih trgih. Skupna dodana vrednost, ki jo ustvari kozmetična 
industrija v Republiki Sloveniji znaša 1,6 milijarde tolarjev oziroma 
3.160.000 tolarjev na zaposlenega, kar je nad slovenskim 
povprečjem, vendar pod povprečjem v slovenski kemični industriji. 

Letno uvozimo v Republiko Slovenijo za okoli 7 milijonov ameriških 
dolarjev (1,3 milijarde tolarjev) kozmetičnih proizvodov, domačih 
kozmetičnih proizvodov pa prodamo 45% od skupne domače 
proizvodnje, to je za 1,9 milijarde tolarjev kar pomeni, da znaša 
letni promet s kozmetičnimi proizvodi na slovenskem trgu 3,2 
milijarde tolarjev. 

Po podatkih Obrtne zbornice Slovenije imamo v Sloveniji: 

38 izdelovalcev sredstev za osebno nego in ličenje, dejavnost 
frizerskih salonov (frizerske storitve, brivske storitve, manikiranje 
in ličenje) pa opravlja 2317 pravnih subjektov vpisanih v register. 

1.2. Ocena stanja na področju kozmetičnih 
proizvodov v Evropski Uniji 

Po oceni evropskega združenja proizvajalcev kozmetične 
industrije, se v državah EU proda 5 bilijonov kosov posameznih 
kozmetičnih proizvodov na leto. Evropska kozmetična industrija 
je vodilna v svetu. Kozmetični proizvodi z novimi kozmetičnimi 
sestavinami pridejo najprej na trg v državah EU, tudi zaradi tega, 
ker zakonodaja ne zahteva predhodnih registracij, nalaga pa 
odgovornost za varnost kozmetičnih proizvodov proizvajalcem. 
Zaradi tehničnega napredka in visoko razvite kozmetične industrije 
v državah EU, se tako pojavljajo vedno nove kozmetične 
sestavine, zaradi česar se posamezne direktive, ki vključujejo 
sezname z določenimi dovoljenimi sestavinami, začasno 
dovoljenimi in prepovedanimi sestavinami v kozmetičnih 
proizvodih, hitro spreminjajo. V sami Skupnosti je v zadnjih letih 
vedno večji poudarek na varovanju zdravja potrošnikov. Tudi samo 
okolje, v katerem živimo, se vedno bolj spreminja. Kot primer velja 
vedno tanjša ozonska plast, ki prepušča vedno več nevarnih 
ultravijoličnih sončnih žarkov. Posledica tega je seveda nujen 
razvoj novih snovi, ki se uporabljajo kot ultravijolični filtri v 
proizvodih za zaščito pred soncem. 

1.3. Pravna ureditev kozmetičnih proizvodov v 
Republiki Sloveniji 

Zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki ureja kozmetične proizvode, 
je zastarela in ni v skladu s pravnim redom Skupnosti (acquis 
communautarie). Osnovni predpis, ki je urejal to področje, je bil 
Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 

rabe (Uradni list SFRJ, št.55/78,58/85,53/91) in na njegovi podlagi 
izdan Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 
predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/ 
86, 50/89, 18/91), ki se še uporablja v delu, ki se nanaša na 
sredstva za osebno higieno, negovalna in lepotilna sredstva za 
obraz in telo (V. poglavje, 101. do vključno 104. člen). Poleg tega 
sta bila dva predpisa o deklariranju kozmetičnih proizvodov: 
Odredba o pakiranju in deklariranju zobne paste (Uradni list SFRJ, 
št. 29/85, 26/90) ter Odredba o pakiranju in deklariranju šampona 
za umivanje las (Uradni list št.34/90), izdana na podlagi Zakona o 
standardizaciji (Uradni list RS, 1/95), ki je prenehal veljati z novim 
zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št.59/99), omenjena 
predpisa pa nista bila zadržana v veljavi. 

Zgoraj omenjeni pravilnik vsebuje sezname snovi, ki so dovoljene 
v kozmetičnih proizvodih. Ti seznami so zastareli. V celotnem 
prostoru EU je v tem času prišlo do velikega tehnološkega in 
strokovnega razvoja na področju kozmetičnih proizvodov, 
kateremu naša zakonodaja ni sledila. Število novih kozmetičnih 
sestavin in spoznanj o učinkih se je zelo povečalo. Tudi količina 
kozmetičnih proizvodov, danih v promet v Republiki Sloveniji, se 
je od osamosvojitve Republike Slovenije naprej zelo povečala, 
predvsem zaradi uvoza iz držav EU. 

Zaradi prostega pretoka blaga morajo proizvodi priti v promet 
brez predhodne kontrole države in odgovornost je na strani 
proizvajalca, kar je ravno v nasprotju z našo sedaj veljavno 
zakonodajo. Veljavna zakonodaja tako zaradi velike neskladnosti 
z zakonodajo Skupnosti povzroča težave pri dajanju kozmetičnih 
proizvodov v promet v Republiki Sloveniji in s tem omejevanje 
prostega pretoka blaga. 

Na podlagi proučitve obstoječih predpisov je predlagatelj ugotovil, 
da v obstoječih zakonih nimamo ustrezne podlage, da bi v 
slovenski pravni sistem lahko prenesli predpise iz Bele knjige EU 
s področja kozmetičnih proizvodov. 

Z novim zakonom bo omogočena nujno potrebna celovita ureditev 
področja kozmetičnih proizvodov. Omenjeni zakon bo podal tudi 
pravno podlago za izdajo podzakonskih predpisov, v katere bo 
prenesena osnovna kozmetična direktiva EU s svojimi 
dopolnitvami in vse tehnične direktive, ki se spreminjajo in 
dopolnjujejo zaradi tehničnega razvoja, ter bo natančneje določal 
tudi pogoje za enotno označevanje kozmetičnih proizvodov, ki 
sedaj prav tako ni ustrezno rešeno. 

Prilagajanje uvoznikov kozmetičnih proizvodov iz držav članic 
EU sedanji slovenski zakonodaji predstavlja ovire pri prostem 
pretoku blaga. S tem se omejuje ena od štirih svoboščin, 
nepogrešljivih pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga, ki je 
nujno potrebno pri vključevanju Slovenije v ES. Prav tako pa 
predstavlja problem tudi domačim proizvajalcem. 

1.4. Pravna ureditev kozmetičnih proizvodov v 
Skupnosti 

Področje kozmetičnih proizvodov v Skupnosti ureja enotna 
direktiva 76/768/EEC, ki je bila do sedaj šestkrat dopolnjena: 

poročevalec, št. 45 94 5. julij 2000 



1 Direktiva 76/768/EEC 
osnovna direktiva o kozmetičnih 
proizvodih 

Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o 
uskladitvi zakonodaje držav članic, ki se 
nanaša na kozmetične proizvode 

2 Direktiva 79/661/EEC 
prva dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 24. junija 1979, ki 
prvič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

3 Direktiva 82/368/EEC 
druga dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 17. maja 1982, ki 
drugič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav Članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

4 Direktiva 83/574/EEC 
tretja dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 26. oktobra 1983, ki 
tretjič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

5 Direktiva 88/667/EEC 
četrta dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988, ki 
četrtič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

6 Direktiva 89/679/EEC 
peta dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989, ki 
petič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

7 Direktiva 93/35/EEC 
šesta dopolnitev osnovne direktive 

Direktiva Sveta z dne 14. junija 1993, ki 
šestič spreminja in dopolnjuje direktivo 
76/768/EEC o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi 

Poteg Direktiv Sveta je še 25 direktiv Komisije, ki se spreminjajo in 
dopolnjujejo zaradi tehničnega razvoja: 82/147/EEC, 83/191/EEC, 
83/341/EEC, 83/496/EEC, 84/415/EEC, 85/391/EEC, 86/179/EEC, 
86/199/EEC, 87/137/EEC, 88/233/EEC, 89/174/EEC, 90/121/EEC, 
91/184/EEC, 92/8/EEC, 92/86/EEC, 93/47/EEC, 94/32/EC, 95/ 
34/EC, 96/41/EC, 97/1 /EC, 97/45/EC, 98/16/EC, 98/62/EC, 2000/ 
6/EC in 2000/11/EC. Direktive, ki določajo analizne metode 
potrebne za kontrolo sestave kozmetičnih proizvodov so 
naslednje: 80/1335/EEC (amandma 87/143/EEC), 82/434/EEC 
(amandma 90/207/EEC), 83/514/EEC, 85/490/EEC, 93/73/EEC, 
95/17/EC, 95/32/EC in 96/45/EC. 

Poleg direktiv je vključena tudi Odločitev komisije (Commision 
Decision) 96/335/EC s katerim se uveljavlja popis kozmetičnih 
sestavin. 

2. Načela In cilji 

Predlagatelja je pri pripravi predpisa vodila zahteva, da pripravi 
zakon, ki bo v svojih določbah urejal bistvene zahteve, ki izhajajo 
iz osnovne direktive o kozmetičnih proizvodih in dal podlago za 
sprejem podzakonskih predpisov, v katerih se zahteve temeljiteje 
razdelajo ter upoštevajo vse direktive, ki se spreminjajo in 
dopolnjujejo zaradi tehničnega razvoja. Pri tem je predlagatelj 
upošteval, da je treba jasno določiti odgovornost proizvajalca 
oziroma tistega, ki daje kozmetični proizvod v promet, za varnost 
kozmetičnega proizvoda in njegovo skladnost s predpisanimi 
zahtevami, določiti pristojne organe za izvajanje posameznih 
nalog, ki izhajajo iz direktive, določiti pristojnost in način nadzora 
nad izvajanjem določb zakona, določiti zahteve glede laboratorijev 
in glede študij kozmetičnih proizvodov ob upoštevanju zahtev 
glede izogibanja preskusov na vretenčarjih, zahteve glede 
proizvodnje kozmetičnih proizvodov, in da je za izvajanje zakona 
treba predvideti potrebno medresorsko sodelovanje. 
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S tem naj bi se predpisi na področju kozmetike harmonizirali s 
predpisi Evropske unije. 

3. Poglavitne rešitve 

Zakon naj bi določil: 
1. pogoje za dajanje kozmetičnih proizvodov v promet, s katerimi 
se zagotavlja ustrezna varnost kozmetičnih proizvodov, ki zajema 
tudi njihovo zdravstveno ustreznost, 
2. prepovedi in omejitve, če za to obstajajo razlogi, 
3. prenos odgovornosti za varnost kozmetičnega proizvoda na 
proizvajalca oziroma tistega, ki daje kozmetični proizvod v promet, 
4. enotno označevanje kozmetičnih proizvodov, 
5. pristojnosti in imenovanja organov za izvajanje nalog po tem 
zakonu, in za povezovanje na mednarodni ravni zaradi izmenjave 
informacij, posebej o kozmetičnih proizvodih, ki lahko škodljivo 
vplivajo na človekovo zdravje, 
6. učinkovit inšpekcijski nadzor. 

4. Primerjalno pravni pregled 

Pri pripravi zakona je predlagatelj proučil zakonodajo s področja 
kozmetičnih proizvodov v Zvezni Republiki Nemčiji, ki jo je vzel 
kot zgled. Zakon vsebuje pomembnejše določbe in definicije, 
predpis, ki bo izdan na podlagi zakona, pa bo natančneje prevzel 
vsebino osnovne evropske kozmetične direktive skupaj s 

prilogami, ki so sestavni del evropske direktive, in za katere je 
pomembno, da so urejene s podzakonskim predpisom, saj se 
morajo zaradi tehničnega razvoja pogosto spreminjati. Za naše 
razmere in potrebe je nemška zakonodaja primeren zgled. 

5. Finančne in druge posledice 

Naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona, ki so v pristojnosti 
državnih organov, bosta izvajala Urad za kemikalije Republike 
Slovenije, kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, in 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, v okviru že 
načrtovanih novih zaposlitev, predvidenih v Državnem programu 
programu RS za sprejem pravnega reda Evropske unije. 

Stroški povezani z izvajanjem predloga zakona nastajajo zaradi 
inšpekcijskega nadzora kozmetičnih proizvodov v prometu: 
stroški kemijskih analiz za ugotavljanje skladnosti sestave 
kozmetičnih proizvodov s predpisi. 

Cena za analizo posamezne sestavine v kozmetičnem proizvodu 
znaša od 5.000,00 do 10.000,00 SIT. 

Skupaj: 
Za redni letni inšpekcijski nadzor, ki bi obsegal približno enako 
število vzorcev kot jih analiziramo sedaj, to je okoli 1.000 
posameznih vzorcev, je potrebno predvideti sredstva v višini 
9.000.000,00 SIT. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kozmetični 
proizvodi v prometu v Republiki Sloveniji, da se zagotovi njihova 
varnost in nemoten promet, ter ureja nadzor nad kozmetičnimi 
proizvodi. 

2. člen 
(kozmetični proizvod) 

Kozmetični proizvod v smislu tega zakona je katera koli snov ali 
pripravek, ki prihaja v stik z zunanjimi deli človeškega telesa 
(povrhnjica, lasišče, nohti, ustnice ali zunanja spolovila) ali z zobmi 
in sluznico v ustni votlini, z namenom, da jih očisti, odišavi ali 
zaščiti, jih ohrani v dobrem stanju, spremeni njihov izgled ali 
odpravi neprijeten telesni vonj. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 

1. Proizvajalec je: 
- izdelovalec kozmetičnih proizvodov s sedežem v Republiki 
Sloveniji in vsaka druga pravna oseba ali podjetnik posameznik 
(v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), ki se s svojo firmo, 
blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih 
proizvodih predstavlja kot njegov izdelovalec; 
- proizvajalčev zastopnik, če proizvajalec nima sedeža v Republiki 
Sloveniji, ali uvoznik kozmetičnih proizvodov, če ni zastopnika s 
sedežem v Republiki Sloveniji. 

2. Promet so vsi postopki po končani proizvodnji, ki vključujejo 
shranjevanje, prevoz, razdeljevanje, uporabo v frizerskih, 
kozmetičnih oziroma drugih salonih za nego telesa, in prodajo 
končnih proizvodov, vključno z njihovim izvozom ali uvozom, z 
namenom oskrbe potrošnika s kozmetičnimi proizvodi proti plačilu 
ali brez plačila, razen v znanstvene namene. 

3. Proizvodnja je pridobivanje, izdelovanje in dodelovanje, 
obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje ter mešanje 
kozmetičnih sestavin v vmesne in končne proizvode s kemijskimi, 
fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki. Za proizvodnjo se 
šteje tudi pakiranje, shranjevanje pri proizvajalcu in prevoz znotraj 
proizvodne enote. 

4. Konzervans pomeni snov, ki je dodana kozmetičnemu 
proizvodu, s primarnim namenom zaviranja razvoja 
mikroorganizmov v tem proizvodu. 

5. UV filter pomeni snov, ki je dodana kozmetičnim proizvodom za 
sončenje s primarnim namenom, da filtrira določene ultravijolične 
žarke, da bi zaščitili kožo pred škodljivimi učinki teh žarkov. 
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6. Pooblaščeni laboratoriji so laboratoriji, ki jih določi minister, 
pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi 
predhodno preverjene usposobljenosti po pravilih akreditacije ali 
njej enakovrednih pravil. 

7. Kozmetična sestavina pomeni katero koli kemijsko snov ali 
pripravek sintetičnega ali naravnega izvora, ki se uporablja v 
sestavi kozmetičnih proizvodov. Za kozmetične sestavine se ne 
štejejo dišave in aromatične snovi uporabljene v sestavi 
kozmetičnih proizvodov. 

8. INCI pomeni mednarodno poimenovanje za kozmetične 
sestavine. 

9. Uvoz pomeni carinski postopek sprostitve blaga v prost promet. 

II. VARNOST KOZMETIČNIH PROIZVODOV 

4. člen 
(varnost kozmetičnih proizvodov) 

V promet se smejo dajati le varni kozmetični proizvodi.Varnost 
kozmetičnih proizvodov obsega tudi zdravstveno ustreznost. 

Za zdravstveno ustrezne proizvode v smislu tega zakona se 
štejejo kozmetični proizvodi, če: 
-ne vsebujejo mikrobioloških, kemijskih, radioloških ali fizikalnih 
agensov, ki so zdravju škodljivi oziroma jih ne vsebujejo v količinah, 
ki ogrožajo človekovo zdravje; 
-jim ni potekel rok uporabe. 

Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, so lahko 
kozmetični proizvodi v prometu le, če njihova sestava glede vrste 
in vsebnosti uporabljenih sestavin ustreza zahtevam, ki jih 
predpiše minister. 

5. člen 
(pogoji pod katerimi so kozmetični proizvodi varni) 

Za varnega se šteje kozmetični proizvod, ki ne vpliva škodljivo 
na človekovo zdravje, če je uporabljen ob običajnih ali razumno 
predvidljivih pogojih njegove uporabe, zlasti, če so ob tem 
upoštevane informacije o kozmetičnem proizvodu, označitve, 
navodila za uporabo in shranjevanje ter odstranjevanje ostankov 
embalaže, kakor tudi kakršne koli druge navedbe ali informacije 
s katerimi je kozmetični proizvod opremljen. 

Za varnost kozmetičnega proizvoda je odgovoren proizvajalec, 
ki daje kozmetični proizvod v promet. 

6. člen 
(ocena varnosti kozmetičnih proizvodov) 

Ocena varnosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje, 
mora biti izdelana na podlagi rezultatov opravljenih preskusov in 
študij, pri čemer je potrebno upoštevati splošne toksikološke 
podatke vsake uporabljene sestavine, njeno kemijsko strukturo 
in stopnjo izpostavljenosti potrošnika. Oceno varnosti mora 
zagotoviti proizvajalec, ki daje kozmetični proizvod v promet. 

Preskusi kozmetičnega proizvoda, na podlagi katerih se ugotavlja 
njegova varnost za človekovo zdravje, morajo biti izvedeni v 
skladu z načeli dobre laboratorijske prakse. 

Preskusi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati tudi v skladu s 
predpisi, ki urejajo zaščito živali. 

7. člen 
(odgovorna oseba za izdelavo ocene varnosti) 

Za izdelavo ocene varnosti kozmetičnega proizvoda mora 
proizvajalec določiti odgovorno osebo, ki ima, glede na vrsto 
nalog, univerzitetno izobrazbo s področja farmacije, kemije, 
biologije, toksikologije ali medicine. 

8. člen 
(mednarodna izmenjava informacij) 

Na mednarodni ravni Urad za kemikalije Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: urad) izmenjuje informacije o kozmetičnih 
proizvodih z drugimi pristojnimi organi v skladu z mednarodnimi 
pogodbami oziroma sistemi mednarodnega obveščanja. 

Na podlagi informacije, ki jo pridobi pri izmenjavi informacij v okviru 
sistemov obveščanja na mednarodni ravni, da obstaja utemeljen 
sum, da je določen kozmetični proizvod nevaren za človekovo 
zdravje, lahko urad začasno prepove njegovo dajanje v promet v 
Republiki Sloveniji. 

Urad lahko začasno prepove dajanje kozmetičnega proizvoda v 
promet v Republiki Sloveniji tudi na podlagi mnenja komisije iz 16. 
člena tega zakona. 

III. PROIZVODNJA KOZMETIČNIH PROIZVODOV 

9. člen 
(dobra proizvodna praksa) 

Proizvodnja kozmetičnih proizvodov mora potekati v skladu z 
načeli dobre proizvodne prakse. 

Načela dobre proizvodne prakse predpiše minister. 

10. člen 
(prepovedane snovi) 

Kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati prepovedanih snovi, ki 
jih določi minister. 

Snovi iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo za proizvodnjo 
kozmetičnih proizvodov le kot pomožne snovi, če se jih iz 
kozmetičnih proizvodov odstrani popolnoma ali v takšni meri, da 
so v njih vsebovani le kot tehnično neizogibni ostanki ter ne 
predstavljajo nevarnosti za človekovo zdravje. 

11. člen 
(snovi, ki so dovoljene le z omejitvami) 

Pri proizvodnji kozmetičnih proizvodov se smejo nekatere snovi 
uporabljati le pod določenimi pogoji. 

Pogoji iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na področje in način 
uporabe kozmetičnega proizvoda, najvišje dovoljene koncentracije 
posameznih sestavin v kozmetičnem proizvodu ter druge 
omejitve, zahteve in opozorila, ki morajo biti natisnjena na etiketi, 
predpiše minister. 

Sezname snovi, ki so v kozmetičnih proizvodih dovoljene le pod 
določenimi pogoji in sezname snovi, ki se v kozmetičnih proizvodih 
lahko uporabljajo kot barvila, konzervansi in UV filtri ter pogoje za 
njihovo uporabo, predpiše minister. 
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IV. PROMET S KOZMETIČNIMI PROIZVODI 14. člen 
(pakiranje in označevanje) 

12. člen 
(podatki o kozmetičnem proizvodu) 

Proizvajalec, ki daje kozmetične proizvode v promet, mora voditi 
in imeti na naslovu navedenem na kozmetičnem proizvodu v 
skladu s predpisom iz 14. člena tega zakona, dosegljive naslednje 
podatke o kozmetičnem proizvodu: 

1. kvalitativno in kvantitativno sestavo kozmetičnega proizvoda, 
pri dišavah in parfumih pa ime in številko kode sestave ter ime in 
naslov oziroma identiteto dobavitelja; 

2. tizikalno-kemijsko in mikrobiološko specifikacijo vhodnih 
sestavin in kozmetičnega proizvoda ter podatke o čistoti in njihove 
mikrobiološke standarde; 

3. izjavo oziroma dokazilo, da je način proizvodnje v skladu z 
dobro proizvodno prakso; 

4. oceno varnosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje 
izdelano v skladu s 6. členom tega zakona; 

5. ime in naslov odgovorne osebe v skladu s 7. členom tega 
zakona; 

6. obstoječe podatke o neželenih učinkih na človekovo zdravje, 
ki so posledica uporabe kozmetičnega proizvoda in 

7. dokazilo o učinku kozmetičnega proizvoda, ki ga navaja 
proizvajalec. 

Podatki o kozmetičnem proizvodu iz prejšnjega odstavka morajo 
biti dostopni na vpogled zdravstvenemu inšpektorju v slovenskem 
ali angleškem jeziku, najkasneje v roku 3 dni od podane zahteve. 

Oseba, ki je odgovorna za proizvodnjo kozmetičnih proizvodov, 
mora imeti ustrezno izobrazbo naravoslovne smeri. 

13. člen 
(sporočanje o kozmetičnem proizvodu) 

Pred prvim dajanjem kozmetičnega proizvoda v promet mora 
proizvajalec uradu sporočiti kraj ali kraje proizvodnje, oziroma v 
primeru uvoza v Republiko Slovenijo, državo izvoznico ter državo 
porekla, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno. 

V primeru zdravstvenih težav s posameznim kozmetičnim 
proizvodom, mora proizvajalec uradu v interesu hitrega in 
učinkovitega zdravljenja sporočiti naslednje podatke: 

1. trgovsko ime, 
2. vrsto kozmetičnega proizvoda, 
3. kvalitativno in kvantitativno sestavo kozmetičnega proizvoda 
in če obstajajo INCI imena. 

Podatke iz prejšnjega odstavka je dovoljeno uporabljati le v zvezi 
z razreševanjem zdravstvenih težav, shranjevati pa jih je 
potrebno posebej, ločeno od ostalih podatkov o kozmetičnem 
proizvodu. 

Podatke iz drugega odstavka tega člena urad posreduje centru 
za zastrupitve iz 40. člena zakona o kemikalijah. 

Kozmetične proizvode je dovoljeno dati v promet le, če so pakirani 
v embalaži, ki omogoča pravilno uporabo in zagotavlja njihovo 
varnost ob predvidljivi uporabi. 

Kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni. Kozmetični 
proizvodi, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji morajo biti 
opremljeni tudi z napisi v slovenskem jeziku. Vse označbe 
kozmetičnih proizvodov morajo biti dobro vidne in čitljive ter 
takšne, da jih ni mogoče izbrisati. 

Vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov podrobneje 
predpiše minister. 

V. OGLAŠEVANJE 

15. člen 
(prepovedano oglaševanje) 

Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih proizvodov na način, ki 
bi lahko zavajal potrošnika glede namena uporabe, zlasti 
navajanje zdravilnih učinkov. 

VI. STROKOVNO REŠEVANJE PROBLEMATIKE 
VEZANE NA KOZMETIČNE PROIZVODE 

16. člen 
(komisija za obravnavo strokovnih vprašanj) 

Za strokovno reševanje problematike vezane na kozmetične 
proizvode imenuje minister pri uradu komisijo, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki iz različnih področij. 

Za strokovno reševanje problematike iz prejšnjega odstavka na 
mednarodni ravni, minister predlaga izvedence v pristojna 
mednarodna telesa. 

VII. UVOZ 

17. člen 
(postopek ob uvozu kozmetičnih proizvodov) 

Kozmetični proizvodi, ki se uvažajo, morajo zaradi namena 
zagotovitve varnosti, izpolnjevati pogoje, ki so predpisani s tem 
zakonom. 

Carinski zavezanec mora ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz 
kozmetičnih proizvodov vložiti pri pristojnem zdravstvenem 
inšpektorju zahtevo za pregled pošiljke, ki jo uvaža, zato da se 
ugotovi njena varnost. 

V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti oziroma znak 
skladnosti, izdani v tujini, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko minister z odločbo 
prizna veljavnost listin o skladnosti in znakov skladnosti izdanih v 
tujini, če le te izkazujejo skladnost s predpisi, ki so po zahtevah 
za kozmetične proizvode enakovredni zahtevam iz tega zakona. 
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Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena, 
lahko zdravstveni inšpektor, zaradi zaščite zdravja uporabnikov 
kozmetičnih proizvodov, pregleda in odredi laboratorijsko analizo 
kozmetičnih proizvodov, ki se uvažajo. 

18. člen 
(uvoz v proste carinske cone ali v carinska skladišča) 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za kozmetične proizvode, 
ki se uvažajo v proste carinske cone ali v carinska skladišča. 

VIII. NADZORSTVO 

19. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo zdravstveni inšpektorji. 

Za namen inšpekcijskega nadzora se vzorci kozmetičnih 
proizvodov odvzamejo brez nadomestila njihove vrednosti. 

20. člen 
(analitske metode) 

Analize vzorcev kozmetičnih proizvodov, odvzetih za namen 
inšpekcijskega nadzora, opravljajo pooblaščeni laboratoriji v 
skladu z metodami, ki jih predpiše minister. 

21. člen 
(pooblastila zdravstvenih inšpektorjev) 

Pri inšpekcijskem nadzoru imajo zdravstveni inšpektorji poleg 
pooblastil po splošnih predpisih tudi pooblastila, da: 
- jemljejo vzorce kozmetičnih proizvodov ali serije kozmetičnih 

proizvodov v prometu ali ob uvozu in jih dajo v analizo 
pooblaščenim laboratorijem za ugotavljanje njihove skladnosti 
z zahtevami glede sestave; 
odredijo, da se v roku, ki ga določijo, odpravijo ugotovljene 
nepravilnosti; 
zahtevajo podatke o kozmetičnem proizvodu na vpogled pri 
proizvajalcu; 
nadzorujejo izvajanje dobre proizvodne prakse; 
zahtevajo, da se kozmetične proizvode opremi z ustreznimi 
opozorili v zvezi z nevarnostjo, ki jo lahko predstavlja za 
zdravje potrošnikov; 
prepovedo nedovoljeno oglaševanje kozmetičnih proizvodov; 
odredijo, da se, na stroške proizvajalca, odstrani ali uniči 

, material uporabljen za nedovoljeno oglaševanje; 
prepovedo dajanje v promet oziroma odredijo umik iz prometa 
za kozmetične proizvode, ki nimajo izdelane ocene varnosti, 
ki so nepravilno označeni, jim je pretekel rok uporabe ali so 
se izkazali za nevarne človekovemu zdravju; 
odredijo uničenje kozmetičnih proizvodov, če je to nujno za 
varovanje zdravja potrošnikov; 
izrečejo denarno kazen, ki se izterja takoj na kraju prekrška. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 
(denarne kazni) 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 3.000.000,00 SIT, se kaznuje 
pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, in sicer če: 

1. daje v promet kozmetični proizvod: 
- ki ni varen (prvi odstavek 4. člena) ali 

ki ni zdravstveno ustrezen (drugi odstavek 4. člena) ali 
- katerega sestava glede vrste in vsebnosti uporabljanih 

sestavin ni v skladu s predpisanimi zahtevami (tretji odstavek 
4. člena); 

2. nima zagotovljene ocene varnosti oziroma ocena varnosti 
kozmetičnega proizvoda ni izdelana v skladu s predpisanimi 
zahtevami (prvi odstavek 6. člena) ali so za izdelavo ocene 
varnosti uporabljeni preskusi, ki niso v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse (drugi odstavek 6. člena); 

3. odgovorna oseba za izdelavo ocene varnosti ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (7. člen); 

4. ne zagotovi, da proizvodnja poteka v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse (9. člen); 

5. daje v promet kozmetične proizvode, ki vsebujejo 
prepovedane snovi ali ne upošteva predpisanih pogojev pod 
katerimi se smejo določene snovi uporabljati (10. in 11. člen); 

6. ne zagotovi na vpogled zdravstvenemu inšpektorju 
predpisanih podatkov v predpisanem roku in v predpisanem 
jeziku (12. člen); 

7. ne sporoči uradu predpisanih podatkov ali sporoči nepopolne 
podatke (13. člen); 

8. daje v promet kozmetične proizvode, ki niso: 
ustrezno pakirani ali 
ustrezno označeni ali 
ustrezno opremljeni (14. člen); 

9. oglašuje kozmetične proizvode na način, ki bi lahko zavajal 
potrošnika glede namena uporabe, zlasti če navaja zdravilne 
učinke (15. člen); 

10. pri uvozu ne predloži zdravstvenemu inšpektorju zahteve za 
pregled pošiljke za ugotovitev njene varnosti (drugi odstavek 
17. člena); 

11. ne zagotovi poteka proizvodnje v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse (šesti odstavek 25. člena). 

Z denarno kaznijo 50.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju, se 
kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba 
pravne osebe. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
(rok za izdajo predpisov za izvrševanje zakona) 

Predpise iz tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka 10. člena, 
11. člena, tretjega odstavka 14. člena in 20. člena tega zakona 
izda minister, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 
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Predpis iz drugega odstavka 9. člena izda minister, v dveh letih 
od uveljavitve tega zakona. 

Predpis iz šestega odstavka 25. člena tega zakona izda minister 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 
(imenovanje komisije) 

Komisijo iz prvega odstavka 16. člena tega zakona imenuje min- 
ister v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

25. člen 
(prehodno obdobje za uveljavitev zakona) 

Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo ali promet s 
kozmetičnimi proizvodi, morajo uskladiti svoje poslovanje s tem 
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Kozmetični proizvodi, ki so že v prometu na dan uveljavitve zakona 
ter kozmetični proizvodi, ki pridejo v promet v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona, so lahko v prometu 30 mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

Minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona pooblasti 
laboratorije, ki so usposobljeni po pravilih akreditacije ali njej 
enakovrednih pravilih. 

Do pooblastitve laboratorijev iz prejšnjega odstavka opravljajo 
naloge po tem zakonu laboratoriji, ki so do sedaj opravljali analize 
vzorcev kozmetičnih proizvodov. 

Rok za uveljavitev dobre proizvodne prakse je šest let od 
uveljavitve tega zakona. 

Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka mora proizvodnja, 
do roka uveljavitve načel dobre proizvodne prakse po tem zakonu, 
potekati v skladu z načeli za proizvodnjo kozmetičnih proizvodov, 
ki jih izda minister. 

26. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Do izdaje predpisov iz prvega odstavka 23. člena tega zakona 
se uporablja Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 
predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 
26/83, 61/84, 56/86, 50/89 in 18/91) v delu, ki se nanaša na 
sredstva za osebno higieno, negovalna in lepotilna sredstva za 
obraz in telo (V. poglavje, 101. do vključno 114. člen) v kolikor ni v 
nasprotju s tem zakonom. 

27. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona o kozmetičnih proizvodih celovito ureja pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati kozmetični proizvodi v prometu v Republiki 
Sloveniji, da se zagotovi njihova varnost in nemoten promet, ter 
ureja nadzor nad kozmetičnimi proizvodi (1. člen). Kozmetični 
proizvodi spremljajo sodobnega človeka od rojstva do smrti. 
Poraba kozmetičnih proizvodov je vedno večja, tudi zaradi 
klimatskih sprememb in načina življenja. Na območju Evropske 
Unije je potrebno zagotoviti prost pretok kozmetičnih proizvodov 
brez predhodnih postopkov registracije pred dajanjem v promet. 
Zakon v'zvezi s tem nalaga obveznosti in odgovornost pravnim 
in fizičnim osebam, ki dajejo kozmetične proizvode v promet, 
daje pooblastila ministru za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: 
minister) za izdajo ustreznih predpisov s katerimi bo v slovenski 
pravni sistem prenesena zakonodaja Skupnosti s področja 
kozmetike in s čimer bo omogočen prost pretok kozmetičnih 
proizvodov. 

Predlog zakona v 2. členu podrobno in jasno opredeljuje 
kozmetični proizvod z namenom, da ga loči od ostalih proizvodov, 
ki so mu podobni. 

Kozmetični proizvod je katera koli snov ali pripravek, ki prihaja v 
stik z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjica, lasišče, nohti, 
ustnice ali zunanja spolovila) ali z zobmi in sluznico v ustni votlini, 
z namenom, da jih očisti, odišavi ali zaščiti, jih ohrani v dobrem 
stanju, spremeni njihov izgled ali odpravi neprijeten telesni vonj. 

Po tej definiciji ima kozmetični proizvod 6 funkcij: očisti, odišavi, 
zaščiti, ohrani v dobrem stanju, spremeni njihov izgled in odpravi 
neprijeten telesni vonj. 

V 3. členu predloga zakona so definirani pojmi, ki se uporabljajo v 
posameznih členih zakona, kot so: proizvajalec, promet, 
proizvodnja, konzervans, ultravijolični filter, pooblaščeni laboratorij, 
kozmetična sestavina ter uvoz. 

Proizvajalec v predlogu tega zakona pomeni izdelovalca 
kozmetičnega proizvoda, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in tudi 
vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki se s svojo firmo ali 
blagovnim znakom razlikovanja na kozmetičnih proizvodih 
predstavlja kot njegov izdelovalec (npr. proizvajalec je lahko tudi 
gospodarska družba, ki naroči izdelavo kozmetičnega proizvoda 
pri izdelovalcu in ga daje v promet pod svojim blagovnim znakom). 
Poleg tega je proizvajalec tudi uvoznik, ki kozmetični proizvod 
uvaža z namenom sprostitve blaga v promet v Republiki Sloveniji. 

Predlog zakona se v tem členu navaja tudi kratico INC I, ki pomeni 
mednarodno poimenovanje kozmetičnih sestavin. To 
poimenovanje je določeno v popisu sestavin, ki jih vsebujejo 
kozmetični proizvodi, in je objavljen v uradnem listu Evropske 
Unije, ter se sproti dopolnjuje, In se bo po uveljavitvi zakona 
uporabljal tudi v Republiki Sloveniji. Sestavine kozmetičnih 
proizvodov morajo biti na embalaži navedene z INCI imeni v 
skladu z določbami pravilnika, ki ga bo izdal minister na podlagi 
tega zakona. 

II. VARNOST KOZMETIČNIH PROIZVODOV 

Drugo poglavje predloga zakona določa temeljno načelo, ki 
odgovornost za varen kozmetični proizvod nalaga proizvajalcu. 

Zelo pomembno je, da so kozmetični proizvodi varni za človekovo 
zdravje, tako za najmlajše potrošnike kot tudi za odrasle vse do 
pozne starosti. Za kozmetične proizvode se šteje, da so varni, če 
so tudi zdravstveno ustrezni, in sicer tako, da so mikrobiološko 
ustrezni, da ne vsebujejo kemijskih snovi, radioloških snovi ali 
fizikalnih delcev, ki bi lahko ogrožali človekovo zdravje oziroma 
jih vsebujejo samo v količinah, ki ne morejo ogrožati človekovega 
zdravja (4. člen). 

Kozmetični proizvod, kije lahko sicer zdravstveno ustrezen glede 
na določbe prvega in drugega odstavka 4. člena predloga zakona, 
ni nujno tudi varen. Zato predlog zakona določa, da morajo 
kozmetični proizvodi izpolnjevati tudi pogoj, da njihova sestava 
glede vrste in vsebnosti uporabljenih sestavin ustreza zahtevam, 
ki jih predpiše minister (npr. določene snovi so omejene na določen 
odstotek). Varnost kozmetičnega proizvoda mora biti zagotovljena 
ob normalnih in razumno predvidljivih pogojih uporabe. Sestavni 
del varnosti kozmetičnih proizvodov so tudi ustrezne informacije, 
navodila, itd. na samem kozmetičnem proizvodu oziroma, ki so 
kozmetičnemu proizvodu ustrezno priložena in s katerimi 
proizvajalec sporoča potrošniku, kakšna je pravilna uporaba in 
ob razumnem ravnanju potrošnika tak proizvod ne more škodovati 
človekovemu zdravju (5. člen). Ta člen določa, da mora biti 
kozmetični proizvod varen ob običajnih ali razumno predvidljivih 
pogojih njegove uporabe. Prav tako poudarja informacijo o 
kozmetičnem proizvodu kot so opozorila, navodila za uporabo in 
shranjevanje ter odstranjevanje prazne embalaže (npr. opozorilo 
pri aerosolnem pakiranju, da embalaže ne smemo odvreči v ogenj) 
in kakršno koli drugo informacijo, ki naj bi bila upoštevana. Zahteva 
o varnosti ne zajema napačne oziroma nerazumne uporabe 
kozmetičnega proizvoda. Varnost je povezana s sestavo in 
pakiranjem, ki vključuje ustrezno označevanje in informacijo za 
potrošnika. 
Te zahteve po varnosti kozmetičnih proizvodov izhajajo iz 2. člena 
Direktive 76/768/EEC, ki določa, da smejo biti v prometu samo 
kozmetični proizvodi, ki so varni. Kozmetični proizvodi se lahko 
dajejo v promet, brez predhodnih postopkov pri pristojnih organih, 
vendar morajo biti ocenjeni kot varni za človekovo uporabo. S to 
določbo se odgovornost za varnost kozmetičnega proizvoda 
prenaša na proizvajalca oziroma tistega, ki daje kozmetični 
proizvod v promet. 

Za vsak kozmetični proizvod mora biti izdelana ocena varnosti 
za človekovo zdravje (6. člen). Pri oceni varnosti je potrebno 
upoštevati splošne toksikološke podatke in kemijsko strukturo 
posamezne kozmetične sestavine ter stopnjo izpostavljenosti 
potrošnika (npr. kolikokrat na dan in v kakšni količini se nanaša 
posamezni kozmetični proizvod). Preskusi oziroma študije, na 
podlagi katerih je mogoče oceniti varnost kozmetičnih proizvodov, 
morajo biti opravljeni v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse 
kot je določeno v Direktivi 87/18/EEC oziroma v skladu s predpisi 
o dobri laboratorijski praksi, izdanimi na podlagi Zakona o 
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99). 
Oceno varnosti izdela odgovorna oseba (z imenom in priimkom) 
ali več odgovornih oseb, ki morajo imeti univerzitetno izobrazbo s 
področja farmacije, kemije, biologije, toksikologije ali medicine (7. 
člen). 

V določenih primerih se lahko zgodi, da kozmetični proizvod, 
čeprav ustreza vsem predpisanim tehničnim zahtevam, 
predstavlja nevarnost za človekovo zdravje. V tem primeru lahko 
Urad za kemikalije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
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urad) na podlagi mednarodno izmenjanih informacij, lahko pa tudi 
na podlagi ugotovitev komisije iz 16. člena predloga zakona, 
začasno prepove dajanje takšnega kozmetičnega proizvoda v 
promet (8. člen). 

III. PROIZVODNJA KOZMETIČNIH PROIZVODOV 

V zvezi s proizvodnjo kozmetičnih proizvodov je v predlogu 
zakona določeno, da mora proizvodnja kozmetičnih proizvodov 
potekati po proizvodni metodi, ki je v skladu z dobro proizvodno 
prakso. To hkrati pomeni, da morajo biti kozmetični proizvodi 
proizvedeni na tak način, da pod normalnimi oziroma razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe ne predstavljajo nevarnosti za 
človekovo zdravje. Načela dobre proizvodne prakse predpiše 
minister (9. člen). Nadalje je določeno, da kozmetični proizvodi ne 
smejo vsebovati prepovedanih snovi, ki jih določi minister (10. 
člen), v predlogu zakona pa so posebej izpostavljene tudi snovi, 
katerih uporaba je v proizvodnji kozmetičnih proizvodov dovoljena 
le z omejitvami oziroma pod določenimi pogoji (11. člen). 

Določbe predloga zakona iz 9. do 11. člena dajejo pravno podlago 
za podrobnejšo in natančnejšo ureditev teh vprašanj v predpisu, 
ki bo izdan na podlagi zakona o kozmetičnih proizvodih. 

Prepovedane snovi in snovi dovoljene z omejitvijo in pod posebnimi 
pogoji (npr. področje uporabe, najvišja dovoljena koncentracija 
snovi v končnem kozmetičnem proizvodu, pogoji uporabe in 
opozorila, ki morajo biti natisnjena na etiketi) bodo podrobno 
navedene v prilogah tega predpisa. Priloge bodo vsebovale: snovi, 
ki se ne smejo uporabljati v kozmetičnih proizvodih, snovi za 
katere veljajo določene omejitve in pogoji uporabe (npr. pogoj za 
uporabo estrov tioglikolne kisline za poklicno uporabo je najvišja 
vsebnost 11% ter napisano opozorilo "samo za poklicno 
uporabo"), pozitivna lista barvil, pozitivna lista konzervansov ter 
pozitivna lista snovi, ki se uporabljajo kot ultravijolični filtri. 

IV. PROMET S KOZMETIČNIMI PROIZVODI 

V četrtem poglavju predloga zakona so določeni pogoji za dajanje 
kozmetičnih proizvodov v promet. 12. člen določa, da mora imeti 
vsak proizvajalec, ki daje kozmetični proizvod v promet dosegljive 
podatke o kozmetičnem proizvodu. Ti podatki morajo biti dosegljivi 
za namen inšpekcijskega nadzora in vključujejo: kvalitativno in 
kvantitativno sestavo kozmetičnega proizvoda, fizikalno-kemijsko 
in mikrobiološko specifikacijo vhodnih sestavin in kozmetičnega 
proizvoda, izjavo oziroma dokazilo o tem, da je način proizvodnje 
v skladu z dobro proizvodno prakso, oceno varnosti kozmetičnega 
proizvoda za človekovo zdravje, ime in naslov odgovorne osebe, 
ki izdela oceno varnosti, obstoječe podatke o neželenih učinkih 
na človekovo zdravje, ki so posledica uporabe kozmetičnega 
proizvoda ter dokazilo o učinku kozmetičnega proizvoda, če se 
ta navaja. 

Ti podatki morajo biti dosegljivi na naslovu, navedenem na 
pakiranju v skladu s predpisom iz 14. člena predloga tega zakona, 
ki določa označevanje. 

Pred prvim dajanjem kozmetičnega proizvoda v promet mora 
proizvajalec sporočiti v katerem kraju oziroma krajih proizvaja 
kozmetične proizvode. V primeru uvoza v Republiko Slovenijo 
mora proizvajalec, ki daje v promet, pred prvim uvozom sporočiti 
državo izvoznico ter poreklo blaga. Vse to velja, če ni z 
mednarodno pogodbo drugače določeno. Z mednarodno pogodbo 
je mišljena pogodba o vstopu Republike Slovenije v EU. Hkrati ta 
člen določa vsebino podatkov, ki jih mora proizvajalec sporočiti 

uradu v primeru, da se v zvezi s posameznim kozmetičnim 
proizvodom pojavijo zdravstvene težave. Ti podatki so: 

1. trgovsko ime 
2. vrsta kozmetičnega proizvoda (npr. kozmetični proizvodi za 

sončenje, šamponi, toaletna mila etc.) 
3. kvalitativno in kvantitativno sestavo kozmetičnega in če 

obstaja, z uporabo INCI imena. 

Urad posreduje te informacije centru za zastrupitve, ki je 
pooblaščen na podlagi 40. člena zakona o kemikalijah. Podatki se 
uporabljajo samo za namen hitrega in učinkovitega ukrepanja v 
primeru zdravstvenih težav (13. člen). 

14. člen predloga zakona določa pakiranje in označevanje 
kozmetičnih proizvodov, ki mora biti takšno, da naj bi bila z njim 
zagotovljena pravilna in varna uporaba kozmetičnih proizvodov 
za potrošnike. Kozmetični proizvodi morajo biti ustreznovznačeni 
in za promet v Republiki Sloveniji opremljeni tudi z napisi v 
slovenskem jeziku. Vsebino in način označevanja kozmetičnih 
proizvodov podrobno predpiše minister v podzakonskem 
predpisu, kjer bodo določene tudi posamezne izjeme, kot so npr. 
majhni kozmetični proizvodi, ki so v posebnih oblikah in se drugače 
označujejo. 

V. OGLAŠEVANJE 

15. člen predloga zakona prepoveduje oglaševanje kozmetičnih 
proizvodov na način, ki bi lahko zavajal potrošnika glede namena 
uporabe, pri čemer je še posebej poudarjena prepoved 
pripisovanja zdravilnih učinkov kozmetičnim proizvodom. 

VI. STROKOVNO REŠEVANJE PROBLEMATIKE 
VEZANE NA KOZMETIČNE PROIZVODE 

Zaradi strokovnega reševanja problematike v zvezi s 
kozmetičnimi proizvodi imenuje minister komisijo za obravnavo 
strokovnih vprašanj v povezavi s kozmetičnimi proizvodi. Komisijo 
sestavljajo različni strokovnjaki (kozmetologi, farmacevti, 
dermatologi, mikrobiologi, kemiki...), ki lahko podajo predloge za 
odločitve v primeru spornosti oziroma domnevne škodljivosti 
kozmetičnega proizvoda, predlagajo umik kozmetičnega 
proizvoda iz prometa, ter spremljajo spremembe in tehnične 
dopolnitve prilog direktive 76/768/EEC (16. člen). 

VII. UVOZ 

V tem poglavju predloga zakona so določbe, ki urejajo uvoz 
kozmetičnih proizvodov, z namenom preprečitve, da bi v Republiki 
Sloveniji bili dani v promet kozmetični proizvodi, ki ne ustrezajo 
določbam tega zakona. Kozmetični proizvodi, ki se uvažajo, imajo 
lahko listino o skladnosti oziroma znak skladnosti pristojnega 
organa države izvoznice. Nadzor je namenjen predvsem prvemu 
uvozu blaga v Republiko Slovenijo. Zdravstveni inšpektor ima 
pravico zaradi zaščite zdravja potrošnikov pregledati in odrediti 
laboratorijsko analizo kozmetičnih proizvodov. Določbe tega 
zakona veljajo tudi za carinske cone ali carinska skladišča. 

VIII. NADZORSTVO 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji 
(19.člen). Nadzor se izvaja, ko je proizvod že v prometu (prodaja 
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v trgovinah kot tudi v kozmetičnih ter frizerskih salonih) kot tudi 
v primeru uvoza ter nadzora dobre proizvodne prakse (nadzor v 
proizvodnji). Pri svojem delu zdravstveni inšpektor jemlje tudi 
vzorce, ki jih analizirajo pooblaščeni laboratoriji, z uporabo metod, 
ki jih predpiše minister (20. člen). Predlog zakona v 21. členu 
določa pooblastila zdravstvenim inšpektorjem oziroma ukrepe, 
ki jih lahko odredi zdravstveni inšpektor pri svojem nadzoru. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

V 22. členu predloga zakona so navedene denarne kazni za 
kršitve zakona, ki se obravnavajo kot prekrški. Določeni sta 
najnižja in najvišja denarna kazen, s katero se kaznujeta pravna 
ali fizična oseba. V drugem odstavku tega člena je določena, za 
odgovorno osebo pravne osebe, denarna kazen, ki se izterja 
takoj na kraju prekrška. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V 23. členu predloga zakona je določeno, da predpise na podlagi 
tega zakona izda minister v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi. 
Predpis iz drugega odstavka 9. člena izda minister v dveh letih po 
uveljavitvi zakona. Predpis iz 6. odstavka 25. člena izda minister 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

25. člen predloga zakona določa prehodno obdobje za uveljavitev 
zakona. Rok za uskladitev poslovanja pravnih in fizičnih oseb, ki 
opravljajo proizvodnjo ali promet s kozmetičnimi proizvodi je eno 
leto. Ta določba se nanaša na nove proizvode, oziroma na tiste, 
ki se prvič dajejo v promet v Republiki Sloveniji po uveljavitvi 

zakona. Za proizvode, ki so že v prometu, je določen daljši rok 
uskladitve, in sicer 30 mesecev. To pomeni, da so kozmetični 
proizvodi v Republiki Sloveniji, ki so bili že v prometu na dan 
uveljavitve tega zakona, lahko v prometu še 30 mesecev od 
uveljavitve zakona. Kozmetični proizvodi, ki bodo dani v promet v 
enem letu od uveljavitve tega zakona in, ki ne bodo usklajeni s 
tem zakonom, bodo prav tako lahko v prometu največ 30 mesecev 
od uveljavitve tega zakona. 

Minister v enem letu po uveljavitvi zakona pooblasti laboratorije, 
ki so usposobljeni po pravilih akreditacije ali njej enakovrednih 
pravilih. Do tega roka bodo naloge v skladu z zakonom opravljali 
laboratoriji, ki so do sedaj opravljali analize sredstev za osebno 
higieno, negovalnih in lepotilnih sredstev za obraz in telo. 

Najdaljši priiagoditveni rok, to je šest let po uveljavitvi zakona, je 
predviden za uvedbo dobre proizvodne prakse. Glede na 
tehnološki razvoj v Republiki Sloveniji, je v tem obdobju mogoče 
pričakovati prilagoditev oziroma izvajanje te določbe. 

Predlog zakona tudi določa, da se bo do izdaje izvršilnih predpisov 
po tem zakonu uporabljal Pravilnik o pogojih glede zdravstvene 
neoporečnosti predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 26/ 
83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), v delu, ki se nanaša na sredstva 
za osebno higieno, negovalna in lepotilna sredstva za obraz in 
telo (V. poglavje, 101. do vključno 114. člen) v kolikor ni v nasprotju 
z zakonom. (26.člen). 

Glede na to, da so za uskladitev z zakonom določeni primerni 
roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (27. člen). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

L Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o kozmetičnih proizvodih 

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

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

8. in 36. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: prost pretok 
blaga 
71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: Približevanje 
zakonodaji EU; varstvo zdravja in življenja ljudi 
93. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: izmenjava informacij 
o nevarnih izdelkih 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

V celoti. 

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 zakona je usklajen z osnovno kozmetično direktivo 76/ 
768/EEC (amandmaji: 79/661/EEC, 82/368/EEC, 83/574/EEC, 88/ 
667/EEC, 89/679/EEC, 93/35/EEC). 

Poleg tega je usklajen s 25 direktivami komisije: 
82/147/EEC 
83/191/EEC 
83/341/EEC 
83/496/EEC 
84/415/EEC 
85/391/EEC 
86/179/EEC 
86/199/EEC 
87/137/EEC 
88/233/EEC 
89/174/EEC 
90/121/EEC 
91/184/EEC 
92/8/EEC 
92/86/EEC 
93/47/EEC 
94/32/EC 
95/34/EC 
96/41/EC 
97/1/EC 
97/45/EC 
98/16/EC 
98/62/EC 
2000/6/EC 
2000/11/EC 

380L1335 
First Commission Directive 80/1335/EEC of 22 December 1980 
on the approximation of the laws of the Member States relating to 
methods of analysis necessary for checking the composition of 
cosmetic products 

OJ L 383 31.12.80 p.27 
Amended by 387L0143 (OJ L 057 27.02.87 p.56) 
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263) 

3821P434 
Second Commission Directive 82/434/EEC of 14 May 1982 on 
the approximation of the Laws of the Member States relating to 
methods of analysis necessary for checking the composition of 
cosmetic products 

OJL 185 30.06.82 p. 1 
Amended by 390L0207 (OJ L 108 28.04.90 p.92) 
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001.03.01.94 p.263) 

383L0514 
Third Commission Directive 83/514/EEC of 27 September 1983 
on the approximation of the laws of the Member States relating to 
methods of analysis necessary for checking the composition of 
cosmetic products 

OJL 291 24.10.83 p.9 
Incorporated bv 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263) 

385L0490 
Fourth Commission Directive 85/490/EEC of 11 October 1985 on 
the approximation of the laws of the Member States relating to 
methods of analysis necessary for checking the composition of 
cosmetic products 

OJ L 295 07.11.85 p.30 
Incorporated by 294A0103(52) (OJ L 001 03.01.94 p.263) 

387L0137 
Ninth Commission Directive 87/137/EEC of 2 February 1987 
adapting to technical progress Annexes II, III, IV, V and VI to 
Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to cosmetic products 

OJ L 056 26.02.87 p.20 
Incorporated by 294A0103(51) (OJ L 001 03.01.94 p.220) 

393L0073 
Fifth Commission Directive 93/73/EEC of 9 September 1993 on 
the methods of analysis necessary for checking composition of 
cosmetic products 

OJ L 231 14.09.93 p.34 

395L0017 
Commission Directive 95/17/EC of 19 June 1995 laying down 
detailed rules for the application of Council Directive 76/768/EEC 
as regards the non- inclusion of one or more ingredients on the 
list used for the labelling of cosmetic products 

OJ L 140 23.06.95 p.26 
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395L0032 
Sixth Commission Directive 95/32/EC of 7 July 1995 relatirig to 
methods of analysis necessary for checking the composition of 
cosmetic products 

O J L 178 28.07.95 p.20 

396D0335 
96/335/EC: Commission Decision of 8 May 1996 establishing an 
inventory and a common nomenclature of ingredients employed 
in cosmetic products (Text with EEA relevance) 

OJL 132 01.06.96 p.1 

396L0045 
Seventh Commission Directive 96/45/EC of 2 July 1996 relating 
to methods of analysis necessary for checking the composition 
of cosmetic products (Text with EEA relevance) 

OJ L 213 22.08.96 p.8 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto! 

Z zakonom, podzakonskimi akti in drugimi ukrepi bo popolna 
uskalditev z zgoraj navedenimi pravnimi viri dosežena do  

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

Večina navedenih pravnih virov ES (večina direktiv) je prevedena 
v slovenščino. 

6* Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

L Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE.TAIEX. 
Komlslla ES. džave članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...! 

Pri pregledu zakonodaje je v začetni fazi sodeloval g. Jack 
Dupois, Belgija (Phare PRAOIII). 

t Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Po državnem programu za prevzem pravnega reda ES, je 
predvideni datum sprejetja predloga zakona 31.12.2001 (zadnji 
dan četrtletja) ter predvideni datum uveljavitve zakona 30.06.2002. 

Mojca Mahkota, spec.akad.st. 
univ.dipl.prav., I.r. Andrej Bručan, dr.med., I.r. 
Državna podsekretarka MINISTER 
Vodja pravnega sektorja 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DENACIONALIZACIJI 

(ZDen-C) 

■ EPA 1213 ■ II ■ skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 463-12/2000-1 
Ljubljana, 29.6.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji obravnava po 
skrajšanem postopku, ker predlagane spremembe in dopolnitve 
navedenega zakona pomenijo uskladitev z odločbo Ustavnega 

sodišča Republike Slovenije oziroma z zakonom o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Nives MARINČEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Marko STARMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Igor BELE, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu 

za pravosodje. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

a) 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l - 387/98 
z dne 15. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 60/99), odločilo, da je tretji 
odstavek 17. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 
27/91, 50/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93 - odločba 
US, 24/95 - odločba US, 20/97 - odločba US, 23/97 - odločba US, 
65/98 - spremembe in dopolnitve, 76/98 - odločba US - v 
nadaljevanju: ZDen) v nasprotju z ustavo, ter naložilo Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da ugotovljeno neskladnost odpravi 
najkasneje v enem letu od objave odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

ZDen je pravni temelj za vodenje postopkov in izdajanje odločb o 
ustanovitvi lastninske pravice oziroma odškodovanju 
upravičencev, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Poprava 
krivic se izvede tako, da se upravičencem vrne podržavljeno 
premoženje, in sicer v naravi (2. člen ZDen), če pa to ni mogoče, 
pa pripada upravičencem odškodnina v obliki nadomestnega 
premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju. 

ZDen določa tri oblike vračila v naravi (1. odstavek 16. člena): 
vrnitev v last in posest, vzpostavitev lastninske pravice in vrnitev 
lastninskega deleža. Različne oblike denacionalizacije je zakon 
predvidel zaradi različnih pravnih razmerij in položajev, ki so v 
zvezi z nacionaliziranim premoženjem obstajali v času uveljavitve 
ZDen, oblike denacionalizacije pa so prilagojene tudi intenziteti 
ovir. Pri tem vrnitev v last in posest pomeni, da za vračilo stvari 
ne obstaja nobena ovira, vsaka druga oblika denacionalizacije pa 
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praviloma pomeni, da na podržavljenem premoženju obstajajo 
določena upravičenja bodisi zasebno-pravne bodisi javno-pravne 
narave. Z omejitvijo, določeno v 2. odstavku 17. člena ZDen, so 
tako zavarovane tudi zbirke javnih muzejev, galerij in drugih 
podobnih ustanov, to omejitev pa je šteti med ovire, ki izhajajo iz 
javnega interesa. ZDen določa, da se predmeti kulturne, 
zgodovinske ali umetniške vrednosti vrnejo v last in posest le, če 
niso sestavni del zbirk navedenih ustanov. 

Določba 2. odstavka 14. člena ustave - da so pred zakonom vsi 
enaki - zakonodajalcu ne prepoveduje, da bi položaj pravnih 
subjektov urejal različno, pač pa, da bi to počel samovoljno, brez 
razumnega in stvarnega razloga. Za omejitev vračanja predmetov 
kulturne, zgodovinske in umetniške vrednosti, ki so sestavni del 
zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov, določeno 
v drugem odstavku 17. člena ZDen, pa obstajajo stvarni in 
utemeljeni razlogi. 

S tretjim odstavkom 17. člena ZDen je za predmete kulturne, 
zgodovinske in umetniške vrednosti, ki so sestavni del zbirk 
javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov, določena oblika 
denacionalizacije, ki sicer formalno pomeni vrnitev v naravi, 
dejansko pa taka ureditev v primeru denacionalizacije premičnin 
ne pomeni vračila premoženja. Vrnitev v naravi pomeni pridobitev 
lastninske pravice na premoženju. Lastninska pravica pomeni 
lastnikovo upravičenje s stvarjo razpolagati in jo uporabljati. 
Lastniku daje vrsto upravičenj: upravičenje posedovati stvar (imeti 
neposredno ali posredno posest na stvari), upravičenje izkoriščati 
stvar (uporabljati, pobirati plodove ter druge donose) in upravičenje 
razpolagati s stvarjo. Slednje upravičenje ima dva elementa: 
dejansko razpolaganje in pravno razpolaganje. 

Oblika denacionalizacije z vzpostavitvijo lastninske pravice 
pomeni, da upravičenec s pravnomočnostjo denacionalizacijske 
odločbe pridobi lastninsko pravico z vsemi navedenimi upravičenji. 
Omejitev se nanaša le na obliko posesti, do katere je upravičen v 
določenem obdobju. Vzpostavitev lastninske pravice torej pomeni, 
da upravičenec v nekem obdobju nima neposredne posesti, 
temveč posredno posest. Drugače kot določbe ZDen, ki urejajo 
vrnitev oziroma vzpostavitev lastninske pravice na nepremičninah 
(npr. 2. odstavek 22. člena - ki ureja medsebojna razmerja med 
upravičenci in zavezanci) pa ZDen v 17. členu, pri ureditvi vračanja 
premičnin, ne ureja medsebojnih razmerij med upravičenci in 
ustanovami in tudi ne določa roka, do kdaj imajo lahko v drugem 
odstavku 17. člena navedene ustanove neposredno posest na 
teh premičninah. Tako niti s pravnim poslom niti na podlagi 
dedovanja pravni nasledniki upravičenca ne bi mogli pridobiti 
večjih upravičenj, kot jih je pridobil upravičenec na podlag 
pravnomočne denacionalizacijske odločbe. 

Omejitve, ki izhajajo iz ureditve vračanja teh premičnin, pa se 
nanašajo na najpomembnejša lastninska upravičenja. Lastninska 
pravica, ki jo upravičenec pridobi na podlagi tretjega odstavka 17. 
člena ZDen, je tako omejena, da v konkretnih primerih lahko 
pomeni le ustanovitev gole pravice. Za vsakokratnega lastnika 
ima taka premičnina lahko neko določeno vrednost le, če ga 
zadovoljuje samo dejstvo, da je registriran kot njen lastnik. 
Vzpostavitev lastninske pravice na podlagi tretjega odstavka 17. 
člena ZDen omogoča namreč le to, ne omogoča pa vračila v 
smislu vračila premoženja. Ker ni mogoče vsem upravičencem 
do vračila takih premičnin pripisati, da jih zadovoljuje zgolj priznanje 
gole lastninske pravice, brez premoženjskih koristi, ki naj bi izhajala 
iz nje, to pomeni, da ne moremo govoriti o vračanju premoženja v 
tistih primerih, v katerih upravičenci zgolj s priznanjem pole 
lastninske pravice niso odškodovani. 

Odškodovanje upravičencev za podržavljene premičnine, ki so 
sestavni del zbirk iz drugega odstavka 17. člena ZDen, pa ni 
mogoče z drugo obliko denacionalizacije. ZDen namreč določa 

vrnitev v naravi kot primarno obliko denacionalizacije, odškodnino 
pa kot sekundarno, če vračilo v naravi ni mogoče. Izbira oblike 
denacionalizacije načeloma ni v dispoziciji denacionalizacijskih 
upravičencev. Upravičenec se ne more odreči vračilu v naravi, 
kadar je tako vračilo možno. To pomeni, da upravičenec praviloma 
ne rhore zahtevati odškodnine, če ne obstajajo pravne ali dejanske 
ovire za vračanje v naravi, razen v primerih, ko ZDen to izrecno 
omogoča. 

Denacionalizacijo v obliki odškodnine ureja člen 42 ZDen. V petem 
odstavku določa smiselno uporabo drugih odstavkov tega člena 
tudi za premičnine iz 17. člena, ki jih ni mogoče vrniti, in za druge 
podržavljene premičnine. Glede na to, da 17. člen izrecno določa, 
kateri predmeti se vračajo v naravi, pomeni peti odstavek 42. 
člena, v delu, ki se nanaša na "druge podržavljene premičnine", 
da je za druge premičnine edina oblika denacionalizacije 
odškodnina. Smiselna uporaba določb 42. člena glede premičnin 
iz 17. člena pa pomeni denacionalizacijo v obliki odškodnine le, če 
teh premičnin ni mogoče vrniti v naravi, in ker zakon 
upravičencem do vračila teh premičnin ne daje možnosti izbire 
oblike denacionalizacije, ti upravičenci za podržavljene premičnine 
ne morejo dobiti odškodnine, ki bi zaradi svoje premoženjske 
vrednosti pomenila vračanje premoženja v smislu ZDen. 

Ker tretji odstavek 17. člena ZDen ne ureja pravnega razmerja 
med ustanovami iz drugega odstavka 17. člena in 
denacionalizacijskimi upravičenci, oziroma upravičencem ne 
omogoča izbire oblike denacionalizacije, je v nasprotju z drugim 
odstavkom 14. člena ustave. 

Iz same narave teh predmetov pa izhaja možnost, da bi 
posameznika lahko zadovoljilo zgolj tormalno priznanje lastništva. 
Tudi vrnitev gole lastninske pravice na tovrstnih predmetih namreč 
lahko za posameznika pomeni tisto odškodovanje, ki ga od 
denacionalizacije pričakuje. Ta določba torej ni v nasprotju z ustavo 
zato, ker določa kot obliko denacionalizacije vrnitev gole 
lastninske pravice, temveč zato, ker interesa za pridobitev gole 
lastninske pravice ni mogoče pripisati vsem upravičencem 
oziroma pravnim naslednikom, ki od denacionalizacije praviloma 
pričakujejo vrnitev premoženja tako, kot upravičenci do 
denacionalizacije drugih stvari. Glede nato, daje vračilo premičnin, 
ki so sestavni deli zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih 
ustanov, v last in posest, izključeno na podlagi drugega odstavka 
17. člena, bi se razveljavitev tretjega odstavka 17. člena nanašala 
le na izključitev vrnitve lastninske pravice, kar bi pomenilo, da 
vračilo premičnin iz drugega odstavka 17. člena v naravi ne bi bilo 
mogoče. Tako bi bila odškodnina edina oblika denacionalizacije 
teh premičnin. Taka razveljavitev pa bi posegla v interese tistih 
upravičencev, ki bi se zadovoljili tudi z načinom denacionalizacije, 
kot ga določa tretji odstavek 17. člena ZDen. 

Ustavno sodišče je zato naložilo zakonodajalcu, da uredi vračanje 
predmetov iz drugega odstavka 17. člena ZDen tako, da bo 
denacionalizacija teh premičnin za vse upravičence do 
denacionalizacije pomenila vračanje podržavljenega premoženja. 

Predlagana sprememba 3. odstavka 17. člena, ki določa, da ima 
upravičenec do denacionalizacije premičnin iz drugega odstavka 
17. člena pravico izbire med vrnitvijo gole lastninske pravice in 
plačilom odškodnine, tako pomeni tako uskladitev zakona v smislu 
predmetne ustavne odločbe, saj možnost izbire načina 
denacionalizacije premičnin iz drugega odstavka 17. člena tako 
za vse denacionalizacijske upravičence pomeni vračanje 
podržavljenega premoženja. 

Na ta način omogočeno vračanje podržavljenega premoženja je 
tudi v skladu z drugim odstavkom 14. člena ustave, ker omogoča 
vrnitev premoženja tako tistim, ki jim odškodovanje pomeni že 
vrnitev gole lastninske pravice na tovrstnih kot tudi tistim, ki od 
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denacionalizacije praviloma pričakujejo vrnitev premoženja tako, 
kot upravičenci do denacionalizacije drugih stvari. 

b) 
Tudi predlagana sprememba 54. člena ZDen predstavlja manj 
zahtevno uskladitev z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) - 
po katerem je področje varstva narave in naravne dediščine 
prešlo v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor, varstvo 
kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne 
dediščine pa je ostalo v pristojnosti Ministrstva za kulturo - ki 
dosledno razmejuje pristojnosti tudi na področju denacionalizacije. 
Področji naravne in kulturne dediščine sta sedaj urejeni v dveh 
različnih zakonih: v zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 56/99) in v zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 7/99). S prenosom pristojnosti na področju varstva naravne 
dediščine so z Ministrstva za kulturo na Ministrstvo za okolje in 
prostor prešli tudi strokovnjaki s tega področja, tako da so v 
Ministrstvu za okolje in prostor zagotovljeni vsi pogoji za 
opravljanje upravnih in s tem povezanih strokovnih funkcij na tem 
področju. Ministrstvo za okolje in prostor je že sedaj na podlagi 
247. in 248. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju-(Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) 
prvostopni organ za odločanje o zahtevah za vrnitev 
nepremičnega premoženja nosilcev obveznega socialnega 
zavarovanja delavcev, ki je bilo po 9. maju 1945 brez nadomestila 
podržavljeno ali neodplačno prenešeno na uporabnike izven 
sistema socialnega zavarovanja. Citirani določbi prejšnjega 
zakona se skladno z določilom 447 člena novega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 196/ 
99) uporabljata v denacionalizacijskih postopkih do zaključka 
postopkov vračanja tega premoženja. Ministrstvo za okolje in 
prostor pa je tudi drugostopni organ, ki odloča o pritožbah zoper 
odločbe o zahtevah za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih 

hiš, poslovnih prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč, ki 
jih izdajajo upravne enote. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZDen se ne posega 
v temeljna načela zakona, niti v njegov temeljni namen, to je 
poprava krivic tako, da se upravičencem vrne podržavljeno 
premoženje, in sicer v naravi (2. člen ZDen), če pa to ni mogoče, 
pa z odškodnino v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih 
papirjev ali v denarju. 

3. Finančne posledice zakona 

Predlagana sprememba 17. člena ZDen bo lahko imela finančne 
posledice, ki bodo odvisne od tega, v koliko primerih bodo 
upravičenci zahtevali vrnitev plačilo odškodnine za podržavljene 
premičnine, ki so predmeti kulturne in naravne dediščine in so 
sestavni del zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih 
ustanov. 

Predlagana sprememba 54. člena ZDen ne bo imela finančnih ali 
drugih posledic za organizacijo Ministrstva za okolje in prostor. 

4. Razlogi za izdajo zakona po skrajšanem postopku. 

Predlagane spremembe in dopolnitve ZDen pomenijo uskladitev 
ZDen z odločbo ustavnega sodišča oziroma z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, s čimer so podani 
razlogi iz 3. in 4. alineje 1. odstavka 204a. člena poslovnika 
Državnega zbora, zaradi česar je po oceni predlagatelja predlog 
za skrajšani postopek utemeljen. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o denacionalizaciji (Ur. list RS/I št. 27/91,50/92 - odločba 
US, 13/93 - odločba US, 31/93 - odločba US, 24/95 - odločba US, 
20/97 - odločba US, 23/97 - odločba US, 65/98 - spremembe in 
dopolnitve, 76/98 - odločba US, 60/99 - odločba US) se v tretjem 
odstavku 17. člena besede: "se vrne lastninska pravica." 
nadomestijo z besedami: "se, po izbiri upravičenca, vrne 
lastninska pravica ali zanje plača odškodnina." 

2. člen 

V 54. členu se v 3. točki prvega odstavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: "kadar so te stvari zavarovane po predpisih o 
varstvu kulturne dediščine;" 

V prvem odstavku 54. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi: 
"4. ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, o denacionalizaciji 
stvari iz prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega 
odstavka 18. člena tega zakona, kadar so te stvari zavarovane 
po predpisih o ohranjanju narave." 

3 člen 

Sodni in upravni postopki, ki do uveljavitve tega zakona še niso 
pravnomočno končani, se končajo po določbah tega zakona. 
Procesna dejanja, ki so že bila opravljena, se ne ponavljajo. 

4. člen 

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

k 1. členu: 

Predlagana sprememba in dopolnitev je uskladitev z Odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, in pomeni, da ima 
upravičenec do denacionalizacije premičnin iz drugega odstavka 
17. člena pravico izbire med vrnitvijo gole lastninske pravice in 
plačilom odškodnine. Možnost izbire načina denacionalizacije 
premičnin iz drugega odstavka 17. člena za vse 
denacionalizacijske upravičence pomeni vračanje podržavljenega 
premoženja. Predlagana sprememba tretjega odstavka 17. člena 
torej pomeni, da so tudi upravičenci do denacionalizacije premičnin 
iz drugega odstavka 17. člena v enakem položaju z upravičenci, 
ki so jim bile podržavljene druge vrste premoženja, ker omogoča 
upravičencem izbiro oblike denacionalizacije. Na ta način 
omogočeno vračanje podržavljenega premoženja je tudi v skladu 
z drugim odstavkom 14. člena ustave, ker omogoča vrnitev 
premoženja tako tistim, ki jim odškodovanje pomeni že vrnitev 
gole lastninske pravice na tovrstnih kot tudi tistim, ki od 
denacionalizacije praviloma pričakujejo vrnitev premoženja tako, 
kot upravičenci do denacionalizacije drugih stvari. 

k. 2. členu: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, po katerem je 
področje varstva narave in naravne dediščine prešlo v pristojnost 
Ministrstva za okolje in prostor, varstvo kulturne dediščine in 
kulturnih vrednot na področju naravne dediščine pa je ostalo v 
pristojnosti Ministrstva za kulturo, in pomeni dosledno 
razmejevanje pristojnosti med Ministrstvom za okolje in prostor 
in Ministrstvom za kulturo tudi na področju denacionalizacije. 

k 3. členu: 

Določilo tega člena omogoča, da bo predlagano spremembo moč 
upoštevati v vseh sodnih in upravnih postopkih, ki do uveljavitve 
teh sprememb ZDen še niso pravnomočno končani. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

17. člen 

Premičnine se vračajo le, če gre za predmete kulturne, 
zgodovinske ali umetniške vrednosti. 

Premičnine iz prejšnjega odstavka, ki so po predpisih o varstvu 
naravne in kulturne dediščine predmeti kulturne in naravne 
dediščine, se vrnejo v last in posest le, če niso sestavni del zbirk 
javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov. 

Na premičninah, ki so sestavni del zbirk iz prejšnjega odstavka, 
se vrne lastninska pravica. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vračajo tudi 
premičnine večje vrednosti, predmeti ali skupine predmetov 

osebne rabe upravičencev oziroma predmeti posebne 
priljubljenosti upravičencev ali njihovih pravnih naslednikov. 

54. člen 

O zahtevah na prvi stopnji odločajo: 

1. upravne enote; 
2. ministrstvo, pristojno za finance, o denacionalizaciji 

premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, 
podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona; 

3. ministrstvo, pristojno za kulturo, o denacionalizaciji stvari iz 
prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 
18. člena tega zakona. 

Načelniki upravnih enot ustanovijo strokovne komisije ter imenujejo 
njihove člane. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1). Naslov predloga akta: 

"Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji" - skrajšani postopek; EVA 2000 - 2011 - 
0018" 

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

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

"V "Evropskem sporazumu o pridružitvi" nI določb, ki bi se 
nanašale na predloženo gradivo." 

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

"Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja 
predložen zakon." 

c.) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

"NI razlogov 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 predložen zakon, 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): 

"Ker nI predvidena uskladitev, nI rokov za uskladitev." 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

"Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog 
sprememb In dopolnitev zakona, ki bi bili obvezujoči za 
našo državo, nI." 

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

"Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji nI preveden v noben drug tuj jezik" 

7.)Sodelovanie 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 zakona nI povezana z državnim programom za 
prevzem pravnega reda ES" 

Nives MARINŠEK, l.r. Barbara BREZIGAR, l.r. 
državna sekretarka ministrica 
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Predlog zakona o 

RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1) 

- EPA 860 - II - tretja obravnava 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve 

Številka: 700-04/93-17/27 
Ljubljana, dne 28.6.2000 

Na podlagi prvega odstavka 195. člena poslovnika Državnega 

zbora je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravil 
celovito besedilo za tretjo obravnavo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU 
(ZRacS-1) 

Namestnica sekretarja: 
Tina Bitenc-Pengov, l.r. 

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. 

3. člen 
(poslovnik računskega sodišča) 

(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. 

4. člen 
(smiselna uporaba drugih zakonskih določb) 

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. 

(3) V poročilo Iz drugega odstavka tega člena morajo biti 
podani podatki o ukrepih Iz enajstega In štirinajstega 
odstavka 29. člena, podatki o ukrepih Iz 30. člena in 
podatki o ukrepih Iz 38. člena tega zakona. 
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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. 

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 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. 

(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. 

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. 
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega 

sodišča; 
5. če ne ravna v skladu s tem zakonom in prisego. 

(2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen in mu 
preneha mandat z dnem, ko državni zbor ugotovi nastop 
razloga iz 1., 2., 3., 4. ali 5. 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 soglasju 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, je generalni državni revizor in predstojnik 
računskega sodišča. 
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(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. 

13. člen 
(namestnika predsednika računskega sodišča) 

(1) Namestnik predsednika računskega sodišča opravlja naloge 
generalnega državnega revizorja na podlagi pooblastila 
predsednika računskega sodišča. Eden od namestnikov 
predsednika računskega sodišča |e poleg drugih nalog 
zadolžen za področje lokalne samouprave. 

(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 devetih 
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. Za področje revidiranja lokalne samouprave 
predsednik računskega sodišča lmenu|e posebnega 
vrhovnega državnega revizorja. 

(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 devetih 
let. 

(4) Sekretar računskega sodišča: 
1. usklajuje delo podpornih služb računskega sodišča; 
2. vodi poslovanje računskega sodišča; 
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; 
6. z opravljanjem kakršnekoli pridobitne dejavnosti. 

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

(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. 

(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, kijih 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: 
- da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 
- da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na 
podlagi koncesije; 
- 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: 
- da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 
- 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). 

(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: 
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1. daje priporočila med izvajanjem revizije in v poročilu iz 28. 
člena tega zakona; 

2. lahko daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil 
in drugih predpisov; 

3. lahko sodeluje na posvetih In sem!nar|ih o javno 
finančnih vprašanjih; 

4. podaja predloge v poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega 
zakona; 

5. daje priporočila o javnoflnančnlh vprašanjih. 

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. 

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 sedmega 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 
(predrevizijska poizvedba) 

(1) Računsko sodišče lahko pred uvedbo revizije zahteva 
od uporabnika javnih sredstev takoj vsa obvestila, ki se 
mu zdijo potrebna; knjigovodske listine, podatke In 
drugo dokumentacijo in opravi druge poizvedbe, ki so 
potrebe za načrtovanje ali Izvajanje revizije. 

(2) Zahteva za predložitev podatkov mora biti Izvršena v 8 
dneh po vročitvi. 

27. člen 
(začetek revizijskega postopka) 

(1) Računsko sodišče uvede revizijo s sklepom o Izvedbi 
revizije. 

(2) Zoper sklep o Izvedbi revizije je dopusten ugovor. Ugovor 
prejemnik vloži v roku 8 dni po prejemu sklepa. 

(3) O ugovoru odloča senat računskega sodišča s sklepom 
tako, da ga zavrne, zavrže ali pa sprejme kot 
utemeljenega. 

(4) Ugovor je utemeljen, če se izkaže, da revizija nI v 
pristojnosti računskega sodišča. Zoper sklep o zavrženju 
ali zavrnitvi ugovora ni dopusten ugovor. 

(5) 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). 

(6) 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. 
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(7) 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. 

(8) Če se v 15 dneh po vročitvi sklepa o Izvedbi revizije 
pooblaščencem računskega sodišča s strani revidlranca 
onemogoči pričetek 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. 

(9) Nalog za predložitev listin mora biti izvršen v 8 dneh po vročitvi. 
Enako velja za vsako dopolnitev naloga. 

(10)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, razen, če zastopnik 
revidiranca v roku 3 dni po razčiščevalnem sestanku dokaže, 
da se ga ni udeležil iz opravičenih razlogov. 

(7) Na razčiščevalnem 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) Pojasnila iz 2. točke sedmega odstavka tega člena se lahko 
vključi v revizijsko poročilo. 

(10) Po razčiščevalnih sestankih pooblaščenec računskega 
sodišča preda pristojnemu članu osnutek revizijskega 
poročila z morebitnimi pripombami revidiranca. Prlsto|nl 
član pregleda revizijsko poročilo In pripombe In preveri 
ali so pripombe utemeljene In ali ugotovitve temeljijo 
na llstlnsklh dokazih In ali je bil postopek Izveden v 
skladu s standardi revidiranja. Po ocenitvi pripomb In 
ugotovitev Izdela predlog revizijskega poročila, ki ga 
vroči revidirancu v roku 15 dni od Izdaje predloga 
revizijskega poročila. 

(11) Revidiranec lahko vloži 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. 

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 preizkusi verodostojnost 
odzivnega poročila z revizijo. 

(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. 

(6) 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. 
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(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, ali v primeru kršitve petega, osmega in 
devetega odstavka 27. člena in petega odstavka 29. 
člena, 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. 

(13) Če računsko sodišče ugotovi, da nadzorni odbor 
lokalne skupnosti ne opravlja svojih nalog ali Jih ne 
opravlja ustrezno, predlaga njegovo razrešitev svetu 
lokalne skupnosti. 

(14) 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. 

(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 osnovne 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 do osnovne plače 
v višini 90 odstotkov plače, ki pripada vrhovnemu državnemu 
revizorju. 

(5) Za druge prejemke in pravice sekretarja računskega sodišča 
se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo te pravice za 
funkcionarje v državnih organih. 
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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 toliko kot plača po predpisih, s 
katerimi se določajo plače v državnih organih. Osnovna plača 
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. 

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 bila vročena zahteva 
za predložitev podatkov, ne izvrši zahteve pravočasno (drugi 
odstavek 26. člena), se njegovo odgovorno osebo kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo 500.000 tolarjev. 

(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 (peti, osmi in deveti 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 (štirinajsti 
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. 

(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; 
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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. 

(5) 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 
(plače namestnikov predsednika računskega 

sodišča) 

Namestnika predsednika računskega sodišča, ki sta bila 
Imenovana za člana računskega sodišča v skladu z zakonom 
Iz leta 1994, imata do izteka mandata pravico do plače, ki je 
enaka plači člana računskega sodišča po zakonu Iz leta 
1994 povečani za polovico razlike med plačo člana 
računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 in plačo 
predsednika računskega sodišča. 

44. člen (prej 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 naslov. 

45. člen (prej 44. člen) 
(začetek veljavnosti tega zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji, dne 23.6. 
2000, ob obravnavi predloga zakona o računskem sodišču 
(ZracS-1, EPA 860 - II, druga obravnava) sprejel sklep, da se 
tretja obravnava predloga zakona opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora je 
v skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika pripravil 
besedilo predloga zakona o računskem sodišču za tretjo 
obravnavo. Pri tem je v besedilo predloga zakona vključil vse 
amandmaje, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi, in sicer amandmaje 
k 5., 10., 13., 14., 15., 16., 21., 23., 26., 27., 28., 29., 34., 35., 36., 
38., 42. in za novi 42.a člen. 

Sekretariat je pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo 
popravil napačna sklicevanja na posamezne člene ozirome 
odstavke v predlogu zakona, do katerih je prišlo zaradi sprejema 
nekaterih amandmajev, in sicer v tretjem odstavku 5. člena 

("trinajstega"se nadomesti s "štirinajstega"), v enajstem odstavku 
29. člena ("tretjega, šestega in sedmega" se nadomesti s "petega, 
osmega in devetega"), v drugem odstavku 38. člena ("tretji, šesti 
in sedmi" se nadomesti s "peti, osmi in deveti") in v šestem 
odstavku 38. člena ("trinajsti" se nadomesti s "štirinajsti"). 
Sekretariat je popravil tudi napačno sklicevanje v petem odstavku 
24. člena ("šestega"se nadomesti s "sedmega"), zaradi sprejema 
amadmaja k 26. členu pa je v prvem odstavku 38. člena opravil 
terminološko uskladitev s besedilom 26. člena (besedo "nalog" je 
nadomestil z besedo "zahteva"). 

Poleg tega je sekrtariat opravil tudi nekaj manjših redakcijskih 
izboljšav besedila: 

v prvem odstavku 8. člena je črtal besedo "računskega", 
v petem odstavku 20. člena je številke pred alineami 
nadomestil s pomišljaji, 
v četrtem odstavku 27. člena je za besedo "zavrnitvi" dodal 
besedo "ugovora". 
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Predlog zakona o 

PRIJAVI PREBIVALIŠČA (ZPPreb) 

- EPA 1110 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 204-02/2000-2 
Ljubljana, 22.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 22.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 21. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14.4.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o prijavi prebivališča - druga 
obravnava. 

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

- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

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

za notranje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina zakona 

Ta zakon ureja način in postopek prijave in odjave stalnega in 
začasnega prebivališča, prijavo in odjavo gosta, vodenje registra 
stalnega prebivalstva ter posredovanje podatkov uporabnikom. 

2. člen 
Namen zakona 

Posameznik mora prijaviti stalno prebivališče in spremembo 
naslova stanovanja, odjaviti stalno prebivališče, če se za stalno 
odseli z območja Republike Slovenije, prijaviti začasni odhod z 
območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece, ter prijaviti 
in odjaviti začasno prebivališče. Stanodajalec mora prijaviti in 
odjaviti gosta ter prijaviti in odjaviti začasno prebivališče 
posameznika, kot določa ta zakon. 

3. člen 
Opredelitev izrazov 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. Posameznik je državljan Republike Slovenije ali tujec, ki mora 
po določbah tega zakona na območju Republike Slovenije izpolniti 
prijavno-odjavno obveznost. 

2. Prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, 
da v njem prebiva. Za Republiko Slovenijo je to občina, naselje, 
ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki in geokodo ter 
oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka. 

3. Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z 
namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče 
njegovih življenjskih interesov. 

Središče življenjskih interesov posameznika se presoja na podlagi 
njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, 
da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo 
tesne in trajne povezave, 

4. Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se 
posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali 
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B.3. Upravna usposobljenost 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru Sektorja za povezovanje trga 
dela in izobraževanje oblikovalo delovno skupino in sistemiziralo delovna mesta za 
Evropski socialni sklad. Za izvajanje priprav za sodelovanje v skladu je bila ustanovljena 
medresorska projektna skupina za Evropski socialni sklad, ki pripravlja organizacijske 
zasnove struktur in njihove pristojnosti. 

V obdobju od lanskega poročila so v sklopu Posebnega pripravljalnega programa za 
Evropski socialni sklad potekala usposabljanja v okviru seminaijev na nacionalni in 
regionalni ravni ter ena simulacijska igra. Namen seminarjev je povezati vse nacionalne 
regionalne in lokalne institucije, ki bodo po vključitvi pripravljale in izvajale projekte v 
okviru Evropskega socialnega sklada. 

V Sloveniji že delujejo potrebne institucije za pripravo zakonodaje na področju socialnega 
varstva in invalidnih oseb, javni zavodi, ki delujejo na področju rehabilitacije, zaposlovanja 
in socialnega varstva invalidov ter nevladne invalidske organizacije, ki postajajo 
pomemben člen pri izvajanju storitev varstva, vodenja in zaposlitev invalidov. V drugi 
polovici leta 1999 so bile tem organizacijam podeljene prve koncesije, na podlagi katerih 
so vstopile v mrežo javne službe socialno varstvenih storitev, Akcijski program 
zaposlovanja za leti 2000-2001 pa predvideva njihovo povezovanje v mreže, ki bodo 
dobile koncesijo za izvajanje zaposlovalne politike invalidov. 

Institucija, ki na nivoju vlade spremlja socialni položaj invalidov, sodeluje pri pripravi 
zakonov in vladne politike do invalidov ter daje strokovno podlago za njeno izvajanje je 
Urad Vlade RS za invalide. 

Javno zdravje 

t 
A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A. 1. Prenos zakonodaje 

S Sklepom št. 5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3.11.1999, s katerim se sprejemajo 
določila in pogoji za sodelovanje v programih Skupnosti na področju socialne politike in 
zdravstva (Ur.l. RS, št. 101/1999), je Republiki Sloveniji omogočeno sodelovanje v 
programih Evropske skupnosti za promocijo zdravja, boja proti raku, preprečevanja aidsa 
in drugih nalezljivih bolezni, odvisnosti od drog in enakih možnosti za moške in ženske. 

, A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Po sprejemu navedenega sklepa so se intenzivirale že začete priprave za sodelovanje 
oziroma vključitev Slovenije v skupne projekte z nosilci iz držav članic ter v evropske 
mreže, ki že delujejo na področju promocije in varovanje zdravja. Istočasno so bili za 
posamezne programe imenovani koordinatorje in predstavniki, ki so se aktivno udeleževali 
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sestankov in dela programskih odborov. V marcu 2000 je Republika Slovenija iz 
proračuna v celoti poravnala svoje finančne obveznosti za sodelovanje v programih 
javnega zdravja. V okviru programa za promocijo zdravja, obveščanja, izobraževanja in 
usposabljanja je Slovenija prijavila tri projekte, dva v okviru programa za boj proti raku, 
dva v okviru programa preprečevanja aidsa in drugih nalezljivih bolezni in v okviru 
programa odvisnosti od drog enega. Kljub težavam pri vključevanju v skupne projekte, ki 
so potekali že več let in se bodo predvidoma zaključili konec leta 2000, ko se iztečejo tudi 
programi skupnosti, so se slovenski predlagatelji uspešno dogovorili za sodelovanje s 
partnerji iz držav članic. Večina projektov je bila obravnavana na programskih odborih in 
pozitivno ocenjena, potrebne bodo le še manjše dopolnitve predložene dokumentacije. Za 
enega od projektov na področju preprečevanja aidsa pa že potekajo priprave na podpis 
pogodbe. Predvidevamo, da bodo sredstva iz slovenskega prispevka skoraj v celoti 
porabljena. 

V jeseni 1999 stekle aktivnosti za vključitev Republike Slovenije v Mrežo za 
epidemiološki nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Ministrstvo za zdravstvo je imenovalo 
slovenskega predstavnika v odboru te mreže, takoj ko bodo sprejete pravne podlage za 
sodelovanje držav kandidatk v mreži, pa bo imenovalo tudi institucijo, ki bo ^Hnlž^na za 
sporočanje podatkov in sodelovanje pri drugih dejavnostih mreže. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - "Zdravje za vse do leta 
2004" je bil sprejet v maju 2000. Nacionalni program na podlagi strateških usmeritev 
Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritev javno-zdravstvene politike na ravni 
Evropske unije ter ob upoštevanju zdravstvenega stanja prebivalstva v Sloveniji, 
opredeljuje pogoje za politiko krepitve zdravja, zmanjševanja razlik v možnostih za 
zdravje različnih skupin prebivalcev in krepitve osebne odgovornosti za zdravje. Posebno 
pozornost namenja zagotavljanju pravice do zdravega življenjskega okolja, iti omogoča 
najvišjo raven zdravja in blagostanja, dvigovanju kakovosti zdravstvenega varstva in 
razvoju raziskav v zvezi z zdravjem. 
V njem so opredeljeni način in ukrepi za uresničevanje teh usmeritev ob upoštevanju 
celovitega sistema zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih razmer v Sloveniji in 
vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Program vsebuje: 

f 

- primerjavo zdravstvenega varstva prebivalcev Slovenije z nekaterimi državami v 
Evropi, 

- strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, 
prednostna razvojna področja, 

- usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe, 
- spremljanje razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja in 
- odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva. 

6. julij 2000 125 poročevalec, št. 46 



- naslov, na katerega posameznika prijavlja oziroma odjavlja; 
- podatke iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka 
prejšnjega člena. 

Tujec iz tretjega odstavka tega člena mora pristojni policijski postaji 
. dati naslov, na katerega se prijavlja, in podatke iz drugega odstavka 

prejšnjega člena. 

Podatke iz šestega in sedmega odstavka tega člena sme pristojna 
policijska postaja hraniti največ šest mesecev od dneva prijave 
oziroma odjave posameznika, nato pa jih mora arhivirati. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za prijavo oziroma odjavo 
posameznikov, sprejetih na prenočišče ali počitek v visokogorskih 
kočah ali postojankah. 

11. člen 
Prijava pristojnemu organu 

Posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu, mora 
stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti pristojnemu organu v roku 
treh dni po njegovem sprejemu oziroma odhodu na obrazcu za 
prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja za tujca le v primeru, 
če ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. 

Stanodajalec iz prvega odstavka tega člena mora ob prijavi 
začasnega prebivališča dati pristojnemu organu podatke iz 
šestega odstavka 10. člena tega zakona. 

Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi 
začasnega prebivališča. 

12. člen 
Prijavna obveznost posameznika 

Posameznik, ki se nastani ali začasno prebiva izven naselja 
stalnega oziroma začasnega prebivališče v objektih, kot so 
počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, vendar ne v objektih 
oziroma pri stanodajalcih iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, 
mora pristojnemu organu prijaviti oziroma odjaviti začasno 
prebivališče, če namerava v tem naselju prebivati več kot 60 dni. 

Začasno prebivališče mora posameznik prijaviti v treh dneh od 
dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja za tujca le v 
primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki 
Sloveniji. 

Začasno prebivališča se prijavi oziroma odjavi na obrazcu za 
prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. 

Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča 
dati pristojnemu organu naslov začasnega prebivališča, na 
katerega se prijavlja, ter podatke iz 1., 2., 5., 6. in 11. točke 
prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Za prijavo začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe 
6. in 7. člena tega zakona. 

13. člen 
Prijava začasnega odhoda z območja Republike 

Slovenije in vrnitve v Republiko Slovenijo 

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Republike 
Slovenije za več kot tri mesece, mora svoj odhod prijaviti 
pristojnemu organu, preden odpotuje. 

Posameznik iz prejšnjega odstavka, ki se vrne v Republiko 
Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno 
prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih 
dneh po prihodu. 

Ob prijavi začasnega odhoda oziroma vrnitve mora posameznik 
dati pristojnemu organu podatke iz petega odstavka prejšnjega 
člena. 

Začasen odhod oziroma vrnitev se prijavi na obrazcu za prijavo 
začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma 
vrnitve v Republiko Slovenijo. 

Za prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije 
oziroma vrnitve v Republiko Slovenijo se smiselno uporabljajo 
določbe 6. in 7. člena tega zakona. 

14. člen 
Neobveznost prijave začasnega prebivališča 

Prijava začasnega prebivališča ni potrebna za posameznike: 
- ki se nastanijo v objektih ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo in Slovenske 
vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe; 
- ki se nastanijo v bolnišnici ali v drugem zdravstvenem zavodu 
zaradi zdravljenja; 
- ki so v zavodih za prestajanje kazni in prevzgojnih domovih; 
- ki se nastanijo v zatočiščih za žrtve nasilja v družini; 
- ki so pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, če na povabilo 
Republike Slovenije sodelujejo pri odpravljanju posledic naravnih 
nesreč; 
- ki se kot državljani, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti, zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega 
predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje, nastanijo v 
objektih organizacij, ki to službo ali usposabljanje izvajajo. 

15. člen 
Vodenje evidence gostov 

Stanodajalec mora voditi evidenco gostov, ki poleg zaporedne 
številke prijave vsebuje podatke iz drugega, tretjega oziroma 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona. 

V evidenco gostov se vpiše posameznik, ki se pri stanodajalcu 
nastani ali začasno prebiva. 

Za točnost podatkov, ki se vpisujejo v evidenco gostov, je 
odgovoren stanodajalec oziroma njegov pooblaščenec za 
evidentiranje podatkov v evidenco gostov. 

Pristojni organ v skladu z metodologijo iz prvega odstavka 16. 
člena tega zakona določi način vodenja evidence gostov in 
posredovanja podatkov iz nje. 
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Stanodajalec mora podatke iz evidence gostov hraniti eno leto od 
dneva vpisa posameznika v evidenco, nato pa uničiti na način, ki 
ga predpiše minister, pristojen za upravo. 

16. člen 
Metodologija vodenja podatkov v evidenci gostov 

Metodologijo vodenja podatkov v evidenci gostov in način 
posredovanja podatkov iz te evidence predpiše minister, pristojen 
za upravo. 

Stanodajalci morajo delavcem pristojnega organa in policistom 
omogočiti vpogled v evidenco gostov oziroma jim posredovati 
podatke iz nje. 

17. člen 
Trajanje in obnova prijave začasnega prebivališča 

Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ eno leto. 

V primeru daljšega začasnega prebivanja mora stanodajalec 
oziroma posameznik obnoviti prijavo začasnega prebivališča v 
roku osmih dni od preteka roka iz prejšnjega odstavka. 

Šteje se, da posameznik ni prijavljen, če po preteku enega leta v 
roku osmih dni ne obnovi začasnega prebivališča. 

IV. REGISTER STALNEGA PREBIVALSTVA 

18. člen 
Splošna določba 

Zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva 
vodita ministrstvo, pristojno za upravo, in pristojni organ register 
stalnega prebivalstva. 

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

Pristojni organ zbira osebne podatke neposredno od 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, in od 
stanodajalcev ali iz že obstoječih zbirk podatkov pristojnega 
organa in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo 
drugi upravljavci. 

Zaradi zagotavljanja točnosti podatkov v registru stalnega 
prebivalstva, so upravni in drugi državni organi, organi lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne ali fizične osebe, ki 
opravljajo vročanje spisov kot svojo dejavnost, ki ugotovijo, da 
posameznik stalno ali začasno nq prebiva na naslovu, ki ga je 
prijavil, dolžni o tem obvestiti pristojni organ. 

O zbiranju osebnih podatkov od stanodajalcev ali iz že obstoječih 
zbirk podatkov pristojni organ ni dolžan obvestiti posameznika, 
na katerega se ti podatki nanašajo. 

Stanodajalci zbirajo osebne podatke neposredno od 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo. 

Osebne podatke iz registra stalnega prebivalstva in evidenc po 
tem zakonu lahko uporabljajo delavci ministrstva, pristojnega za 
upravo, in pristojnega organa za opravljanje nalog Iz svojega 

delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, če gre 
za izvrševanje z zakonom določenih nalog, ter drugi uporabniki, 
ki so za njihovo pridobivanje pooblaščeni z zakonom, pisno 
privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, 
ali če gre za posredovanje podatkov v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, ali mednarodno pogodbo. 

19. člen 
Vodenje in vzdrževanje registra stalnega prebivalstva 

Pristojni organ vodi in vzdržuje register stalnega prebivalstva za 
svoje območje in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za upravo, 
ki vodi in vzdržuje register stalnega prebivalstva Republike 
Slovenije. 

Register iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke: 
- iz prvega odstavka 7. člena tega zakona; 
- iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona; 
- iz petega odstavka 12. člena tega zakona; 
- iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona; 
- o volilni pravici. 

V registru stalnega prebivalstva se vodi tudi evidenca 
gospodinjstev in vsebuje podatke iz 1., 2., 5., 6., 8., 9. in 11. točke 
prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Pristojni organ vodi register stalnega prebivalstva na centralnem 
računalniku, ki je neposredno povezan s centralnim registrom 
prebivalstva. 

Podatki o posameznikih, ki so umrli, bili izbrisani iz registra 
stalnega prebivalstva ali so se za stalno odselili z območja 
Republike Slovenije, se hranijo v registru stalnega prebivalstva 
še sto let po dogodku, nato pa se odstopijo v hrambo Arhivu 
Republike Slovenije. 

20. člen 
Posredovanje podatkov uporabnikom 

Pristojni organ, pri katerem je posameznik prijavil oziroma odjavil 
stalno ali začasno prebivališče, posreduje podatke iz drugega 
odstavka prejšnjega člena uporabnikom, ki jih potrebujejo za 
vzdrževanje registrov in evidenc iz svojega delovnega področja 
ali za odločanje v postopkih za izvajanje javnih pooblastil, če so 
za te podatke pooblaščeni z zakonom. 

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabnikom namesto 
pristojnega organa posreduje ministrstvo, pristojno za upravo. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se lahko posredujejo na 
obrazcih, magnetnih medijih, po elektronski pošti ali z neposredno 
računalniško povezavo, in sicer na način, ki ga določi minister, 
pristojen za upravo. 

Za posredovanje podatkov uporabnikom iz prvega odstavka tega 
člena z neposredno računalniško povezavo je potrebno 
predhodno soglasje ministra, pristojnega za upravo. 

21. člen 
Uporaba podatkov za povezovanje evidenc 

pristojnega organa 

Podatki iz registra stalnega prebivalstva se lahko uporabljajo tudi 
za povezovanje s podatki iz evidenc o vozilu, vozniškem 
dovoljenju, orožju, osebni izkaznici, potni listini in iz drugih evidenc, 
ki jih vodi pristojni organ. 
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V. NADZORSTVO 25. člen 

22. člen 
Nadzorni organi 

Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona opravljajo 
ministrstvo, pristojno za upravo, pristojni organ in policija. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

23. člen 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki: 
1. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, ki se nastani ali začasno 
prebiva v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu (prvi 
odstavek 9. člena); 
2. v predpisanem roku ne prijavi oziroma odjavi posameznika 
pristojni policijski postaji ali pristojnemu organu (prvi odstavek 10. 
člena in prvi odstavek 11. člena); 
3. v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma 
odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 10. 
člena); 
4. ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov (prvi 
odstavek 15. člena); 
5. v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov (tretji odstavek 15. 
člena); 
6. ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od 
dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan 
način (peti odstavek 15. člena); 
7. ne omogoči delavcem pristojnega organa in policistom vpogleda 
v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje 
(drugi odstavek 16. člena); 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

24. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, ki se nastani ali začasno 
prebiva v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu (prvi 
odstavek 9. člena); 
2. v predpisanem roku ne prijavi oziroma odjavi posameznika 
pristojni policijski postaji ali pristojnemu organu (prvi odstavek 10. 
člena in prvi odstavek 11. člena); 
3. v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma 
odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 10. 
člena); 
4. ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov (prvi 
odstavek 15. člena); 
5. v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov (tretji odstavek 15. 
člena); 
6. ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od 
dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan 
način (peti odstavek 15. člena); 
7. ne omogoči delavcem pristojnega organa in policistom vpogleda 
v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje 
(drugi odstavek 16. člena); 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1. ne prijavi stalnega prebivališča in spremembe naslova 
stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča (prvi in tretji odstavek 
6. člena); 
2. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, mlajšega od 18 let, ter 
posameznika, ki ni poslovno sposoben (drugi odstavek 6. člena); 
3. ne prijavi oziroma odjavi otroka v primeru izvrševanja roditeljske 
pravice (četrti odstavek 6. člena); 
4. v predpisanem roku ne prijavi stalnega prebivališča ali 
spremembe naslova stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča 
(peti odstavek 6. člena); 
5. se ne prijavi oziroma odjavi ali se v predpisanem roku ne prijavi 
oziroma odjavi pristojni policijski postaji (tretji odstavek 10. člena); 
6. ne prijavi oziroma odjavi ali v predpisanem roku ne prijavi oziroma 
odjavi začasnega prebivališča (prvi odstavek 12. člena); 
7. ne prijavi ali v predpisanem roku ne prijavi začasnega odhoda 
z območja Republike Slovenije oziroma vrnitve v Republiko 
Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v tukaj stalno 
prebival (prvi in drugi odstavek 13. člena). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Izvršilni predpisi 

Minister, pristojen za upravo, v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona predpiše: 
- obrazce za prijavo oziroma odjavo stalnega in začasnega 
prebivališča, za prijavo oziroma odjavo gosta ter za prijavo 
začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma 
vrnitve v Republiko Slovenijo; 
- metodologijo vodenja podatkov v evidenci gostov, način 
posredovanja podatkov iz nje in način uničenja evidence gostov; 
- način vodenja registra stalnega prebivalstva in evidence 
gospodinjstev ter 
- način posredovanja podatkov iz 20. člena tega zakona. 

27. člen 
Uskladitvena določba 

Pristojni organ mora vodenje registra stalnega prebivalstva in 
evidence gospodinjstev uskladiti in dopolniti z manjkajočimi podatki 
iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega zakona v roku treh 
let po njegovi uveljavitvi. 

Stanodajalci morajo način vodenja podatkov v evidenci gostov in 
posredovanja podatkov iz nje uskladiti z določbami tega zakona 
v roku enega leta po njegovi uveljavitvi. 

Do vzpostavitve evidence, ki bo vsebovala podatke o stavbah in 
stanovanjih, se podatki o prebivališču v Republiki Sloveniji 
spremljajo do ravni hišne številke z dodatkom k hišni številki 
oziroma do ravni drugačne prostorske identifikacije. 

28. člen 
Prenehanje veljavnosti zakonov in uporaba 

podzakonskih predpisov 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(Uradni list SRS, št. 6/83 in Uradni list RS, št. 26/90 in 11/91); 
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- Določba tretje alinee prvega odstavka 76. c člena Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93 
in 44/97); 
- Določbe prvega odstavka 84. člena, 2. in 3. točka 94. in 95. člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in besedilo 1. točke 94. 
člena istega zakona, ki se glasi" ki ga sprejme na prenočevanje 
ali tujca". 

Pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, 
način posredovanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, 
ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list RS, št. 
18/92), Pravilnik o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega 
prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona 

gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra 
stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 27/92) in Odredba o 
enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo 
ali brez nje (Uradni list RS, št. 52/94) ostanejo v veljavi in se 
uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, 
dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi tega zakona. 

29. člen 
Veljavnost 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 14.04.2000, 
obravnaval in sprejel predlog Zakona o prijavi prebivališča 
(ZPPreb) ■ prva obravnava. Predlagatelju je naložil, da pripravi 
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb) za drugo obravnavo, pri 
tem pa upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije. 

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki, ne pa tudi 
redakcijski popravki in jezikovne izboljšave. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
proučil pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije in besedilo predloga 
zakona za drugo obravnavo spremenil z naslednjim: 

V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, 
da je opredelitev pojma "gospodinjstvo"preohlapna je predlagatelj 
v 5. točki prvega odstavka 3. člena za besedama "prebivajo 
skupaj" dodal besedilo, ki se glasi "in skupaj porabljajo dohodke 
za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za 
stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.)". V nadaljevanju iste točke 
pa je za besedama 'le enote" dodal besedilo, ki se glasi "in sam 
porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb". 
Z določitvijo dodatnih kriterijev je predlagatelj v celoti upošteval 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. S tem je 
pojem gospodinjstva natančneje opredeljen, kar je pomembno 
predvsem zaradi tega, ker pripadnost gospodinjstvu pogosto 
služi kot osnova za pridobitev različnih pravic. 

V četrtem odstavku 7. člena je predlagatelj besedilo "Kot pravica 
se šteje" nadomestil z besedilom, ki se glasi "Kot dokazilo, da ima 
posameznik pravico do prebivanja na naslovu se šteje". Prav 

tako je predlagatelj v sedmem odstavku tega člena za besedama 
"navedenih podatkov" dodal besedilo, ki se glasi "oziroma 
posameznik ob prijavi stalnega prebivališča ne predloži dokazila 
iz četrtega odstavka tega člena," ter besedo "ugotovi" nadomestil 
z besedo "preveri", za besedilom "največ za 60 dni." pa piko 
nadomestil z vejico in dodal besedilo, ki se glasi "oziroma dokler 
ne ugotovi ali posameznik dejansko stalno prebiva na tem 
naslovu." S tem je predlagatelj v celoti upošteval pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, saj je iz besedila 
jasno razvidno, da ima posameznik pravico do stalnega prebivanja 
na naslovu, ki ga prijavlja le, če je lastnik, če ima sklenjeno najemno 
ali podnajemno pogodbo, pisno soglasje ipd. in to kot dokaz 
predloži pristojnemu organu. Z dopolnitvijo sedmega odstavka 
tega člena pa predlagatelj želi opredeliti način prijave stalnega 
prebivališča v tistih primerih, ko posameznik iz različnih razlogov 
(npr. lastnik stanovanja z njim noče skleniti najemne pogodbe, niti 
mu noče dati soglasja ipd.) ne more pridobiti dokazila o pravici do 
prebivanja na naslovu, kjer prijavlja prebivališče, čeprav na tem 
naslovu dejansko stalno prebiva. V takšnih primerih bi zavrnitev 
prijave pomenila, da številni posamezniki ne bi imeli prijavljenega 
stalnega prebivališča (bi "izpadli" iz registra stalnega prebivalstva) 
ali pa bi prijavljali "fiktivna" stalna prebivališča, na podlagi samo 
za ta namen sklenjenih najemnih pogodb ali danih soglasij. Vse to 
pa bi vodilo do nepopolnih ali celo napačnih podatkov v registru 
stalnega prebivalstva, ki predstavlja temeljni vir podatkov o stalnem 
in začasnem prebivališču, namenjen vsem državnim organom in 
drugim uporabnikom, ki imajo za zbiranje teh podatkov zakonsko 
pooblastilo. 

Predlagatelj je v tretjem odstavku 9. člena besedo "morajo" 
nadomestil z besedo "so" in tako v celoti upošteval pripombo 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

K 7. členu 

V prvem odstavku 7. člena se v 10. točki besedilo "1., 5. in 9." 
nadomesti z besedilom "1. in 5.". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave, pri čemer gre zgolj za črtanje 
točke 9., saj se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov 
uporabnikom, ki za to nimajo zakonske podlage, lahko nanaša le 
na posameznikovo ime in priimek (1. točka) ter njegovo stalno 
prebivališče (5. točka). 

K 12. členu 

V drugem odstavku 12. člena se za besedo "prebivališče" dodajo 
besede "iz prejšnjega odstavka". 

V tretjem odstavku 12. člena se za besedo "Sloveniji." pika črta in 
doda besedilo, ki se glasi "in pri pristojnem organu prijavljeno 
stalno oziroma začasno prebivališče. Tujec, ki ima veljavno 
dovoljenje za prebivanje, vendar v Republiki Sloveniji nima 
prijavljenega stalnega oziroma začasnega prebivališča pri 
pristojnem organu, mora pristojnemu organu začasno prebivališče 
prijaviti v roku treh dni od dneva naselitve, odjaviti pa pred 
odselitvijo." 

Obrazložitev: 

Ta amandma je potreben, da bi se zagotovilo enotno in celovito 
izvrševanje prijavno-odjavne obveznost posameznika v primeru 
prijave oziroma odjave začasnega prebivališča, tako za državljana 
Republike Slovenije kot tudi za tujca. Ker pa pri prijavi začasnega 
prebivališča tujca prihaja do posebnosti, ki so vezane na urejenost 
statusa tujca v Republiki Sloveniji, želi predlagatelj s tem 
amandmajem natančno opredeliti prijavno-odjavno obveznost za 
tiste tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za 
prebivanje in že prijavljeno prebivališče (bodisi stalno ali začasno) 
in za tisto skupino tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji veljavno 
dovoljenje za prebivanje, vendar pri nas nimajo prijavljenega 
stalnega oziroma začasnega prebivališča, kar pomeni, da 

začasno prebivališče prijavljajo prvič. Medtem, ko morajo državljani 
Republike Slovenije in tujci z že prijavljenim prebivališčem prijaviti 
začasno prebivališče pri pristojnem organu v roku treh dni, v 
kolikor nameravajo v nekem naselju prebivati več kot 60 dni, pa 
mora tujec, ki prvič prijavlja začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji le-tega prijaviti pri pristojnem organu v istem roku, ne 
glede na dolžino prebivanja v določenem naselju. Prav tako 
predlagatelj s tem odpravlja nejasnosti, do katerih bi, glede na 
različne situacije, lahko prišlo. 

K 21. členu 

V 21. členu se za besedama "pristojni organ" pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo, ki se glasi: "če je za te podatke pooblaščen 
z zakonom." 

Obrazložitev: 

Predlagatelj s tem amandmajem nedvoumno določa, da lahko 
pristojni organ, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 
zbrane osebne podatke iz registra stalnega prebivalstva uporablja 
tudi za povezovanje z drugimi evidencami, ki jih vodi, vendar le v 
primeru, ko je za uporabo oziroma vodenje določene evidence 
pooblaščen z zakonom. Prav tako je takšen način pretoka 
podatkov v skladu z načelom enkratnosti zajemanja podatkov, ki 
je predpogoj za učinkovito varstvo osebnih podatkov. 

K 28. členu 

V prvem odstavku 28. člena se v tretji alinee besedilo "prvega 
odstavka 84. člena, 2. in 3. točka 94." nadomesti z besedilom, ki 
se glasi:" drugega in tretjega odstavka 83. člena, prvega odstavka 
84. člena, 87. člena, 2. in 3. točke prvega odstavka 94. člena". 

Obrazložitev: 

Amandma je posledica spremembe 12. člena. S tem predlagatelj 
opredeljuje prenehanje veljavnosti tistih določb Zakona o tujcih, ki 
določajo prijavo začasnega prebivališča tujca. Celovito in enotno 
urejanje prijavo-odjavne obveznosti tako za državljane Republike 
Slovenije kot za tujce pa omogoča ne le organizacijo prijavno- 
odjavne službe pri pristojnem organu na enem mestu, temveč 
tudi odpravlja nepotrebno podvajanje prijavnih obrazcev (za prijavo 
državljana Republike Slovenije in tujca) ter s tem zmedo, dodatne 
stroške in neprimerljivost zbranih podatkov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o prijavi prebivališča. 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
0 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 $ predpisi es 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona smiselno in primerno 
upošteval dokumente Evropske unije, ki urejajo področje 
prebivališča: 

Resolucija Sveta Evrope (72) 1 z dne 18.1.1972 o 
standardizaciji pravnih pojmov "domicil" ter "prebivališče. 

Direktiva Sveta št. 68/360/EGS o odpravi omejitev gibanja in 
prebivanja v Skupnosti za delavce držav članic in za njihove 
družine. 

Neposredno so upoštevane tudi določbe: 
Okvirne konvencije Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin 
št. H (94) 10. 

Ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo bo mogoče na 
podlagi predlaganega zakona evidentiranje volilne pravice za 
državljane Evropske unije in tako izvajane določb: 

- Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6.12.1993, ki določa 
podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati 

na volitvah v evropski parlament za državljane unije, ki bivajo 
v državi članici, niso pa njeni državljani. 

Direktive Sveta 94/80/ES z dne 19.12.1994, ki določa 
podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati 
na občinskih volitvah za državljane unije, ki bivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani. 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

31.12.2001 

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

NE 

6.) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

NE 

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

/ 

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 dr. Peter Jambrek 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN 

UŽIVALCEV PRAVIC IZ 

POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA (ZIHEPIZ) 

- EPA 1168 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 191-05/2000-1 
Ljubljana, 29.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVARO- 
VANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi sklepa in stališč 49. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.5.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o matični evidenci zavarovancev 

in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja - druga obravnava. 

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

- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(Področje urejanja) 

1) S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki vsebuje podatke, ki 
so potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na način, kije predpisan s tem zakonom. 

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

2. člen 
(Upravljavec matične evidence) 

1) Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: zavod). 

2) Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evidence lahko zavod pooblasti drugo 
službo ali zavod. 

3) Določene prijave, odjave in prijave spremembe podatkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje sprejema prijavno-odjavna služba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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(v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Povračilo stroškov za vodenje prijavno-odjavne službe se 
uredi s pogodbo, ki jo skleneta zavod in ZZZS. 

3. člen 
(Pridobivanje podatkov) 

1) Upravljavec matične evidence pridobiva podatke od dajalca podatkov po tem zakonu oziroma 
od upravljavca zbirke podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov. 

2) Upravljavec matične evidence mora posredovati podatke iz matične evidence za vzpostavitev 
oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim organom in drugim 
uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih, nalog. Upravljavec matične 
evidence posreduje te podatke brezplačno. 

3) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih upravljavec matične evidence pridobiva 
podatke iz prvega odstavka tega člena, so dolžni posredovati vse dogodke, spremembe in 
popravke, ki vplivajo na podatke iz 8. člena tega zakona. 

4) Upravljavci zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za matično evidenco, so upravljavcu 
matične evidence dolžni posredovati podatke v predpisanih rokih in obliki ter brezplačno. 

4. člen 
(Metodološka načela) 

1) Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki jih določi minister, pristojen za 
delo, po predhodnem mnenju Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
SURS), zavoda, ZZZS in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
ZRSZ). 

2) Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnih nacionalnih standardih. 

3) Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem zakonom, vpisujejo v predpisane 
obrazce in vnašajo na sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov ter druga sredstva za vodenje 
evidenc. 

4) Podatki se v prijave podatkov vpisujejo oziroma vnašajo na podlagi evidenc, registrov in 
poslovne dokumentacije po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

5. člen 
(uporaba podatkov matične evidence) 

1) Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za izvajanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov zavoda. 

2) SURS, ZZZS in ZRSZ imajo pravico do podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca. Podatke 
lahko uporabljajo za oblikovanje registrov in za izvajanje statističnih raziskovanj. 
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3) Način uporabe podatkov matične evidence ne sme biti v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov. 

6. člen 
(Subjekti matične evidence) 

V matično evidenco se vnesejo podatki: 

- o osebah, ki so zavarovane (v nadaljnjem besedilu: zavarovanci) po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ("Uradni list RS, št. 106/99 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1); 

— o osebah, ki trenutno niso vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa jim je 
pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa oziroma jim je čas, ki so ga prebili v 
zavarovanju, vpisan v delovno knjižico ali v drugo javno listino; 

— o osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji na podlagi ZPLZ-1 oziroma po predpisih o nadomestilih za teijatve iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v tujini (v nadaljnjem besedilu: uživalci 
pravic); 

- o dajalcih podatkov in zavezancih za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavezanci). 

7. člen 
(Dajalci podatkov) 

Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, kijih vložijo naslednji poslovni subjekti 
in fizične osebe, ki imajo po tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
dajalci podatkov): 

- gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge Finančne organizacije, 
zadruge, državni organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni subjekti, 
(v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti); 

- zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu; zasebni 
delodajalci); 

- zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek; 

- upravljavec centralnega registra prebivalstva; 

- upravljavci matičnih knjig, 

- zavod; 

- ZRSZ; 
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— ZZZS; 

— zavodi za prestajanje kazni zapora; 

— Davčna uprava RS (v nadaljnjem besedilu: DURS); 

— stečajni upravitelji; 

— Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije; 

— centri za socialno delo. 

n. PODATKI MATIČNE EVIDENCE 

8. člen 
(Podatki o zavarovancih) 

O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: 

— priimek in ime; 

— enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO); 

— davčna številka; 

— naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, za tujino - še šifra države); 

— vrsta prebivališča (stalno, začasno); 

— državljanstvo; 

— številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno 
dovoljenje izdal, 

— poklic, ki ga opravlja; 

— šolska izobrazba; 

— stopnja strokovne izobrazbe; 

— stopnja strokovne usposobljenosti; 

ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni 
invalid vojne l. do VI. skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in 
sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, 
multiplo sklerozo in ekstrapiramidnimi obolenji; 
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— vrsta oziroma kategorija invalidnosti; 

— podlaga za zavarovanje; 

— datum prijave v zavarovanje; 

— datum in vzrok spremembe med zavarovanjem; 

— o delu, ki gaje zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem; 

— o pokojninski dobi; 

— plače oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani prispevki (v nadaljnjem besedilu: 
plača oziroma osnova); 

— število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca (samo polne 
ure); 

— število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (polne ure); 

— število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel plačo oziroma za katere so plačani prispevki 
od zavarovalne osnove; 

— število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel nadomestilo plače, ki se všteva v 
pokojninsko osnovo; 

— matična Številka poslovnega subjekta; 

— registrska številka zavezanca; 

— datum in vzrok prenehanja zavarovanja. 

9. člen 
(Podatki o uživalcih pravic) 

O uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov, ki 
so že zbrani v matični evidenci zavarovancev, še naslednji podatki: 

— vrsta pokojnine, člen predpisa, ki je bil podlaga za določitev pokojnine, zmanjšanje oziroma 
povečanje pokojnine, datum priznanja pravice do pokojnine; 

— datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in ponovnega začetka izplačevanja 
pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine; 

— vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter diagnoza; 

— datum ugotovitve invalidnosti; 

— pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavljajo pravice, na katero so 
preračunane plače; 
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- znesek pokojnine. 

10. člen 
(Podatki o uživalcih družinske oziroma vdovske pokojnine) 

O uživalcih družinske pokojnine in o uživalcih vdovske pokojnine se vnesejo v matično evidenco 
poleg podatkov, ki so že zbrani v matični evidenci zavarovancev, še naslednji podatki: 

— priimek in ime, EMŠO; 

— davčna številka; 

— sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine; 

— iz 8. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz 8. in 9. člena za umrlega uživalca 
pokojnine, po katerem imajo pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine; 

— datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine; 

— datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine, datum začetka 
izplačevanja družinske oziroma vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske 
oziroma vdovske pokojnine; 

— znesek družinske oziroma vdovske pokojnine. 

11. člen 
(Podatki o uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu) 

O uživalcih pokojnine, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu, se poleg podatkov iz 8., 9. 
oziroma 10. člena tega zakona navedejo še oznake posebnih predpisov, na podlagi katerih so 
pridobili oziroma po katerih jim je bila odmerjena pokojnina. 

12. člen 
(Podatki o uživalcih invalidnin) 

O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10. člena 
tega zakona še naslednji podatki: 

- vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare; 

~ datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve in datum prenehanja pravice do invalidnine; 
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— znesek invalidnine. 

13. člen 
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo) 

O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 8., 
9. oziroma 10. člena tega zakona še naslednji podatki: 

— vrsta dodatka za pomoč in postrežbo; 

— datum pridobitve in datum prenehanja pravice; 

— znesek dodatka za pomoč in postrežbo. 

14. člen 
(Podatki o uživalcih nadomestil na podlagi II. in 111. kategorije invalidnosti) 

O uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti se vnesejo v matično evidenco 
poleg podatkov iz 8. člena tega zakona Se naslednji podatki: 

— vrsta nadomestila; 

— osnova za odmero nadomestila; 

— datum pridobitve in datum prenehanja pravice; 

— znesek nadomestila; 

— datum ugotovitve invalidnosti; 

— vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter diagnoza. 

15. člen 
(Podatki o poslovnih subjektih) 

1) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci oziroma dajalci podatkov, se poleg registrske številke 
zavezanca vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: 

— ime poslovnega subjekta; 

— naslov sedeža; 
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— naziv dejavnosti; 

— šifra dejavnosti; 

— davčna številka zavezanca; 

— matična številka poslovnega subjekta, ki mu je dodeljena nadi registrska številka zavezanca 
glede na pripadnost enot v njeni sestavi registrski enoti zavoda; 

— matična številka poslovnega subjekta, ki je zavezan za plačilo prispevkov in se lahko razlikuje 
od matične številke poslovnega subjekta zavezanca za prijavo; 

— razvrstitev zavezanca (vrsta registra); 

— datum vpisa v sodni register; 

— datum začetka poslovanja; 

— registrska številka zavezanca; 

— številka žiro računa poslovnega subjekta, ki je zavezan za plačilo prispevka; 

— datum prenehanja poslovanja; 

— vzrok prenehanja poslovanja; 

— vrsta in danim spremembe v poslovanju; 

— datum izbrisa iz sodnega registra. 

2) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci za prijavo v zavarovanje in imajo registrsko številko 
zavezanca, se vodijo tudi podatki o poslovnih enotah poslovnega subjekta, kjer so zaposleni 
zavarovanci, in sicer: 

— ime poslovne enote v sestavi poslovnega subjekta; 

— naslov sedeža; 

— naziv in šifra dejavnosti. 

16. člen 
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek) 

O subjektih iz druge in tretje alinee 7. člena tega zakona, ki so zavezanci oziroma dajalci 
podatkov, se poleg registrske številke zavezanca za prispevek vnesejo v matično evidenco 
naslednji podatki. 

— priimek in ime; 
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— EMŠO; 

— naslov prebivališča v Republiki Sloveniji; 

— ime obrata oziroma poslovnega prostora; 

— naslov obrata oziroma poslovnega prostora; 

— naziv dejavnosti; 

— šifra dejavnosti; 

— matična Številka poslovnega registra; 

— davčna številka zavezanca; 

— razvrstitev zavezanca (vrsta registra); 

— žiro račun oziroma drug račun, preko katerega posluje; 

— katastrski dohodek oziroma drug dohodek iz kmetijske dejavnosti; 

— datum začetka poslovanja oziroma datum vpisa v register ali vpisnik, Če je predpisan; 

— registrska številka zavezanca; 

— datum prenehanja poslovanja oziroma datum izpisa iz registra ali vpisnika, če je predpisan; 

— vrsta in datum spremembe v poslovanju; 

— vzrok prenehanja poslovanja. 

17. člen 
(Določitev registrske številke zavezanca) 

1) Zavod določi zavezancem za prijavo v zavarovanje registrsko številko zavezanca. 

2) Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske izpostave (4 mesta), tekoče zaporedne 
številke registra (5 mest) in kontrolne številke (1 mesto). 
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III. UVEDBA IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE 

18. člen 
(Uvedba matične evidence) 

1) Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da se vanjo vnesejo podatki o zavarovancih na 
podlagi prijav v zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje. 

2) Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo matične evidence. 

3) Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na podlagi podatkov iz matične evidence 
zavarovancev ter odločbe o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

19. člen 
(Prijava v zavarovanje) 

Prijava v zavarovanje vsebuje naslednje podatke: 

- priimek in ime; 

- EMŠO; 

- davčna številka; 

- naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, za tujino - še šifra države); 

- vrsta prebivališča (stalno, začasno); 

- državljanstvo; 

- številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno 
dovoljenje izdal; 

- poklic, ki ga opravlja; 

- šolska izobrazba; 

- stopnja strokovne izobrazbe; 

- stopnja strokovne usposobljenosti; 

- podlaga za zavarovanje; 

- število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca (samo polne 
ure); 

- število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (polne ure); 

- registrska številka zavezanca; 
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- delovno razmerje, 

— izmensko delo. 

20. člen 
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi) 

Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva vložitve prijave v zavarovanje, se 
vnesejo v matično evidenco na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so pristojni organi 
ugotovili pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih javnih listin. 

21. člen 
(Vodenje matične evidence) t 

Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo: 

— podatki o osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca; 

— podatki o osebah, ki izgubijo lastnost zavarovanca; 

— podatki o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah, ki jih je zavarovanec dosegel v 
preteklem koledarskem letu, ter o nadomestilih plač oziroma osnov; 

— podatki o pričetku poslovanja zavezanca oziroma o vpisu v vpisnik ali register, če je določen z 
zakonom; 

— podatki o uživalcih pravic; 

— spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega člena. 

22. člen 
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidence) 

Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna: 

— za zavarovance iz 13. člena in iz prve alinee 14. člena ZPIZ-1 (zaposleni) za katere 
delodajalec izvršuje obveznosti po predpisih RS, ter za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-1 
(vajenci) - enota zavoda, na območju katere je sedež poslovnega subjekta oziroma poslovne 
enote, kjer zavarovanec dela; 

- za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, zaposlene pri zasebnem delodajalcu (zaposleni) - enota 
zavoda, na območju katere je sedež obrata, podružnice oziroma poslovnega prostora 
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delodajalca. Če zasebni delodajalec ne opravlja pridobitne dejavnosti oziroma poklicne 
dejavnosti oziroma nima ločenega obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje 
dejavnosti - enota zavoda, na območju katere ima zasebni delodajalec prebivališče; 

— za zavarovance iz prve alinee 14. člena ZPIZ-l, za katere delodajalci ne izpolnjujejo 
obveznosti po predpisih RS - enota zavoda, na območju katere je prebivališče zavarovanca; 

— za zavarovance iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-I (zaposleni) - enota zavoda, na 

območju katere je imel zavarovanec stalno prebivališče pred odhodom v tujino; 

— za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-l (samozaposleni) - enota zavoda, na območju katere je 
sedež obrata oziroma poslovnega prostora, v katerem zavezanec opravlja dejavnost. Cc 
samozaposleni nima ločenega obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti - 
enota zavoda, na območju katere ima zavezanec prebivališče; 

— za zavarovanec iz 16. člena ZPIZ-l (kmetje) in za zavarovance, ki so zaposleni na kmetiji - 
enota zavoda, na območju katere je enota DURS, pristojna za odmero in pobiranje davka od 
dohodka iz kmetijske dejavnosti; 

— za zavarovance iz 21. člena ZPIZ-l (vrhunski športniki in šahisti) - enota zavoda, na območju 
katere je telesnokulturna ali šahovska organizacija, v katero je zavarovanec včlanjen; 

— za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-l (brezposelni zavarovanci) - enota zavoda, na območju 
katere je enota ZRSZ, pri kateri je zavarovanec prijavljen; 

— za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje brez njihove volje ali krivde v času, ko so bili 
upravičeni do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, in za zavarovance iz 23. 
člena ZPIZ-l (upravičenci do starševskega dodatka) - enota zavoda, na območju katere je 
sedež centra za socialno delo, ki izplačuje nadomestilo oziroma starševski dodatek; 

— za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-l (zaporniki) - enota zavoda, na območju katere je zavod, 
kjer zavarovanec prestaja kazen zapora; 

— za prejemnike nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja - 
enota zavoda, na območju katere je enota ZZZS, ki zavarovancu izplačuje nadomestilo iz 
zdravstvenega zavarovanja; 

— za zavarovance iz 34. člena ZPIZ-l (osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno 
zavarovanje) - enota zavoda, na območju katere ima zavarovanec prebivališče; 

— za uživalce pravic - enota zavoda, pri kateri je uživalec uveljavil pravico iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
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IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE EVIDENCE 

23. člen 
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje) 

1) Za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, prve alinee 14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalec 
izvršuje obveznosti po predpisih v RS, in iz 20. člena ZPIZ-1 vložijo prijave v zavarovanje: 

a) poslovni subjekti; 

b) zasebni delodajalci: 

— v zvezi z opravljanjem dejavnosti (zasebniki); 

- izven dejavnosti, ki jo opravljajo (druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce). 

2) Za zavarovance, ki ostanejo v delovnem razmeiju po uvedbi stečajnega postopka nad 
poslovnim subjektom ali zasebnim delodajalcem, vloži prijavo v zavarovanje stečajni 
upravitelj. 

3) Zavarovanci iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1, iz 15. člena ZPIZ-1, iz 21.člena ZPIZ- 
l, kmetje - nosilci dejavnosti iz 16. člena ZPIZ-1 in zavarovanci iz 34. člena ZPIZ-1 sami 
vložijo prijavo v zavarovanje. 

4) Za člane kmečkega gospodarstva iz 16. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v zavarovanje nosilec 
kmetijske dejavnosti, ne glede na to ali je sam zavarovan na drugi podlagi. 

5) Za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-l vloži prijavo v zavarovanje ZRSZ. 

6) Za zavarovance iz 23. člena ZPIZ-1 in za zavarovance, ki jim je delovno razmerje prenehalo 
zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca 
v času prejemanja denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, vloži prijavo v 

zavarovanje pristojna enota centra za socialno delo. 

7) Za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v zavarovanje zavod za prestajanje kazni 
zapora, kjer je zavarovanec na prestajanju zaporne kazni. 

8) Za zavarovance, ki so uživalci denarnih nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja po 
prenehanju delovnega razmerja, vloži prijavo v zavarovanje pristojna enota ZZZS. 

9) Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje iz tega člena so dolžni zavarovancem vročiti 
kopijo prijave v zavarovanje. 
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24. člen 
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav) 

1) Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in druge 
prijave podatkov pri enoti zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence po tem zakonu, 
oziroma pri pooblaščenem organu na območju pristojne enote zavoda. 

2) Pri enoti zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za vlaganje prijav tudi prijavo 
sprememb podatkov oziroma sprememb med zavarovanjem. 

25. člen 
(Potrdilo in obvestilo o vloženi prijavi in odjavi) 

1) Vložniku prijave v zavarovanje, prijave spremembe med zavarovanjem in odjave iz 
zavarovanja potrdi vložitev prijave, spremembe oziroma odjave subjekt iz tretjega odstavka 2. 
člena tega zakona. 

2) Subjekt iz prejšnjega odstavka posreduje za vsakega zavarovanca podatke o prijavi v 
zavarovanje, o odjavi iz zavarovanja oziroma o prijavi sprememb med zavarovanjem pristojni 
enoti DURS zaradi obračunavanja, nadzora nad plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

26. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo poslovni subjekti in zasebni delodajalci) 

1) Zavezanci iz točke a) prvega odstavka ter iz drugega odstavka 23. člena tega zakona vložijo: 

- prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb v poslovanju; 

- prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega delavca, odjavo iz zavarovanja za 
vsakega delavca, ki mu preneha delovno razmeije in prijavo sprememb med zavarovanjem 
za vsakega delavca; 

- prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plačah in nadomestilih plače za vsakega delavca, ki 
je bil v preteklem koledarskem letu v delovnem razmerju, o vplačanih prispevkih, ter 
prijavo sprememb teh podatkov. 

2) Zavezanci iz točke b) prvega odstavka 23. Člena tega zakona vložijo: 

prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb v poslovanju; 
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prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega delavca, odjavo iz zavarovanja za 
vsakega delavca, ki mu preneha delovno razmerje, in prijavo sprememb med zavarovanjem 
za vsakega delavca. 

27. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za prispevek) 

Zavezanci iz tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega zakona vložijo: 

— prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb med poslovanjem; 

— prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem. 

28. člen 
(Prijave, ki jih vlaga ZZZS) 

ZZZS vloži: 

— prijavo podatkov za zavarovance iz osmega odstavka 23. člena tega zakona o zavarovalni dobi 
za obdobja, za katera je zavarovanec prejemal nadomestilo plače po prenehanju delovnega 
razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov; 

— prijavo podatkov o nadomestilih plače iz naslova zdravstvenega zavarovanja v obdobju po 
prenehanju delovnega razmeija, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov. 

29. člen 
(Prijave, ki jih vlaga ZRSZ) 

ZRSZ vloži za zavarovance iz petega odstavka 23. člena tega zakona: 

- prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in prijavo sprememb med 
zavarovanjem; 

- prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni dobi, doseženi v zavarovanju po 22. 
členu ZPIZ-1 v preteklem koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh 
podatkov. 
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30. člen 
(Prijave, ki jih viaga zavod za prestajanje kazni zapora) 

Zavod za prestajanje kazni zapora vloži za zavarovance iz sedmega odstavka 23. člena tega 
zakona: 

— prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in prijavo sprememb med 
zavarovanjem; 

— prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni.dobi, doseženi v zavarovanju po 24. 
členu ZP1Z-1 v preteklem koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh 
podatkov. 

31. člen 

(Prijave, ki jih vlaga stečajni oziroma likvidacijski upravitelj) 

Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj vloži: 

— odjavo iz zavarovanja za vse delavce, ki jim je zaradi uvedbe stečaja oziroma likvidacije 
prenehalo delovno razmeije; 

— prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem za 
vsakega delavca, kije sklenil delovno razmeije po uvedbi stečaja ali likvidacije; 

— prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih plače, o vplačanih prispevkih 
za vsakega delavca, ki je bil v delovnem razmerju do uvedbe stečajnega oziroma 
likvidacijskega postopka; 

— prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih plače, o vplačanih prispevkih 
za vsakega delavca, ki je bil v delovnem razmerju po uvedbi stečajnega oziroma 
likvidacijskega postopka. 

32. člen 
(Prijave, ki jih vlaga DURS) 

Za zavarovance iz točke b) prvega odstavka, tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega zakona 
vloži DURS prijavo podatkov o osnovi, zavarovalni dobi v preteklem koledarskem letu, o 
vplačanem prispevku ter prijavo sprememb teh podatkov. 
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33. člen 
(Prijave, ki jih vlaga zavod) 

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vioži zavod za uživalce nadomestil na podlagi 
preostale delovni zmožnosti: 

— prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem; 

— prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja v preteklem koledarskem letu ter 
prijavo sprememb teh podatkov. 

34. člen 
(Prijave, ki jih vlaga center za socialno delo) 

Center za socialno delo vloži za zavarovance iz šestega odstavka 23. člena tega zakona: 

— prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem; 

— prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni dobi, doseženi v preteklem 
koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov. 

35. člen 
(Prijave, ki jih vlaga Jamstveni in preživninski sklad RS) 

Jamstveni in preživninski sklad RS vloži za zavarovance, ki so po predpisih o Jamstvenem in 
preživninskem skladu RS pridobili pravico do nadomestila, prijavo podatkov o zavarovalni 
dobi, o nadomestilih plače in vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov. 

36. člen 
(Obvestilo o smrti) 

Organi, pristojni za vodenje matičnih knjig, so dolžni poslati zavodu obvestilo o vpisu smrti v 
mrliško knjigo. 

37. člen 
(Revizija prijav) 

1) Zavod je pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podatkov o zavarovancih in zavezancih 
oziroma dajalcih podatkov. 
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2) Dajalci podatkov so dolžni zavodu omogočiti vpogled v dokumentacijo, da preveri pravilnost 
prijavljenih podatkov. Pri opravljanju revizije mora dajalec podatkov revizoiju omogočiti 
vpogled v evidence, ki jih vodi po predpisih o evidencah na področju dela in v poslovno 
dokumentacijo po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

3) Za pravilnost prijavljenih podatkov odgovarjajo dajalci podatkov. 

38. člen 
(Ugotovitev plač oziroma osnov in zavarovalne dobe) 

1) Plače oziroma osnove in nadomestila plač oziroma osnov, ki so podlaga za ugotovitev 
pokojninske osnove, ter zavarovalno dobo ugotovi zavod v skladu s predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

2) Podatke o plačah oziroma osnovah in nadomestilih plač za zavarovance v delovnem razmerju 
navedejo dajalci podatkov v prijave, na podlagi z zakonom določenih evidenc oziroma 
poslovne dokumentacije po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

3) Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja prijav iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 
(Popravljanje prijav) 

Če zavod pri preveijanju podatkov iz prejšnjih dveh členov ugotovi, da prijava ni bila pravilno 
izpolnjena, zahteva od dajalca podatkov popravek v roku 30 dni od dneva vročitve zahteve. 

40. člen 
(Odločba o ugotovitvah revizije) 

1) Če se dajalec podatkov z ugotovitvami revizije ne strinja in podatkov ne popravi v roku iz 
prejšnjega člena, zavod po uradni dolžnosti ali na ugovor dajalca podatkov izda odločbo o 
ugotovitvah revizije. 

2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda enota zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence 
po 22. členu tega zakona. 
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41. člen 
(Sodno varstvo) 

Zoper odločbo zavoda iz prejšnjega člena je možno v 30 dneh od njene vročitve vložiti tožbo pri 
sodišču, kije pristojno za odločanje v sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

42. člen 
(Poprava podatkov po uradni dolžnosti) 

Če dajalec podatkov ne popravi podatkov v roku 30 dni po pravnomočnosti sodne odločbe iz 
prejšnjega člena oziroma v roku 30 dni po vročitvi odločbe iz 40. člena tega zakona, zoper katero 
ni bila vložena pritožba, zavod po uradni dolžnosti vnese v matično evidenco pravilne podatke. 

43. člen 
(Naknadna sprememba podatkov) 

1) Podatki, vneseni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta zakon, se lahko naknadno 
spremenijo v naslednj ih primerih: 

- če pristojni organ naknadno na predpisan način ugotovi spremembo podatkov; 

- če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca, zavarovalni dobi in plačah oziroma 
osnovah, ki so podlaga za izračun pokojninske osnove, vpisani v matično evidenco na podlagi 
lažnih listin; 

— če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da so v matično evidenco vpisani 
nepravilni, netočni ali nepopolni podatki; 

— v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem postopku lahko uporabijo izredna 
pravna sredstva. 

2) Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo na podlagi prijave o spremembi podatkov 
na način, določen s tem zakonom. 

44. člen 
(Subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov) 

Zavarovanci in uživalci pravic imajo pravico do varstva osebnih podatkov po določbah zakona o 
varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno. 
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V. LASTNOST ZAVAROVANCA 

45. člen 
(Nastanek zavarovalnega razmerja) 

1) Zavarovalno razmerje po tem zakonu je razmetje med zavodom in osebo, ki se vključi v 
zavarovanje na podlagi ZPIZ-1. 

2) Zavarovalno razmetje nastane po zakonu takoj, ko je vzpostavljeno pravno razmerje, ki je 
podlaga za zavarovanje. 

3) Nastanek pravnega razmetja sporoči zavodu zavezanec z vložitvijo prijave na predpisanem 
obrazcu. 

46. člen 
(Opredelitev lastnosti zavarovanca) 

1) Lastnost zavarovanca po tem zakonu ima vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
zavarovanje po ZPIZ-1 inje prijavljena v zavarovanje. 

2) Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 26. 
27. ali 28. člena ZPIZ-1. 

47. člen 
(Pridobitev lastnosti zavarovanca) 

Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave v zavarovanje: 

- osebe iz 13. člena ZPIZ-1 in iz prve alinee 14. člena ZPIZ-1 - z dnem vstopa v delovno 
razmerje oziroma drugo pravno razmerje, v okviru katerega opravljajo delo za plačilo; 

- osebe iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1 - z dnem zaposlitve pri tujem delodajalcu v 
tujini oziroma z dnem vstopa v obvezno zavarovanje pri tujem nosilcu zavarovanja; 

- osebe iz prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1 - z dnem vpisa v vpisnik ali register, če je 
predpisan, oziroma z dnem začetka opravljanja pridobitne ali poklicne dejavnosti; 

- poslovodni delavci zasebnih družb, ki niso obvezno zavarovani na drugi podlagi - z dnem 
vpisa v sodni register, 

- družbeniki zasebnih družb iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 - s prvim dnem naslednjega 

koledarskega leta po letu, za katero je prijavljen dohodek iz udeležbe v tej zasebni družbi, ki 
presega minimalno plačo; 
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— osebe iz 16. člena ZPIZ-1 - z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti; 

— osebe iz 20. člena ZPIZ-l - s sklenitvijo učne pogodbe, na podlagi kateri se poklicno 

izobražujejo pri delodajalcu; 

— osebe iz 21. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve statusa vrhunskega športnika oziroma šahista; 

— osebe iz 22. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve pravice do denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti ali z dnem priznanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine; 

— osebe iz 23. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve pravice do starševskega dodatka; 

— osebe iz 24. člena ZPIZ-1 - z dnem začetka dela s polnim delovnim časom; 

— osebe iz sedme alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 - z dnem vpisa v evidenco 
brezposelnih oseb; 

— ostale osebe iz 34. člena ZPIZ-1 - z dnem vložitve prijave. 

48. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca, če prijava ni bila vložena v zakonitem roku) 

1) Osebe iz prejšnjega člena pridobijo lastnost zavarovanca z dnem, določenim v prejšnjem členu 
tudi, če prijava v zavarovanje ni vložena v rokih po tem zakonu. 

2) Če pravno razmeije, ki je podlaga za obvezno zavarovanje Se traja, pridobi oseba lastnost 
zavarovanca z dnem nastanka pravnega razmerja, sicer pa največ od dneva uveljavitve ZPIZ- 
1. 

49. člen 
(Ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca) 

Obstoj zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca sc ugotavlja, če: 

— ni vložena prijava v zavarovanje, pa je bilo vzpostavljeno pravno razmeije, na podlagi 
katerega po zakonu nastane zavarovalno razmeije; 

- ni vložena odjava iz zavarovanja, pa se ugotovi, da je prenehalo pravno razmerje, ki je bilo 
podlaga za zavarovalno razmeije; 

- je pristojni organ odklonil sprejem prijave v zavarovanje; 

— zavarovanec izpolnjuje pogoje za vključitev v zavarovanje, vendar je v zavarovanje prijavljen 
v nasprotju z določbo 25. člena ZPIZ-l. 
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50. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca) 

1) Postopek za ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca se uvede na 
zahtevo posameznika, po uradni dolžnosti ali na zahtevo delodajalca. 

2) Zavod odloči o lastnosti zavarovanca z odločbo. 

51. člen 
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini) 

Državljanu Republike Slovenije, ki je bil pokojninsko in invalidsko zavarovan pri tujem nosilcu 
zavarovanja v državi, s katero je sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju, zavod 
ta čas evidentira v matični evidenci ob uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja po ZPIZ-1. 

52. člen 
(Uporaba določb o postopku) 

1) Za odločanje o zahtevi iz 50. člena tega zakona se uporabljajo določbe ZPIZ-1 o postopku za 
uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) Način dokazovanja lastnosti zavarovanca predpiše minister, pristojen za delo. 

53. člen 
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti) 

Zavod vloži prijavo v zavarovanje po uradni dolžnosti, če je bilo zavarovalno razmerje 
ugotovljeno z dokončno odločbo, pa zavezanec ni vložil prijave v zavarovanje v roku 8 dni od 
dokončnosti te odločbe. 

54. člen 
(Potrdila o izplačilih) 

Potrdila o izplačilih uživalcem pravic so javna listina. 

55. člen 
(Odjava po uradni dolžnosti) 

1) Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti: 
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— če je bilo z dokončno odločbo ugotovljeno prenehanje zavarovalnega razmerja oziroma 
lastnosti zavarovanca, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8 dni od 
dokončnosti te odločbe; 

— če na podlagi odločbe o ugotovitvi invalidnosti zavarovanec nima več pravice do 
zavarovanja, pa zavezanec ni vložil odjave v roku iz te odločbe; 

— če se v reviziji ugotovi, da je zavarovalno razmerje prenehalo z dnem prenehanja 
delovnega dovoljenja, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja. 

2) Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti tudi v primeru, če je za zavarovanca 
iz 15., 16. in 21. člena ZPIZ-1 pravnomočno ugotovljena I. kategorija invalidnosti oziroma 
z dokončno odločbo ugotovljeno, da ni več zmožen opravljati dejavnosti, na podlagi katere je 
obvezno zavarovan, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8 dni po 
pravnomočnosti oziroma dokončnosti odločbe o ugotovljeni invalidnosti. 

56. člen 
(Ničnost prijave v zavarovanje) 

1) Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali ponarejenih listin, je nična. 

2) Ničnost ugotovi zavod po uradni dolžnosti z odločbo. 

VI. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV V 

MATIČNO EVIDENCO 

57. člen 
(Roki za vložitev prijav podatkov) 

Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti v naslednjih rokih: 

- prijavo začetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja in prijavo spremembe v poslovanju 
zavezanca za prispevek - v roku 8 dni od dneva začetka poslovanja oziroma od dneva 
prenehanja poslovanja oziroma od dneva nastanka spremembe v poslovanju zavezanca za 
prispevek; 

— prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo spremembe med zavarovanjem - v 
roku 8 dni od dneva nastopa dela ali izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje, ali od izdaje 
odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma od dneva prenehanja dela ali zavarovanja, oziroma 
od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem; 
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— prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah ter prijavo 
podatkov o nadomestilih plač - najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto; 

— prijavo spremembe podatkov o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah in prijavo 
spremembe podatkov o nadomestilih plač - v roku 8 dni od dneva, ko je bila ugotovljena 
sprememba poslanih podatkov. Spremembe podatkov se prijavijo le, če gre za spremembe 
okoliščin, ki trajajo nad 90 dni; 

— prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe 
- v roku 8 dni od dneva, ko je postala odločba o pokojnihski dobi pravnomočna, oziroma od 
dneva, ko je pristojni organ skladno s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje 
zavarovalna doba s povečanjem; 

— prijavo smrti - v roku 8 dni od vpisa v mrliško knjigo. 

58. člen 
(Roki za vnos podatkov v matično evidenco) 

1) Za zavarovance se vnesejo v matično evidenco: 

— podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav sprememb med zavarovanjem - 
naslednji dan po prejemu prijave; 

— podatki iz prijav o plačah oziroma osnovah, nadomestilih plač in zavarovalni dobi, doseženi v 
preteklem koledarskem letu ter prijav o spremembah navedenih podatkov - v roku 60 dni od 
prejema prijave, najpozneje pa do konca tekočega leta za preteklo koledarsko leto; 

— podatki iz 39. člena tega zakona - naslednji dan po izteku roka za popravo podatkov; 

— podatki iz 42. člena tega zakona - naslednji dan po dokončnosti odločbe. 

2) Podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v roku 30 dni po dokončnosti 
odločbe o priznanju pravice. 
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VII. SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE 

59. člen 
(Rok za hrambo dokumentacije) 

1) Dokumentacijo, potrebno za uvedbo in vodenje matične evidence, se hrani najmanj 30 let, 
računano od dneva pridobitve pravic, ugotovljenih na njeni podlagi, vendar ne manj kot 10 iet 
od smrti uživalca pravic oziroma od prenehanja poslovanja zavezanca. 

2) Dokumentacija o osebah, o katerih se vodijo podatki v matični evidenci in ki niso pridobile 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se hrani najmanj 40 let, računano od 
zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco. 

60. člen 
(Uporaba mikrofilmov in fotokopij) 

1) Namesto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na mikrofilmih, če je z mikrofilmi 
zagotovljena reprodukcija prijave na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom. 

2) Za dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco, se lahko uporabi fotokopija prijave, ki 
jo overi zavod. 

61. člen 
(Uničenje dokumentacije) 

1) Po izteku rokov iz 59. člena tega zakona uniči dokumentacijo, ki je bila potrebna za uvedbo in 
vodenje matične evidence, strokovna komisija, ki jo imenuje zavod. Predsednik komisije je 
predstavnik Arhiva Republike Slovenije. 

2) Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne prijave po njihovem snemanju na mikrofilm 
ali vnosu na računalniški medij. 

62. člen 
(Roki za hranjenje zbirk podatkov) 

Zbirke podatkov matične evidence se hranijo 100 let od prejema zadnje prijave podatkov. 
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VIII. ZAVAROVANJE PODATKOV 

63. člen 
(Dolžnost varovanja uradne tajnosti) 

1) Podatki, ki jih po tem zakonu zavodu posredujejo dajalci podatkov in drugi podatki, ki jih 
zavod pridobi v zvezi z izvajanjem zavarovanja, sc štejejo za uradno tajnost, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

2) Za uradno tajnost po prejšnjem odstavku se ne šteje posredovanje podatkov uporabnikom v 
skladu z drugim odstavkom 5.člena tega zakona. 

3) Osebe, zaposlene v zavodu in osebe, ki občasno, na podlagi pogodbe, opravljajo določene 
posle za zavod, in ki pri svojem delu izvedo za vsebino osebnih podatkov zavarovancev in 
uživalcev pravic, morajo to varovati kot uradno tajnost. 

4) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka traja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja ali dela pri zavodu. 

64. člen 
(Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov) 

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov matične evidence in za notranji 
nadzor določi zavod s splošnim aktom. 

IX. ENOTNA METODOLOGIJA 

65. člen 
(Enotna metodologija) 

1) Za zagotovitev enotnega sistema vodenja evidenc na področju dela in socialne varnosti se pri 
vodenju evidenc uporabljajo enotna metodološka načela, enotni podatkovni standardi 
(obeležja, definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja 
statističnih poročil. 

2) Enotna metodološka načela in standarde za oblikovanje in vodenje podatkov ter obrazce za 
prijavo podatkov, ki so skupni za zavod, ZRSZ, ZZZS, DURS in SURS, določi minister, 
pristojen za delo, s soglasjem ministra, pristojnega za zdravstvo. 
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3) Za določitev metodoloških osnov statističnih raziskovanj in administrativnih zbirk podatkov je 
potrebno pridobiti predhodno mnenje SURS. 

4) Obrazce prijav, določene s tem zakonom, predpiše minister, pristojen za delo, v sodelovanju z 
zavodi in organi iz prejšnjih odstavkov. 

X. NADZORSTVO 

66. člen 
(Nadzor nad izvajanjem zakona) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja minister, pristojen za delo. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

67. člen 

l) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek poslovni subjekt in 
zasebnik, ki zaposluje delavce: 

— če ne vloži prijave začetka poslovanja, prijave prenehanja poslovanja ali prijave spremembe v 
poslovanju poslovnega subjekta oziroma zasebnega delodajalca ali, če jo vloži po izteku 
predpisanega roka (prva alinea 57. člena); 

— če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med 
zavarovanjem ali, če jo vloži po izteku predpisanega roka (druga alinea 57. člena); 

— če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in ugotovljenih plačah oziroma 
osnovah ter nadomestilih plač, ali če jo vloži po izteku predpisanega roka (tretja alinea 57. 
člena); 

— če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah ter 
nadomestilih plač ali, čc jo vloži po izteku predpisanega roka (četrta alinea 57. Člena); 

— če zavarovancu ne izroči kopije prijave v zavarovanje (deveti odstavek 23. Člena); 

— če v prijavah iz prejšnjih alinei tega odstavka sporoči napačne podatke, 

— če ne popravi podatkov v roku iz 39. člena tega zakona. 
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2) 2 denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev sc kaznuje zasebni delodajalec, ki zaposluje od 
enega do pet delavcev in stori prekršek iz prve, druge, pete ali šeste alinee prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek dajalec podatkov, ki 
pooblaščeni osebi zavoda pri preveijanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči 
vpogleda v evidence, ki jih vodi po predpisih o evidencah na področju dela, registre in 
poslovno dokumentacijo po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

4) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje samostojni zavezanec za prispevek, ki 
stori prekršek iz prve, druge ali šeste alinee prvega odstayka tega člena. 

5) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pri poslovnemu 
subjektu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

6) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v 
nasprotju z 63. členom tega zakona. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

68. člen 
(Uporaba prejšnjih predpisov) 

1) Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega 
zakona, se bo vodila dalje na način, ki ga določa ta zakon. 

2) Do izdaje izvršilnih predpisov iz 65. člena tega zakona se uporabljajo predpisi, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

3) Lastnost zavarovanca se ugotavlja največ od 1.4. 1992 dalje. 

69. člen 
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu) 

Zavod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem zakonu v roku treh let od uveljavitve 
tega zakona. 
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70. člen 
(Prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, Št. 45/95). 

71. člen 
(Začetek veljavnosti) . 

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

Državni zbor RS je na 49. izredni seji dne 31.5.2000 obravnaval in sprejel predlog zakona o 
matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v prvi obravnavi. 

Državni zbor RS jc sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga 
besedila za drugo obravnavo ter naložil predlagatelju, da ob pripravi besedila predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, prouči 
ustreznost besedila 5.člena predloga zakona ter prouči 70. člen predloga ter predvidi, da z dnem 
uveljavitve tega zakona ne preneha veljati določba starega zakona o obveznem pošiljanju prijave 
v vednost zavarovancu oziroma delavcu, dokler ne začne veljati novi zakon o delovnih razmerjih. 

V skladu s sprejetimi sklepi je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog tako, daje: 

- v drugem odstavku 5. člena črtala besedo "individualnih", s čimer je upoštevala pripombo 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki je menil, da je potrebno omiliti zakonska 
pooblastila, ki omogočajo pridobivanje in uporabo podatkov iz matične evidence tudi za druge 
namene ter potrebe. V skladu z razpravo na matičnem delovnem telesu pa je bil črtan tudi 
tretji odstavek tega člena. 

- v drugi alinei 6. člena je bilo besedilo popravljeno tako, da se precizira da gre za osebe, ki, 
trenutno niso vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

- v drugi alinei 19. člena je opravljena redakcija tako, da se uporabi le kratica EMŠO. 

- v skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve so popravljene tudi 
kazenske določbe. 

V zvezi s stališčem matičnega delovnega telesa, po katerem naj Vlada predvidi, da z dnem 
uveljavitve tega zakona nc preneha veljati določba zakona o obveznem pošiljanju prijave v 
vednost zavarovancu oziroma delavcu, dokler ne stopi v veljavo zakon o delovnih razmerjih, pa 
Vlada opozarja, da predlog zakona vsebuje tako določbo v devetem odstavku 23. člena, poleg 
tega pa neizročitev kopije prijave v zavarovanje tudi sankcionira v okviru prvega odstavka 67. 
člena zakona. Glede na to, daje obveznost zavezanca za vlaganje prijav v zavarovanje določena 
že v osnovnem delu besedila, prehodna določba ni potrebna. 

V predlogu zakona za drugo obravnavo so opravljeni tudi redakcijski popravki v besedilu 4., 5., 
20 ,21., 55., 58., 67..in 68. člena. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

AMANDMA K 8. ČLENU: 

V 19. alinei se za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: plača oziroma osnova)« doda 
besedilo »in letni znesek plačanega prispevka«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s tretjim odstavkom 203. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), po katerem so 
zavezanci za plačilo prispevka dolžni Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih. Predlagana določba 
predstavlja podlago za vpis navedenega podatka v matično evidenco. 

AMANDMA K 22. ČLENU: 

V tretji alinei se za besedami "za zavarovance Iz" doda besedilo "četrtega odstavka 13. 
člena in". 

Obrazložitev: 

Navedeno besedilo je potrebno vključiti, ker gre tudi v tem primeru za osebe, ki so na območju 
Republike Slovenije zaposlene pri mednarodnih organizacijah in ustanovah ter tujih diplomatskih 
in konzularnih predstavništvih. Razlika je le v tem, da gre v primeru zavarovancev iz četrtega 
odstavka 13. člena za tujce, določba prve alinee 14. Člena ZPIZ-1 pa se nanaša na slovenske 
državljane. 

AMANDMA K 23. ČLENU: 

V tretjem odstavku se v prvi vrstici za besedama "Zavarovanci iz" doda besedilo "četrtega 
odstavka 13. člena ZPIZ-1 in prve alinee 14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti po predpisih RS, zavarovanci iz". 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se omogoča zavarovancem, zaposlenim pri tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavništvih ter mednarodnih organizacijah in ustanovah, za katere delodajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti po predpisih RS, da sami vložijo prijavo v zavarovanje. 
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AMANDMA K 57. ČLENU: 

1. V 2. alinei se na koncu doda naslednje besedilo: 
»Spremembe podatkov se prijavijo le, če gre za spremembe okoli&in, ki trajajo nad 
90 dni;«. 

2. V 4. alinei se črta sledeče besedilo: 
»Spremembe podatkov se prijavijo le, če gre za spremembe okoliščin, ki trajajo nad 
90 dni;«. 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski popravek, saj besedilo drugega stavka 4. alinee po vsebini sodi v 2. alineo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

n Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - druga obravnava 

2^ Skladnost predlog« altža z določbami "Evropskega »porazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma 0 pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 39. Člen (Uradni list RS, št 44/97 - Mednarodne pogodbe) 

b) V kakSuem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti; / 

31 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): 
Uredba 1408/71 o uporabi programov socialne varnosti za zaposlene, samozaposlcne in 
njihove družinske člane, ki sc gibljejo v Skupnosti 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 
ES (leto) Dan uveljavitve zakona 
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5) Ali «> Tgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v ilovenščino? PA 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri ierik? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih i tro ko vojakov (PHARE. TAIEX, Kombija ES. države gLanice 
ES, SIGMA. OECD« Univerza.J) NE 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES In upoštevanje roka 
za uskladitev Poglavie 2.2.2. Strukturne reforme, zap. Številka 15 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

ORGANIZACIJO 

SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA 0 

TRANZITU ZA KFOR (MOSAPK) 

-EPA 1215 -II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 803-05/98-16 
Ljubljana, 22.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 22. junija 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO 
SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA O TRANZITU ZA KFOR, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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: 

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve, 
- Janez Janša, minister za obrambo, 
- Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
Organizacijo severnoatlantskega pakta o tranzitu za KFOR, slovenskem jeziku glasi:" 
sklenjen v Bruslju dne 30. julija 1999. 

' Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju 
za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 
ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA 

O TRANZITU ZA KFOR 

Vlada Republike Slovenije, 

ki jo zastopa 

njegova ekscelenca g. Matjaž Šinkovec, veleposlanik, 
vodja Stalne misije Republike Slovenije pri Natu, 

Organizacija severnoatlantskega pakta, 

ki jo zastopa 

njegova ekscelenca g. Javier Solana, 
generalni sekretar Organizacije severnoatlantskega pakta 

Ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 
št. 1160 z dne 21. marca 1998, št. 1199 z dne 23. septembra 1998 
in št. 1203 z dne 24. oktobra 1998; 

ob upoštevanju Resolucije Varnostnega sveta ZN 1244 (1999) z 
dne 10. junija 1999, ki pozdravlja splošna načela o politični rešitvi 
kosovske krize, ki je bila sprejeta 6. maja 1999 (S/1999/516, 
Priloga 1 k resoluciji) in pozdravlja, da je Zvezna republika 
Jugoslavija sprejela načela iz 1. - 9. točke dokumenta, 
predstavljenega v Beogradu 2. junija 1999 (S/1999/649, Priloga 2 
k resoluciji), in strinjanje Zvezne republike Jugoslavije z njim; 

ob ugotovitvi, da Resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 (1999) z 
dne 10. junija 1999 na podlagi sedmega poglavja Ustanovne listine 
Združenih narodov določa namestitev civilnega in varnostnega 
osebja z ustrezno opremo na Kosovu, pod pokroviteljstvom 
Združenih narodov, in pozdravlja strinjanje Zvezne republike 
Jugoslavije v zvezi z njihovo prisotnostjo; 

ob ugotovitvi, da Resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 (1999) z 
dne 10. junija 1999 na podlagi sedmega poglavja Ustanovne listine 
Združenih narodov pooblašča države članice in ustrezne 
mednarodne organizacije, da vzpostavijo mednarodno varnostno 
prisotnost na Kosovu, kot je to določeno v 4. točki Priloge 2 
omenjene resolucije z vsemi potrebnimi sredstvi za izpolnjevanje 
nalog po devetem odstavku omenjene resolucije Varnostnega 
sveta ZN; 

odločeni, da rešita težke humanitarni razmere na Kosovu in 
poskrbita za varno in neovirano vrnitev vseh beguncev in 
razseljenih oseb na njihove domove; 

ob ugotovitvi, da je Republika Slovenija 18. decembra 1995 
ratificirala Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantskega 
pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir o 
statusu njihovih sil (PzM SOFA) in njegov Dodatni protokol; 

da bi izpolnili pogoje za primerno ureditev dostopa in tranzita čez 
ozemlje Republike Slovenije za Nato in Natovega osebja v okviru 
operacije 

sta se sporazumeli o naslednjem: 

1. V tem sporazumu: 

»Nato« pomeni Organizacijo severnoatlantskega pakta, njena 
pomožna telesa, njena vojaška poveljstva, posebej 
ustanovljena za namene operacije ter vse dele/enote držav 
članic Nata, ki predstavljajo kateri koli del teh sil ali podpirajo 
te sile, pod usklajenim poveljstvom Nata, ki delujejo v podporo 
operaciji, jo pripravljajo ter v njej sodelujejo; 

»Natovo osebje« pomeni vojaško, civilno in pogodbeno osebje, 
ki ga Nato oziroma njegove države članice, ki sodelujejo v 
operaciji, določijo ali najamejo ali je z njimi povezano, razen 
lokalno najetega osebja; 

»operacija« pomeni podporo, izvajanje, pripravo in sodelovanje 
Nata in Natovega osebja v zvezi z namestitvijo učinkovite 
mednarodne civilne in varnostne prisotnosti na Kosovu; 

»tranzit« pomeni vstop zaradi prehoda čez ozemlje Republike 
Slovenije po zraku, cesti, železnici ali notranjih vodnih poteh 
in prisotnost na ozemlju Republike Slovenije do takšne mere, 
kot je potrebna za tak prehod brez nepotrebne zamude. 

2. Vlada Republike Slovenije dovoli prost in neoviran tranzit čez 
ozemlje Republike Slovenije, vključno s slovenskim zračnim 
prostorom in teritorialnim morjem, po kopnem, železnici, 
cesti, vodnih poteh ali zraku za vse Natovo osebje in tovor, 
opremo, blago in kakršna koli sredstva, vključno s strelivom, 
ki ga Nato potrebuje za izvajanje operacije. 

3. Vlada Republike Slovenije po najnižjih možnih stroških 
zagotovi ali pomaga zagotoviti take zmogljivosti ali storitve, ki 
jih določi Nato in ki so potrebni za prost in neoviran tranzit. 

4. (i) Za blago, ki ga Nato po tem sporazumu prevaža v tranzitu 
čez slovensko carinskega območje se carinski nadzor 
izvaja v skladu z Natovim dokumentom - obrazec 302- 
ali popisom blaga, ki ga vsebuje vnaprejšnje obvestilo o 
tranzitu iz točke (iii) četrtega odstavka. 

(ii) Organi Republike Slovenije z vsemi primernimi sredstvi 
olajšajo premike vsega osebja, vozil in/ali dobav skozi 
pristanišča in letališča oziroma po železnici ali cestah. Za 
vozila, ladje in letala v tranzitu ni potrebno dovoljenje ali 
registracija niti komercialno zavarovanje. Nato lahko 
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uporablja letališča, železnico, ceste in pristanišča brez 
plačila dajatev, pristojbin, cestnin ali stroškov ali kakršnih 
koli drugih davščin. Natu se ne smejo zaračunati nobeni 
stroški za spremstvo katerega koli cestnega prevoza, 
ne glede na to ali so tovornjaki v državni lasti ali najeti. 
Natu se ne smejo zaračunati nobeni stroški za zračno 
plovbo, prelet, pristajanje, parkiranje ali vzletanje letal, ki 
jih upravlja Nato ali ki jih drugi upravljajo zanj. Prav tako 
se ne smejo zaračunati stroški za ladje, ki jih upravlja 
Nato ali ki jih drugi upravljajo zanj, za vplutje v pristanišča 
ali izplutje iz njih. Nato ne zahteva oprostitve plačila 
razumnih stroškov za storitve, ki jih zahteva in prejme, 
vendar tranzita ne smejo ovirati nedokončana pogajanja 
o plačilu takih storitev. Oprema se prevaža v posebnih 
zabojnikih, v skladu z mednarodnimi konvencijami o 
prevozu razstreliv in drugih nevarnih snovi. 

(iii) Nato najavi organom Republike Slovenije vsak tranzit s 
podatki o vstopnem prehodu vstopa, številu vozil v 
konvoju, enotah v tranzitu in osnovni splošni opis blaga. 
Najava se pošlje vsaj 24 ur pred predvidenim vstopom, 
razen če ni dogovorjeno drugače. Prevoz bo potekal po 
skupno dogovorjeni poti. 

5. Natu je dovoljeno, da ima na vsaki Natovi uniformi, prevoznem 
sredstvu, opremi in napravah svojo zastavo in/ali državne 
zastave nacionalnih delov/enot v njegovem sestavu. 

6. Nato lahko uporablja svoje telekomunikacijske storitve. To 
vključuje pravico do brezplačne uporabe sredstev in storitev, 
potrebnih za zagotavljanje polne zmogljivosti komuniciranja 
in pravico do uporabe elektromagnetnega spektra kot je 
dogovorjeno za ta namen. O pogojih v zvezi z uporabo 
telekomunikacij se dogovorijo Nato in pristojni slovenski organi. 
Uporaba teh sredstev ne bo kakor koli poškodovala obstoječih 
nacionalnih sistemov komunikacij ali jim škodovala. 

7. Če spori glede razlage ali uporabe tega sporazuma niso 
rešeni, se rešujejo med Republiko Slovenijo in predstavniki 
Nata po diplomatski poti. 

8. Za lažje izvajanje podrobnosti v zvezi s tem sporazumom se 
lahko sklenejo dodatni dogovori. 

9. Vlada Republike Slovenije dodeli za tranzit nečlanicam Nata 
in njihovemu osebju, ki sodeluje v operaciji, enake privilegije 
in imunitete kot jih po tem sporazumu priznava državam 
članicam Nata in njihovemu osebju. 

10. Če v tem sporazumu ni drugače predvideno, se v zvezi z 
operacijo, uporabljajo določbe PzM SOFA ne glede na to, da 
so nekatere države podpisale ne pa še ratificirale PzM SOFA. 

11. Sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici obvestita 
o tem, da so izpolnjeni vsi njuni zahtevani postopki za začetek 
veljavnosti sporazuma; začasno se uporablja od dneva 
njegovega podpisa. 

12. Sporazum velja do konca operacije; vendar ga vsaka 
pogodbenica lahko kadar koli odpove s 30-dnevnim 
odpovednim rokom. 

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sklenjeno v Bruslju 30. julija 1999 v dveh izvirnikih v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. 

Za Vlado Za Organizacijo 
Republike Slovenije severnoatlantskega pakta 

Matjaž Šinkovec l.r. Javier Solana l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 
severnoatlantskega pakta o tranzitu za KFOR je bil sklenjen v 
Bruslju dne 30. julija 1999. Sporazum je vsebinsko enak Sporazumu 
med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo 
Severnoatlantskega pakta o tranzitu (Ur.l.RS ■ MP št.11/96) in 
predvideva prost prehod osebja, tovora in opreme, blaga, vključno 
s strelivom, čez ozemlje Republike Slovenije. 

Osebje Nata v skladu s sporazumom uživa status, podoben 
statusu strokovnjakov na misiji po Konvenciji o privilegijih in 
imunitetah Združenih narodov. Za vsak prehod je potrebna 
predhodna uradna najava s seznamom vozil in osebja ter opisom 
opreme. Hkrati Nato ne bo plačeval cestnin in pristojbin ter taks 
za uporabo cest, letališč in pristanišč. V primeru tovorov izrednih 

dimenzij, za katere je v skladu s slovensko zakonodajo potrebno 
spremstvo, bo le-to zagotovila vojaška policija Slovenske vojske. 

Sporazum začne veljati, ko Vlada Republike Slovenije obvesti 
Nato, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji 
za začetek njegove veljavnosti, začasno pa se uporablja od dne 
podpisa. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. Izvajane sporazuma ne bo 
zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev. 
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BELEŽKE 

poročevalec, št. 45 174 5. julij 2000 



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 faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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