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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



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 



SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

51. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih 
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom 
zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto 
poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanka ga. Irena Virant funkcijo članice v vseh delovnih telesih, 
katerih član je bil poslanec g. Janez Janša, ki mu mandat miruje. 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih 
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom 
zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto 
poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanec g. Janez Cimperman funkcijo člana v vseh delovnih 
telesih, katerih predsednik, član ali nadomestni član je bil poslanec 
dr. Jože Zagožen, ki mu mandat miruje. 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v 
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki 
mu je prenehal mandat 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom 
zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je 
prenehal mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanka ga. Stana Stopar funkcijo članice v vseh delovnih telesih, 
katerih članica ali nadomestna članica je bila, preden je prenehala 
opravljati funkcijo poslanke. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v 
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki 

mu je prenehal mandat  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom 
zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je 
prenehal mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanec g. Ciril Metod Pungartnik funkcijo člana v vseh delovnih 
telesih, katerih član je bil, preden je prenehal opravljati funkcijo 
poslanca. 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih 

opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom 
zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto 
poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanka dr. Vida Čadonič Špelič funkcijo članice v vseh delovnih 
telesih, katerih predsednik ali član je bil poslanec g. Alojz Peterle, 
ki mu mandat miruje. 

SKLEP 

Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v 
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki 

mu je prenehal mandat  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
27.6.2000 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom 
zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je 
prenehal mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja 
poslanec g. Leon Gostiša funkcijo člana v vseh delovnih telesih, 
katerih član je bil, preden je prenehal opravljati funkcijo poslanca. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varnosti cestnega prometa, EPA 1138-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZCVP-A) 
- skrajšani postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v čimkrajšem možnem času na podlagi temeljite 
analize izvajanja zakona predloži v zakonodajni postopek ustrezne 
spremembe in dopolnitve zakona o varnosti v cestnem prometu. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona, EPA 1166-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
20.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-A) - skrajšani postopek, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v bodoče pri pripravi predlogov zakonov, potrebnih 
zaradi prilagajanja slovenske zakonodaje Evropski uniji, predvidi, 
da določbe zakonov, ki se nanašajo na vprašanja, povezana s 
polnopravnim članstvom, začnejo veljati z dnem polnopravnega 
članstva Republike Slovenije v Evropski uniji. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik in razvojnemu prestrukturiranju regije, EPA 839-II  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
21.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o postopnem 
zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik In razvojnem 
prestrukturiranju regije (ZPZRZH) - tretja obravnava, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, da s 
prerazporeditvijo sredstev zagotovi 600 milijonov tolarjev v skladu 
z 12. členom tega zakona in 379 milijonov tolarjev za odškodnine 
v skladu z 2. in 9. členom tega zakona. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v železniškem 

prometu, EPA 198-11     

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
21.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o prevoznih 
pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP) - tretja obravnava, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve, da pri pripravi končnega besedila zakona opravi 
redakcijske popravke zaradi jasnejših dikcij posameznih členov 
in upoštevanja enotne terminologije. 
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o državni statistiki, EPA 825-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
21.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena in 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državni statistiki je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Besedilo zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve. 

2. Pri pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo 
naj z dodatnimi določbami predvidi bolj neodvisen položaj 
Urada. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj ob predložitvi predloga zakona za 
drugo obravnavo Državnemu zboru posreduje tudi krajšo oceno 
stanja in napredka (v primerjavi z drugimi državami) na področju 
državne statistike s posebnim poudarkom na: 
a) vključevanju v EU in b) razvoju nove ekonomije (omrežnega 
gospodarjenja). 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o socialnem varstvu, EPA 1074-11   

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
22.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve 

2. Prouči in natančneje opredeli kriterije, kaj so ugodne socialne 
razmere. 

3. Natančno opredeli metode in način ugotavljanja upravičenosti 
do denarne pomoči 

4. Ponovno prouči in do druge obravnave pripravi kriterije in 
način dajanja denarne in socialne pomoči centrov za socialno 
delo. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Računskem sodišču, EPA 860-II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
23.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o Računskem 
sodišču (ZRacS-1) - druga obravnava, na podlagi drugega 
odstavka 194. člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Tretja obravnava predloga zakona o Računskem sodišču se 
opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika 
Državnega zbora. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije prosi Računsko sodišče 
Republike Slovenije, da v roku 20 dni pošlje v Državni zbor seznam 
vseh nedokončanih revizij državnih organov, ki so bile uvedene 
do 31.12.1999 z naslednjimi podatki: 

1. datum začetka uvedbe revizije, 
2. faza v kateri se revizija nahaja, 
3. razlogi za nedokončanje revizije. 
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SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi poročila Preiskovalne komisije o okoliščinah in 

posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo 

RS, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te 

države 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
28.6.2000 ob obravnavi Poročila Preiskovalne komisije o 
okoliščinah In posledicah vohunske afere, v katero sta 
vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo RS, ki so ju v 
januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni 
organi te države, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejme poročilo 
Preiskovalne komisije o okoliščinah in posledicah vohunske 
afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za 

obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na 
ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države. 

2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike 
Slovenije, da temeljito prouči razmere v Ministrstvu za 
obrambo, posebej v OVS tega ministrstva in sprejme ukrepe 
za sanacijo razmer, če to že ni bilo storjeno. 

3. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob 
eventualnih drugačnih ugotovitvah vzrokov obravnavanega 
primera, prostojni državni organi predlagajo materialno in 
kazensko odgovornost vpletenih oseb. 

SKLEPA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi vmesnega poročila Preiskovalne komisije o vpletenosti 
in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem 

letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica  

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
29.6.2000 ob obravnavi Vmesnega poročila Preiskovalne 
komisije o vpletenosti In odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter 
z opremo In orožjem v skladišču Ložnica, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z vmesnim 
poročilom o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo 
in orožjem v skladišču Ložnica. 

2. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel akt o razširitvi 
parlamentarne preiskave na vso nezakonito trgovino z 
orožjem v obdobju 1991 -1993 na in preko ozemlja Republike 
Slovenije. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije v roku štirinajst dni posreduje poročilo o v letih 1991 do 
1993 prejetih gotovinskih sredstvih, od prodaje orožja kupcem iz 
Hrvaške in Bosne in Hercegovine ter o porabi teh sredstev. 

SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi razprave o odgovoru Vlade Republike Slovenije na 
poslansko vprašanje Benjamina Henigmana v zvezi z ogrožanjem ljudi in premoženja 

s strani medvedov 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
30.6.2000 ob obravnavi razprave o odgovoru Vlade Republike 
Slovenije na poslansko vprašanje Benjamina Henigmana v 
zvezi z ogrožanjem ljudi In premoženja s strani medvedov, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednje 

SKLEPE 

1. Vlada Republike Slovenije naj predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije strategijo upravljanja s populacijo 
medveda do julijske seje Državnega zbora v letu 2000. 

2. Pri pripravi strategije upravljanja s populacijo medveda naj 
Vlada Republike Slovenije ustrezno upošteva naslednje 
sklepe: 
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Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da izdela 
celovit načrt izrabe prostora, ohranitve enakomerne 
poseljenosti podeželja in zagotavljanje osnovnih gospodarskih 
in bivalnih pogojev prebivalcem. 

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da zagotovi 
varno in enakovredno življenje ljudi na celotnem področju 
Republike Slovenije in prepreči neposreden kontakt z 
zaščitenimi zvermi z vzpostavitvijo varovalnega koridorja med 
stalnimi naselji ljudi in področji, namenjenimi nevarnim zverem. 

Državni zbor predlaga, da Vlada Republike Slovenije oziroma 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uredi odlov 
in odstrel rjavega medveda, tako da v bodoče ne bo prihajalo 
do incidentov v bivalnem okolju človeka. 

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da sistemsko 
uredi in pospeši postopke izplačila odškodnine prizadetim 
osebam in povrne nastalo materialno škodo na premoženju. 

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da prouči 
možnost izplačila rente lokalnim skupnostim in prebivalcem 
na področjih, ki so dolgoročno predvidena za ohranjanje 
zaščitenih živalskih vrst. 

3. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da območja, 
na katerih je medved zaščiten, vključi v program CRPOV in v 
program priprave strokovnih podlag za razglasitev 
zavarovanega območja. 

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da naj od Evropske unije zahteva ustrezna sredstva 
za raziskavo in za razreševanje problematike medvedov in 
njihovega sožitja z ljudmi. 

DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 

energetskega potenciala spodnje Save, EPA 1128-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
23.6.2000 ob obravnavi predloga zakona o pogojih koncesije 
za Izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save 
(ZPKEPS) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v najkrajšem možnem času predloži v obravnavo 
predlog zakona, ki bo uredil vprašanje plačevanja koncesij 

za energetsko izkoriščanje vodnega potenciala slovenskih 
rek tako, da bodo vse lokalne skupnosti in hidroelektrarne v 
enakovrednem ekonomskem položaju. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi poročilo v zvezi s 
problematiko plačevanja nadomestil za uporabo stavbnih 
zemljišč za objekte javne infrastrukture in v zvezi s 
problematiko plačevanja koncesijskih dajatev za uporabo 
različnih naravnih dobrin ter ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije skupaj s predlaganimi ukrepi za odpravo 
problemov, ki obstajajo na obeh področjih. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 PREKRŠKIH 

(ZP-M) 

- EPA 1244 - II - skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 740-00/98-5 
Ljubljana, 10.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PREKRŠKIH, 

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

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije omogoča 
skrajšani postopek za sprejem zakona v določenih primerih. 
204. člen Poslovnika tako določa, da lahko Državni zbor na 
obrazložen predlog predlagatelja, s katerim soglaša matično 
delovno telo po poprejšnjem mnenju sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve, odloči, da bo na isti seji opravil vse tri 
obravnave predloga zakona po določbah poslovnika o hitrem 
postopku, kadar gre za manj zahtevne spremembe in 

dopolnitve zakonov oziroma spremembe in dopolnitve zakonov 
v zvezi z odločbami ustavnega sodišča. 

V navedenem primeru gre za uskladitev Zakona o prekrških v 
202. členu z odločbo ustavnega sodišča, zakonodajalec pa 
mora navedeno protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev 
od objave odločbe, to je od dne 14.4.2000, zato je vtem primeru 
skrajšani postopek povsem 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 
bosta kot njeni predstavnici pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Z odločbo U-l-279/99 z dne 16.3.2000 je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije odločilo, daje 202. člen Zakona o prekrških v 
neskladju z ustavo ter naložilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku šest 
mesecev od dneva objave odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 202. člen namreč ne omogoča, da bi bila zahteva za 
sodno varstvo dovoljena tudi v primeru, ko je izrečena stranska 
kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ustavno 
sodišče je do odprave protiustavnosti odločilo, da je zahtevo za 
sodno varstvo mogoče vložiti tudi zoper odločbo o prekršku, 
izdano na drugi stopnji, če je izrečena kazen prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Po 202. členu zakona o prekrških je zahtevo za sodno varstvo 
mogoče vložiti zoper odločbo, izdano na drugi stopnji: 
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni 
ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica ali 
prepoved vožnje motornega vozila; 

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni 
osebi denarna kazen nad 100.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma 
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, denarna kazen nad 300.000 tolarjev; 
3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 300.000 tolarjev. 

Ustavno sodišče v odločbi obrazlaga, da 202. člena ZP ni mogoče 
razlagati tako, da je zahteva za sodno varstvo dopustna tudi v 
primeru, ko je izrečena kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Zakonsko analogijo, ki jo kot metodo razlage predlagata 
pobudnika, je namreč dopustno uporabiti le v primeru, ko gre za 
pravno praznino. Obravnavani primer pa ni tak. Po besedni in 
logični razlagi zakonskega besedila so primeri, v katerih je zahteva 
za sodno varstvo dopustna, našteti taksativno. Tak sklep potrjuje 
tudi narava zahteve za sodno varstvo, saj gre za izredno pravno 
sredstvo, možnost izpodbijanja sodnih odločb z izrednimi pravnimi 
sredstvi pa je že po naravi stvari omejena. Poleg tega pa tudi ni 
mogoče sklepati, da je zakonodajalec ob dopolnitvi sistema sankcij 
"pozabil" na to, da bi moral razširiti dostop do Vrhovnega sodišča. 
S tem ne gre za kršitev pravice do sodnega varstva (23. člen 
ustave) oziroma pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave). 
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Kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko izreče 
le sodnik za prekrške (prvi odstavek 258. člena ZP), ki ima po 
veljavni zakonodaji položaj sodnika (glej odločbo št. Up-58/98 z 
dne 20.11.1997, OdlUSVI, 196, in tam navedene odločbe). Sodno 
varstvo je zagotovljeno, in poleg tega je zoper odločitev sodnika 
za prekrške dovoljena pritožba na Republiški Senat za prekrške 
(prvi odstavek 181. člena in drugi odstavek 258. člena ZP), s tem 
pa je zagotovljena pravica do pravnega sredstva. 

Protiustavnost 202. člena ZP je ustavno sodišče utemeljilo na 22. 
členu ustave. 22. člen ustave pomeni uporabo splošnega načela 
o enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) 
na področju varstva pravic. Gre za poseben primer načela pravne 
enakosti, ki vsakomur zagotavlja enako varstvo njegovih pravic 
v postopku pred sodišči, drugimi državnimi organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Ta določba zakonodajalca 
obvezuje, da sodne in druge postopke uredi tako, da so v njih 
glede varstva pravic vsi v enakem položaju (sklep št. U-l-60/92 z 
dne 17.6.1993, OdlUS II, 54). Razlikovanje je dopustno, če 
obstajajo zanj razumni in stvarni razlogi. To pomeni, da mora 
služiti ustavno dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni 
povezavi s predmetom urejanja v predpisu in da mora biti 
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja. ZP omogoča 
dostop na Vrhovno sodišče v primerih, ko je izrečen ukrep, ki 
pomembno posega v posameznikovo svobodo. Gre bodisi za 
strožjo kazensko sankcijo bodisi za bistven poseg v 
posameznikovo premoženjsko sfero. Med te primere je 
zakonodajalec uvrstil tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila. Posledica ukrepa je prepoved vožnje motornega 
vozila določene vrste oziroma kategorije za obdobje enega 
meseca do enega leta (39. člen ZP). Kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja (peti odstavek 5. člena ZP) se po svoji 
pravni naravi razlikuje od navedenega varstvenega ukrepa, 
vendar pa so posledice za kaznovanega podobne ali celo hujše. 
Oseba, ki se ji izreče kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja in ki želi voziti motorna vozila, mora pridobiti novo 
vozniško dovoljenje, kar lahko stori po poteku šest mesecev 
oziroma enega leta (sedmi odstavek 124. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa, Uradni list RS, št. 30/98- v nadaljevanju: ZVCP). 
Glede na jamstvo enakega varstva pravic (22. člen ustave) 
ustavno sodišče razloga za zakonodajalčevo odločitev, da 
zahteve za sodno varstvo ne razširi na primere, ko je bila izrečena 
kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ni našlo. 

Ustavno sodišče je v izreku odločbe tudi odločilo, da je mogoče 
do odprave navedene protiustavnosti vložiti zahtevo za sodno 
varstvo tudi zoper odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji, 
če je izrečena kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo zoper takšno 
odločbo, ki je bila vročena obdolžencu pred objavo te odločbe, 
začne teči naslednji dan po njeni objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Da bi bilo zagotovljeno enako obravnavanje vseh, ki jim 
je bila po uveljavitvi ZVCP izrečena kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, je ustavno sodišče določilo rok za vložitev 
tega izrednega pravnega sredstva. V tem roku lahko zahtevo za 
sodno varstvo vložijo vsi tisti, ki jim je bila pravnomočna odločba 
o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vročena pred 
objavo te odločbe v Uradnem listu RS, in tega izrednega pravnega 
sredstva zaradi ugotovljene protiustavnosti 202. člena ZP doslej 
niso mogli uporabiti. Tisti, ki jim je bila zahteva za sodno varstvo 
zoper drugostopno odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega 
dovoljenja zavržena zaradi tega, ker po 202. členu ZP ni bila 
dovoljena, in jim je bila ta odločitev Vrhovnega sodišča vročena 
pred objavo te odločbe v Uradnem listu RS, pa jo v istem roku 
lahko ponovno vložijo. 

Glede na navedeno je predlagana zakonska sprememba nujna 
in potrebna za zagotovitev ustavnih načel in odpravo protipravnosti 
ter nenazadnje preprečiti morebitno odškodninsko odgovornost 
države. 

Predlog rešitev 

S predlaganim zakonom se v 202. členu zakona o prekrških 
omogoča vložitev zahteve za sodno varstvo tudi v primeru izreka 
stranskih kazni v skladu z odločbo ustavnega sodišča. Navedeno 
protiustavnost mora Državno sodišče odpraviti v roku šest 
mesecev od objave odločbe Ustavnega sodišča, to je šest 
mesecev od dne 14.4.200 (Uradni list RS 33/00). 

Ocena finančnih posledic zakona 

Predlagana zakonska sprememba ne bo povzročila nikakršnih 
dodatnih finančnih sredstev iz proračuna. 
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BESEDILO ČLENOV 
ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PREKRŠKIH 

US, 35/97, 73/97-odločba US, 87/97, 73/98 in 31/00) se v 202. 
Členu v 1. točki za besedo "zapora" doda besedilo ", kazenske 
točke v cestnem prometu ali prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja". 

1. člen 2 člen 

V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/ "[a zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
90 in Uradni list RS, št. 10/91,13/93, 66/93, 39/96,61/96- odločba Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim 1. členom se odpravlja protiustavnost 202. člena 
Zakona o prekrških, ki jo je v odločbi U-l-279/99 z dne 16.3.2000 
ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Predlagatelj sledi 
usmeritvam Ustavnega sodišča, zato razširja možnost vložitve 
zahteve za sodno varstvo tudi v primerih stranskih kazni, to je 
kazenskih točk v cestnem prometu in prenehanje veljavnosti 

vozniškega dovoljenja. S predlagano rešitvijo se neskladnost z 
ustavo odpravlja v celoti in se tako v tem delu vzpostavlja ustavno 
načelo enakosti (22. člen Ustave RS). 

V 2. členu se določa trenutek veljavnosti predlaganega zakona. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

202. člen 

Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, izdano 
na drugi stopnji, 

1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni 
ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica ali 
prepoved vožnje motornega vozila; 

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni 
osebi denarna kazen nad 100.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma 
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, denarna kazen nad 300.000 tolarjev; 

3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 300.000 tolarjev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

»Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prekrških - 
skrajšani postopek« 

(EVA: 2000-2011-0024) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

»Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi 
se neposredno nanašale na predlagani zakon.« 

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

»Sporazum ne določa nobenih obveznosti za 
področje, ki ga ureja Predlog zakona dopolnitvi 
zakona o prekrških.« 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

»NI potreb za Izpolnjevanje obveznosti na tem 
področju.« 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

»Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi 
se nanašali na Predlog zakona o dopolnitvi zakona 
o prekrških nI.« 

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

»Uskladitev nI potrebna, ker je Predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o prekrških v pristojnosti 
nacionalnega prava z namenom reorganizacije 
sodstva.« 

a) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

»NI potrebe po usklajevanju s predpisi ES.« 

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

»Ker je pravica suverenosti pri določanju razmerij na 
področju, ki ga ureja predlagani zakon popolna, nI določenih 
nikakršnih rokov.« 

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

»Pravnih virov za ure|evanje razmerij, kot jih ureja Predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o prekrških, In ki bi bili 
obvezujoči za našo državo, nI.« 

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

»Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prekrških nI preveden 
v noben tuj jezik.« 

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

»Pri Izdelavi gradiva niso sodelovali strokovnjaki, kot so 
primeroma našteti.« 

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

»Vsebina določb Predloga zakona o dopolnitvi zakona o 
prekrških nI povezana z državnim programom za prevzem 
pravnega reda ES.« 

Barbara BREZIGAR 
ministrica 
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Predlog zakona o 

IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN 

(ZIPleK) 

- EPA 443 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 394-00/98-3 
Ljubljana, 14.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 13.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 20. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.3.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - 
druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da po končani drugi obravnavi opravi 
obravnavo predloga zakona o izdelkih iz plemenitih kovin v 

skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

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

- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Ivan SKUBIC, direktor Urada Republike Slovenije za 

standardizacijo in meroslovje, 
- Nataša MEJAK-VUKOVIČ, univ. dipl. iur., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Uradu RS za standardizacijo in 
meroslovje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki 
iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) v prometu, 
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov, 
označevanje izdelkov, promet z izdelki in nadzorstvo nad izdelki. 

Določila tega zakona se nanašajo tudi na surovce in polizdelke iz 
plemenitih kovin, kot so granule, palice, ploščice, lističi, žice, trakovi 
in podobno. 

2. člen 

Izdelki smejo v promet samo, če ustrezajo predpisanim tehničnim 
zahtevam in če so preskušeni in označeni v skladu s tem 
zakonom. 

3. člen 

V tem zakonu posamezni izrazi pomenijo: 

1) "plemenite kovine" so platina, zlato, paladij in srebro. Platina je 
najbolj plemenita, sledijo ji zlato, paladij in srebro; 

2) "zlitina iz plemenite kovine" je trdna homogena zmes vsaj ene 
plemenite kovine z eno ali več drugimi kovinami; 
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3) "izdelki" so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali 
drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma 
njihovih zlitin. Izdelki so popolni glede vseh svojih sestavnih 
kovinskih delov; 

4) "čistina" je masni delež določene plemenite kovine v skupni 
masi zlitine, izražen v tisočinkah; 

5) "standardna stopnja čistine" je najnižji masni delež določene 
plemenite kovine v skupni masi zlitine, izražen v tisočinkah; 

6) "prevleka iz plemenitih kovin" je prevleka oziroma plast iz 
plemenitih kovin, nanesena na vse dele izdelka s kemijskim, 
elektrokemijskim, mehanskim ali fizikalnim postopkom; 

7) "lot" je zlitina iz plemenitih kovin, ki se sme uporabljati le za 
spajanje; 

8) "dobavitelj" je izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma 
uvoznik; 

9) "surovec iz plemenite kovine" je kos plemenite kovine, namenjen 
za predelavo ali obdelavo; 

10) "polizdelek iz plemenite kovine" je izdelek, namenjen za 
izdelavo finalnega izdelka; 

11) "ingoti in granule iz plemenitih kovin" so kosi nepredelane 
oziroma neobdelane plemenite kovine. 

4. člen 

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacijske 
naloge na področju izdelkov iz plemenitih kovin, določene s tem 
in z drugimi zakoni, opravlja Urad RS za standardizacijo in 
meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad). 

Poleg drugih nalog na področju izdelkov iz plemenitih kovin, 
določenih z zakonom, urad zlasti: 

- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za katere je z 
zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo po predhodnem 
soglasju ministra, pristojnega za izdelke iz plemenitih kovin 
- predlaga povezave z mednarodnimi organizacijami in tujimi 
organizacijami za področje izdelkov iz plemenitih kovin 
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja v njih 
nacionalno službo za področje plemenitih kovin 

5. člen 

Določila tega zakona se ne nanašajo na: 

1. izdelke, ki so namenjeni za izvoz 
2. izdelke, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oz. izdelki 

v razstavne namene 
3 izdelke starejše izdelave, ki imajo znanstveno, umetniško, 

zgodovinsko ali kulturno vrednost 
4 izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim 

kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami 
5. izdelke iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s 

plemenitimi kovinami 

6. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov, se 
ne nanašajo na: 

1. izdelke iz platine, zlata in paladija, katerih masa je manjša od 
1 g, in izdelke iz srebra, katerih masa je manjša od 3 g, 
oziroma izdelke, ki so tako drobni in občutljivi, da nanje iz 
tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake 

2. dodatke na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih, katerih 
masa oziroma vrednost plemenite kovine je neznatna 

3. glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, ki so 
izdelani iz plemenitih kovin 

4. izdelke oz. predmete, ki so namenjeni za medicinske, dentalne, 
veterinarske, znanstvene in tehnične namene 

5. ingoti in granule iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo v bančnem 
prometu, vključno z borznimi ploščicami 

6. kovance, ki so plačilno sredstvo v katerikoli državi, spominske 
kovance ali medalje, ki so izdelani iz plemenitih kovin 

7. surovce in polizdelke iz plemenitih kovin 

Za izdelke iz prvega odstavka tega člena se izda potrdilo o 
skladnosti, katerega vsebino in obliko predpiše minister, pristojen 
za izdelke iz plemenitih kovin. 

II.TEHNIČNE ZAHTEVE 

7. člen 

Izdelki morajo imeti eno od naslednjih standardnih stopenj čistine: 

1. platinasti izdelki 

999 tisočink (999/1000) 
950 tisočink (950/1000) 
900 tisočink (900/1000) 
850 tisočink (850/1000) 

2. zlati izdelki 

999 tisočink (999/1000) 
990 tisočink (990/1000) 
916 tisočink (916/1000) 
900 tisočink (900/1000) 
840 tisočink (840/1000) 
800 tisočink (800/1000) 
750 tisočink (750/1000) 
585 tisočink (585/1000) 
500 tisočink (500/1000) 
417 tisočink (417/1000) 
375 tisočink (375/1000) 
333 tisočink (333/1000) 

3. paladijski izdelki 

999 tisočink (999/1000) 
950 tisočink (950/1000) 
500 tisočink (500/1000) 

4. srebrni izdelki 

999 tisočink (999/1000) 
925 tisočink (925/1000) 
835 tisočink (835/1000) 
800 tisočink (800/1000) 
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8. člen 15. člen 

Izdelki iz platine, katerih čistina je nižja od 850 tisočink (850/ 
1000), izdelki iz zlata, katerih čistina je nižja od 333 tisočink (333/ 
1000), izdelki iz paladija, katerih čistina je nižja od 500 tisočink 
(500/1000), in izdelki iz srebra, katerih čistina je nižja od 800 
tisočink (800/1000), niso izdelki v smislu tega zakona. 

9. člen 

Če čistina izdelka presega posamezno v 7. členu določeno 
standardno stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje standardne 
stopnje čistine višje stopnje, se šteje, da ima standardno stopnjo 
čistine nižje stopnje. 

10. člen 

Izdelki lahko vsebujejo tudi lot. Stopnja čistine lota mora biti enaka 
stopnji čistine izdelka. 

Lot mora imeti eno od standardnih stopenj čistine iz 7. člena tega 
zakona. 

11. člen 

Izdelki lahko vsebujejo tudi neplemenite kovinske in nekovinske 
dele pod pogojem, da se ti jasno ločijo od plemenitega dela izdelka. 
Neplemeniti kovinski in nekovinski deli ne smejo biti prevlečeni s 
prevleko iz plemenite kovine, ki bi jim dajala videz plemenite kovine. 

12. člen 

Prevleka iz plemenite kovine mora biti najmanj iste čistine kot 
izdelek iz plemenite kovine, ki je prevlečen. Poleg prevlek iz 
plemenitih kovin, določenih s tem zakonom, je dovoljena tudi 
rodijeva prevleka. 

13. člen 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, za predmete iz 
10., 11. in 12. člena tega zakona predpiše podrobnejše tehnične 
zahteve, ki jim morajo ustrezati izdelki. 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, lahko predpiše 
odstopanja od zahtev iz 10., 11. in 12. člena tega zakona, ki so 
posledica tehničnih razlogov. 

III. UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI 
IZDELKOV 

14. člen 

Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim 
znakom. Izdelke tujih izdelovalcev mora označiti s svojim znakom 
izdelovalčev zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma 
uvoznik ne glede na to, ali je izdelek že označen z znakom tujega 
izdelovalca. 

Dobavitelj mora registrirati svoj znak pri uradu . 

Dobavitelj ob registraciji svojega znaka (znak dobavitelja) navede 
način, na katerega bo zagotavljal skladnost svojih izdelkov in 
polizdelkov s predpisanimi zahtevami. 

Dobavitelj je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi 
tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. 

Dobavitelj lahko skladnost izdelkov s predpisi zagotavlja z 
vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali s 
predložitvijo izdelkov uradu v preskus in označitev z oznako 
skladnosti. 

Preskus in označitev izdelkov z oznako skladnosti izvaja 
laboratorij za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin, 
kot notranja organizacijska enota urada (v nadaljnjem besedilu : 
laboratorij). 

Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj označiti izdelek z 
znakom čistine. 

16. člen 

Dobavitelj lahko predloži izdelke v preskus in označitev z oznako 
skladnosti tudi pravni osebi, ki jo imenuje minister, pristojen za 
izdelke iz plemenitih kovin. Minister lahko imenuje le pravno osebo, 
ki je predhodno pridobila akreditacijo Slovenske akreditacije v 
skladu s standardom SIST EN 45001 in SIST EN 45011 in ki 
izpolnjuje dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in 
označevanje izdelkov. 

Dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje 
izdelkov, obsegajo predvsem analizne metode za preskušanje 
surovcev, polizdelkov, posameznih delov izdelkov in izdelkov 
glede ustreznosti čistine ter načine označevanja izdelkov. 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, s predpisom 
natančneje določi dodatne zahteve iz prejšnjega odstavka tega 
člena in postopek imenovanja pravne osebe iz prvega odstavka 
tega člena. 

17. člen 

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je 
dolžan sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati 
v tehnični dokumentaciji. 

Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
vsebovati najmanj naslednje podatke, ki se nanašajo na: 

vrsto (platina, zlato, paladij, srebro) in čistine izdelkov iz 
plemenitih kovin 
uporabo surovcev, polizdelkov in lotov, ki jih dobavijo bodisi 
dobavitelji s certificiranim sistemom kakovosti ali dobavitelji 
brez certificiranega sistema kakovosti, ali navedbo, da zlitine 
proizvaja dobavitelj sam 
dobavo posameznih delov izdelkov iz plemenitih kovin (npr. 
zaponke, patente itd.) bodisi od dobaviteljev s certificiranim 
sistemom kakovosti ali od dobaviteljev brez certificiranega 
sistema kakovosti 
navedbo standardnih analiznih metod, ki jih proizvajalec 
uporablja za preskušanje surovcev, polizdelkov, posameznih 
delov izdelkov ter izdelkov glede ustreznosti čistine, ter 
pogostnost preskušanj oz. navedbo laboratorija, ki 
preskušanje izvaja 

- opis vseh postopkov za proizvodnjo izdelkov iz plemenitih 
kovin, ki vplivajo na čistino 
opis drugih postopkov in metod, s katerimi proizvajalec 
dodatno zagotavlja kakovost svojega dela in skladnost svojih 
izdelkov s predpisi 
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Sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično 
dokumentacijo ter skladnost izdelkov s podatki v tehnični 
dokumentaciji preverja laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena 
tega zakona. Preverjanje se lahko opravi tudi s preskušanjem 
ustreznosti čistine vzorcev končnih izdelkov v določenih časovnih 
presledkih. 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, lahko predpiše 
podrobnejšo vsebino tehnične dokumentacije. 

18. člen 

V zahtevi za preskus in označitev z oznako skladnosti mora 
dobavitelj navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in čistino 
zlitine. 

Če laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena pri preskusu ugotovi, 
da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je 
označena na izdelku, in da izpolnjuje tudi druge predpisane 
tehnične zahteve, ga označi z oznako skladnosti. 

Če laboratorij ali pravna oseba iz 16. člena pri preskusu ugotovi, 
da predloženi izdelek ne dosega na izdelku označene standardne 
stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih 
zahtev, zavrne zahtevo za označitev z oznako skladnosti. 

Na pisno zahtevo dobavitelja mora laboratorij ali pravna oseba iz 
16. člena, ki je opravila preskus izdelka, le - tega ponoviti z drugo 
kemijsko metodo. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne. 

IV. OZNAČEVANJE IZDELKOV 

19. člen 

Izdelki, ki so predelani in se je pri predelavi spremenila čistina 
zlitine, morajo biti ponovno označeni z znakom dobavitelja, znakom 
čistine ter oznako skladnosti. 

Prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka na drugega ni 
dovoljeno. 

Ko je izdelek označen, ni več dovoljeno dodajati drugih dodatkov, 
ki jih ni mogoče jasno videti ali razločiti. 

20. člen 

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin ali različnih čistin iste 
plemenite kovine, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali 
razlike, morajo imeti oznako čistine najmanj plemenite zlitine. Če 
je meja med zlitinami jasno razpoznavna, je lahko z oznako čistine 
označen vsak sestavni del, obvezno pa mora biti označen del iz 
najmanj plemenite zlitine. 

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin različnih plemenitih kovin 
pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, morajo imeti 
oznako čistine zlitine najmanj plemenite kovine. Če je meja jasno 
razpoznavna, je lahko z oznako čistine označen vsak sestavni 
del, obvezno pa mora biti označen del zlitine iz najmanj plemenite 
kovine. 

Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz 
drugih materialov, morajo imeti oznako čistine na delu iz plemenite 
kovine. Neplemeniti kovinski deli izdelka morajo biti označeni z 
oznako "metal". 

Izdelki so lahko prevlečeni s prevleko iz bolj plemenite kovine, 
kot je zlitina, iz katerih so izdelani. Lahko so prevlečeni tudi z 
rodijevo prevleko. Pri tem morajo biti označeni z oznako čistine 
plemenite kovine, iz katere so izdelani. 

21. člen 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše postopek 
določitve in oblike znaka dobavitelja, postopek njegove 
registracije, obliko znakov za označevanje čistine, obliko oznake 
skladnosti ter način označevanja izdelkov. 

V. PLAČEVANJE STROŠKOV 

22. člen 

Stroške preskušanja in označitve izdelkov ter stroške preverjanja 
sistema zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, preverjanja 
tehnične dokumentacije ter skladnosti izdelkov s podatki v tehnični 
dokumentaciji plača dobavitelj. 

Stroške pregledov iz prvega odstavka 28. člena tega zakona 
plača pravna oseba iz 16. člena. 

Višino in način plačevanja stroškov predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

VI. PROMET Z IZDELKI 

23. člen 

Izdelki morajo biti v prodajalnah ločeni od drugega blaga. 

V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti na vidnem mestu 
obešene slikovne podobe oznak skladnosti in znakov za 
označevanje čistine ter preglednica standardnih stopenj čistine % 
plemenitih kovin iz 7. člena tega zakona. Kupcu izdelkov mora biti 
na voljo povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na 
izdelku jasno videti in razločiti. 

V prostorih, kjer se izdelki prodajajo tudi ni dovoljeno imeti izdelkov 
iz druge točke 5. člena tega zakona. 

VII. NADZORSTVO 

24. člen 

Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v 
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev. 

Nadzor iz prvega odstavka tega člena izvaja posebna notranja 
organizacijska enota urada. 

25. člen 

Naloge nadzora nad izdelki v prometu opravljajo inšpektorji. 

Inšpektor je lahko, kdor ima najmanj visoko izobrazbo in pet let 
delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 
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Inšpektor, ki nima strokovnega izpita mora opraviti strokovni izpit 
v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. Do takrat 
ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred 
izdajo odločbe. 

Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat. Inšpektor, 
ki tudi drugič ne opravi strokovnega izpita za inšpektorja se razreši. 
Z dnem razrešitve mu preneha delovno razmerje. 

Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne 
usposobljenosti. Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat. 
Inšpektor, ki ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, mora 
ponovno opravljati strokovni izpit za inšpektorja. 

Vsebino strokovnega izpita in preizkusa strokovne 
usposobljenosti inšpektorjev predpiše minister, pristojen za izdelke 
iz plemenitih kovin. 

26. člen 

Inšpektor ima pravico izdelke izločiti iz prometa in odrediti njihovo 
preskušanje v laboratoriju. 

Če inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen oziroma 
ni označen na predpisan način, izda odločbo, s katero prepove 
njegovo prodajo do odprave nepravilnosti. 

Enako ravna urad , ko laboratorij ugotovi, da izdelek, ki je bil 
izločen iz prometa in za katerega je bilo odrejeno preskušanje, ni 
skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami. 

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem 
se izvaja nadzor, je dolžan omogočiti inšpektorju nemoteno 
opravljanje nadzora, vključno z vstopom v prostore, v katerih se 
izdelki dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet. 

Na zahtevo inšpektorja je dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost 
izdelkov, dolžan predložiti tehnično dokumentacijo. 

Zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za izdelke iz 
plemenitih kovin. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

27. člen 

Urad v primeru hujših ali ponavljajočih kršitev dobavitelja iz 17. 
člena tega zakona izda odločbo, s katero odloči, da je dobavitelj 
dolžan vse svoje izdelke, ki jih še ni preskusil in označil, predložiti 
laboratoriju ali pravni osebi iz 16. člena tega zakona, zaradi 
ugotovitve skladnosti izdelkov s predpisi ter označitve z oznako 
skladnosti. 

Dolžnost predložitve izdelkov laboratoriju ali pravni osebi iz 16. 
člena zaradi ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi 
zahtevami ter označitve z oznako skladnosti lahko traja do največ 
šest mesecev . Pri svoji odločitvi urad upošteva naravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti in njene posledice. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

28. člen 

Urad izvaja pregled nad tistim delom pravnih oseb iz 16. člena, na 
katerega se imenovanje nanaša. 

če urad ugotovi, da pravna oseba iz 16. člena ne dela v skladu 
s predpisi ali ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje, predlaga 

ministru, pristojnemu za izdelke iz plemenitih kovin, razveljavitev 
odločbe o imenovanju. 

29. člen 

Inšpektor se izkaže s službeno izkaznico, ki jo izda direktor 
urada. 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše način 
izvajanja nadzora ter vsebino in obliko uradne izkaznice ter način 
evidence izdanih uradnih izkaznic. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje za 
prekršek dobavitelj, ki ne izda potrdila o skladnosti iz drugega 
odstavka 6. člena. 

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek na kraju samem 
kaznuje odgovorna oseba dobavitelja, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo 60. 000 tolarjev se na kraju samem kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik 
posameznik, ki izdelkov v prodajalni ne loči od drugega blaga ali 
če v prostorih, kjer izdelke prodaja na vidnem mestu ne obesi 
slikovnih podob oznak skladnosti, znakov za označevanje čistine 
in preglednice standardnih stopenj čistine plemenitih kovin iz 7. 
člena tega zakona ali če ne da na voljo povečevalnega stekla, s 
katerim je mogoče oznake na izdelku jasno videti in razločiti (23. 
člen). 

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek na kraju samem 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz tretjega 
odstavka tega člena. 

31. člen 

Za vsak izdelek, ki ga pravna oseba da v promet in ni označen 
oziroma ni označen na predpisan način (2. člen, prvi odstavek 
14. člena, četrti odstavek 15. člena ter 20. člen), se za prekršek 
na kraju samem kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo 6.000 
tolarjev . 

Z denarno kaznijo 4.000 tolarjev za vsak izdelek se za prekršek 
na kraju samem kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena 

Z denarno kaznijo 3.000 tolarjev za vsak izdelek se za prekršek 
na kraju samem kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

32. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki da 
v promet izdelke, ki niso skladni s predpisanimi tehničnimi 
zahtevami (2. člen, 7. člen, 10. člen, 11. člen, 12. člen in prvi 
odstavek 15. člena). 

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

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki: 

1. ne registrira pri uradu znaka dobavitelja (drugi odstavek 14. 
člena) 

2. prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi 
odstavek 19. člena) 

3. po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni jasno mogoče 
videti ali razločiti (tretji odstavek 19. člena) 

4. inšpektorju ne dovoli nadzorstva ali ga pri tem ovira (četrti 
odstavek 26. člena) 

5. na zahtevo inšpektorja ne predloži tehnične dokumentacije 
(peti odstavek 26. člena) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, izda predpise, 
za katere je pooblaščen s tem zakonom, najpozneje v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

35. člen 

Do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona veljajo oziroma se 
uporabljajo naslednji predpisi: 

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave 
ustrezati predmeti iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 
30/82 in 2/88) 

Pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz 
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 30/82 in 2/88) 

Pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje 
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 23/88) 

Pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete zobne 
protetike in načinu njihove kontrole (Uradni list SFRJ, štev. 
30/82) 

- Odredba o znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97) 

Pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za 
nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz 
plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 23/97) 

Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz 
plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 37/97) 

Odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in 
čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja 
čistote na predmetih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 
40/97) 

36. člen 

Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega 
zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti. 

37. člen 

Dobavitelji, ki so že registrirali svoj znak v skladu z Odredbo o 
znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97), so dolžni v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega zakona pisno obvestiti urad o 
načinu na katerega bo zagotavljal skladnost svojih izdelkov s 
predpisanimi zahtevami. 

Urad na podlagi pisnega obvestila dobavitelja izda odločbo o znaku 
proizvajalca po uradni dolžnosti. 

Dobavitelj lahko zagotavlja skladnost izdelkov z vzdrževanjem 
predpisane tehnične dokumentacije na podlagi odločbe iz drugega 
odstavka tega člena. 

38. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon 
o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 
59/81, 59/86, 20/89 in 9/90). 

39. člen 

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

Državni zbor je na 20. seji 22. 3. 2000 opravil prvo obravnavo 
predloga zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (v nadaljevanju: 
zakon) in sprejel predloženo besedilo kot primerno podlago za 
pripravo zakona za drugo obravnavo. 

Pri tem je Državni zbor naložil Vladi Republike Slovenije naj pri 
pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo upošteva 
naslednja njegova stališča: 

1. združi obrazložitev posameznih izrazov na enem mestu in 
dopolni pojmovnik z izrazi, ki v predlogu zakona še niso 
obrazloženi; 

2. opredeli bolj določno upravni organ, pristojen za izdelke iz 
plemenitih kovin na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem' 
področju ministrstev. To velja tudi za posebne notranje 
organizacijske enote, ki jih organizira upravni organ; 

3. jasneje in podrobneje opredeli pristojnosti in pooblastila 
subjektov, pristojnih za nadzor, v poglavju "Nadzorstvo"; 

4. na ustreznih mestih v zakonu predvidi tudi možnost pritožbe 
ter v zvezi s tem postopek; 

5. prouči možnost za skrajšanje trajanja dolžnosti predložitve 
izdelkov laboratoriju ali imenovani pravni osebi zaradi 
ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi zahtevami ter 
označitve z znakom skladnosti; 

6. prouči možnost, da dobaviteljem ne bi bilo treba po sprejemu 
zakona ponovno registrirati svojega znaka; 

7. terminološko in jezikovno uskladi zakon; 

8. pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva 
tudi pripombe v mnenju Sekretariata DZ za zakonodajo in 
pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat). 

Predlagatelj je proučil stališča Državnega zbora in jih upošteval 
pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo, kakor je 
navedeno v nadaljevanju. 

Ad 1) 

Predlagatelj je v 3. člen, ki vsebuje pojmovnik, vključil definicijo: 
■ surovcev in polizdelkov, tako da je sedaj posebej poudarjeno, 

da gre za surovce in polizdelke iz plemenitih kovin, 
ingotov in granul, 
lota ter 

- dobavitelja. 

Na vprašanje Sekretariata, kaj je zajeto v pojmu zlatarjevo, 
urarjevo ali srebrarjevo blago, predlagatelj pojasnjuje, da je to 
blago, ki ga izdela izdelovalec izdelkov iz zlata, izdelovalec ur 
oziroma izdelovalec izdelkov iz srebra. 

V 1. in 3. točki 3. člena je skladno s pripombo Sekretariata za 
dodatne opredelitve sedaj uporabljena tehnično enaka oblika. 

Ad 2) 

Upoštevano je tudi stališče o bolj določni opredelitvi upravnega 
organa, pristojnega za izdelke iz plemenitih kovin. Ker je Urad RS 
za standardizacijo in meroslovje skladno z Zakonom o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev upravni organ, pristojen za 
izdelke iz plemenitih kovin, je bilo v zakonskem besedilu na vseh 
mestih besedilo "upravni organ" nadomeščeno z besedilom "Urad 
RS za standardizacijo in meroslovje". 

Glede posebnih notranjih organizacijskih enot Urada RS za 
standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: Urad) pa je treba 
poudariti, da te enote Urad organizira skladno s svojo notranjo 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Ne gre torej za 
ustanavljanje nekih novih organizacijskih oblik, temveč le za 
notranjo organiziranost Urada, ki v praksi že obstaja po veljavni 
zakonodaji na področju izdelkov iz plemenitih kovin. 

Ad 3) 

V poglavju o nadzorstvu je predlagatelj opredelil pooblaščene 
delavce Urada kot inšpektorje. Določeni so tudi pogoji, ki jih mora 
inšpektor izpolnjevati, da lahko opravlja nadzor nad izdelki iz 
plemenitih kovin. Ustrezno so spremenjene tudi določbe o 
izkaznici, ki je službena izkaznica (prej uradna izkaznica). 

Glede na to, da je predlagatelj opredelili pooblaščene delavce 
Urada kot inšpektorje, ni več smiselno, da bi nadzor nad izdelki iz 
plemenitih kovin izvajala tudi Tržna inšpekcija. Zato sta v predlogu 
črtana člena, ki sta se nanašala na pristojnosti Tržne inšpekcije 
pri nadzoru nad izdelki iz plemenitih kovin. 

Poudariti je treba, da je Urad že v bivši državi pa vse do današnjih 
dni zelo dobro sodeloval s Tržno inšpekcijo pri izvajanju nadzora 
nad izdelki iz plemenitih kovin. Prenos nadzora v celoti na Urad bi 
zato zahteval določeno kadrovsko okrepitev in sicer vsaj 
zaposlitev najmanj enega dodatnega inšpektorja. 

I/ zvezi s pripombo Sekretariata, da delitev pristojnosti med 
Uradom, njegovim laboratorijem in njegovimi pooblaščenimi delavci 
ni dovolj jasno izvedena, želi predlagatelj pojasniti naslednje: 

- v 24. členu je določeno, da nadzor nad izdelki v prometu 
izvaja Urad. Zaradi še jasnejše opredelitve, da je nadzor 
organiziran kot posebna notranja organizacijska oblika, je 
drugi odstavek 24. člena v tej smeri nekoliko spremenjen. 
Naloge nadzora izvajajo inšpektorji (prej: pooblaščeni delavci). 

Pri tem je treba poudariti, da laboratorij Urada ne izvaja nadzora 
nad izdelki v prometu, temveč skladno s tretjim odstavkom 
17. člena ugotavlja le strokovno usposobljenost dobaviteljev, 
ki sami zagotavljajo skladnost svojim izdelkom. Hkrati pa 
laboratorij nudi tudi strokovno podporo nadzoru, saj opravi 
preskus izdelka, ki ga je inšpektor v skladu s prvim odstavkom 
26. člena zakona izločil iz prometa zaradi preskusa njegove 
sestave. Če laboratorij pri preskusu izdelka ugotovi, da le-ta 
ni skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami, Urad (in ne 
inšpektor) izda odločbo, s katero izloči izdelek iz prometa do 
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odprave nepravilnosti. Razlika med pristojnostmi Urada in 
njegovega inšpektorja je torej v tem, da inšpektor izda odločbo 
o izločitvi izdelka iz prometa ob izvedbi samega nadzora, 
Urad pa izda odločbo po opravljenem nadzoru, in sicer na 
podlagi ugotovitve laboratorija. 

V 26. členu (sedanji 27. člen) je predviden primer, ko bi se pri 
nadzonj ugotovilo, da je dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost 
svojim izdelkom, večkrat oziroma huje kršil določila zakona. 
V takem primeru bi Urad izdal odločbo, s katero bi dobavitelj 
za določen čas izgubil možnost samostojnega zagotavlja 
skladnosti svojim izdelkom. Zato bi moral dobavitelj svoje 
izdelke predložiti laboratoriju oziroma imenovani pravni osebi. 

V četrtem odstavku 25. člena (sedanji 26. člen) je pojem 
poslovanja nadomeščen z ustreznejšim besedilom, saj 
Sekretariat pravilno ugotavlja, da poslovanje pravne osebe 
oziroma samostojnega podjetnika ne more biti predmet 
nadzora. Skladno s pripombo Sekretariata je v šestem 
odstavku 25. člena (sedanji 26. člen) dodano sklicevanje tudi 
na tretji odstavek tega člena. 

Ad 4) 

Stališče Državnega zbora, ki je povzel mnenje Sekretariata, je, 
naj zakon na ustreznih mestih predvidi tudi možnost pritožbe ter 
v zvezi s tem tudi postopek. Pri tem Sekretariat omenja ureditev 
iz 30. člena zakona. 

V zvezi z ureditvijo iz 30. člena predlagatelj pojasnjuje, da je bil ta 
člen v predlogu za drugo obravnavo črtan. 

Po mnenju predlagatelja je možnost pritožbe ustrezno urejena v 
zakonu. To velja tako za 25. člen (sedanji 26. člen), kjer je 
sklicevanje v šestem odstavku ustrezno popravljeno, kot za 26. 
člen (sedanji 27. člen) zakona. Tudi dobavitelj, ki nasprotuje 
rezultatom preskusa izdelka, ima skladno s četrtim odstavkom 
18. člena možnost, da pisno zahteva ponoven preskus izdelka. 

Pač pa v 27. členu (sedanji 28. člen) zakona ni bila predvidena 
možnost pravnega sredstva zoper odločbo o razveljavitvi odločbe 
o imenovanju. Zato je predlagatelj za drugo branje dodal v 27. 
členu (sedanji 28. člen) tretji odstavek, ki dopušča pritožbo zoper 
navedeno odločbo. 

Ad 5) 

V drugem odstavku 26. člena (sedanji 27. člen) je obdobje, v 
katerem je dobavitelj, ki je večkrat oziroma huje kršil zakon, dolžan 
predložiti svoje izdelke Uradu oziroma imenovani pravni osebi, 
skrajšano z enega leta na šest mesecev. 

Ad 6) 

Predlagatelj je sledil stališču Državnega zbora in proučil možnost, 
da dobaviteljem po sprejemu zakona ne bi bilo treba ponovno 
registrirati svojih znakov. Zato je v 38. členu (sedaj 37. člen) 
predvidena le dolžnost dobaviteljev, da Uradu v treh mesecih od 
uveljavitve zakona sporočijo, kako bodo zagotavljali skladnost 
svojim izdelkom. Urad bo na podlagi tega sporočila izdal novo 
odločbo o znaku dobavitelja po uradni dolžnosti. 

Ad 7) 

Zaradi doslednega navajanja posameznih izrazov v zakonu je 
skladno s pripombo Sekretariata besedna zveza "prevleka" iz 

plemenitih kovin spremenjena v "prevleka iz plemenitih kovin". Ni 
pa bilo mogoče upoštevati pripombe Sekretariata, da se glede na 
10. člen pojem "standardna stopnja čistine"ne uporablja dosledno. 
V 10. členu uporabljen izraz "stopnja čistine" je namreč uporabljen 
konkretno, in sicer gre za stopnjo čistine lota, medtem ko so 
standardne stopnje čistine navedene v 7. členu zakona. Pri tem je 
Sekretariat menil, da ni jasno, kakšna je stopnja lota. Predlagatelj 
pojasnjuje, da mora biti stopnja čistine lota enaka stopnji čistine 
izdelka. Lot mora imeti eno od standardnih stopenj čistine iz 7. 
člena tega zakona (10. člen). 

V zvezi s pripombo, ki se nanaša na ustreznost pojmov "lot" in 
"čistina", je predlagatelj ponovno proučil navedena izraza v 
besedilu zakona. V ta namen je bil sklican Tehnični odbor Neželezne 
kovine, ki deluje pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje. 
Odbor je ugotovil, da se oba omenjena pojma specifično uporabljata 
na področju izdelkov iz plemenitih kovin. Obenem odbor ugotavlja, 
da sta "lot" in "spajka" enakovredna izraza. Navedeno mnenje je 
v skladu s Splošnim tehniškim slovarjem (Ljubljana 1978) in 
Tehniškim metalurškim slovarjem (Ljubljana 1995). 

Skladno s pripombo Sekretariata se sedaj v 18. členu dosledno 
uporablja izraz dobavitelj. Predlagatelj je upošteval tudi pripombo 
Sekretariata in v vseh ustreznih določbah zakona enotno imenoval 
pravno osebo, navedeno v 16. členu. 

V kazenskih določbah je bila beseda "SIT" zamenjana z izrazom 
"tolarjev". 

Ad 8) 

Pregled posameznih pripomb Sekretariata: 

i) v 5. in 6. členu se postavlja vprašanje, kateri subjekt odloča v 
sporu o tem, ali izdelek sodi v ureditev po teh določbah in je 
tako izvzet iz ureditve po tem zakonu oziroma zanj ni potrebna 
označitev 

Predlagatelj meni, da opredelitev omenjenega organa ni 
potrebna, in sicer: 

v primeru prve točke 5. člena predlagatelj ugotavlja, da bi 
zadostovala izjava proizvajalca, da se izdelki izdelujejo 
za izvoz. Primer, ko bi lahko Urad oziroma imenovana 
pravna oseba naletela na izdelke, namenjene za izvoz, bi 
bil lahko edino primer izdelkov pri dobavitelju, ki sam 
zagotavlja skladnost svojim izdelkom. V praksi se namreč 
izdelki, namenjeni za izvoz, ne pojavljajo v prometu. Zato 
bi v opisanem primeru zadostovala pisna izjava 
proizvajalca oziroma naročilo tujega naročnika. 

Izjava izdelovalca bi po mnenju predlagatelja zadostovala 
še v nekaterih primerih (tretja, četrta, peta, šesta in sedma 
točka prvega odstavka 6. člena). Predlagatelj poudarja, 
da se vsi izdelki iz 6. člena obvezno preskušajo, vendar 
se ne označujejo. Ugotovitve preskusa se dokumentirajo 
s potrdilom o skladnosti. V praksi to pomeni, da možnost 
sporov, vsaj kar se tiče primerov iz 6. točke, ni realna; 

• v primeru druge točke 5. člena bi zadostovala carinska 
deklaracija za začasni uvoz izdelkov; 

ob ponovni proučitvi tretje točke 5. člena je predlagatelj 
vložil amandma, saj meni, da izdelkov starejše izdelave, 
ki imajo znanstveno, umetniško, zgodovinsko ali kulturno 
vrednost, ni potrebno izvzeti iz ureditve zakona. Starejši 
izdelki bi namreč morali biti označeni, če so v prometu, in 
sicer z oznakami, ki so veljale v času, ko so bili prvič dani 
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v promet. Če bi bili tovrstni izdelki dani v promet prvič v 
času veljavnosti novega zakona o izdelkih iz plemenitih 
kovin, bi se morali označiti v skladu s tem zakonom; 

• glede četrte in pete točke 5. člena predlagatelj meni, da je 
laboratorij oziroma imenovana pravna oseba tisti subjekt, 
ki je dovolj strokovno usposobljen, da bi lahko ocenil, 
kdaj je izdelek popolnoma prevlečen z nekovinskimi 
prevlekami oziroma kdaj je izdelek iz neplemenite kovine 
popolnoma prevlečen s plemenitimi kovinami. Enako velja 
tudi za primere iz prve, druge in sedme točke prvega 
odstavka 6. člena. 

i) skladno z legalitetnim načelom naj se v 16. členu zakona in 
tudi na drugih mestih v zakonu določijo pogoji, s 
podzakonskimi akti pa se lahko le podrobneje razdelajo 

V 16. členu so podani vsi pogoji, ki jih mora pravna oseba 
izpolniti, če želi pridobiti imenovanje. Posebej so opisane tudi 
dodatne zahteve za imenovanje. Obenem pa je predvideno, 
da se dodatne zahteve podrobneje določijo s podzakonskim 
predpisom. Ker dodatne zahteve vsebujejo specifične tehnične 
podrobnosti, predlagatelj meni, da sodijo na raven 
podzakonskega predpisa. 

Predlagatelj meni, da je tudi na vseh ostalih mestih v zakonu 
upoštevano legalitetno načelo. Pri pripravi zakona je 
predlagatelj sledil tudi podobnim rešitvam v Zakonu o 
meroslovju (Ur. list RS, št. 22/00), kjer se dodatne zahteve za 

imenovane pravne osebe in sam postopek imenovanja 
dqločijo s podzakonskimi predpisi; 

ii) pripombe v zvezi s kazenskimi določbami: 

v 31. členu (sedanji 30. člen) je skladno s pripombo 
Sekretariata spremenjen vrstni red 1. in 2. točke. Obenem 
je dodan nov odstavek, ki sankcionira dobavitelje, ki ne 
izdajo potrdila iz 6. člena zakona, in ne pravne osebe 
oziroma podjetnike posameznike, kot pravilno ugotavlja 
Sekretariat. 

v 32. členu (sedanji 31. člen) in tudi v ostalih kazenskih 
določbah je skladno s pravopisnimi pravili ustrezno 
popravljena višina kazni (namesto 6.000,00 SIT sedaj 
pravilno 6.000 tolarjev). Pri tem predlagatelj poudarja, da 
je v 32. členu (sedanji 31. člen) predpisana mandatna 
kazen za vsak izdelek, ki ni pravilno označen. 

Glede na to, da Zakon o prekrških loči med višino 
predpisane kazni za pravno osebo in med višino 
predpisane kazni za podjetnika posameznika, je 
predlagatelj to razliko upošteval tudi pri pripravi besedila 
32. člena (sedanji 31. člen) zakona za drugo obravnavo. 

4. točka 34. člena (sedanji 33. člen) je skladno s pripombo 
Sekretariata dopolnjena ustrezno določbi, na katero se 
sklicuje. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

(i) 
Amandma k prvemu odstavku 5. člena: 

"V prvem odstavku 5. člena se črta tretja točka. Dosedanja četrta 
in peta točka postaneta tretja in četrta točka." 

Obrazložitev: 
Izključitev izdelkov starejše izdelave, ki imajo znanstveno, 
umetniško, zgodovinsko ali kulturno vrednost, iz ureditve zakona 
ni upravičena. Starejši izdelki bi namreč morali biti preskušeni in 
označeni, če so v prometu, in sicer z oznakami, ki so veljale v 
času, ko so bili dani prvič v promet. V primeru, da bi bili tovrstni 
izdelki dani v promet prvič v času veljavnosti novega zakona o 
izdelkih iz plemenitih kovin, bi se morali preskusiti in označiti 
skladno s tem zakonom. 

(2) 
Amandma k prvemu odstavku 6. člena: 

V prvi točki prvega odstavka 6. člena se besedi: "drobni in" 
spremenita tako, da se glasita: "drobni ali". 

Obrazložitev: 
Iz sistema obvezne označitve naj bi bili izločeni izdelki, ki so tako 
drobni ali (namesto drobni in) občutljivi, da nanje iz tehničnih 
razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake. 

(3) 
Amandma k prvemu odstavku 16. člena: 

V 16. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 

"Minister lahko imenuje le pravno osebo, katere usposobljenost 
je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije ali akreditaciji 
enakovrednih pravilih in ki izpolnjuje dodatne zahteve, ki se 
nanašajo na preskušanje in označevanje izdelkov." 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev z dikcijo drugega odstavka 13. člena Zakona o 
tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Ur. 
list RS, Št. 59/99). 

(4) 
Amandma za novo VII a. poglavje In nov 23. a člen: 

Za VII. poglavjem se dodata novo VII a. poglavje z naslovom: 
"Veljavnost tujih oznak" in 23. a člen, ki se glasi: 

"V Republiki Sloveniji ni treba ponovno označiti v tujirji že označenih 
izdelkov, če so bili ti izdelki označeni skladno z mednarodnimi 
pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. 

Urad ima pravico priznati znake skladnosti na izdelkih, ki so bili 
označeni v tujini skladno z dvostranskimi ali večstranskimi 
sporazumi, ki jih je sklenila ali k njim pristopila Republika Slovenija." 

Obrazložitev: 
Zaradi približevanja EU je treba v zakonu predvideti tudi možnost 
priznavanja veljavnosti tujih oznak. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin 

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

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

71. in 76. člen, ki govorita o približevanju zakonodaje na področju 
tehničnih predpisov 

b) V kakšnem 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): 

Obstaja samo predlog direktive EU 

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 zooral 
navedenimi pravnimi viri ES Jletol 

51 Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Da, angleški - dosegljiv na Uradu RS za standardizacijo in 
meroslovje 

71 Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...! 

Ole Petersen, zunanji strokovnjak iz Danske, angažiran preko 
TAIEX-a. 

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

Predlog zakona je vključen v Državni program za prevzem 
pravnega reda EU pod področjem 3.1.2.1. Prost pretok blaga, 
zaporedna številka 19. Rok za sprejem zakona je 2001-111; rok za 
uveljavitev je 2002 -I. 

Ime in priimek ter podpis 
Vodje pravne službe 
Nataša Mejak-Vukovič, dipl. iur., 
Svetovalka Vlade 

Podpis predstojnika organa 

l.r. Dr. Ivan Skubic, l.r. 
Direktor 
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Urad predstojnika 
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Datum: 7.7.2000 

ZADEVA: Letno poročilo o delu za leto 1999 

Urad predstojnika pošilja v prilogi 

- SKUPNO LETNO POROČILO O DELU DRŽAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA ZA LETO 1999 

Lucijan Bembič, l.r. 
generalni državni pravobranilec 
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UVODNA UGOTOVITEV 

Organizacijo, delo in pristojnosti Državnega pravobranilstva ureja Zakon o državnem 
pravobranilstvu (Ur.l.RS, št. 20/97). Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike 
Slovenije in drugih subjektov določenih z Zakonom o državnem pravobranilstvu pred 
domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči. Subjektom, katere zastopa, tudi pravno svetuje. 

Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge določene s posebnimi zakoni in sicer: 

- Zakon o izvrševanju proračuna (Ur.l.RS, št. 5/96) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 72/98) 
- Zakon o davčnem postopku (Ur.l.RS, št. 18/96) 
- Zakon o denacionalizaciji (Ur.l.RS, št. 27/91) 
- Zakon o upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 47/86) 
- Zakon o upravnih sporih (Ur.l.RS, št. 50/97) 
- Zakon o vzajemnosti (Ur.l. RS, št. 9/99). 

ORGANIZIRANOST DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu in na zunanjih 
oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani, zunanji oddelki pa so v Mariboru, Celju, 
Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. 

Na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu je minister za pravosodje izdal dve odredbi in 
sicer Odredbo o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov, na podlagi 
katere ima Državno pravobranilstvo 34 državnih pravobranilcev in 17 pomočnikov državnega 
pravobranilca ter Odredbo o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, 
strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnega ter drugega osebja Državnega pravobranilstva, na 
podlagi katere ima Državno pravobranilstvo sekretaija, 17 višjih strokovnih sodelavcev, 5 
strokovnih sodelavcev ter 81 upravno-tehničnih ter drugih delavcev. 

Na dan 31.12.1999 je bilo na Državnem pravobranilstvu zaposlenih: 

Generalni državni pravobranilec 1 
Državni pravobranilci 28 
Pomočniki državnega pravobranilca 7 
Sekretar 1 
Višji strokovni in strokovni sodelavci 6 
Upravno tehnični in drugi delavci 40 

SKUPAJ: 83 

Število zaposlenih v primerjavi z letom 1998 se je povečalo za 8 oseb. Vlada Republike 
Slovenije je imenovala 3 nove državne pravobranilce, ki predstavljajo nadomestilo za 3 
državne pravobranilce, ki so se upokojili. Imenovana sta bila tudi pomočnika državnega 
pravobranilca na zunanjih oddelkih v Novem mestu in Novi Gorici, na sedežu Državnega 
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pravobranilstva v Ljubljani in na zunanjem oddelku v Mariboru pa sta se zaposlila tudi 
strokovna sodelavca. Vodilo je postopke za imenovanje 4 novih pomočnikov državnih 
pravobranilcev, ki so sicer v treh primerih bili zaključeni, vendar se imenovane osebe niso 
mogle zaposliti pred 31.12.1999. Državno pravobranilstvo je na novo zaposlilo sekretarja, 
vodjo razvoja za področje informatike in 2 upravno tehnična delavca. Nove zaposlitve so 
narekovale pričakovan povečan obseg dela ter izredno pomembne vsebinske novosti Zakona o 
pravdnem postopku, kije bil sprejet 25.3.1999. Stranka je zakonsko vezana na kratke roke, že 
faza zbiranja dokazov pa zahteva večjo angažiranost Državnega pravobranilstva. 

Državno pravobranilstvo je tudi neuspešno razpisovalo delovno mesto vodje finančno 
računovodske službe, saj je želelo zaradi obsega finančno računovodskega poslovanja imeti 
svojo službo. V letu 1999 je tako računovodske posle za Državno pravobranilstvo še 
opravljalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

12.5.1999 je minister za pravosodje pod št. 121-5/99-1P dal soglasje k Pravilniku o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Državnega pravobranilstva. Sprejem pravilnika je 
imela za posledico ustrezno prerazporeditev za 38 zaposlenih upravno tehničnih in drugih 
delavcev ter izdajo novih odločb. 

OBSEG DELA DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo je v letu 1999 obravnavalo skupaj 59761 zadev. Pripad novih zadev 
je bil 26530. Obseg zadev v letu 1999 seje v primerjavi z letom 1998 povečal za 16,91%, za 
približno isti odstotek seje povečalo število nerešenih zadev ob koncu leta. Sedežno Državno 
pravobranilstvo je v letu 1999 obravnavalo 50,11% vseh zadev. Številčni podatki o obsegu 
dela in nerešenih zadevah konec leta 1999 za celotno Državno pravobranilstvo in po 
posameznih oddelkih oziroma sedežu so razvidni iz prilog. 

VSEBINA DELA DRŽA VNEGA PRA VOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo obravnava zadeve z različnih pravnih področjih, opravlja pa tudi 
svetovalno funkcijo. V nadaljevanju poročila prikazujemo vsebino dela po posameznih 
postopkih. 

PRAVDNI POSTOPKI 

Na pravdnem področju je prišlo do povečanega obsega dela, saj je število obravnavanih zadev 
večje za 71 % (pripad zadev v letu 1999 je 7072, pripad zadev v letu 1998 je 4128). Na 
povečan obseg P zadev so vplivali predvsem zahtevki zaposlenih v državnih organih zaradi 
neizplačanih razlik plač v letu 1992, ko so bili oškodovancem izdani certifikati, katerih pa 
država še ni materializirala. Sicer pa med pravdnimi zadevami še vedno količinsko 
predstavljajo večji del spori, ki jih obravnavajo delovna in socialna sodišča. Še vedno so 
nedokončane zadeve, ki se nanašajo na premalo izplačane osebne dohodke, odpravnine, potne 
stroške. 
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Ocenjujemo, da je veliko delovnih sporov nepotrebnih in obremenjujejo tako Državno 
pravobranilstvo, sodišča, kot tudi proračun države zaradi dodatnih zamudnih obresti in 
pravdnih stroškov. 

Vrednostno in po tematiki pa so veliko bolj pomembne in za zastopanje zahtevnejše zadeve, 
ko gre za zatijevano protipravno ravnanje sodišč in državnih organov oz. druge nove oblike 
zatijevanih kršitev. Ob tem ugotavljamo, da se narava in vsebina pravdnih zadev spreminja, 
zahtevke o protipravnem ravnanju državnih organov pa vlagajo tako fizične kot tudi pravne 
osebe. Tudi Republika Slovenija vlaga zahtevne tožbe zoper posamezne osebe, kar kaže, da 
država vedno bolj skrbi za izterjavo neplačanih obveznosti. 

Tako je Zavarovalnica Adriatic, Zavarovalna družba d.d. Koper zoper državo vložila tožbo, 
ker ji obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil po računovodskih 
izkazih prinaša ogromno izgubo. Zavarovalnica tako uveljavlja za čas od leta 1996 
5.271.353.508,00 SIT z zamudnimi obrestmi in navaja, da so seji prav zaradi take izgube pri 
tej vrsti zavarovanja poslabšali pogoji poslovanja, ki onemogočajo normalno poslovanje. 

V letu 1999 je Okrožno sodišče v Ljubljani obravnavalo več tožb, ki se nanašajo na vračilo 
preveč plačanih davkov. Tožniki zahtevajo vračilo, po njihovem mnenju preveč plačanih, 
različnih vrst davkov. 

Med novimi oblikami zahtevkov in tožb zoper Republiko Slovenijo so odškodnine zaradi 
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Taki zahtevki so trenutno posredovani 
v 4 zadevah. 

Gospodarska družba Jola d.o.o. je vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi plačila 
odškodnine v znesku 2.359.342 DEM s pp zaradi nepravilnega ravnanja upravnega organa. 

Gospodarska družba Fotona d.d. je vložila zoper Republiko Slovenijo tožbo na sklenitev 
pogodbe o odkupu terjatev in na izročitev obveznic v vrednosti 16.253.710,87 ECU iz naslova 
opravljanja poslov izvoza vojaške opreme v Irak, Sirijo, Angolo in Kuwait. 

Aktiva Avant I in ostali zahtevajo plačilo 319.380.563.666,00 SIT iz naslova nepokrite 
vrednosti državnega premoženja za izdane certifikate v postopku lastninjenja. 

Gospodarska družba Detel 5 d.o.o. v predhodnem postopku uveljavlja odškodnino v višini 
10.000.000.000,00 SIT zaradi škode, ki naj bi izvirala iz izgube dohodka zaradi nepravilnega 
postopka Ministrstva za promet in zveze pri dodeljevanju radijskih dovoljenj. 

Novinarja sta tožila Republiko Slovenijo v višini 4.900.000,00 SIT zaradi žalitve v časniku, ki 
ga izdaja ministrstvo. V pravdnem postopku je Državnemu pravobranilstvu uspelo, da je 
sodišče tožnikoma prisodilo odškodnino le v višini 600.000,00 oz. 500.000,00 SIT. 

Adria S.r.l. - v stečaju, Trst je tožila Republiko Slovenijo zaradi plačila 1.507.386.814 Lit. 
Zadeva se je obravnavala pri Arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije in se je zaključila 
tako, daje bilo potrebno državi plačati le 146.025.253 Lit. 

Republika Slovenija je vložila tožbo zoper Konzorcij za namakanje Podravja na plačilo 
odškodnine 5.686.686,00 SIT, ker je bila tožena stranka dolžna vrniti sredstva, ker ni 
pridobila uporabnega dovoljenja. 
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Republika Slovenija je vložila tožbo zoper Občino Piran zaradi plačila 150.062.000,00 SIT, 
ker je občina prodala staro piransko bolnišnico, kupnino pa je zadržala zase. Sam postopek 
traja že dalj časa, saj je v predmetni zadevi sodišče že večkrat odločilo, zadeva pa ni 
pravnomočna. 

Zunanji oddelek v Kopru obravnava večje število zadev, ko je bivša JLA razlastila veliko 
zemljišč za vojaške objekte, poligone in drugo. Zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno, zaradi 
tega je bilo potrebno vlagati tožbe na ugotovitev lastninske pravice oziroma izstavitev listine 
za vknjižbo lastninske pravice. 

Državno pravobranilstvo je vložilo tudi tožbe na ugotovitev lastninske pravice glede 
kmetijskih zemljišč, ki so po Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije postala last Republike Slovenije in so jih občine tik pred uveljavitvijo Zakona-o 
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov prenesle na občinski sklad stavbnih zemljišč. Zadeve so 
obsežne, ker se nanašajo na veliko število parcel. 

Vrednost vseh tožbenih zahtevkov zoper Republiko Slovenijo je 519.473.692.984,37 SIT, 
vrednost zahtevkov Republike Slovenije kot tožeče stranke pa je 20.737.212.167,89 SIT. 

POSTOPKI PO ZAKONU O IZ VRŠBI IN ZA VARO VANJU 

Država je pričela v večji meri skrbeti za izterjavo neplačanih obveznosti, kar se kaže v večjem 
številu vloženih izvršilnih predlogov. V letu 1999 smo prejeli v delo 3000 zadev, kar je v 
primerjavi z letom 1998 za 22,9 % povečan pripad I zadev. Obseg dela na istih zadevah pa se 
je zaradi velikega števila nerešenih zadev iz prejšnjega obdobja povečal za 33,14 %. 

V zvezi s poslovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se pojavlja 
vprašanje, kdo je aktivno legitimirana stranka za izterjavo zakupnin. Državno pravobranilstvo 
meni, daje, glede na določbo 2. odstavka Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, da 
Sklad opravlja naloge v imenu in za račun Republike Slovenije, aktivno legitimirana tudi 
Republika Slovenija. Ker je bilo stališče sodišča drugačno, je Državno tožilstvo Republike 
Slovenije vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Poslovanje po določbah 3. odstavka 82. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa, da 
se mora upnik v primeru rubeža premičnin udeležiti naroka na kraju samem, sicer se postopek 
ustavi, povzroča Državnemu pravobranilstvu izredne probleme zaradi premajhnega števila 
zaposlenih in s tem manjše možnosti za udeležbo na narokih. Državno pravobranilstvo prosi 
v posameznih zadevah za nadomeščanje na naroku tudi upnika, vendar v mnogih primerih 
prošnji ni ugodeno. Menimo, da bi bilo potrebno razmisliti ali je takšna določba 3. odstavka 
82. člena v primerih, ko gre za terjatev države kot upnika, najbolj smotrna rešitev. 

POSTOPKI PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU 

Državno pravobranilstvo je s spremembo zakona o kazenskem postopku (Uradni list št. 
72/98) dobilo pristojnost, po katerem morajo oškodovanci predhodni odškodninski zahtevek 
nasloviti na Državno pravobranilstvo. V letu 1999 je Državno pravobranilstvo tako prejelo 
273 zadev, od tega neposredno od Ministrstva za pravosodje 100 zadev. V zahtevkih so 
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oškodovanci zahtevali odškodnine v skupnem znesku 144.082.902.207,10 SIT. Ker je država 
v proračunu za leto 1999 zagotovila samo za 217.203.000,00 SIT sredstev, je bilo že takoj v 
začetku jasno, da sredstev ne bo dovolj na razpolago. Glede na število zahtevkov in višino 
odobrenih sredstev je Državno pravobranilstvo zadeve reševalo po datumu prihoda zadeve na 
ministrstvo in ne po starosti oškodovancev. Med oškodovanci je bilo veliko takšnih, ki so 
svoje zahtevke na Ministrstvo za pravosodje poslali že v prvi polovici leta 1998, zato je bil po 
našem mnenju takšen način reševanja ustrezen. 

Državno pravobranilstvo je v letu 1999 rešilo 102 zadevi, od tega je sklenilo z oškodovanci 
izvensodno poravnavo v 49 zadevah. Poravnave so bile sklenjene v vrednosti 184.289.221,00 
SIT, medtem ko so isti oškodovanci v zahtevkih zahtevali 450.831.951,00 SIT. Ti podatki so 
razvidni iz priloge 4 poročila. Oškodovanci so tako z zahtevki uspeli v povprečju v višini 
40,87 %. 

Ker predstavlja izplačanih 184.289.221,00 SIT manj, kot je bilo zagotovljenih sredstev, je 
potrebno opozoriti, da so bile za preostali znesek tudi sklenjene izvensodne poravnave. 
Njihovo izplačilo je bilo izvršeno v januarju 2000, zato število in zneski teh izvensodnih 
poravnav statistično niso mogli biti prikazani v letu 1999. 

S sklenitvijo poravnav je glede na višino postavljenih zahtevkov, država privarčevala 
266.542.730,00 SIT, poleg tega pa je za navedeno število zadev manj obremenjeno sodišče, 
prihranjeni so tudi nepotrebni nadaljnji pravdni stroški. Obravnavanje PK zadev v 
predhodnem postopku ocenjujemo za uspešno in menimo, daje bila odločitev zakonodajalca, 
da Državnemu pravobranilstvu prepusti obravnavanje predhodnih zahtevkov, pravilna. 

POSTOPKI PO ZAKONU O DENACIONALIZACIJI 

Državno pravobranilstvo je imelo v delu 7713 zadev iz naslova denacionalizacije, od teh je 
bilo novih 1244 zadev. Poudariti je potrebno, da so upravni organi zaradi ekonomičnosti 
postopkov posamezne zahtevke reševali z delnimi odločbami. Manjši del teh odločb se nanaša 
na zadeve, ki jih je Državno pravobranilstvo prejelo v letu 1999. Obseg reševanja zadev z 
izdajami delnih odločb se je v primerjavi z letom 1998 povečal, vendar tega v številkah ne 
moremo prikazati, saj nam trenutni računalniški program tega ne omogoča. 

Ugotavljamo, da na počasnost denacionalizacijskih postopkov vplivajo neusklajeni podatki 
med stanjem na terenu in podatki v katastru oziroma zemljiški knjigi. Državno 
pravobranilstvo samo tudi ne prejema od svojih strank in od prejšnjih uporabnikov 
nacionaliziranega premoženja dovolj podatkov in dokazov o morebitnih povečanjih vlaganj, 
torej o izkazanih investicijah, zato teh dejstev v postopkih ni mogoče uveljavljati. Prav tako 
pravočasno ne prejemamo podatkov o dejanskem stanju zadeve. Stranke pošljejo podatke 
Državnemu pravobranilstvu šele po prejemu poročila upravnega organa, ne pa ob seznanitvi z 
zahtevo upravičenca. 

V letu 1999 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Urad za denacionalizacijo, ki naj bi med 
drugim s pomočjo strokovnih odgovorov upravnim enotam pomagal pri reševanju 
posameznih vprašanj, ki se pojavljajo med postopkom. Zagotovljena so bila tudi dodatna 
denarna sredstva za nove zaposlitve v upravnih organih, kar naj bi se pokazalo v večjem 
številu rešenih zadev v letu 2000. 
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POSTOPKI PRED E VROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLO VEKO VE PRA VICE 

Državno pravobranilstvo je o postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v 
nadaljevanju Evropskim sodiščem) obveščeno, ko prejme od sodišča pritožbo pritožnika in 
zaprosilo, da Vlada Republike Slovenije odgovori na posamezna vprašanja, ki jih postavi 
sodišče. Glavna naloga Državnega pravobranilstva je v prizadevanju za dosego usklajenega 
mnenja znotraj države glede zatijevane kršitve Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter čim popolnejša obrazložitev pravnih in dejanskih razlogov 
posameznega primera. V odgovoru, ki ga Državno pravobranilstvo posreduje Evropskemu 
sodišču, le-to pripravi pregled zakonske in podzakonske ureditve varstva pravic in svoboščin 
v Republiki Sloveniji, preveri, ali je pritožnik za varstvo svojih pravic izčrpal vsa pravna 
sredstva, ki jih dopušča slovenska zakonodaja. Izčrpnost nacionalnih pravnih sredstev je 
procesna predpostavka za obravnavo zadev pred Evropskim sodiščem. Nadalje se Državno 
pravobranilstvo skupaj z Vlado Republike Slovenije opredeli do v pritožbi navedenih dejstev 
in trditev ter utemelji stališče zakaj po mnenju Vlade ni podana očitana kršitev določenega 
člena konvencije. To utemeljitev je potrebno praviloma podkrepiti še z ustrezno sodno prakso, 
ki jo je Evropsko sodišče že zavzelo v podobnih primerih. Poskrbeti je potrebno tudi za 
zagotovitev ustreznih dokazov. V primerih, ko sodišče odloči, da bo v določeni zadevi 
potrebno javno zaslišanje, Državno pravobranilstvo na samem zaslišanju ustno argumentirano 
predstavi stališča in mnenja Vlade glede pritožbenih razlogov ter daje pojasnila in odgovore 
na vprašanja članov senata, kijih le-ti dostavijo na javnem zaslišanju. 

Kot zelo učinkovito se je pokazalo neposredno poslovanje Državnega pravobranilstva z 
Evropskim sodiščem ( do avgusta 1999 seje poslovalo preko Ministrstva za zunanje zadeve), 
saj se lahko le s popolnimi vlogami sodišču zadeva predstavi tako, kot to ocenjujeta država in 
njen zastopnik. 

V letu 1999 je bilo zoper Republiko Slovenijo vloženih 116 pritožb, od katerih jih je bilo 
preko 80 registriranih. Državno pravobranilstvo je imelo v letu 1999 v delu 6 zadev, od 
katerih sta bili 2 črtani iz registra, ker sta pritožnika odstopila od pritožbe. 

Kljub temu, da je Komisija za človekove pravice v 3 zadevah odločila, da je Republika 
Slovenija kršila Konvencijo o varstvu človekovih pravic, o konkretnih kršitvah še ni mogoče 
govoriti, ker je Državno pravobranilstvo zoper odločitve Komisije podalo dodatne ugovore, ki 
jih sodišče še ni obravnavalo. Sodišče do sedaj, torej do vključno 1999. leta, v nobenem 
primeru še ni odločilo o odgovornosti Republike Slovenije za zatrjevano kršitev Konvencije 
in ji naložilo plačila pravične odškodnine, vendar pa v treh primerih za to obstaja velika 
verjetnost. 

Evropsko sodišče praviloma obvesti državo kršiteljico, da lahko s pritožnikom sklene 
prijateljsko poravnavo. Tudi v zadevi pritožnika Ljuba Majariča je Državno pravobranilstvo 
tako obvestilo prejelo, vendar k sklenitvi poravnave ni pristopilo, ker je ocenilo, da je 
zahtevana odškodnina previsoka in nesorazmerna z zatrjevano kršitvijo,kar se je potrdilo tudi 
z odločitvijo sodišča, kije bila sprejeta 8.2.2000. 

Državno pravobranilstvo ne razpolaga s podatki o preostalih pritožnikih, ki so vložili pritožbo 
zoper Republiko Slovenijo. 

Pomembno vlogo ima Državno pravobranilstvo tudi v zaključni fazi postopka, saj je potrebno 
v primeru obsodbe države znotraj države poskrbeti za čim hitrejšo izvršitev odločbe sodišča 
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Učinek odločb sodišča se namreč odraža tako v dejstvu zagotovitve ustreznega zadoščenja 
pritožniku, kot tudi v zasledovanju ustreznih sprememb v notranjem pravu, da ne bi prihajalo 
do obravnavanja podobnih pritožb pred Evropskem sodiščem. Ker pa so se prve pritožbe 
nanašale na kršitev primernosti roka obravnavanja zadeve, je Državno pravobranilstvo v 
takšnih zadevah opozorilo pristojno sodišče na odločanje v razumnem roku. 

Državno pravobranilstvo je pri poslovanju tudi ugotovilo, da Republika Slovenija za primere, 
ko njen sodnik sporoči Evropskemu sodišču, da se umika iz določene zadeve, nima zakona, na 
podlagi katerega bi lahko v isti zadevi imenovala t.i. ad hoc sodnika. Na podlagi 1. in 2. 
odstavka 29. člena Pravil sodišča je namreč sodišče v dveh zadevah povabilo Republiko 
Slovenijo, da za sojenje v posamezni zadevi imenuje kot sodnika nadomestnega sodnika ali 
kot ad hoc sodnika osebo, ki izpolnjuje kvalifikacije iz 21. člena Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. O tem so bili obveščeni predsednik države, 
predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve pri Državnem zboru 
Republike Slovenije, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, minister za pravosodje 
in direktor Službe za zakonodajo Vlade Republike Slovenije. Obveščeno je bilo tudi 
Ministrstvo za zunanje zadeve. 

V letu 1999 je sicer Vlada Republike predlagala Državnemu zboru dopolnitev 80. člena 
Zakona o ustavnem sodišču, da bi v takšnih primerih Vlada Republike Slovenije s sklepom 
določila osebo, ki bo nadomeščala za vsak primer posebej sodnika Evropskega sodišča 
Državni zbor predlagane spremembe ni sprejel, Republika Slovenija pa je v dveh zadevah 
ostala brez svojega sodnika. Omenimo naj še, da ima Vlada Kraljevine Norveške zakonsko 
pooblastilo za imenovanje ad hoc sodnika. To se v praksi pokaže tako, da Vlada v nekaj 
dnevih imenuje posamezno osebo za ad hoc sodnika. Ker Republika Slovenija nima 
ustreznega zakona za imenovanje ad hoc sodnika, je zato lahko v posameznih zadevah 
prizadet ugled Republike Slovenije, okrnjene pa so lahko tudi njene pravice. 

POSTOPKI PO ZAKONU O UPRA VN1H SPORIH 

Upravna sodišča v Republiki Sloveniji pošiljajo sedežnemu Državnemu pravobranilstvu v 
vednost vse tožbe, ki so bile vložene v upravnem sporu, ker je po 18. členu zakona o 
upravnem sporu državni pravobranilec zastopnik javnega interesa in ima položaj stranke v 
postopku. Obseg obravnavanih zadev je zelo velik, saj je v letu 1999 pripadlo 4752 novih 
zadev, vseh zadev v delu pa je bilo 5450. 

Državni pravobranilec je kot zastopnik javnega interesa vložil tožbo v 85 zadevah Tako so 
bile vložene tožbe zoper odločbo ministrstva zaradi odprave odločbe o izdaji pooblastila za 
izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, odločbo 
ministrstva, ki je v denacionalizacijskem postopku vrnilo odprti kop, odločbe državnega 
organa o razvrstitvi v plačilni razred V 1197 zadevah je bila prijavljena udeležba. 

Ker so odgovori na vprašanje, kaj je javni interes v posamezni zadevi, še nejasni, sodna 
praksa pa tudi Še ni izoblikovana, si velikokrat zastavljamo vprašanje, ali se naj državni 
pravobranilec v posamezni zadevi kot stranka vključi v postopek. 

Seveda pa je Državno pravobranilstvo vložilo tožbe tudi kot zakoniti zastopnik države kot 
tožeče stranke. Števila vloženih tožb ni mogoče ugotoviti, ker računalniški program nima 
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posebne rubrike o tako vloženih tožbah. Poleg tega je Državno pravobranilstvo vložilo tožbe 
tudi iz postopka denacionalizacije in se te tožbe ne vodijo v U vpisniku. 

STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNE PORA VNA VE 

V letu 1999 je Državno pravobranilstvo obravnavalo 1866 zadev, ki se nanašajo na prijave 
teijatev Republike Slovenije v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave. Skupna 
vrednost vloženih prijav je 248.963.480.816,59 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V 
istem letuje Državno pravobranilstvo vložilo prijave v 457 novih zadevah. 

Postopek prisilne poravnave zoper Cimos International d.d.Koper je bil uspešno zaključen s 
sklenitvijo prisilne poravnave. Republika Slovenija je bila ena od večjih upnikov in je njena 
terjatev znašala 1.717.943.915,00 SIT, ki pa jo je konvertirala v lastninski delež. 

Po 4 letih je prišlo do prodaje stečajnega dolžnika TAM d.d. Maribor in njenih 14 hčerinskih 
družb. Kupnina, ki bo dosežena s prodajo stečajnih dolžnikov, bo zadostovala samo za 
pokritje terjatev izločitvenih upnikov in delno pokritje terjatve države. 

PRAVNA MNENJA 

Pravno-svetovalna funkcija Državnega pravobranilstva pri sklepanju pogodb, s katerimi za te 
subjekte nastajajo premoženjske pravice in obveznosti, ali se ustanavljajo, spreminjajo ali 
ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah, je pomembna. Državno pravobranilstvo je podalo 
pravno mnenje v 141 strokovnih zadevah, ter v 1054 zadevah, ki se nanašajo na pogodbe, ki 
jih je sklenila država. 

Poleg teh pravnih mnenj je Državno pravobranilstvo dalo pravna mnenja tudi tujim in 
mednarodnim kreditojemalcem. Pravno mnenje (legal opinion) se daje k pogodbam o najemu 
kredita Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih bankah, k pogodbam o izdaji obveznic 
Republike Slovenije v tujini in k pogodbam o poroštvu Republike Slovenije za kredite, ki jih 
najemajo gospodarske družbe, ki so v lasti države. 

IZOBRAŽEVANJE 

Z ustanovitvijo Programskega sveta pri Centru za izobraževanje v pravosodju je tudi Državno 
pravobranilstvo dobilo priložnost, da lahko organizira izobraževanje državnih pravobranilcev 
in administrativno tehničnih in drugih delavcev. Preko Centra za izobraževanje je Državno 
pravobranilstvo prvič organiziralo šolo državnih pravobranilcev in predavanje o novostih 
zakona o pravdnem postopku. V šoli državnih pravobranilcev, katere so se udeležili poleg 
državnih pravobranilcev tudi pomočniki državnega pravobranilca in višji strokovni oziroma 
strokovni sodelavci, so se obravnavale teme o izpodbojnosti sklepov skupščin delniških družb 
skupaj s procesnimi vidiki njihove izpodbojnosti, javna naročila, obravnavanje javnega 
interesa v upravnih sporih. Predstavljena je bila uporaba nekaterih virov evropskega prava, 
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predstavljeni so bili postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Obravnavala so 
se tudi posamezna strokovna vprašanja s področja gospodarskih sporov. 

Za druge oblike izobraževanja preko Centra za izobraževanje ni bilo na razpolago dovolj 
sredstev, zato bodo ta organizirana v naslednjih letih.. 

ZAKLJUČEK 

Neposredno sodelovanje med Državnim pravobranilstvom kot strokovno institucijo in 
državnimi organi, zaradi doseganja optimalnih rešitev v spornih zadevah in zaradi eventualne 
preventive, seje v letu 1999 izkazalo za uspešno in učinkovito. 

Lucijan BEMBIČ 
generalni državni pravobranilec 

Priloge: 

številčni pregled obravnavanih zadev v letu 19999 (priloga 1) 
- letno statistično poročilo za leto 1999 (skupaj v delu) (priloga 2) 

letno statistično poročilo za vse vpisnike za leto 1999 (priloga 3) 
letno statistično poročilo za leto 1999 (priloga 4) 

- vrednostni pregled obravnavanih zadev v letu 1999 (priloga 5) 
procentualni pregled obravnavanih zadev v letu 1999 (priloga 6) 
številčni pregled obravnavanih zadev v letu 1999 (priloga 7) 
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Priloga 5 

VREDNOSTNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV NA DRŽAVNEM 
PRA VOBRANILSTVU V LETU 1999 

1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kot tožnik oz. upnik 
(vrednost v SIT) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kot toženec, dolžnik oz. zavezanec 
(vrednost v SIT) 

i PRAVDE 20.737.212.167,89 519.473.692.984,37 
i IZVRŠILNI POST. 18.441.808.354,13 3.636.608.142,13 
ZEKS / zaradi sprememb ZIKS nedoločljivo 
STEČAJ 248.963.480.816,59 / i 
PK / 144.082.902.207,10 . 
vrednost zahtevkov 
SKUPAJ: 

288.142.501.338,61 j 667.193.203.333,60 

VREDNOST POGODB V SIT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
prodajalec 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kupec 

31 1.794.785,05 5.316.783.352,60 

VREDNOST NESPORNIH ZADEV V SIT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
predlagatelj oz. udeleženec 
477.741.181,88  

+ 7965 denacionalizacijskih zahtevkov v naravi ni ovrednotenih 
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beležke 

26. julij 2000 43 poročevalec, št. 53 



BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: . 

Podjetje: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

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. 
L. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 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). 


	ZAČETNE STRANI
	PREKRŠKI
	Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prekrških (ZP-M) - EPA 1244 - II - skrajšani postopek

	IZDELKI IZ PLEMENITIH KOVIN
	Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK) - EPA 443 - II - druga obravnava

	POROČILO
	Skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva v letu 1999

	SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
	51. izredne seje Državnega zbora RS


