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Št. 27

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

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

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

PREVOZIH

V

CESTNEM

PROMETU

-

(EUKZPCP-1)
-hitri postopek-EPA 172-III
Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti
v procesu prevzemanja pravnega reda EU in je uvrščen v
Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega
reda do konca leta 2001. Poleg tega pa je potrebno sprejeti še
vrsto podzakonskih aktov. Gre tudi za izredne potrebe države,
ki so v tem, da se slovenska zakonodaja s področja prevozov
v cestnem prometu prilagodi predpisom EU.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-2411 -0026
Številka: 346-07/2001-1
Ljubljana, 09.04.2001
LJUBLJANA

Pravočasno sprejetje tega zakona pa bo pomenilo pomemben
element pri presoji usposobljenosti Republike Slovenije za
polnopravno članstvo v Evropski uniji.

Vlada Republike Slovenije je na 30. korespondenčni seji dne
9.4.2001 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM
PROMETU - (EU),

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na 5. sejo Državnega zbora Republike
Slovenije dne 17.4.2001.

- Jakob Presečnik, minister za promet,
- mag. Peter Pengal, državni sekretar v Ministrstvu za promet.

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

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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Glede politike investiranja velja, da je v porastu povsod, vendar
so naravnanosti investiranja različne. Na severu se več investira
v osnove za izvajanje prometa (računalniška omrežja, nove
tehnike prevozov, posredovanje podatkov). Ta del investicij je
znatno višji, kakor tisti, ki pripada investicijam v prometna sredstva.

UVOD
L

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA

OCENA IZ PROMETNE POLITIKE
1.2 SLOVENIJA

Prometne politike držav Evrope so zasnovane na dejstvih, da se
bo rast prometa nadaljevala. Za doseganje ravnotežja v
prometnem sistemu pa je odločilno vplivanje na vse tiste dejavnike,
ki imajo za posledico uravnotežena razmerja v prometnem
sistemu. Temeljni akt ki se na generalnem nivoju opredeljuje do
urejanja razmerij v cestnem prometu je prav zakon, ki v tem
segmentu ureja pogoje za udeležbo v prometu, mednarodne okvire
prevozov, posega tudi na prometno tržni segment, organizacijo
prevozne dejavnosti in notranja razmerja v prevozni dejavnosti.
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V Sloveniji imamo dokaj visoko gospodarsko rast, dodana vrednost
pa najhitreje narašča v gradbeništvu in storitvenem sektorju. V
korak z gospodarsko rastjo gre tudi blagostanje prebivalstva, saj
prejemki prebivalstva približno sledijo rasti bruto domačega
proizvoda. S tem postajajo transportne storitve in dobrine relativno
cenejše, obseg povpraševanja po njih pa se povečuje.
Ugotovimo lahko, da v podjetniškem sektorju prihaja do velike
dekoncentracije gospodarske aktivnosti. Število podjetij narašča,
medtem ko se povprečno število zaposlenih v podjetju zmanjšuje,
kar je opaziti tudi v podjetjih, katerih dejavnost je povezana s
prevozništvom. Prihaja do večjega števila prevozov, na krajših
razdaljah. Majhna proizvodna podjetja so bolj občutljiva na obseg
obratnih sredstev, ki so vezana v zalogah, zato je hitrost transporta
vse bolj pomemben dejavnik.

PREVOZ BLAGA

1.1 IZ EVROPSKE UNIJE
V državah Evropske Unije se prepelje povprečno 80% blaga po
kopnem, ponekod več (Italija, Španija in Velika Britanija 90%),
drugje manj (Nemčija, Belgija, Francija 60-70%). Le na
Nizozemskem je zaradi intenzivne uporabe notranjih plovnih poti
ta delež le 40%.

Večina tovora v Republiki Sloveniji se prepelje po cestah (90%),
največ kot prevozi za lastne potrebe znotraj podjetij. Povpraševanje
po prevoznih storitvah v notranjem prometu na kratke razdalje
sicer narašča, vendar po precej nižji stopnji, kakor v mednarodnem
prometu.

Cestni prevozi (v t/km) so v zadnjih 30-ih letih narasli iz 50 na
75% udeležbo (26% v povprečju pripada železnici, preostale 4%
pa prevozom po notranjih plovnih poteh). Od leta 1981 je cestni
blagovni promet v Evropi naraščal po 4,3% letni stopnji. Po višji
stopnji so naraščale storitve prevozov blaga, ki se najemajo in
sicer 7,4%, medtem, ko je stopnja prevozov blaga za lastne
potrebe znašala 1,7%.

V obdobju 1994-1996 je bil cestni blagovni promet v upadanju, v
naslednjih dveh letih pa se je trend povečeval po 10 % letno in je
v ekspanziji, tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski Uniji.

1.2.1 Struktura domačih prevoznikov

Glede prevoza blaga, po večini držav prevladuje notranji trg. Npr.
v Franciji znaša delež od vsega blaga v tonah prevoženega na
razdalji do 159 km 68% - to je skoraj 20% ton/km. Ta del trga
predvsem pokrivajo manjša podjetja. Del trga, ki predstavlja
prevoze na razdalji preko 1000 km predstavlja le 1% prepeljanega
blaga v tonah. Najbolj je dinamičen del trga, ki pripada prevozom
na razdalji preko 200 km.

Večina domačih prevoznikov ima v povprečju po dva zaposlena
(96,3% delež), v posesti imajo v povprečju 1,07 tovornjaka. Za
razliko od svojih kolegov v Evropi so bolj usmerjena v mednarodni
trg prometnih storitev in veliko investirajo v prevozna sredstva in
manj v vzporedne dejavnosti. Posledično imajo majhni prevozniki
sicer moderen vozni park, z nizko storilnostjo in slabo
izkoriščenostjo.

Cestni blagovni promet je bolj učinkovit in bolje struktuiran v
severnem delu Evrope, predvsem v državah, kjer je ekonomija
bolj učinkovita (Nemčija, Benelux, Danska, Francija, VB). V južnem
delu Evrope je značilnost cestnega blagovnega prometa nizka
produktivnost predvsem zaradi slabe organiziranosti.

Majhni prevozniki sicer lahko največ prihranijo pri fiksnih stroških
na račun za cca 40% nižjih stroškov voznika. Stroški goriva, kot
variabilni stroški predstavljajo 67% stroškov, stroški obnove
voznega parka pa predstavljajo do 40% fiksnih stroškov.
Prevoznikov srednjih velikosti je cca. 30 s povprečno 47
zaposlenimi (3,3% delež), velika podjetja so le tri in predstavljajo
0,3% delež prevoznih podjetij in skupaj zaposlujejo kar 25%
delovne sile v cestnem prevozništvu. Velik del svojega dohodka,
tudi do polovice, ustvarjajo z vzporednimi dejavnostmi.

V Evropi prevladujejo težnje h koncentraciji - združevanju in
modernizaciji prevoznih podjetij. Le nekaj je tistih velikih
prevoznikov, ki zagotavljajo zelo dobro storitev glede tega.
Industrija v Evropi zahteva določen nivo distribucije, vse to pa
vpliva na organizacijo večjih prevoznih firm in sicer v smislu njihove
organiziranosti in tehnike prevozov (prevozi od vrat do vrat,
geografsko pokrivanje, logistika...), zato tudi ni presenetljivo, da
taka podjetja v glavnem širijo dejavnost na ta področja - predvsem
na logistiko. Vse to ima tudi vpliv na poklice, ki so povezani s
prevozi. Pričakuje se namreč, da se bo ta dejavnost v naslednjih
letih povečala za 20-40% (predvsem na račun odprtja novih
evropskih trgov in približevanju potrošnikom). Že sedaj v VB,
Nemčiji, Franciji predstavlja trg storitev, ki pripadajo hitrim
dostavam kar 50%.
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1.2.2 Stanje voznega parka
1. Število tovornih vozil je po letu 1990 naraščalo hitreje kot število
osebnih vozil. Hitrejšo rast je posledica izredno hitrega naraščanja
števila tovornih vozil do 3 ton nosilnosti, ki predstavljajo 68%
vseh registriranih tovornih vozil.

4

20. april 2001

2.

2. Večji del skupne kapacitete tovornega voznega parka
predstavljajo železniška vozila. S cestnimi tovornimi vozili, ki so
številčnejša, a z manjšo nosilnostjo, so se prevozniki prilagodili
prestrukturiranju poslovnih subjektov, katerih število se je zaradi
dekoncentracije po letu 1990 povečalo, hkrati pa cestna tovorna
vozila lahko dostopajo na področja izven železniških koridorjev.

2.1 VLOGA PROMETNE POLITIKE
Značilnosti voznega parka in izbira prevoznih sredstev so
posledica potreb in možnosti ekonomskih subjektov, podjetij in
prebivalstva. So posledica družbeno-ekonomske strukture, na
katero je možno vplivati z različnimi politikami, med drugimi tudi s
transportno. Z ukrepi transportne politike vplivamo na dogajanja
v sferi ponudbe in povpraševanja, tako na ravni infrastrukture
kot tudi na ravni voznega parka. S tem vplivamo na učinkovitost
celotnega gospodarstva. Zato mora biti ta politika v funkciji
narodno-gospodarskih ciljev (gospodarska rast, blaginja
prebivalstva, okolje, regionalni razvoj). To je tudi okvir, v katerega
se umeščajo rezultati, ki bodo doseženi s sprejetjem tega zakona.

3. Izkoriščenost voznega parka za tovorni promet je odvisna od
vrste vozila in transportne razdalje. Delež praznih vozil v cestnem
prometu znaša okrog 30%, največ v kategoriji lahkih vozil in na
kratkih razdaljah. Povprečna izkoriščenost vozila v mednarodnem
prometu je razmeroma visoka (65%), v notranjem prometu pa je
bistveno nižja. Iz slednjega lahko sklepamo, daje pri lahkih tovornih
vozilih relativno pomembnejši čas dostave od stroška prevoza.
Na železnici je znašala povprečna prevozna pot 200 km.

Sam razvoj transportnega sektorja pa poleg gospodarskih razmer
in strukture gospodarstva pogojuje tudi umestitev države v širše
okolje. Pri tem je posebej pomembna kvalitetna transportna
infrastruktura in urejena logistika, kar omogoča konkurenčno
ponudbo tranzitnim tokovom. Na mikro ravni so pomembni ukrepi,
ki krepijo konkurenčnost domačih prevoznikov.

1.2.3 Stanje v dejavnosti cestnega prevoza
Republika Slovenija je z osamosvojitvijo leta 1991 izgubila znatni
del trga in s tem tudi prevozov na območju nekdanje SFR
Jugoslavije. Povedano velja za vse vrste prevozov: cestne,
železniške in zračne. Zlasti na prevoze blaga v železniškem
prometu je vplival še propad panog, pri katerih železnica edino
lahko konkurira cestnim prevoznikom (železarne, papirna
industrija, industrija gradbenega materiala, rudarstvo).

Teza, da pripada na področju prometa bodočnost javnim
prevoznim sredstvom, ki (da) bodo skupaj z razvojem sodobne
telekomunikacijske tehnologije dodobra zmanjšala pomen in vlogo
osebnih avtomobilov, se vedno bolj kaže literarni romanticizem iz
obdobja poštnih kočij. Avtomobilska industrija vlaga že sedaj
izjemne napore v zmanjševanje in tudi odpravo negativnih učinkov,
ki jih predvsem glede porabe naravnih virov in obremenjevanja
okolja povzročajo potovanja z osebnimi avtomobili.

Na izgubo nekdanjih jugoslovanskih trgov so se izvajalci
prometnih storitev odzvali zelo različno. Večji prevozniki na
področju cestnega prometa (tovornega in potniškega) so svojo
dejavnost dovolj hitro in dovolj uspešno preusmerili od jugovzhoda
na severozahod, ob tem pa pospešeno posodabljali vozni park,
tudi z odprodajo presežnih (starih tehnološko zastarelih) tovornih
vozil svojim zaposlenim, sedaj tehnološkim viškom, s čimer je
nastala množica novih majhnih prevoznikov. Ob tem pa so
poskrbeli za ustrezno izobrazbeno strukturo in psihofizično
usposobljenost svojih voznikov.

Država in lokalne skupnosti lahko z ustreznimi ukrepi prometne
politike omejujejo potovanja z osebnimi avtomobili, oziroma
destimulirajo njihovo uporabo, ne morejo pa, - kar nekateri naivno
pričakujejo, - z dekreti ukazovati potnikom, katero prometno
sredstvo naj pri določeni razdalji in namenu potovanja izberejo.

Tako imamo na prelomu tisočletja poleg števila velikih prevoznikov
še množico malih prevoznikov, z voznim parkom, ki večkrat ne
ustreza evropskim tehničnim standardom, ne vlagajo v
usposabljanje zaposlenih ter so slabo pripravljeni na nastopanje
na trgu prevoznih storitev.

2.2 STANJE V SLOVENIJI
Značilnosti sprememb na področju prevoza potnikov, kot ga imamo
v Sloveniji sledijo spremembam, kot so se že zgodile v državah
Evropske unije.

Število zaposlenih v prometu in zvezah se je v letu 1990 in v letih,
ki so sledila, zmanjšalo na račun zaposlenosti na področju
cestnega prometa, manj občutno pa na področju železniškega
prometa.

Prostorske spremembe, kot posledica urbanizacije so vplivale
na potrebo po hitrejšem dostopu povečane dnevne migracije iz
manjših mest in naselij, ki imajo vlogo satelitskih naselij v okolici
urbanih centrov, v te urbane centre.

Hkrati se je povečalo število poslovnih subjektov a le na področju
cestnega prometa, v ostalih vejah panoge promet in zveze
(letalstvo, železnice, pošta) trend ni bil zaznan.

Novim potrebam po hitrejšem dostopu bi učinkovitost sistem
javnega prevoza sledila le ob dovolj koncentriranem
povpraševanju. Zaradi potrebe dekoncentriranega povpraševanja
in novo nastalih možnostih prevoza z osebnimi avtomobili se je
zmanjšalo povpraševanje po uporabi obstoječega sistema
javnega prevoza. Ta je, tako neprilagojen, postal manj zanimiv, z
izgubo potnikov finančno manj ali ne donosen, s tem pa je izgubil
delež finančnih virov, ki bi jih moral nameniti lastnemu vzdrževanju
in razvoju v smislu prilagajanja novo nastalim okoliščinam.

Pregled stanja v dejavnosti cestnega prevoza torej potrdi
predvidevanja o povečanju števila prevoznikov, števila tovornih
motornih vozil ob sočasnem padcu števila prevoženih tonskih
kilometrov. Če so se potrebe po prevozih povečale, bi pričakovali
rast cen za prevoženi tonski kilometer, če bi hoteli zadržati
doseženo stopnjo reproduktivne sposobnosti prevoznikov. Pri
nespremenjeni ceni, ali pri njenem padanju se reproduktivna
sposobnost prevoznikov nujno zmanjšuje.
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II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Ponovna pritegnitev potnikov k uporabi javnega sistema prevoza
pa ne terja več le finančnih virov temveč prilagoditev obstoječe
organizacije stanju. Pred spremembami na področju javnega
prevoza potnikov v cestnem prometu pa je potrebno vzpostaviti
pravno formalne okvirje.

Temeljna načela in cilji v predlagani zakon so:
1 .Zagotoviti dostop do trga prevoza potnikov in blaga na osnovi
Direktive Evropske Unije št. 96/26 in spremembe z Direktivo št.
98/76.

V obdobju po letu 1990 se je število osebnih avtomobilov
povečevalo, v povprečju za 4,1% letno in preseglo rast bruto
družbenega proizvoda.

2. Zagotoviti dostop do trga mednarodnih prevozov blaga v
Evropski Uniji na osnovi Uredbe št. 881/92.

Stopnja motorizacije v Sloveniji je, ob skoraj trikrat nižjem bruto
družbenem proizvodu, dosegla raven nekaterih visoko razvitih
držav (Švedska, Danska).

3. Zagotovitev dostopa do trga notranjih prevozov blaga za tuje
(nerezidentne) cestne prevoznike in ureditev kabotaže na snovi
Uredbe št. 3118/93 in spremembe z Uredbo št. 3315/94 in Uredbe
št. 792/94.
4. Zagotovitev dostopa do trga mednarodnih avtobusnih prevozov
potnikov na osnovi Uredbe št. 684/92 in spremembe z Uredbo št
11/98.

2.3 SKLEPNA UGOTOVITEV
Ocenjujemo, da je potrebno v naši državi najprej zakonsko
opredeliti, kateri del potniškega prometa se izvaja v javno korist,
praviloma kot javna gospodarska služba in kakšni so tehničnotehnološki, obratovalni, organizacijski in stroškovni standardi
izvajanja take dejavnosti (službe). Šele ko bodo ti standardi znani
in implementirani po posameznih linijah, bo mogoče opredelili
možne vire financiranja bodisi po posameznih linijah, bodisi po
lokalnih skupnostih.

5. Zagotovitev dostopa do trga notranjih prevozov potnikov za
tuje (nerezidentne) cestne prevoznike in ureditev kabotaže na
osnovi Uredbe št 12/98, Uredbe št 2121/98 (izvedbeni predpisi k
Uredbi št. 684/92 in št. 12/98).
6. Zagotovitev ukrepov v primeru krize na trgu prevoza potnikov
in blaga.
7. Zagotovitev ukrepov v primeru stavk.

ZAKLJUČEK K OCENI STANJA IN RAZLOGOM ZA
IZDAJO ZAKONA
Ta zakon določa organizacijo, pogoje in način opravljanja prevozov
potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

III. POGLAVITNE REŠITVE
Predlog zakona izhaja iz pravil dostopa do trga za opravljanje
dejavnosti cestnega prevoza potnikov in blaga, kot se uveljavlja
v Evropski Skupnosti. Preko ciljev in načel predloga zakona je
upoštevan pravni red Evropske Unije in način obravnavanja
zadev. Zgradba zakona pa se marsikje zgleduje po podobni
ureditvi v nemškem, avstrijskem in francoskem zakonu, ker je
stanje na področju opravljanja dejavnosti cestnega prevoza
potnikov in blaga lahko primerljivo s temi državami. Zakon
obravnava vse načine prevoza potnikov in blaga, ki se pojavljajo
pri opravljanju dejavnosti cestnega prevoza potnikov in blaga.

Prevoz potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu se
opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to
področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika
Slovenija. S posameznimi državami, s katerimi ni bila sklenjena
taka mednarodna pogodba, se prevoz med njimi in Republiko
Slovenijo opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki
urejajo to področje ter mednarodno pogodbo, ob upoštevanju
načela vzajemnosti.
Liberalizacija tržišča, ki jo prinaša ta predlog zakona bo pomenila
tudi njegovo širitev, ki pa bo korigirana s strožjimi pogoji do dostopa
za izvajanje dejavnosti

Predlog zakona opredeljuje, da delitev dovolilnic, ekoloških točk
in CEMT dovolilnic opravlja delilec na podlagi javnega pooblastila,
upoštevajoč pogoje, kriterije, merila in postopke, ki so določeni v
predlogu zakona.

Predlog tega zakona torej ne ureja celotnega področja cestnega
prometa, ampak le del področja, ki je povezan z organizacijo,
pogoji in načinom opravljanja prevozov v cestnem prometu in bo,
skupaj s še ostalimi zakoni, ki obravnavajo cestni promet, tvoril
zaokroženo celoto ureditve področja in prilagoditve pravnemu
redu Evropske unije.

Pri postavitvi kriterijev za delitev dovolilnic se postavlja nov kriterij,
ki govori o kvaliteti voznega parka, ki se točkuje. Realizacija tega
kriterija predstavlja okoljevarstveni vidik s stališča onesnaževanja
okolja, saj bo omogočen večji dostop na trg z vozili, ki so okolju
prijaznejša in imajo manjše emisijo nevarnih snovi v okolje.

Slovenija kot država zgolj s pridružitvenim statusom zaenkrat ne
more prenašati celotne pravne ureditve s področja prevozov v
cestnem prometu in glede na navedeno tudi v tem predlogu
Zakona o prevozih v cestnem prometu ni v celoti prenesen. Za
tisti del pravnega reda Evropske unije, ki ga ni mogoče prenašati
v nacionalno zakonodajo, kar tudi ni namen, bo ob polnopravnem
članstvu v Evropsko unijo veljala neposredna uporaba tega
pravnega reda na celotnem ozemlju Evropske unije.
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Postavljen je tudi nov kriterij kršitve določil predlaganega zakona,
ki bo omejil dostop na mednarodni trg prevoznikom, ki v drugih
državah kršijo določila mednarodnih pogodb in predvsem določila
socialne zakonodaje.
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Predlog zakona natančneje opredeljuje kdaj so posamezne vrste
dovolilnic kritične in se pri rešitvi naslanja na merljivo vrednost, ki
predstavlja 90 % porabo v preteklih obdobjih.

BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Predlog zakona natančneje opredeljuje pod kakšnimi pogoji lahko
novi prevozniki, ki vstopajo na trg za opravljanje dejavnosti
cestnega prevoza blaga v mednarodnem prometu pridobijo tudi
kritične dovolilnice. Prav tako je za nove prevoznike določen
delež kritičnih dovolilnic, ki znaša 40 % delež količine neporabljenih
kritičnih dovolilnic, ki jih prevozniki, ki so že na trgu niso porabili.

1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa, pogoje in način opravljanja prevozov potnikov
in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter
organizacijo in pristojnosti organov zadolženih za izvajanje in
nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Dejavnost cestnega prevoza blaga v mednarodnem prometu
upošteva priporočila, ki narekujejo, da se posamezni prevozniki
lahko združujejo v večje prevoznike. Rešitev je podana z
dovolitvijo, da se pri opravljanju mednarodnih prevozov blaga
lahko prenesejo dovolilnice na drugega prevoznika v primeru
statusnih sprememb posameznega prevoznika ali prenosu
voznega parka na drugega prevoznika.

(2) Prevoz potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu
se opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
to področje ter mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila
Republika Slovenija.
(3) Če s posameznimi državami ni bila sklenjena pogodba iz
prejšnjega odstavka, se prevoz med njimi in Republiko Slovenijo
opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo to
področje ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami, ob
upoštevanju načela vzajemnosti.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S predlaganim zakonom se prenaša del pristojnosti in nalog iz
Ministrstva za promet na Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Za povečan obseg nalog in zagotovitev vseh potrebnih materialnih
sredstev za delo in opremo direkcije ter kadrovsko okrepitev z 45 dodatno zaposlenimi bo potrebno zagotoviti letno pribl. 45.000.000
SIT. Navedeno je potrebno zagotoviti na podlagi Državnega
programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002.

2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi, imajo v smislu tega zakona
naslednji pomen:

Za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema (programska
oprema, strežnik, linije, ...) bo potrebno iz proračuna zagotoviti
30.000.000 SIT. Vzpostavitev tega sistema ni bila realizirana na
podlagi obstoječega zakona, zato se naloga prenaša v naslednje
obdobje.

1. Prevoz v cestnem prometu je vsak prevoz potnikov ali blaga,
oziroma vožnja praznega ali nenatovorjenega vozila po javnih
in nekategoriziranih cestah.
2. Prevoz v notranjem cestnem prometu je vsak prevoz iz prve
točke tega odstavka, znotraj meja Republike Slovenije.

Za izvajanje nadzora nad izvrševanjem tega zakona se iz naslova
uvajanja enotnih računalniških povezav za zagotavljanje
učinkovitega nadzora (prilagajanje pravnemu redu EU) ter za
mobilnost inšpektorjev (problematika nadzora na terenu) iz
proračuna zagotovi 22.000.000 SIT, ter za dodatno zaposlitev 4
inšpektorjev 38.000.000 letno.

3. Prevoz v mednarodnem cestnem prometu je vsak prevoz iz
prve točke tega odstavka, med dvema ali več državami.
4. Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen
vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v
komercialne namene.

Predvideni prihodki Iz naslova upravnih taks In drugih
stroškov:

5. Bilateralni prevoz je prevoz potnikov ali blaga med Republiko
Slovenijo in drugo državo.

Izdaja licenc 30.000.000 SIT letno. Upravna taksa za izdajo
licence je 15.000 SIT letno pa je izdanih približno 2000 licenc.
-

6. Tranzitni prevoz je prevoz potnikov ali blaga čez ozemlje
Republike Slovenije brez sprejemanja in izstopanja potnikov
oziroma nakladanja ali razkladanja blaga v Republiki Sloveniji.

Delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga 105.000.000
SIT letno. Upravna taksa za izdajo dovolilnice je 250 SIT.
Letno je izdano približno 300.000 dovolilnic. Za izdajo odločbe
o določitvi letnega plana za dodelitev dovolilnic je upravna
taksa 12.000 SIT, letno pa se izda 2500 takšnih odločb.

7. Prevoz za tretje države je prevoz domačega prevoznika pri
katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za prevoz v
izhodiščni tuji državi in potniki izstopijo ali se blago raztovori v
ciljni tuji državi kakor tudi prevoz tujega prevoznika, pri
katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za prevoz v
Republiki Sloveniji in potniki izstopijo ali se blago raztovori v
tuji državi kjer ta prevoznik nima sedeža.

Izdaja dovolilnic in dovoljenj in potniških spremnic za
mednarodni prevoz potnikov 26.000.000 SIT letno. Za
mednarodni linijski prevoz potnikov se izda letno 300 dovoljenj,
upravna taksa za dovoljenje pa znaša 30.000 SIT. Za
izvenlinijski promet se izda letno 5500 dovolilnic upravna taksa
za izdajo dovolilnice pa je 1500 SIT. Potniških spremnic se
izda letno približno 22.000, cena potniške spremnice pa je
400 SIT.
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8. Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje prevozov ali
opravlja prevoze za lastne potrebe v skladu s tem zakonom.
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9. Prevoznik Skupnosti je pravna ali fizična oseba, ki opravlja
prevoz potnikov ali blaga in ima sedež v državi flanici
Evropske skupnosti, razen domačega prevoznika.

24. Avto-taksi prevoz je dejavnost prevoza potnikov, ki se izvaja
z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v
komercialne namene.

10. Tuji prevoznik je pravna ali fizična oseba, ki opravlja prevoz
potnikov ali blaga in ima sedež v drugi državi, ki ni članica
Evropske skupnosti.

25. Potniški linijski način prevoza je prevoz potnikov, pri katerem
potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh
avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih postajališčih
in avtobusnih postajališčih, ki so določene z voznim redom.

11. Mednarodna pogodba je vsak mednarodni dvostranski ali
večstranski sporazum, ki zavezuje Republiko Slovenijo in ki
se nanaša na prevoze v cestnem prometu.

26. Hitri linijski način prevoza je prevoz potnikov, pri katerem
potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na
avtobusnih postajah in na pomembnejših avtobusnih
postajališčih.

12. Kabotaža je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi
kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik.

27. Direktni linijski prevoz je prevoz potnikov, pri katerem potniki
po voznem redu vstopajo samo na začetni avtobusni postaji
ali pomembnejšem avtobusnem postajališču, izstopajo pa
samo na končni avtobusni postaji ali pomembnejšem
avtobusnem postajališču.

13. Skupina vozil je skupina enega vlečnega in najmanj enega
priklopnega vozila ali polpriklopnika.
14. Relacija je razdalja med dvema krajema na liniji, ki sta v
voznem redu označena kot avtobusna postaja, pomembnejše
avtobusno postajališče ali avtobusno postajališče.

28. Avtobusna postaja je določen prostor za sprejem in odpravo
avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za varno
vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje
potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, tablo z objavo
izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo vozovnic,
sanitarije ter prometni urad in s posebnimi predpisi določeno
opremo.

15. Linija je določena relacija in smer vožnje od začetne do končne
avtobusne postaje pomembnejšega avtobusnega postajališča
ali avtobusnega postajališča, na kateri se prevažajo potniki v
linijskem cestnem prometu, po voznem redu in ceni, ki sta
vnaprej določena in objavljena.
16. Vozni red je ureditev linije, s katero se določa vrsta prevoza,
način prevoza, vrstni red avtobusnih postaj, pomembnejših
avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč, njihova
oddaljenost od začetne avtobusne postaje, pomembnejšega
avtobusnega postajališča ali avtobusnega postajališča, čas
prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo,
pomembnejše avtobusno postajališče ali avtobusno
postajališče, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz
na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.

29. Pomembnejše avtobusno postajališče je označen prostor,
določen za postanek avtobusov, ki mora imeti zadostno število
peronov za varen vstop in izstop potnikov, prostor za
zadrževanje potnikov, tablo z objavo izvlečkov iz voznih
redov in urejene prometne površine.
30. Avtobusno postajališče je označen prostor, določen za
postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov.

17. Itinerar označuje smer gibanja vozila na liniji.

31. Javno parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobuse je urejen
prostor za parkiranje, na katerem so za vozno osebje
zagotovljeni minimalni higienski pogoji (pitna voda, sanitarije)
in javna telefonska govorilnica.

18. Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste
potnikov in izključuje ostale potnike. Opravlja se na podlagi
pisne pogodbe med prevoznikom in naročnikom prevoza.

32. Dovoljenje za prevoz je skupno ime za več vrst listin, določenih
v tem zakonu ali z mednarodno pogodbo, s katerimi se
dovoljuje vozilu, registriranemu izven Republike Slovenije
pristop na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma
vozilu registriranemu v Republiki Sloveniji pristop na ceste v
državi, katere organ je izdal dovoljenje in vožnja po njih.

19. Občasni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu je
prevoz, ki ne spada pod javni linijski prevoz niti pod posebni
linijski prevoz in pri katerem se skupina vnaprej določenih
potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo
med prevoznikom in naročnikom prevoza.
20. Prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami v mednarodnem
cestnem prometu je prevoz predhodno sestavljenih skupin
potnikov, v določenih časovnih razmikih, v obe smeri z enega
samega mesta odhoda na eno samo mesto prihoda. Vsako
skupino, ki jo sestavljajo potniki z že opravljenimi potovanji na
cilj, prepelje nazaj na mesto odhoda, v kasnejši vožnji isti
prevoznik.

33. Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu,
registriranemu izven Republike Slovenije, na ceste v Republiki
Sloveniji in vožnja po njih, oziroma vozilu registriranemu v
Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je
izdal dovolilnico in vožnja po njih.
34. Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo izda
Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT), za
mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s
sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo
med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja
ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni
od držav članic CEMT.

21. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se opravlja
na določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in
so zanj določeni cena in splošni prevozni pogoji; opravlja se
kot javni linijski in mestni linijski prevoz potnikov.
22. Mednarodni linijski prevoz je javni prevoz potnikov, med
Republiko Slovenijo in drugimi državami, kjer lahko avtobusi
ustavljajo na področju Republike Slovenije le na avtobusnih
postajah in pomembnejših avtobusnih postajališčih.

35. Nerazdeljene dovolilnice so tiste dovolilnice, ki niso bile
razdeljene prevoznikom po končanem postopku redne delitve.
36. Potniška spremnica je predpisan obrazec, ki ga mora imeti
avtobusni prevoznik pri izvajanju občasnih prevozov potnikov

23. Mestni promet je javni linijski prevoz na ureditvenem območju
mesta.
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v mednarodnem cestnem prometu in prevozov potnikov z
izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem prometu.

1. Ministrstvo, pristojno za promet opravlja zlasti naslednje
naloge:

37. Sistem enotne vozovnice je način izvajanja javnih linijskih
prevozov potnikov, kjer različni izvajalci izvajajo prevoze na
podlagi enotne vozovnice, kar potnikom omogoča uporabo
te vozovnice pri različnih izvajalcih v javnem linijskem cestnem
prometu na območju Republike Slovenije.

priprava zakonov in podzakonskih predpisov s področja
prevozov v cestnem prometu;
vodenje evidenc iz 5.čiena;
nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja za
izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem
zakonom;
spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev in
razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
izmenjava in pridobivanje dovolilnic od drugih držav;
zagotavljanje pogojev za izvajanje obveznih gospodarskih
javnih služb, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi;
odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji o odločbah,
ki jih na prvi stopnji izda Direkcija Republike Slovenije za
ceste;
koordiniranje izvajanja postopkov podeljevanja koncesij in
izbire koncesionarja;
koordinacija projekta enotne vozovnice v javnem potniškem
prometu;
druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.

38. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevoza potnikov in blaga v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
39. Licenca Skupnosti je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov
in blaga v mednarodnem cestnem prometu na ozemlju držav
članic Evropske skupnosti.
40. Dovoljenje Skupnosti za linijski prevoz potnikov je dovoljenje,
ki prevozniku omogoča opravljanje linijskih prevozov na
ozemlju držav članic Evropske skupnosti.
41. Daljinar je obvezna podlaga za izdelavo avtobusnih voznih
redov, ki vsebuje relacije s kilometrskimi razdaljami, voznimi
časi ter avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avtobusnimi
postajališči in avtobusnimi postajališči.
42. Izvod licence je listina za posamezno vozilo izdana s strani
izdajatelja licence in vsebuje podatke o: izdajatelju, prevozniku,
davčni številki prevoznika, številki licence in datumu
veljavnosti licence, registrski označbi, znamki in tipu vozila,
vrsti prevozov, ki se jih z vozilom lahko opravlja iz naslova
izdane licence, datum izdaje izvoda, žig in podpis.

2. Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnem besedilu
Direkcija) opravlja zlasti naslednje naloge:

(2) Drugi izrazi s področja cestnega prometa imajo v tem zakonu
enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s tega področja in
mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
(opravljanje dejavnosti cestnega prevoza )

-

(1) Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov je
komercialni prevoz domačega prevoznika, prevoznika Skupnosti
in tujega prevoznika, z motornim vozilom za prevoz potnikov.
(2) Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza blaga je komercialni
prevoz domačega prevoznika, prevoznika Skupnosti in tujega
prevoznika, ki prevažajo blago z motornim vozilom.
(3) Določbe tega zakona ne veljajo za prevoz oseb za lastne
potrebe z vozili, ki imajo vključno z voznikom največ 9 sedežev in
za prevoz blaga za lastne potrebe v cestnem prometu, z motornim
vozilom katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.
-

II. PRISTOJNI ORGANI IN EVIDENCE
4. člen
(pristojni organi)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne ter določene
upravne naloge s področja prevozov potnikov in blaga v notranjem
in mednarodnem cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih
javnih služb, določenih v tem zakonu, izvajata ministrstvo,
pristojno za promet in Direkcija Republike Slovenije za ceste. Na
podlagi javnega pooblastila določene upravne naloge izvajata
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
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sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov
s področja prevozov v cestnem prometu;
strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje
kabotaže;
izdaja drugih dovoljenj in aktov določenih s tem zakonom in
drugimi predpisi;
izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, določenih s
tem zakonom;
vodenje registra linij in voznih redov, ki so temelj za oblikovanje
razpisa potreb po prevozih;
usklajevanje voznih redov;
razvoj področja javnega linijskega prometa ter načrtovanje in
pospeševanje gospodarskih javnih služb;
priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne
dostopnosti do javnega linijskega prometa;
priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih v
javnem linijskem prevozu potnikov;
izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire
koncesionarja;
priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb ter
določanje kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov potnikov v javnem linijskem prometu;
izdelava strokovnih podlag za uvedbo enotnega tarifnega
sistema v javnem linijskem prometu;
izdaja in odvzem dovoljenj za mednarodne linijske prevoze;
izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v
mednarodnem cestnem prometu;
izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v
mednarodnem cestnem prometu;
odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji o odločbah,
ki jih na prvi stopnji izdata Gospodarska zbornica Slovenije in
Obrtna zbornica Slovenije
vodenje centralne baze podatkov voznorednega sistema in
registra javnega linijskega prometa;
prevzem skrbništva nad daljinarjem;
sodelovanje in spremljanje izvajanja projekta enotne
vozovnice v javnem potniškem prometu;
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(3) Skupna evidenca iz prvega odstavka tega člena se deli na:

sklepanje drugih pogodb po pooblastilu ministra pristojnega
za promet;
vodenje registra posebnih linijskih prevozov;
druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
3. Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije
izvajata vsaka za svoje člane naslednje naloge:
izdajanje in odvzem licence in licence Skupnosti ter potrdil o
priglasitvi prevozov za lastne potrebe za opravljanje dejavnosti
prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem
cestnem prometu;
delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga domačim
prevoznikom;
in druge naloge, ki jih ta zakon določa za izdajatelja licence
oziroma delilca dovolilnic.

-

(2) Direkcija izvaja strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem
nalog iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki jih izvajata Gospodarska
zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
(3) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije
morata za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka Direkciji
zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in pojasnila ter dostope
do baz podatkov, ki se vodijo ali hranijo na elektronskem mediju in
po potrebi pripraviti poročilo o predmetu nadzora. Če se pri nadzoru
ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, Direkcija z odločbo
odredi ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.

(4) Ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija, izdajatelj licenc in
delilec dovolilnic, zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in
uporabljajo podatke, potrebne za izdajanje licenc za opravljanje
prevozov v cestnem prometu, za delitev dovolilnic in registracijo
avtobusnih voznih redov.

5. člen
(evidence)
(1) Ministrstvo pristojno za promet vodi evidenco izdanih licenc
domačim prevoznikom in evidenco izdanih licenc Skupnosti ter
vozil, prijavljenih za cestni prevoz potnikov ali blaga v cestnem
prometu (evidenca prevoznikov), ki se deli na evidence določene
v tretjem odstavku tega člena. V evidenci se vodijo in vzdržujejo
naslednji podatki:
-

-

(5) Kadar ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija, izdajatelj
licence in delilec dovolilnic zbirajo podatke o pravni ali fizični osebi
iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem niso dolžni obvestiti tistega,
na katerega se podatki nanašajo. Organi, organizacije in
posamezniki, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih
odstavkov, morajo te podatke na zahtevo posredovati ministrstvu,
pristojnemu za promet, Direkciji, izdajatelju licence ali delilcu
dovolilnic. Za zagotovitev dostopa do podatkov iz prejšnjih
odstavkov, lahko ministrstvo, pristojno za promet vzpostavi
neposredno računalniško (elektronsko) povezavo z vsemi
navedenimi organi in organizacijami, ki vodijo take podatke ali
zbirke podatkov.

matična številka, davčna številka in sedež prevoznika;
firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika,
davčna številka;
ime, priimek, EMŠO, davčno številko in bivališče odgovorne
osebe za prevoze ter podjetnika posameznika;
ime, priimek, EMŠO, davčno številko, podatke o strokovni
usposobljenosti, vrsta in trajanje zaposlitve oziroma
delovnega razmerja in bivališče zaposlenih voznikov;
številka in veljavnost izdane ali odvzete licence, z navedbo
vrste prevozov, znamke, tipa in registrske označbe ter drugih
podatkov o vozilih iz prometnega dovoljenja, za katere so bili
izdani izvodi licenc z datumom izdaje le-teh in za vozila s
katerimi razpolaga;
o kaznivih dejanjih in prekrških določenih v 8. členu tega
zakona;
podatke o poravnanih in neporavnanih davčnih obveznostih;
o izrečenih ukrepih zoper prevoznike na podlagi tega zakona
oziroma mednarodnih pogodb in drugih predpisov.

(6) Podatki iz prejšnjih odstavkov tega člena se vodijo ves čas,
ko je prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva pa
se podatki hranijo še 5 let od dne, ko je prevoznik izbrisan iz
evidence prevoznikov.
(7) Dostop do podatkov iz prvega odstavka tega člena se
zagotavlja tudi organu, pristojnemu za inšpekcijski nadzor
cestnega prometa. Za zagotovitev dostopa do teh podatkov lahko
ministrstvo, pristojno za promet vzpostavi neposredno
računalniško (elektronsko) povezavo.
(8) Ministrstvo pristojno za promet izbriše prevoznika iz evidence
prevoznikov:

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi kot centralna
informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih zagotavljajo in
uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija, ministrstvo
pristojno za finance, carina, ministrstvo pristojno za notranje
zadeve, policija, ministrstvo pristojno za pravosodje, Republiški
senat za prekrške, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Statistični urad Republike Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in organi, pristojni
za inšpekcijski nadzor cestnega prometa.
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evidenco prevoznikov, ki imajo licenco Skupnosti;
evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu;
evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu, ki
želijo pridobiti dovolilnice in dovoljenja in ki prejemajo dovolilnice
in dovoljenja. V evidenci vodi ministrstvo pristojno za promet
in delilec pri posameznem prevozniku podatke o željah
prevoznika za pridobitev dovolilnic po vrsti dovolilnice in po
željeni količini in o prejetih, uporabljenih in neuporabljenih
dovolilnicah po vrsti, številu, številki dovolilnice in registrski
oznaki vozila, s katero je bila dovolilnica uporabljena;
evidenco izdanih dovoljenj Skupnosti za linijski prevoz
potnikov;
evidenco prevoznikov v notranjem cestnem prometu;
evidenco registriranih avtobusnih linij;
evidenco posebnih linijskih prevozov;
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje mednarodnih
avtobusnih linij;
evidenco izdanih dovolilnic, potniških spremnic in dovoljenj
za prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu;
evidenco prevoznikov za lastne potrebe;
evidenco prevoznikov, ki jim je bil izrečen ukrep začasnega
odvzema licence;
evidenco prevoznikov, ki jim je bila preklicana ali odvzeta
licenca.

-

10

če prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje
prevozov v cestnem prometu - z dnem prenehanja veljavnosti
licence;
če je prevoznik izbrisan iz sodnega registra oziroma vpisnika
samostojnih podjetnikov posameznikov - z dnem izbrisa.
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(9) Podatki iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko posredujejo
tudi drugim državnim organom, če to zahtevajo in je njihova
zahteva povezana izključno s prevozniško dejavnostjo, s katero
se ukvarjajo subjekti, katerih podatki se vodijo v evidencah iz
tega člena.

4. je lastnik najmanj enega registriranega motornega vozila za
posamezne vrste prevozov ali da ima pravico uporabe tega
vozila na podlagi sklenjene zakupne pogodbe ali leasing
pogodbe;
5. ima zaposlene voznike, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne
usposobljenosti iz 11. člena tega zakona;

(10) Način vodenja evidenc iz tega člena predpiše minister,
pristojen za promet.

6. ima zaposlene voznike avtobusov in avto-taksi vozil, ki
aktivno obvladajo slovenski jezik;

III. LICENCE

7. ima ustrezna lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta
za svoja motorna in priklopna vozila, ter ustrezna mesta za
vzdrževanje vozil.

6. člen
(vrste licenc)
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov
in blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco.

(2) Določba 7. točke iz prejšnjega odstavka ne velja za osebne
avtomobile in motorna vozila katerih največja dovoljena masa ne
presega 3.500 kilogramov.

(2) Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici
Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: izdajatelj) za naslednje vrste prevozov:

(3) Minimalne tehnične in druge pogoje iz sedme točke prvega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za okolje in
prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

1. v mednarodnem cestnem prometu za:
8. člen
(dober ugled)

mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu

(1) Dober ugled po tem zakonu morajo izpolnjevati: pravna oseba
in direktor pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik ter
fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost prevoznika v cestnem
prometu in pooblaščene osebe, ki so pri pravni osebi oziroma
samostojnemu podjetniku posamezniku odgovorne za prevoze.

2. v notranjem cestnem prometu za:
-

prevoz blaga v cestnem prometu
prevoz potnikov v cestnem prometu
avto-taksi prevoze

(2) Dobrega ugleda po tem zakonu nima oseba:

(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti,
če gre za naslednje vrste prevozov:

ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper premoženje, gospodarstvo, varnost javnega prometa,
delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno
varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne dobrine;

1. Prevoz pošte kot javna storitev;
2. Prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3. Prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 62.člena tega
zakona;
4. Prevoz potnikov za lastne potrebe pod pogoji iz 37.člena
tega zakona;
5. Prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti,
obrambe in potrebam državnih organov, za medicinske in
humanitarne prevoze in za prevoze s specialnimi vozili, ki so
bila po izdelavi predelana za poseben namen in služijo prevozu
za lastne potrebe ter se z njimi ne more opravljati prevozov
potnikov in blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili
(npr. vozila za prevoze čebel, potujoče knjižnice...), kar mora
biti razvidno iz prometnega dovoljenja.

ki je bila pravnomočno obsojena za druga kazniva dejanja na
zaporno kazen več kot eno leto,
(3) Dobrega ugleda po tem zakonu tudi nima oseba, ki je bila v
zadnjih dveh letih več kot dvakrat s pravnomočno odločbo sodnika
za prekrške kaznovana za hujši prekršek po tem zakonu, ali
zakonih s področja varnosti cestnega prometa, prevoza
nevarnega blaga, preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
prevoznih pogodb, javnih cest in varstva konkurence ali je
opravljala prevoze brez ustrezne licence oziroma v nasprotju z
določbami veljavnih mednarodnih pogodb.

(4) Prevozniki, ki opravljajo prevoze iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka morajo pred začetkom opravljanja teh prevozov opraviti
priglasitev v skladu z 19.členom tega zakona.

(4) Hujši prekršek po tem zakonu je prekršek za katerega ni
predpisana denarna kazen, ki se jo izterja takoj na kraju prekrška
zlasti, če gre za kršitve predpisov o trajanju vožnje in počitkov
voznega osebja, dimenzijah in masi vozil, dajatvenih obveznosti
in varovanja okolja ter prometne varnosti.

7. člen
(pogoji za pridobitev licence)

(5) Dober ugled znova pridobi oseba, ko prenehajo pravne
posledice obsodbe oziroma, če v dveh letih pred vložitvijo vloge
za izdajo licence, ni bil pravnomočno obsojen za prekršek iz
tretjega odstavka tega člena.

(1) Licenco lahko pridobi fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. dober ugled;

9. člen
(primeren finančni položaj)

2. primeren finančni položaj;
3. direktor, samostojni podjetnik posameznik ali pooblaščena
oseba, odgovorna za prevoze mora imeti uspešno opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti;
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(1) Za prevoznike v cestnem prometu pomeni primeren finančni
položaj po tem zakonu, da ima domači prevoznik na voljo kapital
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kvalifikacije ne obnovi v predpisanem roku se šteje, da ne
izpolnjuje pogoja strokovne usposobljenosti iz 3.točke prvega
odstavka 7.člena tega zakona.

in rezerve v višini najmanj 9000 EUR v tolarski protivrednosti za
prvo vozilo ali 18000 EUR za prvo skupino vozil ter 5000 EUR v
tolarski protivrednosti za vsako naslednje vozilo ali 10000 EUR
za vsako naslednjo skupino vozil.

(2) Voznik tovornega motornega vozila, katerega največja
dovoljena dovoljena masa presega 3.500 kg, mora obnoviti
poklicno kvalifikacijo na vsakih 5 let. V postopku obnovitve te
kvalifikacije mora kandidat ponovno dokazati, da izpolnjuje pogoje
določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.

(2) Primeren finančni položaj ni zagotovljen, če obstajajo več kot
dvomesečni zaostanki pri plačilih davkov ali prispevkov za
zdravstveno in socialno zavarovanje, ki izhajajo iz dejavnosti
domačega prevoznika.
(3) Primeren finančni položaj se izkaže s predložitvijo naslednjih
dokazil:

(3) Voznik avtobusa mora obnoviti poklicno kvalifikacijo na vsakih
5 let. V postopku obnovitve te kvalifikacije mora kandidat ponovno
dokazati, da izpolnjuje pogoje določene s katalogorh standardov
strokovnih znanj in spretnosti.

potrdilom, da domači prevoznik ni več kot dva meseca v
zaostanku pri plačilu davkov in prispevkov, ki ga izda pristojni
davčni organ, pristojni organ socialnega in zdravstvenega
zavarovanja in poklicno združenje (zbornica), katerega član
je. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca;
potrdila o lastnem kapitalu, ki ga izda pristojni organ za finance in ne sme biti starejše od enega leta.

(4) Če voznik ne obnovi v predpisanem roku poklicne kvalifikacije
se šteje, da ne izpolnjuje pogoja strokovne usposobljenosti iz
5.točke prvega odstavka 7.člena tega zakona.
13. člen
(postopek za pridobitev licence)

(4) Lastnemu kapitalu iz druge alineje tretjega odstavka tega
člena, se lahko kot rezerva prištejejo:

(1) Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik pri izdajatelju
licence vloži vlogo za pridobitev licence s točno navedbo vrste
prevozov, za katere želi pridobiti licenco, števila motornih vozil za
katere želi pridobiti izvod licence, podatkov o številu priklopnih
vozil ter pisnih dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom
predpisanih pogojev. Priložiti mora tudi izpisek iz sodnega registra
ali priglasitveni list, ki ga izda izpostava Davčnega urada Republike
Slovenije, iz katerega je razvidno, da ima vpisano ali priglašeno
opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

nerealizirane rezerve v višini razlike med njihovo knjižno in
prodajno vrednostjo;
posojila ter poroštva, če so v masi premoženja domačega
prevoznika kot lastni kapital na voljo za poplačilo upnikov
domačega prevoznika;
prodajna vrednost neobremenjenih predmetov v zasebni lasti
domačega prevoznika, ki z njimi osebno jamči.
(5) Rezerve iz prvega odstavka tega člena se dokazujejo s
predložitvijo potrdila, ki ga izda pristojni organ za finance.

(2)Fizična oseba pri izdajatelju licence vloži vlogo za pridobitev
licence s točno navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti
licenco, števila motornih vozil za katere želi pridobiti izvod licence,
podatkov o številu priklopnih vozil ter pisnih dokazila o izpolnjevanju
s tem zakonom predpisanih pogojev. Če izpolnjuje vse zahtevane
pogoje mu izdajatelj izda odločbo o podelitvi licence za opravljanje
prevozov v cestnem prometu, s katero se priglasi pri izpostavi
Davčnega urada Republike Slovenije. Izdajatelj licence vroči
vlagatelju certifikat licence in izvode licence, ko mu ta predloži
priglasitveni list iz katerega je razvidno, da ima priglašeno
opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

(6) Minister, pristojen za finance predpiše, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, podroben postopek dokazovanja primernega
finančnega položaja.
10. člen
(strokovna usposobljenost za odgovorne osebe)
(1) Strokovna usposobljenost pomeni usposobljenost za vodenje
delovnega procesa na področju prevozov v cestnem prometu, ki
jo mora za pridobitev licence opraviti direktor, samostojni podjetnik
posameznik ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, ki je
zaposlena pri domačem prevozniku.

(3) Izdajatelj licence odloči o izdaji licence najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licence.
(4) Licenca se izda za dobo 5 let, izvod licence za posamezno
vozilo pa za čas veljavnosti licence.

(2) Kot strokovna usposobljenost iz prvega odstavka tega člena
se šteje nacionalna poklicna kvalifikacija za vodenje delovnega
procesa na področju prevozov v cestnem prometu.

(5) Licence in izvodi licence za posamezno vozilo niso prenosljivi.
(6) Domači prevoznik je dolžan najmanj šest mesecev pred
iztekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove licence v
skladu s prvim odstavkom tega člena.

11. člen
(strokovna usposobljenost za voznike)
Vozniki avtobusov in tovornih motornih vozil, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg morajo imeti nacionalno poklicno
kvalifikacijo za prevoz blaga oziroma potnikov v cestnem
prometu.

(7) Zoper odločbo izdajatelja licence, je dovoljena pritožba na
Direkcijo v roku osmih dni.
(8) Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost prevozov
je dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti izdajatelja
licence.

12. člen
(stalno obnavljanje nacionalne poklicne kvalifikacije)

(9) Domači prevoznik, ki mu je pretekla veljavnost licence je
dolžan najkasneje v osmih dneh po preteku veljavnosti licence,
le-to in vse njene izvode vrniti izdajatelju licence.

(1) Odgovorna oseba mora obnoviti poklicno kvalifikacijo za
vodenje delovnega procesa na področju prevozov v cestnem
prometu na vsakih 5 let. V postopku obnovitve te kvalifikacije
mora kandidat ponovno dokazati, da izpolnjuje pogoje določene s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Če poklicne
poročevalec, št. 27

(10) Original licence se nahaja na sedežu domačega prevoznika.
Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo
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(5) V kolikor prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega
odvzema licence ne postopa v skladu s četrtim odstavkom tega
člena, se mu licenca trajno odvzame po postopku določenem v
17.členu tega zakona.

pa mora imeti voznik domačega prevoznika v vozilu izvod licence.
(11) Podroben postopek za pridobitev licence predpiše minister,
pristojen za promet.

17. člen
(preklic in odvzem licence)

14. člen
(pogoji za začetek izvajanja prevozov)

(1) Izdajatelj licence z odločbo prekliče in odvzame domačemu
prevozniku licenco, če je ugotovljen eden od naslednjih razlogov:

Domači prevoznik lahko začne izvajati tiste vrste prevozov
potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu,
ki so navedeni v licenci z dnem vročitve licence, s posameznim
vozilom pa z dnem, ko mu je bil vročen izvod licence za to vozilo
in je vpisan v evidenco iz 5. člena tega zakona.

da niso več izpolnjeni pogoji za pridobitev licence;
da se izvajajo prevozi v nasprotju z izdano licenco ;
če je predložil netočne podatke, ki so potrebni za izdajo licence;
če izdajatelju ne izroči licence v skladu s 4.odstavkom
prejšnjega člena;
če mu je bil izrečen ukrep iz prejšnjega člena več kot dvakrat
v obdobju trajanja licence.

15. člen
(spremembe podatkov)

Domači prevoznik mora v roku osmih dni po prejemu dokončne
odločbe o preklicu in odvzemu licence le-to vrniti izdajatelju licence skupaj z izvodi licenc. O preklicu in odvzemu licence
izdajatelj licence takoj obvesti Direkcijo in pristojne inšpekcijske
službe.

(1) Domači prevoznik mora v primeru spremembe podatkov, ki
so vezani na pogoje za izdajo licence, v roku 8 dni po spremembi
podatkov, o spremembi obvestiti izdajatelja licence.
(2) Če se spremenijo le podatki glede vozil, se izda za nova
vozila le nov izvod licence za predmetno vozilo.
(3) Če se spremenijo drugi podatki, vezani na izdajo licence, ki
vplivajo na izdano licenco, oziroma so pogoj za njeno pridobitev,
se izda nova licenca s pripadajočimi novimi izvodi.

(2) Pristojni inšpektor poda izdajatelju licence predlog za preklic
in odvzem licence, če ugotovi, da domači prevoznik ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za pridobitev licence ali če ugotovi, da
prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.

(4) Domači prevoznik prejme novo licenco s pripadajočimi novimi
izvodi ob izročitvi licence, katere veljavnost z izročitvijo preneha.

(3) Zoper odločbo iz tega člena je v roku osmih dni dovoljena
pritožba na Direkcijo.

(5) V primeru izgube, kraje ali uničenja licence ali izvoda licence
mora prevoznik le-te v roku osmih dni preklicati v Uradnem listu
Republike Slovenije. Ob predložitvi potrdila o preklicu se
prevozniku izda dvojnik licence ali izvoda licence.

(4) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše način in
postopek preklica in odvzema licence.

16. člen
(začasni odvzem licence ali izvodov licence)

(1) Voznik domačega prevoznika mora imeti med vožnjo v vozilu:

18. člen
(obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu)

izvod licence ali izvod potrdila o priglasitvi prevozov za lastne
potrebe za kontrolirano vozilo;

(1) Če izdajatelj licence sam ali na podlagi poročil pristojnih
inšpekcijskih služb, policije, carine ugotovi, da prevoznik
ponavljajoče (dvakrat ali več) krši določbe tega zakona in predpise
s področja varnosti cestnega prometa, prevoza nevarnega blaga,
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in varstva konkurence
ali, daje opravljal prevoze v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi
pogodbami, mu glede na resnost kršitve in ob upoštevanju
skupnega števila izvodov licenc izreče začasni odvzem licence
ali začasni delni odvzem posameznih izvodov licence.

pogodbo oz. potrdilo o zaposlitvi voznika; potrdilo o zaposlitvi
ne sme biti starejše od šestih mesecev;
potni nalog, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti
prevoza, firma oziroma ime in sedež domačega prevoznika,
datum veljavnosti potnega naloga, ime in priimek voznika,
glavni podatki o začetku, smeri in zaključku vožnje, registrska
označba vozila, stanje kilometerskega števca ob začetku in
zaključku vožnje, število prevoženih kilometrov, število
prepeljanih potnikov in opravljenih potniških kilometrov,
oziroma količino prepeljanega blaga in tonskih kilometrih, žig
in podpis pooblaščene osebe, ki je izdala dokument;

(2) Ukrep iz tega člena se lahko izreče v trajanju od enega do
dvanajstih mesecev. Zoper odločitev je možna pritožba pri Direkciji,
v roku osmih dni.
(3) V odločbi o začasnem odvzemu licence ali začasnem delnem
odvzemu posameznih izvodov licence izdajatelj hkrati določi
domačemu prevozniku, da mora v roku osmih dni po prejemu
dokončne odločbe izročiti izdajatelju, za čas trajanja ukrepa
licenco oziroma izvode licence. O ukrepu iz prvega odstavka
tega člena izdajatelj takoj obvesti Direkcijo.

vsa potrebna dovoljenja oziroma dovolilnice, ko gre za
opravljanje mednarodnega prevoza.
(2) Pri opravljanju javnega prevoza potnikov v mestnem prometu
in pri opravljanju avto-taxi prevozov, potnega naloga iz tretje aline
prejšnjega odstavka ni potrebno imeti v vozilu.

(4) V kolikor prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega
delnega odvzema posameznih izvodov licenc, le-teh ne izroči v
predpisanem roku izdajatelju, se mu izreče začasni odvzem licence.

20. april 2001

(3) Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu mora imeti voznik
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obveznosti povezanih z licenco Skupnosti se smiselno uporabljajo
določbe III. poglavja tega zakona o licenci.

pogodbo oz. potrdilo o zaposlitvi; potrdilo o zaposlitvi ne sme
biti starejše od šestih mesecev;
vsa potrebna dovoljenja oz. dovolilnice.

(2) Ministrstvo, pristojno za promet do 31. januarja vsako leto
obvesti Komisijo pri Evropski skupnosti o številu domačih
prevoznikov, ki so do dne 31. decembra v prejšnjem letu pridobili
licenco Skupnosti in o številu izdanih izvodov licenc Skupnosti, ki
ustrezajo vozilom, ki so na ta datum udeležena v prometu.

(4) Voznik prevoznika je dolžan na zahtevo pristojnega inšpektorja,
carinskega organa ali policista dokumente iz tega člena izročiti
na vpogled.
(5) Domači prevoznik je v skladu s tem členom dolžan izdajati
potni nalog. Kronološko urejen arhiv izdanih potnih nalogov je
potrebno hraniti najmanj eno leto.

22. člen
(začasni odvzem licence Skupnosti ali izvodov
licence Skupnosti)

(6) Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu,
morajo biti označena in opremljena v skladu s pravilnikom, ki ga
izda minister, pristojen za promet.

Če izdajatelj licence prevozniku izreče ukrep začasnega odvzema
licence ali izvodov licence Skupnosti, o tem takoj obvesti Direkcijo
in ministrstvo pristojno za promet, ki o tem takoj obvesti Komisijo
pri Evropski skupnosti.

19. člen
(priglasitev prevoznikov za lastne potrebe in smiselna
uporaba drugih določb zakona)

23. člen
(preklic in odvzem licence Skupnosti)

(1) Prevozniki, ki želijo opravljati prevoze za lastne potrebe na
podlagi 3. in 4. točke, tretjega odstavka 6 člena tega zakona so
se dolžni pred pričetkom opravljanja prevozov z vlogo priglasiti
pri izdajatelju licence, ki jih vpiše v evidenco prevoznikov za
lastne potrebe.

Če izdajatelj licence prevozniku prekliče ali odvzame licenco
Skupnosti, o tem takoj obvesti Direkcijo in ministrstvo, pristojno
za promet, ki o tem takoj obvesti Komisijo pri Evropski skupnosti.

(2) Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo samo na
podlagi potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, ki ga
prevozniku izda izdajatelj licence, če izpolnjuje pogoje iz 3., 5. in 7.
točke prvega odstavka 7. člena tega zakona.

V. PREVOZ POTNIKOV
1. Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

(3) Za postopek pridobitve, preklica in odvzema potrdila ter
spremembe podatkov, se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo pridobitev, preklic in odvzem ter spremembo
podatkov licence.

24. člen
(delitev prevoza potnikov)

(4) V kolikor je v nadaljevanju zakona uporabljen izraz "licenca"
ali "izvod licence" se določbe, ki ta izraz vsebujejo, smiselno
uporabljajo tudi za "potrdilo o priglasitvi" prevozov za lastne
potrebe.

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot
javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, občasni prevoz, avtotaksi prevozi in prevoz potnikov za lastne potrebe.

IV. LICENCA SKUPNOSTI

1.1. Javni prevoz potnikov

20. člen
(pogoji za pridobitev licence Skupnosti)

1.1.1. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem
prometu

(1) Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se sme izvajati
znotraj držav članic Evropske skupnosti le na podlagi licence
Skupnosti.

25. člen
(opredelitev)

(2) Licenca Skupnosti nadomesti licenco iz 6. člena tega zakona
in velja tudi v Republiki Sloveniji.

(1) Javni linijski prevoz je potniški, hitri ali direktni javni prevoz
potnikov med avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avtobusnimi
postajališči in avtobusnimi postajališči in se lahko opravlja kot
potniški linijski, hitri linijski ali direktni linijski prevoz.

(3) Licenco Skupnosti izda izdajatelj licence domačemu
prevozniku, ki v cestnem prometu prevaža potnike in blago, če:

(2) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu mora biti
dostopen vsem potnikom ne glede na to, da je lahko predmet
posebne rezervacije in se lahko opravlja samo z avtobusi.

- je ustanovljen v Republiki Sloveniji v skladu z njeno zakonodajo;
- v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti in domačo
zakonodajo izpolnjuje pogoje za pridobitev licence za opravljanje
prevozov v cestnem prometu.

(3) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se lahko
opravlja na isti liniji po istem voznem redu tudi z dodatnimi avtobusi.
(4) Domači prevoznik mora opravljati javni linijski prevoz potnikov
v cestnem prometu v skladu s koncesijo, z voznim redom,
cenikom in javno objavljenimi splošnimi prevoznimi pogoji. Vozni
red mora prevoznik pred začetkom opravljanja prevozov objaviti
na avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih postajališčih

21. člen
(postopek za pridobitev licence Skupnosti)
(1) Glede pogojev in postopka za pridobitev licence Skupnosti,
preklic, odvzem, spremembo podatkov, ter drugih pravic in
poročevalec, št. 27
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in avtobusnih postajališčih na katerih so po voznem redu
predvideni postanki.

študentom, delavcem in potnikom iz demografsko ogroženih
območij.

26. člen
(povračilo povečanih stroškov prevoza)

30. člen
(mestni promet)

Kadar je dolžina poti ali so vozni časi na liniji daljši od poti ali časov
določenih z voznim redom in so le-ti posledica popolne ali delne
zapore cestišča in obveznih obvozov, ki nastajajo zaradi
rekonstrukcije ali izgradnje javne ceste, je investitor del dolžan
prevozniku povrniti dodatne stroške, ki so zaradi tega nastali.

(1) Organizacijo in način urejanja mestnega prometa lahko lokalne
skupnosti določijo kot gospodarsko javno službo.
(2) Pri urejanju mestnega prometa in določanju gospodarske javne
službe lokalna skupnost upošteva zlasti:
- obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
- soodvisnost javnega linijskega prevoza potnikov in mestnega
cestnega prometa,
- povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi
vrstami prometa.
- zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na
avtobusih mestnega prometa

27. člen
(začasna prekinitev prevoza na liniji)
(1) Domači prevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza,
določenega z voznim redom.
(2) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije prevoz
začasno prekinjen, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih
ni mogoče predvideti in katerih posledic ni moč odvrniti (višja
sila).

(3) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v mestnem
prometu se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz
proračuna lokalne skupnosti.

(3) O prekinitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora domači
prevoznik obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja
takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev, istočasno
pa tudi Direkcijo in pristojno inšpekcijo.

(4) Mestni promet v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000
prebivalcev, se obvezno opravlja kot gospodarska javna služba.

(4) V primeru, da se ugotovi, da je prevoznik opustil opravljanje
prevoza na posamezni registrirani liniji se mu le to odvzame
oziroma se ta vozni red izbriše iz registra voznih redov.

1.2. Posebni linijski prevoz
31. člen
(opredelitev)

28. člen
(gospodarska javna služba)

(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov
in izključuje ostale potnike. S posebnim linijskim prevozom se
opravlja prevoz: šoloobveznih otrok med domom in šolo, invalidov,
potnikov, ki so potrebni medicinske nege, vojakov med domom in
vojašnico ter delavcev med bivališčem in deloviščem, kadar so
dela sezonskega značaja.

(1) Javni linijski prevoz potnikov zagotavlja država kot javno
dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa
najugodnejšim ponudnikom prevozov podeli koncesije.
(2) Vlada Republike Slovenije s koncesijskim aktom določi
koncesijska območja, vrsto in obseg prevozov, način opravljanja,
pogoje za njihovo zagotavljanje, standarde dostopnosti do javnega
linijskega prometa in kakovosti prevoznih storitev.

(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja z avtobusi na podlagi
sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in
prevoznikom. Seznam potnikov je obvezni sestavni del pogodbe.
Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza mora v vozilu
biti pogodba in seznam potnikov. Prevoz potnikov, ki niso vpisani
v seznam je v posebnem linijskem prevozu prepovedan.

(3) Za zagotavljanje javnega linijskega prevoza potnikov s
koncesijami se uvede sistem enotne vozovnice. Prevozniki, ki
opravljajo javne linijske prevoze potnikov so se dolžni vključiti v
izvajanje sistema enotne vozovnice.

(3) Prevoznik je dolžan v roku 8 dni od sklenitve pogodbe iz
prejšnjega odstavka, o sklenitvi obvestiti Direkcijo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov.

(4) Za uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice Vlada
Republike Slovenije podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku.

1.3. Občasni prevozi potnikov
29. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb)

32. člen
(opredelitev)

(1) Financiranje gospodarske javne službe za izvajanje javnega
linijskega prevoza potnikov se izvaja v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske javne službe.

Občasni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu je prevoz,
ki ne spada pod linijski prevoz niti pod posebni linijski prevoz in pri
katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod
pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in
naročnikom prevoza. Občasni prevoz potnikov v prostem
cestnem prometu ne sme vsebovati ponavljajočih elementov
linijskega prometa: relacije, časov odhodov in prihodov ter mest

(2) Pri podeljevanju koncesij, financiranju in izvajanju gospodarske
javne službe Vlada Republike Slovenije in izvajalci zagotavljajo
prevoze katerih namen je preusmeritev potnikov iz osebnih
prevozov na javna prevozna sredstva. Pri tem posebno pozornost
namenjajo kategorijam potnikov v dnevni migraciji in sicer dijakom,
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1.6. Prevoz potnikov za lastne potrebe

vstopov in izstopov potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam po
enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije.

37. člen
(opredelitev)
Prevoz potnikov za lastne potrebe je prevoz, ki se izvaja v
nekomercialne in neprofitne namene s strani fizične ali pravne
osebe in je takšen prevoz v zvezi z opravljanjem njene dejavnosti.
Vozila, ki se v ta namen uporabljajo morajo biti v lasti te fizične ali
pravne osebe ali ima ta oseba pravico uporabe teh vozil na podlagi
sklenjene zakupne ali leasing pogodbe in jih upravlja oseba,
zaposlena pri tej fizični ali pravni osebi oziroma fizična oseba
sama.

1.4. Avto-taksi prevoz
33. člen
(avto-taksi)
(1) Avto-taksi služba se opravlja na podlagi koncesije, ki jo
podeljuje lokalna skupnost in se financira iz cene storitev. Te v
svojih koncesijskih aktih določijo:
da morajo imeti vozniki, ki izvajajo avto-taksi službo opravljen
izpit o poznavanju osnovnih podatkov o kulturnih,
gospodarskih, turističnih, prometnih in drugih pomembnih
objektih in znamenitostih na področju na katerem opravljajo
prevoz. Program izpita in način preverjanja znanja predpisujejo
pristojni organi lokalne skupnosti;

2. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu
38. člen
(delitev prevoza potnikov v mednarodnem cestnem
prometu)

da se potniki lahko prevažajo samo znotraj in iz koncesijskega
območja. Prevzem potnikov izven koncesijskega območja je
prepovedan ;

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja z
avtobusi kot prevoz v mednarodnem javnem linijskem prometu,
posebnem linijskem prometu, kot občasni prevoz potnikov in kot
prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

barvo vozil;
avto-taksi postajališča;
-

da se avto-taksi prevozov ne sme opravljati z elementi
linijskega prometa;

2.1. Javni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
prometu

druge pogoje za opravljanje avto-taksi službe.
2.1.2. Javni linijski prevoz potnikov

(2) Pri pridobivanju koncesije iz prvega odstavka tega člena mora
avto-taksi prevoznik poleg pogojev iz koncesijskega akta
izpolnjevati tudi pogoje iz tega zakona in na njem temelječih
podzakonskih predpisov.

39. člen
(pogoji za vzpostavitev mednarodnega linijskega
prevoza potnikov)

34. člen .
(uporaba taksimetra)

Javni prevoz potnikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu
(v nadaljevanju: mednarodni linijski prevoz potnikov) med
Republiko Slovenijo in drugimi državami ter tranzitni prevoz čez
Republiko Slovenijo se vzpostavljata v skladu z mednarodno
pogodbo, ob upoštevanju načela vzajemnosti, na podlagi soglasja
za uvedbo in dovoljenja za izvajanje prevozov, ki ju izda Direkcija
in pristojni organi drugih držav, opravljata pa se v skladu s pogoji,
ki jih določata ta zakon in mednarodna pogodba.

Med prevozom potnikov z avto-taksi vozilom mora biti vključen
taksimeter, ki mora biti pregledan v skladu s predpisi, izdanimi na
podlagi zakona, ki ureja meroslovje. Taksimeter mora biti
nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza.
35. člen
(avto-taksi prevoz prevoznika Skupnosti in tujega
prevoznika)

40. člen
(dovoljenje)

Prevoznik Skupnosti in tuji prevoznik ne more opravljati avtotaksi prevoza na ozemlju Republike Slovenije, razen če je to
določeno z mednarodno pogodbo na podlagi vzajemnosti.

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se na ozemlju Republike
Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Direkcija.
(2) Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
vozni red mora biti usklajen za del linije, ki poteka na ozemlju
Republike Slovenije med domačimi prevozniki in vpisan v
seznam usklajenih mednarodnih linij,
vozni red mora biti usklajen med vsemi izvajalci prevozov na
celotni liniji,
pri izvajanju linij, ki imajo določene postaje na ozemlju
Republike Slovenije, mora biti udeležen tudi domači prevoznik
s sorazmernim deležem,
da vse države, preko katerih poteka linija, za del linije, ki
poteka preko njihovega ozemlja izdajo dovoljenja za opravljanje

1.5. Posebna oblika prevozov
36. člen
(posebna oblika prevozov)
Organizacijo, način in pogoje opravljanja posebne oblike prevozov
potnikov z vozili kot je na primer traktor, ki vleče priklopno vozilo
za prevoz potnikov (cestni vlak) ali neko drugo podobno vozilo,
določa lokalna skupnost.

poročevalec, št. 27
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mednarodnega linijskega prevoza potnikov, razen v primeru
tranzitnega prevoza preko ozemlja Republike Slovenije.

45. člen
(tranzitni linijski prevoz potnikov)

(3) Dovoljenje se izda na zahtevo domačega, prevoznika
Skupnosti in tujega prevoznika, ki ji je potrebno priložiti vozni red,
cenik, itinerar, notarsko overjeno pogodbo o soizvajanju linijskih
prevozov in druge priloge, določene z mednarodno pogodbo.

(1) Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon ali mednarodna pogodba,
se lahko v dovoljenju za opravljanje mednarodnega tranzitnega
linijskega prevoza potnikov, izdanemu prevozniku Skupnosti ali
tujemu prevozniku določi tudi, da:

(4) Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik pošlje zahtevo za izdajo
dovoljenja po pristojnem organu države, kjer je vozilo registrirano.

na ozemlju Republike Slovenije sme sprejemati potnike za
prevoz v matično državo ali v tretjo državo;

(5) Direkcija izda dovoljenje za del linije, ki poteka preko ozemlja
Republike Slovenije, ko pridobi dovoljenja vseh držav preko
katerih poteka linija.

potniki, pripeljani iz države prevoznika Skupnosti ali tujega
prevoznika, smejo izstopati na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje pod pogoji iz prve in druge alineje prejšnjega ostavka
tega člena, se lahko izda, če je v izvajanje takšnih prevozov, z
ustreznim deležem, vključen tudi domači prevoznik.

(6) Sestavni deli dovoljenja so: potrjen vozni red, cenik in itinerar.
(7) Dovoljenje se ne izda, če prevoznik ne izpolnjuje pogojev za
pridobitev dovoljenja, dočenih z mednarodno pogodbo, tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

46. člen
(uporaba določb o notranjem javnem linijskem
cestnem prometu)

(8) Register mednarodnih linij vodi Direkcija.
(9) Dovoljenja iz tega člena se s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti nadomesti z dovoljenjem
Skupnosti iz 55.člena.

Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe avtobusnih
postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in postajališč ter
ostali pogoji v mednarodnem linijskem prevozu potnikov se izvajajo
po določbah tega zakona o notranjem cestnem prevozu, tuji
prevozniki pa morajo pri tem upoštevati tudi z mednarodno pogodbo
dogovorjene obveznosti.

41. člen
(obveznost dovoljenja v vozilu)
(1) Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza potnikov na
ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu izvirnik dovoljenja
iz prvega odstavka prejšnjega člena.

47. člen
(trajna ustavitev prevoza)

42. člen
(splošni pogoji)

(1) Če prevoznik iz ekonomskih in drugih utemeljenih razlogov
ne more opravljati mednarodnega linijskega prevoza potnikov, za
katerega mu je bilo izdano dovoljenje, mora vložiti pri Direkciji,
zahtevo s podrobno utemeljitvijo razlogov za trajno ustavitev
prevoza.

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se mora opravljati v skladu
s cenikom, voznim redom in itinerarjem, ki jih uskladita in določita
domači in prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik.

(2) Prevoz se sme trajno ustaviti, ko izda Direkcija, za to ustrezno
dovoljenje.

(2) Cenik, vozni red in itinerar mora potrditi Direkcija.
2.2. Posebni linijski prevoz

43. člen
(način izvajanja)

48. člen
(opredelitev)

Za stalnost In rednost prevozov na liniji v skladu z izdanim
dovoljenjem so odgovorni vsi prevozniki, ki jim je bilo izdano
dovoljenje.

(1) Posebni linijski prevoz je prevoz posebne samo določene
vrste potnikov in izključuje ostale potnike. S posebnim linijskim
prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz
dijakov in študentov do izobraževalnih ustanov, prevoz vojakov
in njihovih družin od vojašnic do doma.

44. člen
(vzporedni prevoz z več vozili)
(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se lahko opravlja na isti
liniji tudi z dodatnimi avtobusi, s tem, da so pogoji za izvajanje in
organizacijo prevozov enaki kot sicer.

(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja z avtobusi na podlagi
sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in
prevoznikom. Seznam potnikov je obvezni sestavni del pogodbe.
Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam je v posebnem linijskem
prevozu prepovedan.

(2) Pri opravljanju dodatnih voženj z vzporednim prevozom (bis
vožnje) je mogoče izpuščanje določenih postajališč, pomembnejših
postajališč in avtobusnih postaj.

(3) Prevoznik je dolžan pogodbo priglasiti pri Direkciji, ki vodi
evidenco posebnih linijskih prevozov.
Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza mora v vozilu
biti pogodba in seznam potnikov.

(3) Z načinom opravljanja prevozov opisanim v prejšnjih dveh
odstavkih tega člena, prevoz ne izgubi statusa mednarodnega
linijskega prevoza.
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(4) Kljub temu, da je posebni linijski prevoz mogoče spreminjati
glede na potrebe uporabnikov, se še vedno uvršča med
mednarodni linijski prevoz.

potniških spremnic ob vstopu ali izstopu iz Republike Slovenije,
lahko izda za prevoz izjemno dovoljenje.

(5) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti, razen za tuje
prevoznike.

50. člen
(prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu z
izmeničnimi vožnjami)
(1) Za prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu z
izmeničnimi vožnjami tuji prevoznik oziroma prevoznik Skupnosti
potrebuje dovoljenje. Izvirnik tega dovoljenja mora imeti voznik
med opravljanjem prevoza v vozilu.

2.3. Občasni prevoz potnikov in prevoz potnikov z
izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem
prometu

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če je iz
prevoznikove vloge za izdajo dovoljenja razvidno, da so
nameravani prevozi v nasprotju z določili tega člena.

49. člen
(način opravljanja)

(3) Prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami je storitev, ki obsega
prevoz predhodno sestavljenih skupin potnikov v določenih
časovnih razmakih v obe smeri z enega samega mesta odhoda,
v državi kjer ima prevoznik sedež, na eno samo mesto prihoda.
Vsako skupino, ki jo sestavljajo potniki z že opravljenimi potovanji
na cilj, prepelje nazaj na mesto odhoda v kasnejši vožnji isti
prevoznik.

(1) Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu
se opravlja brez dovolilnice pri naslednjih vrstah prevozov:
1. krožni vožnji "zaprtih vrat"; to so prevozi pri katerih se z istim
vozilom prevaža ista skupina potnikov na celotnem potovanju, ki
se jih pripelje nazaj na mesto odhoda. M9sto odhoda mora biti v
državi, kjer ima prevoznik sedež,

Mesto odhoda in mesto prihoda sta mesti, kjer se potovanje začne
in konča, pri čemer lokaciji vključujeta tudi okolico v krogu s
polmerom 50 km.

2. prevozih pri katerih je vozilo na poti v Republiko Slovenijo
polno, na poti nazaj pa prazno. Mesto odhoda mora biti v državi,
kjer ima prevoznik sedež,

(4) Med prevozom z izmeničnimi vožnjami potniki ne smejo
vstopati ali izstopati.

3. prevozih pri katerih je vozilo na poti v Republiko Slovenijo
prazno in prevzame vse potnike na istem mestu ob tem pa je
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(5) V nizu prevozov mora biti vozilo pri prvi povratni vožnji in
zadnji vožnji prazno.

potniki sestavljajo skupino v skladu s pogodbo o prevozu, ki
je bila sklenjena pred njihovim prihodom v Republiko Slovenijo.
Potnike se prepelje nazaj v državo, kjer ima prevoznik sedež,
-

(6) Določbe tega člena veljajo tudi za izmenične vožnje v tranzitu
preko Republike Slovenije.

potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozemlje
Republike Slovenije, kjer jih spet prevzame in jih pripelje nazaj
na ozemlje države, kjer ima prevoznik sedež,

(7) Ta člen se z vstopom Republike Slovenije v Evropsko skupnost
preneha uporabljati za prevoznike Skupnosti.

potniki so bili povabljeni na pot na ozemlje Republike Slovenije,
pri čemer stroške prevoza nosi fizična ali pravna oseba, ki jih
je povabila. Potniki morajo tvoriti enovito skupino, ki ni nastala
samo zaradi tega potovanja. Prevoznik prepelje potnike na
ozemlje države, kjer ima sedež,

2.4. Dokumenti in ukrepi
51. člen
(potniška spremnica)

4. tranzitnih prevozih preko ozemlja Republike Slovenije, ki so
povezani z občasnim prevozom,

(1) Potniška spremnica se uporablja za občasne prevoze in za
prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

5. prevozih praznih avtobusov, ki se uporabljajo izključno za
zamenjavo pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa.

(2) Prevoznik, ki opravlja prevoze iz prejšnjega odstavka mora
izpolniti potniško spremnico pred vsako vožnjo.

(2) Dovolilnica je potrebna v primeru:

(3) Potniška spremnica vsebuje vsaj naslednje podatke:

1. prevoza, pri katerem vstopa vozilo v Republiko Slovenijo prazno
zaradi prevzema skupine potnikov in prevoz te skupine na ozemlje
države, v kateri ima prevoznik sedež,

vrsto prevoza;
prevoznika;

2. drugih občasnih prevozov potnikov.

itinerar;

(3) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnico za občasni prevoz
potnikov v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni
prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.
Dovolilnico za posamezno državo prevozniku na njegovo vlogo
dodeli Direkcija.

podatke o registrski označbi vozila;
podatke o voznem osebju;
seznam potnikov.

(4) Tujemu prevozniku iz države s katero Republika Slovenija
nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu
potnikov, carinski organ, ki preverja ustreznost dovolilnic in
poročevalec, št. 27

(4) Knjige potniških spremnic za avtobusne prevoznike s
sedežem v Republiki Sloveniji izdaja Direkcija.
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55. člen
(dovoljenje Skupnosti za mednarodni linijski prevoz
potnikov)

(5) Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške
spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki
Sloveniji, izda minister, pristojen za promet

(1) Dovoljenje Skupnosti za prevoz potnikov je potrebno za
mednarodne linijske prevoze, izda se transportnemu podjetju in
ne more biti preneseno na tretjo osebo. Imetnik dovoljenja pa s
soglasjem pristojnega organa lahko opravlja prevoze preko
podizvajalca, ki mora izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena. V
tem primeru mora biti v dovoljenju navedena firma oziroma ime
ter vloga podizvajalca.
V primerih združenj podjetij z namenom opravljanja linijskega
prevoza, se dovoljenje izda podjetju, ki je v okviru združenja
nosilec upravljanja s prevozi, ostalim pa se izda izvod tega
dovoljenja.

52. člen
(razveljavitev dovoljenja)
(1) Direkcija lahko odloči o razveljavitvi dovoljenja za mednarodni
linijski prevoz ali izmenične vožnje, ki je bilo izdano domačemu
prevozniku, tujemu prevozniku ali prevozniku Skupnosti, če
prevoznik kljub poprejšnjemu opozorilu prevoza ne opravlja v
skladu z določbami tega zakona, določbami drugih predpisov, ki
veljajo v Republiki Sloveniji in določbami mednarodnih pogodb.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je bilo izdano
tujemu prevozniku ali prevozniku Skupnosti, se razveljavi tudi v
primeru, če pristojni organ države, v kateri je prevoznik registriran,
ne izda ustreznega dovoljenja za domačega prevoznika, ki je
soizvajalec te linije.

(2) Obrazec dovoljenja Skupnosti mora biti po obliki in vsebini v
skladu z vzorcem, ki ga določi Komisija.
(3) Dovoljenje Skupnosti za prevoz se izda za obdobje največ 5
let.

(3) Razveljavitev dovoljenja po prvem odstavku tega člena se
lahko izreče začasno za čas od treh do dvanajst mesecev, v
primeru ponovne kršitve pa trajno.

(4) Dovoljenje Skupnosti vsebuje naslednje podatke:
vrsto prevoza;
relacijo, predvsem z navedbo kraja odhoda in kraja prihoda;
čas veljavnosti;
postajališča in vozni red.

53. člen
(začasna prepoved opravljanja prevozov v Republiki
Sloveniji)

(5) Dovoljenja Skupnosti v Republiki Sloveniji izdaja Direkcija naprošnjo prosilca. Dovoljenje se izda v soglasju s pristojnimi organi
držav na katerih ozemlju potniki vstopajo oziroma izstopajo.

(1) Prevozniku Skupnosti in tujemu prevozniku Direkcija lahko
začasno prepove opravljanje prevozov v Republiki Sloveniji v
primeru težjih ali ponavljajočih kršitev tega zakona oziroma drugih
predpisov v Republiki Sloveniji in mednarodnih pogodb.

(6) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

(2) Začasna prepoved opravljanja prevozov se lahko izreče
začasno za čas od treh do dvanajst mesecev.

56. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja Skupnosti za
linijski prevoz potnikov)

(3) Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja prevozov je v
roku 15 dni po prejemu odločbe, možna pritožba na ministrstvo,
pristojno za promet.

(1) Dovoljenje za linijski prevoz preneha veljati po preteku roka
za katerega je bilo izdano ali tri mesece zatem, ko Direkcija dobi
od imetnika obvestilo, da namerava opustiti dejavnost z navedbo
razlogov. Imetnik dovoljenja je dolžan en mesec prej z javno objavo
obvestiti uporabnike o opustitvi dejavnosti.

54. člen
(svobodno opravljanje prevozov)
(1) Vsak prevoznik potnikov, ki opravlja prevoze v komercialne
namene, lahko opravlja prevoze potnikov nediskriminatorno, ne
glede na nacionalnost ali kraj ustanovitve, če:

•

(2) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

ima dovoljenje države, kjer je ustanovljen za prevoz potnikov
v linijskem prevozu, vključujoč posebni linijski prevoz, občasni
prevoz ali izmenične vožnje,
izpolnjuje pogoje Evropske skupnosti za opravljanje dejavnosti
prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem
prevozu,
izpolnjuje predpisane pogoje glede cestne varnosti, kar se
tiče standardov za voznika in vozilo.

57. člen
(obveznost prevoznika)
(1) Razen v primeru višje sile je prevoznik v mednarodnem
linijskem prometu, dokler mu dovoljenje Skupnosti ne preteče,
dolžan opravljati prevoze na liniji, tako, da zagotavlja stalnost,
rednost, varnost in ostale pogoje določene ob izdaji dovoljenja.

(2) Navedeno se smiselno uporablja tudi za prevoznika za lastne
potrebe.

(2) Prevoznik je dolžan objaviti itinerar, postajališča, vozni red,
cene kot tudi splošne prevozne pogoje, na tak način, da zagotovi
dostopnost informacij vsem uporabnikom.

(3) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.
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58. člen
(medsebojno sodelovanje)

-

(1) Direkcija odvzame dovoljenje Skupnosti, če imetnik ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev zlasti če država, kjer ima prevoznik
sedež to zahteva.
(2) V primeru težje kršitve ali ponavljajočih se lažjih kršitvah s
področja cestne varnosti, zlasti glede vozil ter časa vožnje in
počitka za voznika lahko Direkcija prepove prevozniku opravljanje
mednarodnih potniških prevozov na ozemlju Republike Slovenije.
O ugotovljeni kršitvi Direkcija obvesti izdajatelja dovoljenja.

63. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)
(1) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga
v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v
posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.

(3) Republika Slovenija sodeluje z ostalimi državami članicami
Evropske skupnosti glede obveščanja in zagotavljanja informacij
povezanih s:

(2) Dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu
se delijo na kritične in nekritične. Kritične dovolilnice so tiste
dovolilnice, ki so jih prevozniki porabili v preteklem opazovanem
obdobju v višini več kot 90% glede na število dodeljenih dovolilnic
v istem opazovanem obdobju. Kritične dovolilnice so tudi CEMT
dovolilnice. Seznam kritičnih dovolilnic se javno objavi ob vsaki
redni delitvi. Dolžino opazovanega obdobja določi minister,
pristojen za promet.

kršitvami zakonodaje Evropske skupnosti s področja
mednarodnega prevoza potnikov, ki jo povzroči prevoznik iz
druge države ter o predloženih ukrepih in kaznih;
kaznimi zoper lastne prevoznike za dejanja storjena v drugi
državi članici.
59. člen
(vozovnice)

(3) Ministrstvo, pristojno za promet, za opravljanje mednarodnih
prevozov pridobi dovolilnice iz prvega odstavka tega člena od
pristojnega organa druge države na podlagi mednarodne pogodbe,
sklenjene s posamezno državo.

(1) Potniki, ki uporabljajo linijski prevoz, z izjemo posebnega
linijskega prevoza, morajo ves čas prevoza imeti vozovnice, iz
katerih je razvidno:
- točka vstopa in izstopa;
- obdobje veljavnosti vozovnice;
- cena prevoza.

64. člen
(delitev dovolilnic)
(1) Delitev dovolilnic, ekoloških točk, posebnih vrst dovolilnic in
CEMT dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: dovolilnice) opravlja delilec
in sicer Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica
Slovenije, vsaka za tiste prevoznike, katerim je izdala licenco. Pri
delitvi dovolilnic delilec upošteva pogoje, kriterije, merila in postopke
določene s tem zakonom in podzakonskimi predpisi.

(2) Potnik mora na zahtevo pristojnega inšpektorja vozovnico
predložiti v pregled.

VI. PREVOZ BLAGA

(2) Stroški nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
domačega prevoznika. Te stroške predstavljajo cena obrazca
dovolilnice, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije in stroški
delitve dovolilnic. Višino cene obrazca dovolilnice določi minister,
pristojen za promet, višino stroškov delitve dovolilnic določi delilec,
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za promet.

60. člen
(vrste prevoza blaga)
Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se
opravlja kot javni prevoz v komercialne namene in kot prevoz za
lastne potrebe.

(3) Ministrstvo, pristojno za promet pridobljene dovolilnice od
pristojnega organa druge države preda Direkciji, ki glede na skupno
število pridobljenih dovolilnic od tujih držav, prenese delilcu
ustrezno število posameznih vrst dovolilnic upoštevajoč število
pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem letu, pri dodatno
pridobljenih CEMT dovolilnicah pa tudi kvaliteto voznega parka.

61. člen
(javni prevoz blaga v komercialne namene)
Javni prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za katerega
se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji določijo s
pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza.

65. člen
(pogoji za delitev dovolilnic)

62. člen
(prevoz blaga za lastne potrebe)

Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

je vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem
prometu, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet;

blago, ki se prevaža mora biti v lasti domačega prevoznika ali
biti prodano, kupljeno, dano v najem ali najeto, izdelano,
dopolnjeno ali popravljeno s strani domačega prevoznika;
namen poti mora biti prevoz blaga do ali od domačega
prevoznika ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali
zunaj, vendar le za potrebe domačega prevoznika;
poročevalec, št. 27

motorna vozila, uporabljena za takšen prevoz, morajo voziti
zaposleni pri domačem prevozniku;
vozila morajo biti v lasti domačega prevoznika ali najeta, s
tem, da izpolnjujejo pogoje glede uporabe vozil najetih brez
voznika za cestni prevoz blaga. Ta določba se ne nanaša za
uporabo nadomestnega vozila v času, ko je vozilo, ki se
normalno uporablja v okvari.

ima licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
ali je priglašen za opravljanje prevozov za lastne potrebe;
da je pri delilcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev dovolilnic;
da ima poravnane vse davčne obveznosti.
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(3) Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v vlogi
za pridobitev dovolilnic, delilcu pa je dolžan nemudoma sporočiti
spremembo teh podatkov. Če se ugotovi, da je prevoznik
namenoma podal nepravilne podatke, se ga izbriše iz evidence
prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu z možnostjo
ponovnega vpisa v evidenco čez eno leto.

66. člen
(kriteriji za delitev dovolilnic)
(1) Delilec pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih vrst
dovolilnic, pridobljenih od drugih držav, upošteva naslednje kriterije:
število motornih vozil registriranih za opravljanje prevozov v
mednarodnem cestnem prometu za katere ima prevoznik
veljavne izvode licenc;
število motornih vozil, ki jih prevoznik na osnovi podatkov o
uporabljenih dovolilnicah uporablja za posamezno vrsto
dovolilnice;
število in kvaliteta voznega parka (Euro 0,1,2,3...; bolj zelena
in varna vozila ...), ki se točkuje;
število voznikov v delovnem razmerju;
število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem
opazovanem obdobju,
število prevozov opravljenih z uporabo oprtnega vlaka;
višina dobička iz poslovanja;
število kršitev določil tega zakona.

(4) Delilec vodi seznam prevoznikov, ki želijo pridobiti dovolilnice
in seznam prevoznikov, ki prejemajo dovolilnice. Prevozniku, ki je
vpisan v seznam, se z odločbo določi letni plan dodelitve dovolilnic
za mednarodni cestni prevoz blaga. Pri določitvi letnega plana
delilec upošteva kriterije, merila in postopek določen s tem
zakonom in podzakonskimi predpisi, ter število dovolilnic, ki jih
ima na razpolago.
(5) Pri prevozniku, ki že prejema dovolilnice ali ima že določen
letni plan, delilec pri določitvi plana dodelitve dovolilnic upošteva
kriterije in merila, ki so določena s tem zakonom in podzakonskimi
predpisi, predvsem pa število pravilno uporabljenih in vrnjenih
dovolilnic v obdobju od 01.10. preteklega leta do 30.09. tekočega
leta. Za določitev letnih planov dodelitve kritičnih dovolilnic je
prevoznikom, ki še ne prejemajo kritičnih dovolilnic na razpolago
kvota kritičnih dovolilnic v višini 40% količine neporabljenih kritičnih
dovolilnic v obdobju 01.10. preteklega leta do 30.09. tekočega
leta.

(2) Za delitev ekoloških točk za tranzit preko Republike Avstrije
veljajo tudi posebna merila, ki jih v skladu z zahtevami te države
predpiše minister, pristojen za promet. Organizatorji-operaterji
prevozov z oprtnimi vlaki morajo zagotoviti, da bodo z oprtnimi
vlaki možni prevozi vseh vozil, katerih največje dimenzije in mase
so v skladu s predpisi o največjih masah in dimenzijah vozil v
Republiki Sloveniji.

(6) Povečanje voznega parka ne pomeni avtomatičnega povečanja
plana dodelitve dovolilnic. Če prevoznik zmanjša vozni park se
mu zmanjša plan sorazmerno z zmanjšanjem števila vozil, razen
če tudi s preostalim voznim parkom pravilno uporabi vse dodeljene
dovolilnice.

(3) Pri prevoznikih, ki opravljajo prevoze preko Republike Avstrije
na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze, se pri delitvi
dovolilnic upošteva dodatno še število opravljenih prevozov na
podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze.

(7) Prevoznik lahko v roku osem dni od prejema odločbe o določitvi
plana vloži pritožbo zoper to odločbo pri delilcu, ki pritožbo
obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.

(4) Minister, pristojen za promet, z sodelovanjem ministra,
pristojnega za finance, predpiše natančnejši postopek in merila
za uporabo in izvajanje kriterijev, določenih v prejšnjih odstavkih
tega člena.

(8) Ko prvostopenjski organ (delilec) prejme pritožbo jo preizkusi.
Če ugotovi, da so bile v postopku storjene kakšne kršitve, oziroma
niso bile upoštevane določbe tega zakona glede delitve dovolilnic,
svojo odločitev z novo odločbo ustrezno spremeni. V nasprotnem
primeru pritožbo prevoznika skupaj z vso dokumentacijo,
potrebno za odločanje o stvari, pošlje Direkciji.

67. člen
(vpis prevoznika v evidenco prevoznikov v
mednarodnem cestnem prometu)

(9) Delilec dovolilnic in Direkcija vročata svoje odločbe ali druge
spise, prevoznikom na sedežu, ki so ga navedli v postopku za
pridobitev licence. Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame
pošte, delilec oziroma Direkcija odločbo objavi za osem dni na
svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.

Domači prevoznik, ki želi biti vpisan v evidenco prevoznikov v
mednarodnem cestnem prometu poda delilcu vlogo za vpis. Delilec
preveri, če ima prevoznik licenco za mednarodni prevoz blaga
oziroma je priglašen za opravljanje prevoza za lastne potrebe.
Delilec, prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za vpis vpiše v evidenco
prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu.

69. člen
(postopek redne delitve dovolilnic)

68. člen
(postopek določitve letnega plana)

(1) Delilec na osnovi določenega letnega plana opravlja redno
delitev dovolilnic v rednih delilnih obdobjih, ki so določene v
podzakonskem predpisu, kar podrobneje določi minister, pristojen
za promet. O vsaki dodelitvi dovolilnic delilec odloči z odločbo.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri
delilcu.

(1) Domači prevoznik, ki želi, da mu delilec določi letni plan dodelitve
dovolilnic za naslednje leto, mora v tekočem letu, v času med
15.09 in 15.10, pri delilcu vložiti vlogo za določitev letnega plana.
Prevozniku, ki v določenem roku vloge ne vloži, oziroma ne plača
predpisane upravne takse, delilec letnega plana za naslednje leto
ne določi. Tak prevoznik se šteje za novega prevoznika in lahko
vlogo za določitev letnega plana vloži v naslednjem letu.

(2) Dodelitev posebnih vrst dovolilnic in CEMT dovolilnic delilec
izvaja enkrat letno v skladu z določbami tega zakona in
podzakonskih predpisov.

(2) V vlogi za določitev letnega plana prevoznik navede vrste in
število dovolilnic, ki jih želi pridobiti. V planu so navedene vse
vrste in število dodeljenih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga.
Plani dodelitve dovolilnic prevoznikom so javni in se lahko po
določitvi letnih planov na primeren način objavijo.
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(3) Zoper odločbo o dodelitvi dovolilnic lahko prevoznik v roku
osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo pri delilcu. Pritožba
ne zadrži izvršitve.
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(4) Ko prvostopenjski organ (delilec) prejme pritožbo jo preizkusi.
Če ugotovi, da so bile v postopku storjene kakšne kršitve, oziroma
niso bile upoštevane določbe tega zakona glede delitve dovolilnic,
svojo odločitev z novo odločbo ustrezno spremeni. V nasprotnem
primeru pritožbo prevoznika skupaj z vso dokumentacijo,
potrebno za odločanje o stvari, pošlje Direkciji.

celotnega prenosa voznega parka. Za prenos voznega parka v
smislu tega člena se šteje vsak prenos vozila za katerega novi
uporabnik vozila pridobi izvod licence v skladu s tem zakonom.
(3) Delilec o prenosu plana odloči z odločbo. Prenosi planov so
dovoljeni samo na domače prevoznike, ki izpolnjujejo pogoje za
dodelitev dovolilnic iz 65. člena zakona. Domači prevoznik, ki
prevzame plan od drugega se z dnem prevzema plana ne smatra
kot nov prevoznik.

(5) Delilec dovolilnic in Direkcija vročata svoje odločbe ali druge
spise, prevoznikom na sedežu, ki so ga navedli v postopku za
pridobitev licence. Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame
pošte, delilec oziroma Direkcija odločbo objavi za osem dni na
svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.

(4) Medsebojni prenosi dovolilnic in trgovanje z dovolilnicami med
prevozniki, niso dovoljeni. Prevoznik lahko uporabi samo
dovolilnico, ki jo je prejel od delilca.

70. člen
(postopek delitve nerazdeljenih dovolilnic)
73. člen
(posebne vrste dovolilnic)

(1) Po opravljeni redni delitvi delilca oblikujeta kvoto nerazdeljenih
dovolilnic za delilno obdobje. Delilca lahko kvoto nerazdeljenih
dovolilnic glede na potrebe prevoznikov medsebojno preneseta
oziroma izmenjata in o tem obvestita Direkcijo.

Posebne vrste dovolilnic so časovne in namenske in jih delilec
deli v skladu z namenom in za čas njihovega trajanja tistim
prevoznikom, ki izpolnjuje kriterije po tem zakonu in za namenske
vrste prevozov. Prevozniku, ki delilec dodeli te dovolilnice se
zmanjša plan pridobivanja ostalih dovolilnic.

(2) Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo
vsem prevoznikom glede na vloge prevoznikov vsak delovni dan
glede na pogoje, kriterije in merila, ki so določeni v tem zakonu in
podzakonskih predpisih. Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni
in so na vpogled pri delilcu.

74. člen
(dodelitev CEMT dovolilnic in njihova uporaba)

(3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo
samo prevoznikom, ki imajo določen plan dodelitve dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga za določeno obdobje. Delitev teh
dovolilnic se izvaja tedensko na osnovi vlog, ki so prispele v
preteklem tednu. Delilec pri tej delitvi upošteva pogoje, kriterije in
merila, ki so določeni s tem zakonom in podzakonskimi predpisi.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri
delilcu.

(1) Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti
po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga, v določenem
obdobju, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
bilateralni prevozi v sosednje države,
bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko
Slovenijo,
prevozi med tretjimi državami.

(4) Natančnejši postopek delitve nerazdeljenih dovolilnic predpiše
minister, pristojen za promet.

(2) Prevoznik pridobiva točke glede na posamezno vrsto
dovolilnice CEMT. Delilec iz mesečnega poročila o uporabi CEMT
dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT
dovolilnico, izračuna koliko točk je pridobil glede na opravljene
vožnje v določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega
izračuna delilec prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk
in naredi seznam. Prevoznikom, ki se uvrstijo med zadnjih 15
odstotkov ali manj in opravijo število voženj v opazovanem obdobju
manj, kot je predpisal minister pristojen za promet v
podzakonskem predpisu, vseh prevoznikov na tem seznamu,
se dodeljene dovolilnice odvzamejo in dodelijo drugim prevoznikom,
ki so za tako vrsto dovolilnice zaprosili. Delilec na podlagi vlog
prevoznikov (68.člen) za pridobitev CEMT dovolilnic vodi letni
seznam prosilcev, ki je urejen glede na pogoje, kriterije in merila
določenih v tem zakonu in podzakonskih predpisih in iz tega
izdela seznam tistih prevoznikov, ki so prejeli CEMT dovolilnico in
seznam tistih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobtev CEMT dovolilnic
in le te niso prejeli (čakalna lista).

71. člen
(avans dovolilnic)
(1) Prevoznik v posameznem delilnem obdobju lahko z vlogo
zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če
prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem
obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov.
Avans dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja pridobijo
prevozniki, ki imajo določen odstotek pravilno uporabljenih in
vrnjenih dovolilnic iz preteklih obdobij. Delitev se opravlja vsak
delovni dan glede na pogoje, kriterije in merila, ki so določeni s
tem zakonom in podzakonskimi predpisi.
(2) Natančnejši postopek za pridobitev avansa dovolilnic dofoči
minister pristojen za promet.
72. člen
(prenosi letnega plana in prenosi dovolilnic)

(3) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi dnevnik
vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste dnevnika je treba
ob koncu vsakega meseca, poslati delilcu, ki je dovolilnico izdal
prevozniku. Prevoznika, ki ne odda pravočasno izpolnjene liste
dnevnika, ga delilec ne točkuje za pretekli mesec.

(1) Prenos celotnega letnega plana dodelitve dovolilnic je na
drugega domačega prevoznika dovoljen v primeru pravnega
nasledstva.

(4) Prevoznik mora vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim
žigom dokazati s prevozno listino (CMR).

(2) Delni prenos plana dodelitve dovolilnic je na drugega
domačega prevoznika dovoljen v primeru delnega ali celotnega
prenosa voznega parka na novega uporabnika. Pri prenosu na
posamezno vozilo pripada sorazmerni delež dovolilnic glede na
celotni plan. Prenos plana CEMT dovolilnic je dovoljen v primeru
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(5) Prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco mednarodnih
prevoznikov, se eno leto po vpisu v evidenco, v planu ne more
dodeliti CEMT dovolilnice.
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(4) Prevoznik, ki je izgubil, uničil ali mu je bila ukradena CEMT
dovolilnica mora veljavnost te preklicati v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po prejemu potrdila o objavi v uradnem listu, mu delilec
izda nadomestno CEMT dovolilnico in o tem obvesti Direkcijo in
ministrstvo pristojno za promet, ki prekliče veljavnost dovolilnice
pri sekretariatu CEMT.

(6) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za prevoze med
državami članicami organizacije CEMT in v tranzitu preko njenih
ozemelj. Uporabnik mora pri tem upoštevati morebitne prepovedi
glede uporabe nijhovega ozemlja, ki jih določajo posamezne
države.
(7) Z dovolilnico CEMT ni dovoljeno opravljati kabotaže znotraj
posamezne države članice organizacije CEMT ali voženj med
državami članicami in državami, ki niso članice te organizacije.

76. člen
(uporaba dovolilnic)

(8) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja le za eno vozilo
istočasno. Dovolilnica CEMT in dnevnik voženj se mora nahajati
v vozilu ves čas potovanja, to je od točke nakladanja do točke
razkladanja.

(1) Pridobljene dovolilnice, lahko prevoznik uporabi samo z vozili
za katere ima pridobljene izvode licenc za mednarodni prevoz
blaga.
(2) Dovolilnica mora biti ves čas izvajanja mednarodnega prevoza
v vozilu in jo mora voznik pokazati in izročiti na vpogled na zahtevo
pristojnih nadzornih organov.

(9) Ime prevoznika, ki je vpisan na dovolilnico CEMT mora biti
enako imenu, ki je vpisano v prometnem dovoljenju vozila, v
primeru najema ali zakupa pa v najemni ali zakujpni pogodbi na
prevoznem dokumentu, ki spremlja tovor.

(3)Pravilno uporabljene dovolilnice mora prevoznik vrniti delilcu
najkasneje v roku 8 dni po uporabi. Če prevoznik ne vrne iz
predpreteklega delilnega obdobja vseh vrst dovolilnic, mu lahko
delilec v celoti ali delno zaustavi ali zmanjša naslednjo dodelitev
dovolilnic. Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik vrniti delilcu
v roku najkasneje v roku 8 dni po preteku veljavnosti dovolilnice.

(10) Dovolilnico CEMT lahko podjetje, kateremu je bila izdana
uporablja tudi za najeta ali zakuplena vozila brez voznikov, pod
pogojem, da ima za ta vozila sklenjeno najemno ali zakupno
pogodbo in kopijo licence za to vozilo na svoje ime. Vozilo mora
biti dano v uporabo izključno podjetju, ki ga je najelo ali zakupilo,
upravljati pa ga sme voznik, ki je v tem podjetju zaposlen za polni
delovni čas. V vozilu se morajo nahajati sledeči dokumenti:

(4) Pri vračilu uporabljenih dovolilnic mora prevoznik priložiti
seznam porabljenih dovolilnic po postopku in na obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za promet. Na obrazcu se navede
registrska označba vozila s katerim je bila uporabljena dovolilnica
in številka računa s katerim je bil zaračunan prevoz. Pravilno
uporabo dovolilnic delilec presoja na podlagi podatkov iz prevozne
listine (CMR).

pogodba o najemu ali zakupu iz katere mora biti še posebej
razvidno ime najemnika, ime najemodajalca, datum in trajanje
pogodbe ter identifikacijski podatki vozila,
kadar voznik ni oseba, ki je vozilo najela, mora biti v vozilu
tudi pogodba o zaposlitvi voznika, iz katere je razvidno ime
delodajalca, ime zaposlenega ter trajanje zaposlitvene
pogodbe za polni delovni čas.

(5) Če prevoznik dodeljenih dovolilnic ne potrebuje, jih mora vrniti
delilcu.

(11) Ko je prevozniku prvič dodeljena CEMT dovolilnica, se mu
za določeno število zmanjša število dodeljenih kritičnih dovolilnic
za posamezne države.

(7) Delilec prevozniku, ki v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni
prevzel dodeljenih dovolilnic, ustavi dodelitev teh dovolilnic. Če
tak prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolilnic, se šteje za
novega prevoznika.

75. člen
(odvzem CEMT dovolilnic)

(8) Porabljene dovolilnice domačega prevoznika delilec hrani v
obliki arhiva še 3 leta od dneva prenehanja veljavnosti dovolilnice.

(1) Delilec odvzame CEMT dovolilnico:

-

77. člen
(nepravilna uporaba dovolilnic)

prevozniku, ki mu je prenehala veljavnost licence za
opravljanje mednarodnih javnih prevozov blaga in sicer z
dnem prenehanja licence oziroma prejema dokončne odločbe
o odvzemu licence;
če prevoznik krši določila mednarodnih pogodb, ki jih je
Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na področju
mednarodnih prevozov stvari;
če prevoznik krši določila navodil o uporabi večstranskega
kontingenta CEMT.
če prevoznik dvakrat zapored ne vrne delilcu izpolnjene liste
dnevnika;
v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.

(1) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic delilec spremlja glede na
vsako delilno obdobje. V primeru, da prevoznik uporabi dovolilnico
v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi, mu delilec lahko, brez
spremembe plana, število dodeljenih dovolilnic takoj v naslednjem
obdobju zmanjša, sorazmerno z nepravilno uporabljenimi ali
neuporabljenimi dovolilnicami v prejšnjih obdobjih. Če je bilo
prevozniku preko celega delilnega leta, zaradi nepravilne uporabe,
večkrat zmanjšano število dodeljenih dovolilnic, mu delilec lahko
sorazmerno spremeni plan dodelitve dovolilnic.
(2) Prevoznik, ki je nepravilno uporabil dovolilnico oziroma uporabil
ponarejeno dovolilnico ali je opravil prevoz brez ustrezne
dovolilnice in mu je bila na podlagi tega izrečena kazen prepovedi
opravljanja prevozov v tuji državi, mu delilec že dodeljene
dovolilnice odvzame za enako obdobje kakor je bila izrečena
prepoved. Delilec odvzame dodeljene dovolilnice prevozniku tudi
v primeru, če s strani pristojnih organov druge države prejme
obvestilo, da prevoznik pri opravljanju prevozov na njihovem
ozemlju krši določila mednarodne pogodbe. Prevoznik mora delilcu

(2) Prevoznik mora CEMT dovolilnico, ki mu je odvzeta, vrniti
delilcu v osmih dneh od prejema dokončne odločbe o odvzemu
CEMT dovolilnice. Če CEMT dovolilnice v predpisanem roku ne
vrne, mu je delilec dolžan ustaviti dodelitev vseh drugih dovolilnic
in sicer do vrnitve CEMT dovolilnice.
(3) Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko
ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem delilnem
obdobju.
I
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vrniti odvzete dovolilnice v roku 3 dni po prejemu odločbe o
odvzemu, zoper katero je možna pritožba na Direkcijo. Pritožba
se lahko vloži v roku 8 dni od prejema odločbe in ne zadrži
izvršitve.

80. člen
(posebna dovoljenja)
(1) Carinski organ, ki preverja ustreznost dovolilnic in dovoljenj
ob vstopu ali izstopu iz Republike Slovenije, izda prevozniku
Skupnosti ali tujemu prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz
posebno dovoljenje, v primeru ko Republika Slovenija nima
sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu blaga z
državo, kjer je motorno vozilo registrirano če:

(3) Nepravilna uporaba dovolilnice pomeni, da so pri tej popravljeni
podatki o prevozniku in o registrski številki vozila in da se podatki
na dovolilnici ne skladajo s podatki iz prevozne listine. Delilec
takšno dovolilnico evidentira kot nepravilno uporabljeno dovolilnico
in prevozniku zmanjša delitev dovolilnic v postopku redne delitve
dovolilnic za odgovarjajoče število nepravilno uporabljenih
dovolilnic. Prevoznik, ki nepravilno uporabi dovolilnico ne more
pridobiti dovolilnic v postopku delitve nerazdeljenih dovolilnic v
delilnih obdobjih, ki jih predpiše minister pristojen za promet.

-

(2) Če ima tuji prevoznik sedež v državi, s katero Republika
Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe o mednarodnem
cestnem prevozu blaga in prevaža blago, ki ni zajeto v drugem
odstavku tega člena, mu carinski organ lahko izda posebno
dovoljenje in o tem obvesti Direkcijo.

78. člen
(uporaba drugih predpisov)
Pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic, delilec poleg določb tega
zakona in drugih predpisov upošteva tudi določila mednarodnih
pogodb, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami
glede izvajanja mednarodnega cestnega prometa, kakor tudi
določila resolucij organizacije CEMT glede uporabe dovolilnic, ki
jih izdaja ta organizacija.

(3) Posebno dovoljenje za izstop iz Republike Slovenije, carinski
organ izda prevozniku Skupnosti ali tujemu prevozniku v primeru
iz petega odstavka prejšnjega člena.
81. člen
(prevozi tujega prevoznika v tretjo državo)

79. člen
(dovolilnice in dovoljenja za tujega prevoznika)

(1) Tuji prevoznik ne sme opravljati prevoz blaga iz Republike
Slovenije v tretjo državo in obratno, razen če je to posebej
določeno v mednarodni pogodbi.

(1) Tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti (v nadaljevanju tuji
prevoznik), registriran v državi, s katero je sklenila Republika
Slovenija pogodbo o mednarodnem prevozu blaga v cestnem
prometu, sme opravljati mednarodni prevoz blaga v Republiki
Sloveniji, če ima pravilno izpolnjeno dovolilnico ali dovoljenje za
prevoz blaga, ki jo izda ministrstvo, pristojno za promet, oziroma
brez nje, če tako določa pogodba.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, sme tuji prevoznik opraviti
prevoz blaga iz Republike Slovenije v tretjo državo in obratno v
primeru, da je zaradi pomanjkanja ustreznih transportnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji treba pritegniti tujega prevoznika.
V tem primeru ministrstvo pristojno za promet izda tujemu
prevozniku posebno dovoljenje.

(2) Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom, ki ima priklopno
vozilo se opravlja na podlagi ene dovolilnice.

(3) Stroške izdaje in vsebino posebnega dovoljenja iz tega in
prejšnega člena določi minister, pristojen za promet. Ob plačilu
posebnega dovoljenja se lahko tujemu prevozniku v primenh iz
prvega in drugega odstavka tega člena naloži tudi plačilo cestne
takse v skladu s tem zakonom.

(3) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo registrski
označbi različnih držav, je potrebna dovolilnica le za motorno
vozilo, razen če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno.
(4) Dovolilnica ali dovoljenje za prevoz blaga, mora biti v tujem
vozilu ves čas, ko je ta na ozemlju Republike Slovenije in mora biti
pravilno izpolnjena. Kontrolo tega izvajajo carinski organi,
inšpektorji za cestni promet in policisti.

82. člen
(prevozi brez dovolilnice)
(1) Dovolilnica za tujega prevoznika ni potrebna:

(5) Carinski organ na mejnem prehodu oziroma na drugem kraju,
kjer se opravlja carinska kontrola in carinski nadzor v Republiki
Slovenije, preverja ali je v vozilu dovolilnica iz prvega odstavka
tega člena. Če ugotovi, da v vozilu ni predpisane dovolilnice, mu
prepove vstop ali izstop iz Republike Slovenije, oziroma če to
ugotovi na drugem kraju, kjer se opravlja carinska kontrola ali
nadzor, prepove nadaljnjo vožnjo, dokler prevoznik ne pridobi
ustrezne dovolilnice, če dovolilnice ne pridobi v roku sedmih
delovnih dni se mu na podlagi vloge izda posebno dovoljenje na
podlagi tretjega odstavka 80. člena.

1. za prevoz blaga z javnega letališča in na javno letališče, če
pride do nesreče letala, ali če mora letalo pristati v sili, ali če
so odpovedane letalske linije;
2. za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove
prikolice;
3. za prevoz posmrtnih ostankov;
4. za prevoz blaga pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih;
5. za prevoz poštnih pošiljk;
6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in razstave;
7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke,
glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali
za filmska, radijska in televizijska snemanja;
8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko predelavo;
9. za prevoz čebel in ribjega podmladka;
10. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot pomoč v
primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v humanitarne
namene;

(6) Če drugi pristojni organi pri kontroli prometa ugotovijo, da je
tuje vozilo v prometu na cestah v Republiki Sloveniji brez
dovolilnice, o tem obvestijo najbližji carinski organ, ki navedenega
prevoznika, voznika in vozilo prevzame v nadaljnji postopek.
(7) Carinski organ o tujem prevozniku brez dovolilnice in izvedenih
ukrepih obvesti Ministrstvo pristojno za promet.

poročevalec, št. 27

prevaža žive živali;
prevaža hitro pokvarljivo blago;
je motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi tablicami,
pod pogojem, da vozilo ne prevaža blago.
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Vil. KABOTAŽA

11. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila
in prevzamejo prevoz blaga iz pokvarjenih vozil;
12. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil
(servisna remontna vozila);
13. za prevoz tovorov izključno v reklamne namene ali za pouk;
14. za vozila z nosilnostjo do 3.500 kg ali največjo dovoljeno
maso do 6.000 kg.
15. za vozila, ki izvajajo kombinirani prevoz blaga skladno z
mednarodnimi pogodbami in predpisi, ki urejajo kombinirani
prevoz

1. Kabotaža pri prevozu potnikov
86. člen
(kabotaža pri mednarodnem prevozu potnikov)
Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik sme opravljati kabotažo v
mednarodnem cestnem prevozu potnikov le če tako določa
mednarodna pogodba, ki zavezuje Republiko Slovenijo.

(2) Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik v vozilu
dokument, iz katerega je razvidno, da gre za enega od navedenih
prevozov.

87. člen
(kabotaža po polnopravnem članstvu Republike
Slovenije v Evropski skupnosti)

83. člen
(prepoved vožnje tujemu prevozniku)

(1) Kabotaža je v Republiki Sloveniji dovoljena le za prevoznike,
ki imajo licenco Skupnosti ter sedež v državi članici Evropske
skupnosti, za naslednje prevoze:

Direkcija začasno prepove vožnjo tujemu prevozniku po cestah
v Republiki Sloveniji, če ne prevaža blaga v skladu s tem zakonom
ali z mednarodno pogodbo. Prepoved se izreče za čas od 3 do 12
mesecev.

posebne linijske prevoze, kjer obstaja pogodba med
organizatorjem prevoza in prevoznikom;
- občasne prevoze in izmenične vožnje v mednarodnem
cestnem prometu;
tranzitne linijske mednarodne prevoze.

84. člen
(uporaba vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez
voznika)

(2) Kabotaža se sme izvajati samo na registriranih mednarodnih
linijah.

(1) Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropski skupnosti Republika Slovenija dovoljuje na svojem
ozemlju uporabo motornih vozil, ki so jih najele pravne ali fizične
osebe , ki imajo sedež oziroma prebivališče v drugi državi članici
Evropske skupnosti, z namenom prevoza med državama, če:

(3) Notranji javni linijski promet in mestni promet se ne moreta
izvajati kot kabotaža.
(4) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

- , je vozilo registrirano v državi, kjer je ustanovljen oziroma ima
sedež ali prebivališče najemnik vozila, v skladu z zakonodajo
te države članice;
se pogodba nanaša le na najem vozila brez voznika, brez
pogodbe, ki se nanaša tudi na voznika oz spremljajoče osebje;
najeto vozilo uporablja le najemnik v času trajanja najemne
pogodbe in z njim upravlja le njegovo osebje;
so dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz prve,
druge in tretje alineje v vozilu. Ti dokumenti so najemna
pogodba iz katere je razviden najemodajalec, najemnik, vozilo,
kot tudi pogodba o zaposlitvi za voznika, ki vsebuje tako ime
delodajalca, voznika in čas trajanja zaposlitve,

88. člen
Izvajanje kabotaže je glede transportnih pogodb in cen, tež in
dimenzij cestnih vozil, posebnih pogojev glede določenih vrst
potnikov, časov vožnje in počitka, davčno zakonodajo, kot tudi
glede dovoljenj, ponudb, linij, voznih redov v celoti vezano na
predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Kabotaža se opravlja pod
enakimi pogoji kot veljajo za prevoze, ki jih opravljajo domači
prevozniki.
89. člen

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo v
primeru prevoza za lastne potrebe.

V primeru kabotaže v obliki občasnega prevoza se mora v vozilu
nahajati potniška spremnica, v primeru posebnega linijskega
prevoza, pa se mora v vozilu poleg potniške spremnice nahajati
tudi pogodba med prevoznikom in organizatorjem prevoza, ki
služi kot kontrolni dokument.

85. člen
(uporaba standardov o varstvu okolja in varnosti
cestnega prometa)
V Republiko Slovenijo je prepovedan vstop tujemu prevozniku z
vozilom, ki ne izpolnjuje minimalnih standardov, glede varstva
okolja in varnosti v cestnem prometu. Minimalne standarde določi
minister, pristojen za standardizacijo in meroslovje.
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25

poročevalec, št. 27

2. Kabotaža pri prevoza blaga

minister, pristojen za promet predlaga Vladi Republike Slovenije
takojšen sprejem ukrepov za doseganje reciprocitete med
sodelujočimi državami.

90. člen
(kabotaža tujega prevoznika pri prevozu blaga)
(1) Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik lahko opravi notranji
prevoz blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji
(kabotaža) le, če dobi za tak prevoz posebno dovoljenje. Vlogo
za dovoljenje vloži prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik pri
pristojnem organu za promet države, v kateri ima sedež, ta pa jo
posreduje Direkciji.

IX. CESTNA TAKSA
93. člen
(obveznost plačila)
Za motorno vozilo, registrirano izven Republike Slovenije, ki vozi
po cestah v Republiki Sloveniji, razen za motorno vozilo, s katerim
se opravlja prevoz iz 82. člena tega zakona, se plača cestna
taksa po predpisih o javnih cestah, če ni v mednarodni pogodbi
drugače določeno.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati, če je zaradi
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v državi nujno,
da opravi prevoz prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo,
pristojno za promet, po predhodno pridobljenem mnenju
Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.

94. člen
(cestna taksa za vozila različnih registrskih označb)

91. člen
(kabotaža za prevoznike iz držav članic Evropske
skupnosti)

(1) Če sta motorno in priklopno vozilo registrirana v različnih
državah, se zaračunava cestna taksa za skupino vozil v znesku,
ki velja za državo, v kateri je registrirano vlečno vozilo.

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski
skupnosti se določbe o notranjem prevozu blaga med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (kabotaža) ne uporabljajo
za prevoznike iz držav članic Evropske skupnosti, ki imajo licenco
Skupnosti. Notranji cestni promet blaga v Republiki Sloveniji lahko
izvajajo pod enakimi pogoji kot domači prevozniki v skladu s
sklenjenimi mednarodnimi pogodbami in načelom vzajemnosti,
ne da bi jim bilo potrebno ustanoviti podružnico, predstavništvo
ali kakšno drugačno statusno obliko v Republiki Sloveniji.

(2) Če je vlečno vozilo iz prejšnjega odstavka registrirano v državi,
s katero je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestna
taksa ne zaračunava, priklopno pa iz države, s katero take
pogodbe ni, se cestna taksa za priklopno vozilo zaračuna v
znesku, ki velja za državo, v kateri je le-to registrirano.
(3) Za motorna vozila registrirana izven Republike Slovenije, ki jih
ima v zakupu domači prevoznik, se zaračunava cestna taksa v
zneskih, ki veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno
vozilo.
(4) Cestno takso iz 93. in 94. člena tega zakona pobirajo carinski
organi.

VIII. UKREPI V PRIMERU KRIZE NATRGU
92. člen
(ukrepi v primeru krize na trgu prevoznih storitev)

X. AVTOBUSNE POSTAJE, POMEMBNEJŠA
AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA IN AVTOBUSNA
POSTAJALIŠČA TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA
TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE

(1) V primeru krize in resnih motenj na trgu storitev prevoza
potnikov in blaga v Republiki Sloveniji zaradi izvajanja kabotaže
lahko Vlada Republike Slovenije sprejme potrebne zaščitne ukrepe
za zaščito domačih prevoznikov, ki pomenijo ublažitev krize,
največ za obdobje šestih mesecev, ki se lahko podaljša samo
enkrat.

95. člen
(storitve in opremljenost)
(1) Na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih
postajališčih se opravlja sprejem in odprava avtobusov v javnem
linijskem, posebnem linijskem, občasnem in izmeničnem prevozu
potnikov v skladu z razpoložljivim številom peronov, ki morajo biti
ustrezno označeni.

(2) Vlada Republike Slovenije ustanovi posebni krizni odbor,
sestavljen iz predstavnikov: ministrstva, pristojnega za promet,
ministrstva pristojnega za delo, ministrstva pristojnega za
gospodarstvo ter Gospodarske in Obrtne zbornice. Krizni odbor,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za promet, predlaga vladi ukrepe
za odpravo krize na trgu prevozniških storitev.

(2) Na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih
postajališčih se lahko opravlja rezervacijo in prodajo vozovnic
samo za registrirane javne linijske prevoze.

(3) Kriza na trgu prevozniških storitev se za uporabo tega zakona
predpostavlja, kadar gre za nedvoumno preveliko ponudbo na
trgu cestnega prevoza potnikov in blaga na dolgi rok in je ogrožen
obstoj večjega števila domačih prevoznikov na področju cestnih
prevozov potnikov ali blaga v Republiki Sloveniji ter je očitno, da
v krajšem času ni moč pričakovati izboljšanja.

(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za okolje in prostor predpiše:
opremljenost avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih
postajališč in avtobusnih postajališč;
pogoje, storitve in način opravljanja storitev;
dolžnost obveščanja o izvajanju registriranih javnih linijskih
prevozov.

(4) Na temelju mednarodne pogodbe lahko krizni odbor sodeluje
z drugimi državami oziroma organizacijami ali postane del širšega
medvladnega sodelovanja.
(5) Na temelju izvajanja reciprocitete pri opravljanju mednarodnih
prevozov potnikov in blaga med posameznimi državami lahko
poročevalec, št. 27

26

20. april 2001

-

96. člen
(obveščanje o zamudi avtobusov)
Voznik mora pri opravljanju prevozov na liniji takoj obvestiti najbližjo
avtobusno postajo, če med vožnjo nastanejo okoliščine, zaradi
katere bi imel predvidoma več kot 30 minut zamude.

higiensko-tehničnimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozila;
obnavljanjem in dopolnjevanjem znanja s področja prevozov
in varnosti cestnega prometa;
vodenjem evidenc, spremljanjem in analizo prometnih nesreč
in prekrškov v katerih so bili udeleženi vozniki in ukrepanju v
zvezi s tem.

(3) Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in način
izvajanja notranje kontrole.

97. člen
(dolžnost ustavljanja po voznem redu)

(4) Organizacijo notranje kontrole, pristojnosti in izvajanje notranje
kontrole uredi domači prevoznik s svojimi akti.

(1) Voznik prevoznika je dolžan v mejah razpoložljivih mest v
vozilu, v skladu z voznim redom in splošnimi prevoznimi pogoji,
sprejeti v prevoz vsako osebo in njeno osebno prtljago.

(5) Prevoznik je dolžan odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti
in pomanjkljivosti, ki jih je pri izvajanju notranje kontrole ugotovil
sam ali ki jih je pri nadzoru izvajanja notranje kontrole, ugotovil
inšpektor.

(2) Voznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj, pomembnejših
avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč, ki so določena z
voznim redom.
98. člen
(storitve in opremljenost postaj in parkirišč za
tovorna vozila in avtobuse)

XII. STAVKE
101. člen
(opravljanje prevozov potnikov in blaga v primeru
stavke)

Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za okolje in prostor, predpiše:
opremljenost postaj in parkirišč za tovorna vozila ali avtobuse;
storitve in način opravljanja storitev.

(1) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoze potnikov v cestnem
prometu morajo v času stavke zagotoviti izvajanje mednarodnega
linijskega prevoza potnikov, ki je določen z mednarodnimi
pogodbami, v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem
prometu pa prevoz dnevne migracije potnikov (prevozi na delo in
v šolo...).

99. člen
(obveznost objave pogojev poslovanja)
(1) Storitve postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila ali za
avtobuse so pod enakimi pogoji dostopni vsem uporabnikom.

(2) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoz blaga v cestnem
prometu, morajo v času stavke zagotoviti nemoteno izvajanje
prevozov živih živali, hitro pokvarljivega blaga, življenskih
potrebščin, nevarnih snovi in humanitarnih ter drugih pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah.

(2) Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji
poslovanja postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila ali za
avtobuse morajo biti objavljeni na vidnem mestu.

XI. NOTRANJA KONTROLA

XIII. POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH IN DRUGIH
NADZORNIH ORGANOV

100. člen
(obveznost izvajanja)

102. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

(1) Domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz potnikov ali blaga ali
prevoz za lastne potrebe v cestnem prometu, je dolžan izvajati
trajno kontrolo nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih
in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za
varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil
in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna
varnost cestnega prometa.

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov izdanih na njegovi podlagi, opravlja organ pristojen
za inšpekcijski nadzor cestnega prometa. Neposredne naloge
inšpekcijskega nadzorstva izvajajo inšpektorji za cestni promet
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji), ki za izvajanje svojih nalog
lahko zahtevajo pomoč policije in carinskih organov.

(2) Z notranjo kontrolo se zagotavlja predvsem nadzor nad:

(2) Nadzor nad opravljanjem prevozov v cestnem prometu se
opravlja na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika ali
pri opravljanju prevozov, pri čemer imajo inšpektorji tudi pravico
ustaviti in pregledati vozilo. V ta namen uporabljajo posebno
tehnično opremo, posebej označena službena vozila z uporabo
svetlobnih in zvočnih signalov.

zdravstvenimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozniki;
psihofizičnim stanjem voznikov;
načinom odrejanja posadk na vozila z vidika varnosti cestnega
prometa, spoštovanjem delovnega časa, trajanja vožnje in
obveznega počitka voznikov;
izvajanjem dnevnih in periodičnih preventivnih pregledov vozil
in opreme;
brezhibnostjo in pravilno uporabo tahografa ter tahografskih
vložkov;
napravami, opremo in oznakami na vozilih;
pravilno obremenitvijo vozil (število potnikov, teža tovora,
pravilnega natovarjanja, označitve tovora...);
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(3) Pregled vozila pomeni pregled prevoznega sredstva in blaga,
ki se vozi v ali na njem.
(4) Lastnik oziroma oseba, ki ima vozilo v posesti ali ga uporablja
ima pravico biti prisoten pri pregledu.
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(2) Če inšpektor ugotovi, da zavezanec ne spoštuje izrečene
prepovedi inšpektorja in da kljub izdani odločbi nadaljuje oziroma
ponavlja kršitve lahko začasno, za največ 30 dni, odvzame vozilo
s katerim zavezanec krši predpise. Inšpektor se lahko odloči, da
namesto vozila odvzame dokumentacijo (na primer: prometno
dovoljenje ali registrske tablice) vozila. Inšpektor lahko odvzame
tudi druge predmete, s katerimi je bila storjena kršitev predpisov
ali so bili uporabljeni pri kršitvi.
Začasno odvzeto vozilo se na stroške kršitelja odpelje in hrani na
ustrezno varovanem mestu.

103. člen
(pogoji za inšpektorja)
(1) Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj in
strokovni izpit za inšpektorja. Za posamezna področja nadzora
mora izpolnjevati tudi druge posebne pogoje in funkcionalna
znanja, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(2) Strokovni izpit opravlja kandidat, ki je imenovan za inšpektorja
in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

(3) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik izkazuje z
licenco ali potrdilom o priglasitvi kateri je potekla veljavnost ali je
bila preklicana oziroma je bila izdana drugemu prevozniku, le-to
zaseže in jo pošlje izdajatelju.

(3) Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita predpiše minister, pristojen za promet.
(4) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazuje
inšpektor s službeno izkaznico, ki jo izda minister, pristojen za
promet.

(4) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik izkazuje z
dovoljenjem ali dovolilnico oziroma drugim dokumentom, ki ga
mora imeti v vozilu skladno z določbami tega zakona in za katerega
obstaja dvom o njegovi pristnosti, oziroma, če voznik ne spoštuje
pogojev iz dovoljenja oziroma dovolilnice ali tega zlorablja, se mu
ga odvzame. Začasno odvzeto dovoljenje ali dovolilnica se skupaj
z zapisnikom pošlje Direkciji, licenca ali drug dokument pa organu,
ki je dokument izdal. Začasni odvzem lahko traja do ugotovitve
pristnosti dokumenta vendar največ do 60 dni.

(5) Obrazec službenih izkaznic iz prejšnjega odstavka ter
postopek za njihovo izdajo predpiše minister, pristojen za promet.
104. člen
( področje dela inšpektorjev)
Inšpektorji nadzorujejo zlasti:

(5) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor, ne
glede na delovni čas, ter brez dovoljenja osebe, katerega delo,
poslovne prostore, opremo - vozila in objekt nadzoruje, pravico
vstopa v poslovne prostore ali objekte in pregledati naprave,
poslovne knjige, računalniške baze podatkov, pogodbe, listine in
druge dokumente domačih ali tujih izvajalcev prevozov, vezane
na opravljanje prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu ter
iz njih po potrebi napraviti izvlečke, jih kopirati ali zaseči. Inšpektor
lahko opravi zaseg predmetov v primeru, če obstajajo razlogi za
sum, da je bila s temi predmeti ali zaradi njih storjena kršitev
predpisov s področja prevozov v cestnem prometu.

izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti javnih
prevozov in prevozov za lastne potrebe;
prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem
cestnem prometu;
opremljenost avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih
postajališč in avtobusnih postajališč in postaje ter parkirišča
za tovorna vozila in avtobuse in nudenje storitev, ki so
predpisana s tem zakonom in predpisov izdanih na njegovi
podlagi;
oznake in opremljenost vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu;
izvajanje notranje kontrole.

(6) Inšpektor ima pravico pridobiti podatke o pravnih osebah,
samostojnih podjetnikih posameznikih ter njunih odgovornih in
pooblaščenih osebah, fizičnih osebah in voznikih, podatke o
lastniku vozil in vozilih ter druge podatke potrebne za vodenje
postopkov v zvezi z kršitvami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov. V ta namen ima inšpektor pravico od oseb
zahtevati dokument s katerim ta dokazuje svojo identiteto.

105. člen
(naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora z odločbo:

(7) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki
sta jih pravna oseba ali samostojni podjetnik določila kot svoj
sedež ali kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.

1. odredi odpravo kršitev zakona in drugih predpisov s področja
prevozov v cestnem prometu v določenem roku,
2. prepove izvajanje konkretnega prevoza in nadaljnjih prevozov,
če ugotovi, da se ta opravlja brez licence oziroma potrdila o
priglasitvi ali brez z zakonom predpisanega dovoljenja,

(8) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpektor pregleda
le tisti del prostorov, ki je namenjen poslovanju. V primerih, ko
pravna oseba ali samostojni podjetnik vstopu nasprotuje, si mora
inšpektor za pregled teh prostorov pridobiti odredbo pristojnega
sodišča.

3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, če
ugotovi, da prevoznik nima izvoda licence za posamezno
vozilo oziroma izvoda potrdila o priglasitvi, do odprave
ugotovljenih nepravilnosti,

(9) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična
oseba morajo inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
nadzorstva ter mu dostaviti ali izročiti poslovne knjige, pogodbe,
listine in druge dokumente ter posredovati zahtevane podatke,
pisno pojasnilo ali izjavo v zvezi s predmetom nadzora v roku, ki
ga določi inšpektor.

4. lahko prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu,
če ugotovi, da prevoznik ni označil in opremil vozil v skladu
določb tega zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi,
5. lahko prepove uporabo avtobusne postaje, pomembnejšega
avtobusnega postajališča ali avtobusnega postajališča, če je
v nevarnosti življenje ali zdravje ljudi,

(10) O zasegu oziroma odvzemu predmetov oziroma
dokumentacije se izda pisno potrdilo z natančnim opisom
zaseženih predmetov in dokumentacije.

6. odredi druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.
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potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe ali v nasprotju z
izdano licenco ali licenco Skupnosti (6., 14. in 19.člen);

(11) Pritožba zoper odločbo iz 2. in 3. točke prvega odstavka in
drugega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.

2. če opravlja mednarodni linijski prevoz potnikov v Republiki
Sloveniji brez dovoljenja ali dovoljenja Skupnosti (40. in 55.člen);

106. člen
(izvedba prepovedi)

3. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu potnikov ali
blaga nedovoljeno kabotažo (86. in 90. člen);

(1) V primeru prepovedi iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka
prejšnjega člena, je kršitelj dolžan določiti mesto, kjer se bo vozilo
nahajalo v času trajanja ukrepa in parkirati vozilo na tem mestu
za čas trajanja ukrepa.

4. če opravlja brez dovoljenja prevoz blaga iz Republike Slovenije
v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko Slovenijo (81.
člen);

(2) Namesto ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko inšpektor
kršitelju za čas trajanja ukrepa odvzame opremo in dokumentacijo,
ki je potrebna za opravljanje dejavnosti prevozov. O odvzemu
izda potrdilo.

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 350.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

107. člen
(pristojnosti carinskih organov)

(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev inšpektor ali carinik na
kraju samem kaznuje voznika tujega prevoznika v primeru kršitve
iz prvega odstavka tega člena.

(1) Carinski organi so pooblaščeni, da na mejnem prehodu
oziroma na drugem kraju, kjer se opravlja carinska kontrola in
carinski nadzor, preverjajo, ali ima prevoznik Skupnosti ali tuji
prevoznik dovoljenje in druge listine, predpisane v tem zakonu,
drugih predpisih in mednarodnih pogodbah. Če ugotovijo, da
prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik v vozilu nima predpisanih
dokumentov, mu prepovejo vstop v Republiko Slovenijo oziroma
nadaljnjo vožnjo po cestah v Republiki Sloveniji.

110. člen
(1) Z denarno kaznijo od 400.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
če:

(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo
prevozniku dokumente, ki jih mora imeti v vozilu skladno z
določbami tega zakona, če dvomijo o njihovi pristnosti, oziroma
če voznik ne spoštuje pogojev navedenih v dokumentu. Začasno
odvzete dokumente je treba skupaj z zapisnikom o začasnem
odvzemu poslati Direkciji oziroma izdajatelju dokumenta.

1. posodi svojo licenco ali uporablja tujo licenco oziroma izvod
licence oziroma licenco Skupnosti ali izvod licence Skupnosti
drugi pravni osebi, fizični osebi ali samostojnemu podjetniku
(13.člen);
2. posodi svoje dovoljenje ali uporablja tuje dovoljenje ali dovoljenje
Skupnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov drugi pravni
osebi, fizični osebi ali samostojnemu podjetniku (55.člen);

(3) Carinski organi izvršujejo odločitve pristojnega organa glede
prepovedi opravljanja prevoza na območju Republike Slovenije.

3. ne opravlja prevozov potnikov v skladu z voznim redom (25.
člen);

108. člen
(pristojnosti policije)

4. ne opravlja mednarodnega linijskega prevoza potnikov v skladu
s cenikom, voznim redom in itinerarjem (42. člen);

(1) Izvajanje določb, ki se nanašajo na obveznost voznika, da
ima med vožnjo v vozilu ustrezno dovolilnico, dovoljenje, izvod
licence, potrdilo o priglasitvi, izvod potrdila o priglasitvi, potni nalog
ter oznake in opremo, nadzorujejo tudi policisti.

5. o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti javnosti
preko sredstev javnega obveščanja, pristojnega organa in
pristojne inšpekcije (27. člen);

(2) Če policist pri kontroli ugotovi, da se voznik izkazuje z licenco
ali potrdilom o priglasitvi, kateremu je pretekla veljavnost ali z
izvodom licence oziroma potrdila o priglasitvi, ki ne pripada
kontroliranemu vozilu jo zaseže in pošlje s poročilom o prekršku
pristojnemu inšpekcijskemu organu.

6. opravlja posebni linjski prevoz potnikov brez pisne pogodbe s
seznamom potnikov ali v nasprotju z njo ali če v času opravljanja
prevoza v vozilu nima te pogodbe in seznama potnikov ali če
pogodbe ni priglasil pri pristojnem organu (31. in 48. člen);

(3) O nadzoru in izvedenih ukrepih policisti obvestijo prometni
inšpektorat Republike Slovenije.

7. pri opravljanju posebnih linijskih prevozov prevaža potnike, ki
ne sodijo v kategorije potnikov navedenih v prvem odstavku 31.
in 48. člena;

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

8. opravlja občasne prevoze potnikov v nasprotju z 32. in
49.členom;
9. nima akta o notranji kontroli ali ne izvaja trajne kontrole nad
izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev,
ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z
vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih
predpisanih ukrepov (notranja kontrola) ali ne odredi ukrepov za
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je pri izvajanju notranje
kontrole ugotovil sam ali ki jih je pri nadzoru izvajanja notranje
kontrole, ugotovil inšpektor (100. člen);

109. člen
(1) Z denarno kaznijo od 800.000 do 1.500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
če:
1. opravlja prevoz potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem
cestnem prometu brez ustrezne licence ali licence Skupnosti ali
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112. člen

10. ne zagotovi opravljanja prevozov potnikov ali blaga v cestnem
prometu v času stavke v skladu s 101. členom tega zakona;

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik ali samostojni podjetnik
posameznik, če:

11.ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali prepovedi
inšpektorja (105. člen);

1. vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu, nimajo
oznak in opreme, kot so določene s predpisom, izdanim na podlagi
tega zakona (18.člen);

12. če se izkaže ali uporabi dovolilnico izdano drugemu prevozniku
(72. in 76. člen);
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.

2. voznega reda ne objavi v skladu z 25. in 57. členom tega
zakona;

(3) Z denarno kaznijo od 350.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

3. v predpisanem roku po prejemu odločbe o preklicu in odvzemu
ali po preteku veljavnosti licence le-te skupaj z vsemi izvodi ne
vrne izdajatelju licence (17.člen);

(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev inšpektor kaznuje na kraju
prekrška voznika tujega prevoznika, v primeru kršitev iz 1. do 8.
ter 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena;

4. v predpisanem roku ne obvesti izdajatelja licence o prenehanju
opravljanja dejavnosti prevozov (13.člen);

(5) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev carinik kaznuje na kraju
prekrška voznika tujega prevoznika, v primeru kršitev iz 1., 2., 4.
in 12. točke prvega odstavka tega člena.

5. opravlja prevoze s posameznim vozilom preden mu je bil vročen
izvod licence ali potrdila za to vozilo (14.člen);
6. upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna vozila
oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse, ne objavi na
vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih pogojev
poslovanja (98.člen);

111. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik ali samostojni podjetnik
posameznik, če:

7. inšpektorju ne posreduje zahtevanih podatkov, pisnega pojasnila
ali izjave v roku, ki ga določi inšpektor ali, če inšpektorju ne
omogoči nemotenega opravljanja nadzorstva ali mu ne dostavi
poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, če inšpektor
to zahteva (105.člen).

1. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza potnikov
na ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovoljenja
za njegovo opravljanje (41 .člen);
2. brez dovoljenja začasno prekine ali trajno ustavi prevoz na
mednarodni liniji (47.člen);

(2) Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.

3. brez dovolilnice ali potniške spremnice opravlja občasne
oziroma brez dovoljenja opravlja izmenične prevoze potnikov v
mednarodnem cestnem prometu (49 in SO.člen);

113. člen
(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju samem kaznuje
inšpektor za prekršek voznika:

4. opravi prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu brez
dovolilnice (79.člen);

1. če med vožnjo v vozilu nima izvoda licence za vozilo oziroma
izvoda potrdila o priglasitvi (18.člen);

5. med opravljanjem prevoza potnikov voznik avto-taksi vozila
nima vklopljenega taksimetra ali ta ni viden uporabnikom (34.člen);

2. če med vožnjo v vozilu nima potnega naloga (18.člen);

6. v predpisanem roku izdajatelja licence ne obvesti o spremembi
podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licence (15.člen);

3. če inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na vpogled zahtevanih
dokumentov ali če mu ne omogoči pregleda opreme, oznak in
tovora (18. in 102.člen);

7. v predpisanem roku o sklenitvi pogodbe o prevozu potnikov v
posebnem linijskem prevozu ne obvesti Direkcije (31.člen).

4. če v vozilu nima dovolilnice za opravljanje prevozov blaga v
mednarodnem cestnem prometu (79..člen);

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.

5. če v vozilu nima izvirnika dovoljenja za opravljanje linijskih ali
izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu
(41. in 50.člen);

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju
prekrška voznika tujega prevoznika, v primeru kršitev iz prvega
odstavka tega člena;

6. če pri opravljanju linijskih prevozov pravočasno ne obvesti o
zamudi najbližje avtobusne postaje (96.člen);

(4) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor na kraju
prekrška voznika domačega prevoznika, v primeru kršitve iz
5.točke prvega odstavka tega člena;

7. če ustavlja izven mest postankov, ki so določeni v voznem
redu (97.člen);

(5) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje carinik na kraju
prekrška voznika tujega prevoznika, v primeru kršitev iz 1. in 4.
točke prvega odstavka tega člena;
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(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju samem kaznuje
policist voznika za prekršek iz 12. in 4. točke prejšnjega odstavka.

vozil v roku 6.mesecev po uveljavitvi tega zakona pri upravni
enoti vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za rekonstrukcijo, tej
zahtevi pa tudi priloži potrdilo pristojnega organa občine na katere
območju je takšno parkirišče oziroma mesto za vzdrževanje in
pranje vozil, da prostorski izvedbeni akt omogoča takšno gradnjo
oziroma rekonstrukcijo.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju samem kaznuje
carinik voznika za prekršek iz 4. in 5. točke prvega odstavka
tega člena.

(4) Za odgovorne osebe za prevoze in voznike iz prvega
odstavka 7.člena tega zakona, ki na dan uveljavitve tega zakona
opravljajo dela in naloge odgovorne osebe za prevoze oziroma
voznika se šteje, da izpolnjujejo pogoje strokovne usposobljenosti
iz 7.člena še dve leti od uveljavitve tega zakona.

114. člen
(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev na kraju samem kaznuje
inšpektor za prekršek voznika oziroma posameznika:
1. če dovolilnica za prevoz potnikov ali blaga ali potniška spremnica
v mednarodnem cestnem prometu ni pravilno izpolnjena (79.člen);

117. člen
(uporaba členov za prevoz potnikov)

2. če potni nalog ni izpolnjen v skladu z 18. členom;

(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev na kraju samem kaznuje
carinik voznika za prekršek iz 1. točke prejšnjega odstavka.

Členi od 54 do 59 se začnejo uporabljati za prevoznike Skupnosti
in domače prevoznike z dnem polnopravnega članstva Republike
Slovenije v Evropski skupnosti. Ostale določbe 2. podpoglavja
javni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se za
prevoznike Skupnosti in domače prevoznike prenehajo uporabljati
v kolikor so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti. Za
domače prevoznike pa se še vedno uporabljajo, če ti opravljajo
prevoze potnikov na območja držav nečlanic Evropske skupnosti.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

118. člen
(uporaba dovolilnic)

3. če med vožnjo v vozilu nima pogodbe oziroma potrdila o
zaposlitvi (18.člen);
4. če na zahtevo pristojnega inšpektorja ne predloži v pregled
vozovnice (59.člen).

(1) Določbe glede pridobitve in delitve dovolilnic v mednarodnem
cestnem prevozu blaga za domačega prevoznika glede prevozov
med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske
skupnosti, kot tudi za prevoze med državami članicami Evropske
skupnosti ali prehod preko njihovega ozemlja, se ne uporabljajo
od dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski
skupnosti, v kolikor z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

115. člen
(status prevoznika Skupnosti)
(1) Do polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski
skupnosti je status prevoznika Skupnosti enak statusu tujega
prevoznika.

(2) Določbe o dovolilnicah za tujega prevoznika in prevoznika
Skupnosti se od dneva polnopravnega članstva Republike
Slovenije v Evropski skupnosti ne uporabljajo za prevoznike
Skupnosti. Prevozniki Skupnosti od dneva polnopravnega članstva
Republike Slovenije v Evropski skupnosti izvajajo prevoze po
ozemlju in preko ozemlja Republike Slovenije na isti način in pod
enakimi pogoji kot domači prevozniki.

(2) Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za voznika
tujega prevoznika in voznika prevoznika Skupnosti.
116. člen
(nove licence in priglasitve)
(1) Domačim prevoznikom, ki ob uveljavitvi tega zakona že imajo
licenco za opravljanje dejavnosti prevoza, ta licenca velja do
izteka njene veljavnosti. Ob vložitvi vloge za izdajo nove licence
ali potrdila o priglasitvi v skladu s tem zakonom, morajo izpolnjevati
pogoje, kot jih zahteva ta zakon.

119. člen
(prenos nalog)
V prehodnem obdobju do prenosa nalog na Direkcijo, opravlja
naloge, ki so v tem zakonu določene za Direkcijo, ministrstvo,
pristojno za promet .

(2) Določba prejšnjega odstavka, ki se nanaša na obveznost
izpolnjevanja pogojev, ki jih določa ta zakon glede zagotovljenih
parkirišč in mest za vzdrževanje vozil (7.točka, prvega odstavka
7,člena), se ne uporablja za tiste domače prevoznike, ki ob vložitvi
vloge za izdajo nove licence izkažejo, da so do 06.07.2001 pri
upravni enoti vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za gradnjo novega
ali rekonstrukcijo obstoječega parkirišča in mesta za vzdrževanje
in pranje njihovih vozil in priložijo potrdilo pristojnega organa občine,
na katere območju je takšno parkirišče oziroma mesto za
vzdrževanje in pranje vozil, da prostorski izvedbeni akt omogoča
takšno gradnjo oziroma rekonstrukcijo.

120. člen
(evidenca licenc Skupnosti)
Evidenco izdanih licenc Skupnosti iz prvega odstavka 3. člena
tega zakona se prične voditi z dnem polnopravnega članstva
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.
121. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(3) Ne glede na določbe tega zakona se šteje, da obstoječa
parkirišča in mesta za vzdrževanje in pranje vozil domačih
prevoznikov izpolnjujejo pogoje iz 7. točke prvega odstavka 7.člena
tega zakona, če so opremljena najmanj s tistimi napravami, ki v
skladu s predpisi o varstvu voda zagotavljajo kontrolirano
odtekanje površinskih voda in njihovo čiščenje in če uporabnik
takšnega parkirišča oziroma mesta za vzdrževanje in pranje
20. april 2001

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati Zakon o
prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št.72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99) razen določb 8. do vključno 12. člena, ki se
uporabljajo še naprej do podelitve koncesij za opravljanje javnih
linijskih prevozov iz 28.člena tega zakona.
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mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 33/96) razen roka
določenega v 13.členu, ki se spremeni iz »pet let« v »pet let in
6.mesecev«.
- Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših
avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih
postaj (Uradni list SRS, št. 35/88).

(2) Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona se še
uporabljajo naslednji predpisi:
- Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/2000
in 37/00),
- Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
22/00 in 15/01),
- Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v
cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99),
- Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se izvajajo prevozi
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/99),
- Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 70/99),
- Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih
obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v
mednarodnem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 79/98),
- Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja
evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št.50/97),
- Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o
načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96, 61/97 in 15/98),
- Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za
domačega avtobusnega prevoznika (Uradni list RS, št. 70/95),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in

122. člen
(pravica do ustanavljanja)
Republika Slovenija zagotavlja pravico do opravljanja dejavnosti
prevoza državljanom in podjetjem iz drugih držav, kot tudi priznava
diplome, poklicne kvalifikacije ter druge dokaze o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti prevoza na podlagi
sklenjenih mednarodnih pogodb oziroma ob upoštevanju načela
vzajemnosti.
123. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

ugled, primeren finančni položaj in strokovno usposobljenost za
odgovorne osebe.

I. Splošne določbe (1. do 3.člen)
Predlog zakona v svojih splošnih določbah podaja namen zakona
ter opredeljuje uporabljene pojme in opravljanje dejavnosti
cestnega prevoza blaga in potnikov.

Osnovni razlog navedenega usklajevanja pogojev in kriterijev je
ocena trenutnega stanja in reševanje problematike glede izvajanja
dejavnosti cestnega prevoza blaga in potnikov, predvsem pa
usklajevanje s pravnim redom EU za to področje.

II. Pristojni organi in evidence (4. in S.člen)

IV. Licenca Skupnosti (20. do 23. člen)

V tem poglavju predlog zakona določa pristojne organe in njihove
naloge ter pristojnosti s področja prevozov potnikov in blaga v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Določa tudi evidence, ki jih vodi pristojno ministrstvo in organe oziroma
organizacije, ki podatke za te evidence zagotavljajo in uporabljajo.

Predlog zakona v tem poglavju ureja postopek za pridobitev licence Skupnosti. Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se
lahko znotraj držav članic Evropske Skupnosti izvaja le na podlagi
licence Skupnosti. Licenca Skupnosti, daje prevoznikom neomejen
dostop do mednarodnih trgov med državami članicami. To zajema
tako bilateralna potovanja, kjer je vozilo naloženo v državi, kjer je
tudi registrirano kot tudi obratno ter tudi t.i.križna potovanja, kjer
je vozilo naloženo v eni državi razloženo pa v drugi, v nobeni od
teh pa ni registrirano.

III. Licence (6. do 19. člen)
V tem poglavju predlog zakona ureja pogoje in postopek za
pridobitev licence s katero se pridobi pravica do opravljanja
dejavnosti prevozov potnikov ali blaga v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu. Pogoji in postopek za pridobitev
licence so v predlogu zakona urejeni skladno z Direktivo Sveta
št. 96/26 kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta št. 98/76.

Licenca Skupnosti se s strani države članice izda za dobo 5 let,
potem pa se lahko podaljša. Original se nahaja v prevozniškem
podjetju, overjene kopije pa v vsakem vozilu s katerim razpolaga
imetnik licence Skupnosti, ne glede na to ali je vozilo v njegovi
lasti, najeto, v leasingu... Licenca tudi ni prenosljiva na tretjo osebo,
saj je izdana neposredno prevozniku, ki ga mora vedno pokazati
pooblaščeni uradni osebi na vpogled.

Namen ureditve je določiti pravila za dostop do izvajanja dejavnosti
cestnega prevoza blaga in potnikov, ter uskladiti zlasti uporabo
kriterijev kakovosti z kriteriji, ki so veljavni v EU kot so dober
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Vozniki morajo imeti potrjeno kopijo licence Skupnosti, ko izvajajo
mednarodna potovanja med državami članicami. Na podlagi EEA
Sporazuma so te pravice razširjene poleg članic še na Norveško,
Islandijo in Liechtenstein.

prevoznikov, prenehanje in odvzem dovoljenja ter sodelovanje
Republike Slovenije z ostalimi državami članicami Evropske
Skupnosti glede obveščanja in zagotavljanja informacij povezanih
s kršitvami zakonodaje Evropske Skupnosti.

Določene so tudi izjeme za vrste prevozov, ki ne potrebujejo
licence Skupnosti na primer: poštni prevoz kot javna služba,
prevoz poškodovanih vozil, prevoz zdravil in medicinskih
pripomočkov, zlasti v primerih naravnih nesreč, prevoz za lastne
potrebe...itd.)

Avto-taxi službe se bodo po predlogu tega zakona opravljale na
podlagi koncesij, ki jih bodo podeljevale lokalne skupnosti.

Uskladitev z omenjeno uredbo pred članstvom je možna le s
sklenitvijo ustreznih mednarodnih pogodb s posameznimi
državami članicami oziroma s sklenitvijo mednarodne pogodbe s
Skupnostmi in njenimi državami članicami, ki bo na podlagi
vzajemnosti urejal sistem dostopa do cestnega prometnega trga.

Predlog novega zakona o prevozih v cestnem prometu v tem
poglavju obravnava področje cestnega tovornega prometa.
Predlog zakona opisuje prevoz blaga v notranjem cestnem
prometu, prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu.
Poglavje notranjega cestnega prometa obravnava javni prevoz
blaga v prostem cestnem prometu in prevoz blaga za lastne
potrebe. Prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu je
razdeljen na področje dovolilnic, posebnega dovoljenja, CEMT
dovolilnic, prevozi tujega prevoznika v tretjo državo, prevozi brez
dovolilnice, prepoved vožnje tujemu prevozniku, uporaba vozil
za cestni prevoz blaga najetih brez voznika.

VI. Prevoz blaga (60. do 85.člena)

Potrebno je poudariti, da z dnem pristopa k Evropski uniji, glede
licence Skupnosti, neposredno veljajo takrat veljavna skupna
pravila.
V. Prevoz potnikov (24. do 59. člen)

Prevoz blaga se opravlja kot javni prevoz in kot prevoz za lastne
potrebe. Prevoz blaga se deli na notranji in mednarodni cestni
promet. Mednarodni prevoz blaga opravlja domači prevoznik le z
dovolilnicami, če je le ta dovoljen z njimi. Za pridobitev le teh mora
prevoznik izpolnjevati zakonske pogoje. Dovolilnice se delijo na
kritične in nekritične. Delitev dovolilnic opravi delilec na podlagi
javnega pooblastila. Pri delitvi dovolilnic delilec upošteva kriterije
za delitev dovolilnic. Predpogoj za pridobitev dovolilnic je vpis v
evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu. Delilec
na podlagi vpisa v evidenco in vloge prevoznika določi letni plan
dodelitve dovolilnic. Delilec prevozniku za vsako delitev izda
odločbo o dodelitvi vrst in številu dovolilnic. Prenosi dovolilnic
med prevozniki niso dovoljeni. Posebne vrste dovolilnic so časovne
in namenske. Prevoznik uporablja CEMT dovolilnice po sistemu
točkovanja opravljenih prevozov blaga v določenem obdobju.
Ob izpolnjevanju točno določenih pogojev ima delilec pravico
odvzeti CEMT dovolilnico. To vrsto dovolilnice prevoznik lahko
pridobi za vozila za katere ima pridobljene izvode licenc za
mednarodni prevoz blaga. Za tujega prevoznika velja, da sme
opravljati mednarodni prevoz blaga v Republiki Sloveniji, če ima
pravilno izpolnjeno dovolilnico ali dovoljenje za prevoz blaga in če
je Republika Slovenija sklenila pogodbo o mednarodnem prevozu
blaga v cestnem prometu z državo v kateri je registriran tuji
prevoznik. Na podlagi mednarodne pogodbe ministrstvo za promet
lahko izda posebno dovoljenje za prevoz blaga tujemu prevozniku
ali tujemu prevozniku iz tretje države. Tuji prevoznik ne sme
opravljati prevoz blaga iz Republike Slovenije v tretjo državo in
obratno razen, če je to posebej določeno z mednarodno pogodbo.
Predlog zakona tudi natančno določa prevoze za katere ni
potrebne dovolilnice. Z uveljavitvijo polnopravnega članstva
Republike Slovenije v Evropski skupnosti je dovoljeno opravljanje
voženj z uporabo motornih vozil, ki so najeta od podjetij organov
ali posameznikov, ki imajo sedež oz. bivališče v drugi državi
članici Evropske skupnosti ob izpolnjevanju določenih pogojev.

V tem poglavju predlog zakona ureja tako prevoz potnikov v
notranjem cestnem prometu, ki se opravlja kot javni linijski prevoz,
posebni linijski prevoz ali kot občasni prevoz kot tudi prevoz
potnikov v mednarodnem cestnem prometu, ki se opravlja kot
prevoz potnikov v mednarodnem linijskem prometu, posebnem
linijskem prometu ali kot občasni prevoz potnikov.
Ureditev javnega linijskega prometa je v predlogu urejena kot
gospodarska javna služba, ki se financira iz cene storitev dodatno
pa tudi iz proračuna. Sredstva iz proračuna naj bi bila namenjena
predvsem za sofinanciranje nerentabilnih linij.
V predlogu so opredeljeni tudi posebni linijski prevozi, s katerimi
se zagotavlja prevoz samo določene kategorije potnikov in se ne
sme opravljati z elementi linijskega prometa, ter občasni prevozi,
ki se opravljajo na podlagi pisne pogodbe in ravno tako ne smejo
vsebovati elementov linijskega prometa. Obe navedeni vrsti
prevozov se financirata iz cene storitev oziroma na tržni podlagi.
V skladu z Uredbo Sveta 684/92/EEC, predlog zakona v
mednarodnem potniškem prometu opredeljuje posebne linijske
prevoze, pri katerih gre za prevoz posebne, določene skupine
potnikov in izključuje prevoz ostalih potnikov. Izvaja se na podlagi
sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in
prevoznikom, seznam potnikov pa je obvezni sestavni del
pogodbe.
Prevoz potnikov za lastne potrebe v notranjem in mednarodnem
prevozu potnikov je usklajen z Uredbo Sveta 792/94/EEC in sicer
gre za prevoz potnikov, ki se izvaja v nekomercialne in neprofitne
namene. Skladno z Direktivo Sveta 84/647/EEC, pa predlog
zakona ureja tudi uporabo najetih vozil za opravljanje prevoza
potnikov za lastne potrebe.
V tem poglavju je opredeljeno tudi dovoljenje Skupnosti za linijski
prevoz potnikov, ki se transportnemu podjetju izda za obdobje
največ 5 let, za opravljanje rednih linijskih prevozov in ne more biti
preneseno na tretjo osebo. Dovoljenje Skupnosti za linijski prevoz
potnikov v Republiki Sloveniji bo izdajala oziroma zavračala
Direkcija Republike Slovenije za ceste v soglasju s pristojnimi
organi držav na katerih ozemlju potniki vstopajo in izstopajo.
Predlog zakona predpisuje tudi podatke, ki jih mora vsebovati
dovoljenje Skupnosti za linijski prevoz potnikov, obveznosti
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VII. Kabotaža (86. do 91. člena)
Predlog zakona v tem poglavju opredeljuje določila glede kabotaže
prevozov potnikov v mednarodnem prevozu potnikov in kabotažo
po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Evropski Uniji.
Opredeljena je tudi kabotaža tujega prevoznika pri prevozu blaga
in kabotaža za prevoznike držav članice Evropske Skupnosti.
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VIII. Ukrepi v primeru krize na trgu (92.člen)

posameznih kategorij avtobusnih ustavljališč nista dovolj precizna,
zato prihaja v praksi nemalokrat do zapletov o določitvi kategorije
posameznega avtobusnega ustavljališča oziroma kaj storiti v
primeru, ko le-to ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.

Namen določb predloga zakona, ki se nanašajo na ukrepe v
primeru krize na trgu je povzet po Uredbi Sveta št. 3916/96, ki
ima jasne cilje zaščititi tržišče na področju izvajanja transportnih
storitev znotraj EU pred krizo na trgu in sprejeti ukrepe kriznega
vodenja ter sprejeti postopek odločanja in zbiranja potrebnih
podatkov. Kriza na trgu prevozniških storitev se predpostavlja,
kadar gre za nedvoumno preveliko ponudbo na trgu cestnega
prevoza potnikov in blaga na dolgi rok in je ogrožen obstoj večjega
števila domačih prevoznikov na področju cestnih prevozov
potnikov ali blaga v Republiki Sloveniji ter je očitno, da v krajšem
času ni moč pričakovati izboljšanja.

Prav tako pa predlog zakona v tem poglavju nalaga ministrstvu,
pristojnemu za promet, da v soglasju z ministrstvom za okolje in
prostor predpiše opremljenost postaj in parkirišč za tovorna vozila
in avtobuse ter način opravljanja njihovih storitev.
XI. Notranja kontrola (100.člen)
Ta člen opredeljuje notranjo kontrolo, ki jo morajo izvajati prevozniki
za zagotovitev določenega standarda varnosti opravljanja
prevoznih dejavnosti, kar opredelijo v svojih aktih.

Po zgledu ureditve vEUin primerljivih ukrepov Republika Slovenija
lahko, za obdobje do pristopa k EU, v svoj zakon vključi ukrepe
za omejevanja dostopa na trg prevozniških storitev ter ustanovi
posebni "krizni odbor" sestavljen iz predstavnikov tako vlade,
kot tudi Gospodarske oziroma Obrtne zbornice. Omenjeni odbor
lahko v primem krize na trgu prevozniških storitev v Republiki
Sloveniji, nastale zaradi prevelike ponudbe, ki ogrozi finančni obstoj
večjega števila prevozniških podjetij predlaga vladi sprejem
določenih ukrepov za zaščito trga. Navedeno sicer ne pomeni
uskladitve z navedeno uredbo, temveč uvedbo podobnega
ukrepa za zaščito lastnega trga, kot ga pozna EU za svoj notranji
trg. Po pristopu pa omenjeni odbor sodeluje z organi EU. Z dnem
pristopa k EU, glede krize na trgu, neposredno veljajo takrat
veljavna skupna pravila.

XII. Stavke (101.člen)
Ta člen določa vrste prevozov, ki jih morajo opravljati prevozniki
tudi v primeru stavke.
XIII. Pooblastila inšpekcijskih in drugih nadzornih
organov (102. do 108.člena)
Poglavje pooblastil inšpekcijskih in drugih organov ureja pristojnost
inšpektorja in na novo ureja in predpisuje pogoje, ki jih mora
izpolnjevati oseba, ki opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva.

IX. Cestna taksa (93. in 94.člen)

V tem poglavju so nekatere pristojnosti in naloge organa
pristojnega za inšpekcijski nadzor in drugih organov, glede na
izkušnje in pridobljeno pravno prakso na novo urejene oziroma
določene.

Predlog zakona v navedenem poglavju obravnava plačevanje
cestne takse za motorna vozila registrirana izven Republike
Slovenije na osnovi predpisov o javnih cestah, razen, če ni v
mednarodni pogodbi drugače določeno.

XIV. Kazenske določbe (109. do 114.člena)

Opredeljen je tudi način zaračunavanja cestnih taks za vozila
različnih registrskih označb.
X.

Glede na novo opredeljene obveznosti in nove člene, ki se
nanašajo na pravno ureditev kot jo pozna Evropska unija in glede
na veljavni pravni red Republike Slovenije, ki se bo do 31.12.2002
oziroma do polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropski uniji še prilagajal pravnemu redu Evropske Skupnosti je
bilo potrebno dodati nekaj novih kazenskih določb in preoblikovati
nekatere določbe iz starega zakona, glede na določene
obveznosti, ki so na novo opredeljene v materialnem delu zakona.
%
XV. Prehodne in končne določbe (115. do 123.člena)

Avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna
postajališča in avtobusna postajališča ter
postaje in parkirišča za tovorna vozila in
avtobuse ( 95. do 99. člen)

Predlog zakona v tem poglavju zavezuje ministrstvo, pristojno za
promet, da v soglasju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in prostor
izda predpis, ki bo nadomestil sedaj veljavni Pravilnik o
opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih
postajališčih ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj
(Uradni list SRS, št. 35/88). Omenjeni pravilnik, prav tako pa tudi
Daljinars časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih
voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/2000 in
15/2001), ki omenjata pogoje in način opravljanja storitev

Prehodne in končne določbe urejajo pristojnosti in naloge organov
do prenosa določenih nalog na Direkcijo Republike Slovenije za
ceste, veljavnost določenih členov pred in po vstopu RS v
Evropsko skupnost ter veljavnost predpisov.

\
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP)
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI
(EVA: 2000-2411-0026)- HITRI POSTOPEK

1) Naslov predloga akta:

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

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP); EVA: 2000-24110026 - hitri postopek

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

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

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

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

31/12-2002 oziroma s polnopravnim članstvom v Evropski uniji.

PREAMBULA (Področje notranjega prometa):

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

Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko
skupnostjo na področju prometa, ki je bil podpisan 5. aprila
1993 in je začel veljati 29. julija 1993in

/

Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko Slovenijo in
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa, ki
je bil podpisan 11. decembra 1997, uporabljati se je začel 1.
januarja 1995 in je začel veljati 27. maja 1998

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri lezik?
/

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)
In priloženo niihovo mnenje o usklajenosti

c)

Pomoč PHARE neodvisnega strokovnjaka, mag. Stefanie Traxler:
Podane so bile Pripombe na prvi delovni osnutek predloga Zakona
o prevozih v cestnem prometu.

Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

Druga pomoč PHARE:

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

- Republika Slovenija je potrdila končno poročilo nacionalnega
programa PHARE Assessment of Competitive Position of
Slovenian Transport Companies within the EU Transporters Business Environment ■ Analiza tehnološke in socio-ekonomske
kompatibilnosti slovenskih prevoznih podjetij s prevoznimi podjetji
EU" z oceno konkurenčnosti slovenskih prevoznikov na
evropskem transportnem trgu in priporočila za področje cestnega
prometa upoštevala pri pripravi Zakona o prevozih v cestnem
prometu na področju prostega pristopa na trg in do opravljanja
storitev v cestnih prevozih, pogojev delovanja in konkurenčnosti
ter ukrepih nadzora nad ukrepi, ki jih bo implementirala Republika
Slovenija

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti:
Prva Direktiva Sveta, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta 881/
92/EEC
Uredba Sveta 684/92/EEC
Uredba Sveta 3118/93/EEC, kot je bila spremenjena z Uredbo
Sveta 3315/94/EEC
Uredba Sveta 12/98/EC
Uredba Komisije 2121/98/EC (izvedbeni predpisi k uredbi Sveta
684/92/EC in 12/98/EC)
Uredba Sveta 792/94/EEC, Prva Direktiva Sveta z dne 23. junij
1962
Uredba Sveta 3916/90/EEC
Uredba Sveta št. 1191/69/EEC
Direktiva Sveta 84/647/EEC
Direktiva Sveta 96/26/EC, kot je bila spremenjena z Direktivo
Sveta 98/76/EC

20. april 2001

Republika Slovenija je potrdila slovensko končno poročilo
večdržavnega programa PHARE "Costs and Benefits of Enlargement tor the Transport Sector"
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Strokovno-razvojne naloge Ministrstva za promet in zveze,
ki so bile upoštevane pri pripravi predloga Zakona o prevozih
v cestnem prometu:

podpoglavju Promet, s predvidenim rokom za sprejem 31/122000 in rokom za uveljavitev 31/12-2002.

Študija o socialnih vplivih liberalizacije transportnega trga, 30/
9-1999
Implementacija prometne politike, 30/6-1999
Oblikovanje strokovnih podlag za pripravo Zakona o prevozu
stvari v cestnem prometu in Zakona o prevozu potnikov v
cestnem prometu, 29/11-1999
Strokovna pomoč pri oblikovanju Zakona o prevozih v
cestnem prometu, 30/5-2000

Jakob PRESEČNIK, l.r.
MINISTER

URAD ZA PROMETNO POLITIKO
MEDNARODNE ODNOSE:
mag. Peter PENGAL, l.r.
državni sekretar

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

PRAVNA SLUŽBA:
Jože TALER, univ. dipl.prav, l.r.
državni podsekretar

Zakon o prevozih v cestnem prometu je naveden v Državnem
programu za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 v

/
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SKLAOO

ODŠKODNINE

POVOJNEGA

ZA

ŽRTVAM

NASILJA

POPLAČILO

VOJNEGA

IN

(ZSPOZ-A)

■ skrajšani postopek - EPA 159 - III
Skupina poslancev
(prvopodpisani mag. Andrej Vizjak)
Poslanec DZ RS

Na podlagi 204. a člena Poslovnika DZ RS predlagajo, da
predlog zakona Državni zbor RS obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave
predloga zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe.

Ljubljana, 27. marec 2001

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ,
sporočajo, da bo sodeloval pri obravnavi predloga zakona na
sejah delovnih teles in sejah državnega zbora mag. Andrej
Vizjak.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika DZ RS vlagajo
podpisani poslanci
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega In
povojnega nasilja - skrajšani postopek

Mag. Andrej Vizjak, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Rudolf Petan, l.r.
Bogomir Zamernik, l.r.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena Poslovnika Državnega zbora.

določba na podlagi katere prvi obrok odškodnine, ki se izplačuje
v obveznicah, zapade v izplačilo 15. septembra 2004 neprimerna
glede na starost upravičencev. Po podatkih Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je zbranega že okoli 7 milijard tolarjev
za sklad, kar omogoča izplačilo sicer simbolične odškodnine v
krajšem in za upravičence sprejemljivejšem časovnem roku.
Predlagam, da se rok zapadlosti v izplačilo prvega obroka
odškodnine, ki se izplača v obveznicah, skrajša za eno leto in
sicer na 15.09.2003. Sprejeti zakon je namreč predvidel rok
zapadlosti v izplačilo prvega obroka obveznic, ki so izplačljive v
petih letnih obrokih, v drugi polovici 2004. Sprejeta rešitev pomeni,
da bo odškodnina v celoti izplačana šele v drugi polovici leta
2009. Takšen zakonski odmik za izplačilo obveznice, ki se
obrestuje z letno mero v višini TOM + 1% je skrajno nesprejemljiv,
glede na to, da so nekateri pridobili status upravičenca že pred
leti ter glede na to, da je stopnja umrljivosti za te upravičence

I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za spremembe in
dopolnitve zakona

Zakon je bil dne 14.03.2001 objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije po šestletni zakonodajni proceduri. Z zakonom se je
ustanovil Sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja za negmotno škodo ter se določili viri ter višina
odškodnine, ki jih bo izplačeval sklad. Upravičenci do te
odškodnine so predvsem upravičenci starejše populacije, katerim
je ta status priznan s pravnomočno odločbo na podlagi Zakona o
žrtvah vojnega nasilja, Zakona o popravi krivic ter na podlagi
Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.
Upravičenci že stežka pričakujejo odškodnino, zato je zakonska
20. april 2001
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precej visoka. Predlagamo, da se obveznice izplačajo v treh letnih
obrokih z letno obrestno mero v višini TOM + 3%.

socialne zadeve je zbranega že okoli 7 milijard tolarjev v sklad, ki
se bo lahko v naslednjih treh letih obrestoval zaradi odmika prvega
plačila odškodnine. Na podlagi tega obrestovanja bo mogoče
pokriti višjo obrestno mero za obveznice, ki se bodo izplačevale
v treh letnih obrokih z letno obrestno mero v višini TOM + 3%.

Zakon predvideva le izplačilo odškodnine za upravičence, ki so
do uveljavitve tega zakona pridobili status žrtve ter pridobili
odločbo Slovenske odškodninske družbe, s katero je določena
izračunana višina odškodnine. Zakon ne predvideva roka v
katerem mora Slovenska odškodninska družba po pridobitvi akta,
s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih
pravicah, izdati odločbo o izračunani višini odškodnine.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. Cilji in predlagane rešitve zakona

V 12. členu Zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 18/2001) se doda novi
drugi odstavek, ki se glasi:

S predlogom spremembe zakona predlagamo, da Slovenska
odškodninska družba izda odločbe o izračunih višine odškodnine
za akte na podlagi 12. člena, ki so bili pravnomočni ob uveljavitvi
tega zakona najkasneje do 30.11.2001, kar omogoča izplačilo
prvega gotovinskega dela odškodnine v začetku leta 2002. Po
13. členu tega zakona je namreč predvideno, da se prvi del
odškodnine, ki se izplačuje v gotovini izplača v 30 dneh po
predložitvi pravnomočne odločbe, vendar ne pred 15.01.2002.
Tako bo lahko upravičenec, ki je že prdobil status upravičenca
ob uveljavitvi zakona možnost, da uveljavi to odškodnino v roku,
ki se predvideva kot prvi rok za izplačilo.

"Upravičencu, katerega akt iz prvega odstavka tega člena je
postal pravnomočen do veljavnosti tega zakona, izda SOD
odločbe o višini odškodnine najkasneje do 30.11.2001."
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek
se ustrezno preštevilčijo.
2. člen

V četrtem odstavku 13. člena določamo enakopravno pravico do
odškodnine upravičencev, ki so pridobili pravico po naslovu, kot
so "Sklad za humanitarno pomoč posebej oškodovanim žrtvam
nacifašizma v državah jugovzhodne Evrope" Sklad "Spomin,
odgovornost in prihodnost", "Sklad za spravo", tako, da se bo
pravica v obliki denarnega zneska izplačala v dveh denarnih
obrokih, ostala priznana odškodnina pa v obveznicah.

V četrtem odstavku 13. člena se za besedilom »v obliki denarnega
zneska, se« nadaljnje besedilo nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»odškodnina izplača v skladu s prvimi tremi odstavki tega člena.«
3. člen

V 14. členu s spremembo želimo upravičencem zagotoviti izplačilo
v krajšem časovnem obdobju ter z večjo obrestno mero za
obveznice. S predlogom spremembe je določeno, da se izplačilo
obveznic izplača v treh letnih obrokih (zakon predvideva v petih
letnih obrokih), katerih prvi obrok bi zapadel v plačilo 15. septembra
2003 (zakon predvideva izplačilo 15. septembra 2004).

V 14. členu se v tretjem odstavku nadomesti beseda »petih« z
besedo »treh«; v četrtem odstavku se nadomesti letnica »2004«
z letnico »2003« ter v petem odstavku se nadomesti besedilo
»TOM +1 %« z besedilom »TOM + 3 %«.
4. člen

3. Finančne posledice

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

Za izvedbo predlaganega zakona niso potrebna dodatna finančna
sredstva iz proračuna. Po podatkih Ministrstva za delo, družino in
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III. OBRAZLOŽITEV

V prvem členu se določa, da upravičencem, katerih akti iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona so postali pravnomočni do
veljavnosti tega zakona, Slovenska odškodninska družba izda
odločbe o višini odškodnine najkasneje do 30.11.2001.

in prisilnim delavcem v času nacionalsocialističnega režima na
ozemlju današnje Avstrije in drugih naslovih, pri katerih gre za
enkratno odmero pravice v obliki denarnega zneska, omogoča,
da se v gotovini izplačata dva obroka odškodnine, ostala priznana
odškodnina pa v obveznicah.

V drugem členu se tudi upravičencem, ki so pridobili pravico tudi
po dmgem naslovu, kot so Sklad za humanitarno pomoč posebej
oškodovanim žrtvam nacifašizma v državah jugovzhodne
Evrope", Sklad "Spomin, odgovornost in prihodnost", "Sklad za
spravo", namenjen za izplačila odškodnine nekdanjim suženjskim

V tretjem členu je določeno, da so obveznice izplačljive v treh
letnih obrokih, da prvi obrok zapade v izplačilo 15. septembra
2003 in da se obveznice obrestujejo z letno obrestno mero v
višini TOM +3%.

13. člen

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE

Odškodnina se izplačuje v dveh delih.

SPREMINJAJO

Prvi del odškodnine je izplačljiv v gotovini do višine 300.000 tolarjev.
Prvi del izplačila je razdeljen na dva obroka. Prvi obrok se izplača
do višine 150.000 tolarjev v tridesetih dneh po predložitvi
pravnomočne odločbe, vendar ne pred 15.1.2002. Preostali
znesek odškodnine, ki je izplačljiva v gotovini, se izplača v drugem
obroku v dvanajstih mesecih po plačilu prvega obroka.

5. Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine
12. člen
Akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih
pravicah po zakonu o popravi krivic, po zakonu o žrtvah vojnega
nasilja ter akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičenosti
oseb do odškodnine iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pošlje
navedeni organ po uradni dolžnosti Slovenski odškodninski družbi
(v nadaljnjem besedilu: SOD), ki na podlagi navedenega akta ter
meril, določenih s tem zakonom, izračuna višino odškodnine in o
tem izda odločbo.

Drugi del odškodnine se izplača v obveznicah, ki se upravičencem
vročijo najkasneje ob izplačilu prvega gotovinskega obroka, če je
upravičenec po tem zakonu na podlagi pravnomočne odločbe
upravičen do odškodnine, ki presega 300.000 tolarjev.
Upravičencem po tem zakonu, ki so pridobili pravico tudi po
drugem naslovu, kot so "Sklad za humanitarno pomoč posebej
oškodovanim žrtvam nacifašizma v državah jugovzhodne
Evrope",Sklad "Spomin, odgovornost in prihodnost", "Sklad za
spravo", namenjen za izplačila odškodnine nekdanjim suženjskim
in prisilnim delavcem v času nacionalsocialističnega režima na
ozemlju današnje Avstrije in drugih naslovih, pri katerih gre za
enkratno odmero pravice v obliki denarnega zneska, se v gotovini
izplača le prvi obrok iz drugega odstavka tega člena, ostala
priznana odškodnina pa v obveznicah.

Pri izdaji odločbe o višini odškodnine SOD upošteva skupni
znesek, ki ga določa 9. člen tega zakona. Kolikor v postopku
izdaje odločbe SOD ugotovi, da izračunana višina odškodnine
presega znesek iz 9. člena tega zakona, izda odločbo, s katero
upravičencu določi enak znesek, kot je določen z 9. členom tega
zakona.
V obrazložitvi odločbe mora biti navedeno, da je izračunana višina
odškodnine presegala znesek, določen v 9. členu tega zakona.

14. člen

V primeru, ko je oseba s statusom, ki daje pravico do odškodnine
po zakonih iz 6. člena tega zakona, umrla, pripada odškodnina
njenim dedičem po predpisih, ki urejajo dedovanje.

Za izplačilo odškodnine iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona
izda Republika Slovenija obveznice največ do višine 30 milijard
tolarjev za obveznosti države na podlagi pravnomočnih odločb iz
prvega odstavka 12. člena tega zakona.

Postopek za pridobitev statusa iz prejšnjega odstavka, ki je bil
prekinjen zaradi smrti vlagatelja, se nadaljuje na zahtevo njegovih
dedičev.

Obveznice se izdajo v eni ali več serijah.
Obveznice so nominirane v tolarjih in izplačljive v petih letnih
obrokih z zapadlostjo 15. septembra tekočega leta.

V postopku izdaje odločbe o višini odškodnine po tem zakonu se
uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek,če
ni s tem zakonom določeno drugače.

Prvi obrok zapade v izplačilo 15. septembra 2004.

Zoper odločbo, s katero SOD odloči o višini odškodnine, pritožba
ni dovoljena, možno pa je sprožiti upravni spor.

Obveznice se obrestujejo z letno obrestno mero v višini TOM +
1% od 1. januarja 2002 dalje.

SOD izplača odškodnino na podlagi pravnomočne odločbe iz
prvega odstavka tega člena.

20. april 2001

Obveznice se glasijo na ime in se lahko prenašajo brez omejitev.
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pravnomočnih odločb iz prvega odstavka 12. člena tega zakona,
ki niso določena s tem zakonom, določi Vlada Republike Slovenije
z uredbo, ki jo izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Za izplačilo glavnice in obresti po tem zakonu jamči Republika
Slovenija.
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu zapadlosti
vsakega letnega obroka. Naloge v zvezi z izdajo, vračanjem in
izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti opravlja
SOD.

Višina izplačila v obveznicah je enaka razliki med višino
odškodnine, ki je priznana z odločbo iz prvega odstavka 12.
člena tega zakona in prvim, gotovinskim delom izplačila.

Način ter roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice,
izdane na podlagi tega zakona ter druga vprašanja v zvezi z
izdajanjem, vračanjem ter izplačevanjem obveznic in izvrševanjem

Višina izplačila v gotovini in v obveznicah mora biti v skladu z 9.
členom tega zakona.

poročevalec, št. 27

40

20. april 2001

Predlog zakona o
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LASTNINJENJU

DRUŽBENI
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NEPREMIČNIN

LASTNINI

V

(ZLNDL-A)

- skrajšani postopek - EPA 163 - III

Republiko Slovenijo, bila mogoča vknjižba lastninske pravice
po uradni dolžnosti tudi za fizične in pravne osebe v tistih
primerih, kjer je v zemljiški knjigi za te osebe že vpisana pravica
uporabe, s čimer se tudi sicer pospeši evidentiranje
nepremičnin in zagotovi pravna varnost pri prometu z
nepremičninami.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2511-0012
Številka: 460-21/2001-1
Ljubljana, 29.03.2001
Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 29.03.2001 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
LASTNINJENJU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- mag. Tomaž Kancler, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- Tomaž M. Jeglič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS,
št. 44/97) obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za
manj zahtevne dopolnitve zakona. Predlagane dopolnitve
zakona so v tem, da bi tako, kot je že določeno za občine in

Mirko Bandelj. I.r.
GENERALNI SEKRETAR

evidentirajo tudi podatki o imetnikih lastninske pravice.Tako vidimo,
da se določeni podatki evidentirajo v obeh nepremičninskih
evidencah, kar seveda pomeni podvajanje, po drugi strani pa je
prav to omogočilo preslikavo podatkov iz katastra v elektronsko
zemljiško knjigo.

I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Na vseh 44 okrajnih sodiščih v Sloveniji že poteka uvajanje
elektronske zemljiške knjige. V zemljiškoknjižne vložke
elektronske zemljiške knjige so preslikani tisti podatki iz
zemljiškega katastra, ki so skupni obema nepremičninskima
evidencama. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95)
določa, da se v zemljiško knjigo vpisujejo nepremičnine, pravice
glede teh nepremičnin, imetniki teh pravic in pravna dejstva. V
zemljiški kataster pa se poleg podatkov o nepremičninah
20. april2001

Ob nalaganju elektronske zemljiške knjige, morajo referenti
uskladiti zemljiškoknjižne vložke med ročno in elektronsko
zemljiško knjigo, torej med zemljiškoknjižnimi podatki in podatki
pridobljenimi iz katastra, ki se nahajajo v elektronski zemljiški
knjigi. Ko je vložek v elektronski zemljiški knjigi usklajen, je le-ta
pravno veljaven v elektronski zemljiški knjigi, v ročni knjigi pa se
napravi pri konkretnem vložku zaznamek, da se ta vložek vodi le
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še elektronsko. Ob usklajevanju je seveda potrebno strogo
upoštevati za kateri podatek je katera evidenca pristojna (izvorna
evidenca). Doslej se je že pokazalo, da se ti podatki med seboj
razlikujejo v približno 20 do 30 odstotkih zemljiškoknjižnih vložkov.

Ažurne in urejene nepremičninske evidence pa so vsekakor v
interesu ne le države, pač pa tudi v interesu lastnikov nepremičnin
in drugih stvarnopravnih upravičencev. Urejena zemljiška knjiga
je tudi porok za varen promet z nepremičninami.

Smisel preslikave podatkov iz katastra v zemljiško knjigo je dvojen:
1. naložitev elektronske zemljiške knjige bo hitrejša (manj
prepisovanja podatkov)
2. končno bo omogočena uskladitev stanja med zemljiško knjigo
in zemljiškim katastrom

3.

S predlaganim zakonom se bo omogočilo, da se v primeru, da je
pravica uporabe na nepremičnini v korist fizične osebe vpisana v
zemljiški knjigi vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi po
uradni dolžnosti.

Kataster torej evidentira tudi lastnika, čeprav je za evidentiranje
tega podatka pristojna zemljiška knjiga. To je v veliko pomoč
referentom pri vzpostavljanju elektronske zemljiške knjige saj je
v veliki večini primerov ta podatek v katastru vendarle pravilen.
Ogromno pa je primerov, kjer so v ročni zemljiški knjigi - zaradi
zemljišča v družbeni lastnini - zemljiškoknjižni vložki razdeljeni
na zemljiškoknjižna telesa. Primer: z.k. telo I - dvorišče v družbeni
lastnini, oseba A ima pravico uporabe; z.k. telo II ■ hiša, oseba A
ima vknjiženo lastninsko pravico. Zemljiški kataster pa takšne
razdelitve ne pozna in vse skupaj (v konkretnem primeru hišo in
dvorišče) vodi, kot da je na vsem vpisana lastninska pravica.

4.

II. BESEDILO ČLENOV

Razlog za izdajo zakona je torej v tem, da se tudi za tiste fizične
in pravne osebe, ki so pred uveljavitvijo ZLNDL poskrbele za
vpis svoje pravice uporabe v zemljiško knjigo, tako kot za
Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti, omogoči vknjižba
lastninske pravice po uradni dolžnosti.

1. člen
V zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni
list RS, št. 44/97) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini v korist
fizične osebe, vpisana v zemljiški knjigi, se vpis lastninske pravice
v zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti.«

Cilji in načela zakona

Poglavitni cilj, ki ga zasleduje predlagani zakon, je v tem, da bi
tako, kot je že določeno za občine in Republiko Slovenijo, bila
mogoča vknjižba lastninske pravice po uradni dolžnosti tudi za
fizične in pravne osebe v tistih primerih, kjer je v zemljiški knjigi za
te osebe že vpisana pravica uporabe. Z uredbo o naložitvi in
vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije, ki jo
bo po določbi 62. člena zakona o zemljiški knjigi sprejela Vlada, pa
nikakor ni mogoče posegati v določbe zakona.

2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
<i
»(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini v korist
pravne osebe oziroma njenega pravnega naslednika, vpisana v
zemljiški knjigi, se vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi
po uradni dolžnosti.

ZLNDL odpravlja družbeno lastnino. Lastninska pravica se pridobi
po samem zakonu, z dnem njegove uveljavitve. Elektronska
zemljiška knjiga zato sploh ne pozna družbene lastnine, katere iz
tega razloga v smislu zemljiškoknjižnih teles tudi ni mogoče
vknjižiti.

(4) V primeru pravne osebe, ki se je lastninsko preoblikovala in
se s tem razdelila, sodišče dovoli vpis na predlog in na podlagi
sporazuma o delitvi premoženja.«

Naložitev elektronske zemljiške knjige, bi tako stekla mnogo
hitreje, saj ne bi bilo potrebno čakati na predloge imetnikov pravice
uporabe.

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

Temeljno načelo predlaganega zakona je zato, da se bo hkrati z
vzpostavitvijo elektronske zemljiške knjige aktivno pripomoglo k
odpravi zaostankov na sodiščih in k uskladitvi zemljiške knjige in
katastra.
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Ocena finančnih in drugih posledic predlaganih
rešitev

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za Republiko
Slovenijo oziroma za državni proračun in občinske proračune.
Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila dodatnih
proračunskih obremenitev in sicer zato, ker se predlagana rešitev
v celoti vključuje v obstoječo ureditev delovanja zemljiške knjige.

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97, v nadaljevanju: ZLNDL) določa, da morajo fizične in
pravne osebe predlagati vpis lastninske pravice, ne glede na to,
da pridobijo lastninsko pravico na podlagi samega ZLNDL, z
dnem njegove uveljavitve (7. člen).

2.

Osnovna rešitev zakona
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
uporabe na nepremičnini v korist fizične in pravne osebe, vpisana
v zemljiški knjigi, se vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi
opravi po uradni dolžnosti. Tretji člen določa »vacatio legis«.

Predlagani zakon ima vsega skupaj le tri člene.
S prvim in drugim členom je določeno, da se primeru, da je pravica

(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
DOPOLNJUJE

3. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina pravnih oseb, ki imajo na
nepremičnini pravico uporabe oziroma njihovih pravnih
naslednikov.

2. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina fizičnih oseb, ki imajo na
nepremičnini pravico uporabe.

(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog.

20. april 2001
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
- ni razlogov

11 Naslov predloga akta:
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin
v družbeni lastnini - skrajšani postopek
(EVA: 2001-2511-0012)

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES (letol
- ker ni razlogov - nerelevantno

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
- ni jih

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
- ker jih ni - nerelevantno

61 Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
- ni preveden, ker je šele v fazi tez za pripravo predloga.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
- isto kot zgoraj

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...1
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Evidenčni oddelek)

31 Skladnost predlooa 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):
- Pravo evropske unije ne ureja področja lastninjenja včasih
družbene lastnine.

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

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Tomaž M. Jeglič, l.r.
svetovalec vlade v ministrstvu

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
- nerelavantno
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
mag. Janez KOPAČ, l.r.
minister za okolje in prostor
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

0

IN

TROŠARINAH

DOPOLNITVI

ZAKONA

(ZTro-B)

- tretja obravnava - EPA 1149 - II

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-B) - EPA 1149 - II

Poslanska skupina
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke

ki ga je pripravil na podlagi sklepov in amandmajev, sprejetih
na 4. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije.

Franci ROKAVEC
poslanec DZ RS

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj.

Ljubljana, 13/04.2001
Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. člena Poslovnika
Državnega zbora RS Državnemu zboru RS v tretjo obravnavo;

Franci ROKAVEC, l.r.

3. člen (novi c1. člen)

BESEDILO PREDLOGA ZAKONA:

V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
1. člen (novi a1. člen)

"Prejemnik pošiljke iz prejšnjega odstavka potrdi prejem pošiljke
na izvodu trošarinskega dokumenta, označi, da je vsebina pošiljke
preverjena in skladna z navedbami v dokumentu in ga vrne
pošiljatelju."

V 4. členu se v 2. točki besedilo "fizična oziroma pravna oseba"
nadomesti z besedama "trošarinski zavezanec".
V 3. točki se besedilo "fizični oziroma pravni osebi" nadomesti z
besedama "trošarinskemu zavezancu".

4. člen (novi d1. člen)

V 4. točki se beseda "eden" nadomesti z besedo "ena".
V 5. točki se beseda "gibanje" nadomesti z besedami "prejemanje
ali odpremljanje".

V 12. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo "prejem"
doda besedilo, ki se glasi: "in skladnost pošiljke z navedbami v
dokumentu".

2. člen (novi b1. člen)

V prvem odstavku v 2. točki se za besedo "prejem" doda besedilo,
ki se glasi: "in skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu".
V drugegem odstavku v 7. točki se besedilo "44. členom tega
zakona" nadomesti z besedilom, ki se glasi "predpisom iz 44.
člena tega zakona".

V 8. členu se v drugem odstavku beseda "prevaža" nadomesti z
besedo "odpremlja".

20. april 2001
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11. člen (novi k1. člen)

V tretjem odstavku v 1. točki se črtata besedi "odposlani in", za
besedo "prejem" pa se dodajo besede "in skladnost pošiljke z
navedbami v dokumentu".

V 30. členu se v prvem odstavku v 4. točki pika nadomesti s
podpičjem in dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
"5. oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno
trošarino in jih porabila za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov;
6. trošarinski zavezanec, ki je trošarinske izdelke prodal, v skladu
s predpisanimi pogoji, osebi z 31. člena tega zakona brez
obračunane trošarine, sam pa je nabavil trošarinske izdelke po
ceni z vključeno trošarino."

V petem odstavku se črta beseda "imetnik".
V šestem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
"3. če je alkohol, ki ga uvaža, popolnoma denaturiran v skladu s
predpisom iz 44. člena tega zakona."

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Oseba iz 5. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja
pravico do vračila trošarine za trošarinski izdelek, porabljen v
lastni proizvodnji na podlagi dokazila o plačilu trošarine za končni
izdelek."

5. člen (novi e1. člen)
V 13. členu se v drugem odstavku za besedama "oproščenega
uporabnika" črta vejica in doda besedilo "v drugo trošarinsko
skladišče ali drugemu oproščenemu uporabniku,".
V tretjem odstavku se besede: "sproščeni v porabo" nadomestijo
z besedo: "porabljeni".

12. člen (novi 11. člen)
V 35. členu se črta šesti odstavek.

V sedmem odstavku se pred besedo "plačati" dodata besedi
"obračunati in".

13. člen (novi m1. člen)
6. člen (novi f1. člen)

V 37. členu se v drugem odstavku beseda "blago" nadomesti z
besedo "izdelek".

V 15. členu se v 1. točki obakrat za besedo "proda" dodata besedi
"ali prepusti".

14. člen (novi n1. člen)

6. točka se spremeni tako, da se glasi:
"6. se v skladu s šestim odstavkom 51. člena tega zakona poveča
višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskih
skladišč."

V 43. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.500 tolarjev za 1% prostominske vsebnosti alkohola na en
hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 0 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 11.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 125.000 tolarjev za 100% prostominske vsebnosti alkohola
na en hektoliter etilnega alkohola."

7. člen (novi g1. člen)
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Oseba, ki mora plačati trošarino je trošarinski zavezanec,
če ni s tem zakonom drugače določeno."
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Trošarinski zavezanec iz prvega odstavka tega člena je tudi
fizična oseba, ki ne opravlja registrirane dejavnosti proizvodnje
alkohola in alkoholnih pijač in ne more pridobiti trošarinskega
dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi opremo in surovine za
proizvodnjo vina, s katerimi je mogoče letno proizvesti količine, ki
presegajo količine, dovoljene za lastno rabo ter opremo za
proizvodnjo žganja, katere kapaciteta presega minimalno določeno
(v nadaljevanju: mali proizvajalec vina in žganja)"

15. člen (novi ol.člen)
V 44. členu se v prvem odstavku besedilo "etilnega alkohola iz
tarifne oznake 2207" nadomesti z besedami: "alkohola in alkoholnih
pijač".
V prvem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
v proizvodnji neprehrambenih izdelkov;"
Za četrto alineo prvega odstavka se doda nova peta alinea, ki se
glasi:
" - v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih vsebnost
akohola ne presega 1,2 vol% ter izdelkov, ki kot končni izdelki ne
vsebujejo alkohola."

8. člen (novi h1. člen)
V 19. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se
glasi:
"5. predloži izjavo o instrumentu zavarovanja plačila trošarine;".

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporabniku iz
trošarinskega skladišča ali uvozi brez plačila trošarine za uporabo
v proizvodnji neprehrambenih izdelkov samo, če je denaturiran."

9. člen (novi it. člen)
V 25. členu se v drugi točki besede "služi kot račun" nadomestijo
z besedilom, ki se glasi: "dokazuje odpremo trošarinskih izdelkov."
10. člen (novi j1. člen)

V tretjem odstavku se črta beseda "popolne", besedilo "v obratu
proizvodnje etilnega alkohola" pa se nadomesti z besedilom "v
trošarinskem skladišču".

V 26. členu se v napovednem stavku tretjega odstavka črtata
besedi "in tretjega".

V četrtem odstavku se za besedo "Uporaba" doda beseda
"etilnega".
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17. člen (novi 1.a člen)

V petem odstavku se za besedo 'lega člena" doda besedilo "in
popolni denaturant iz drugega in šestega odstavka 12. člena tega
zakona".

V 51. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(4) S1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46% drobnoprodajne
cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem 2002
se trošarina določi v višini 48% drobnoprodajne cene najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. julijem 2002 se trošarina določi
v višini 50% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v
Sloveniji; s 1. januarjem 2003 se trošarina določi v višini 51%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, 1.
julijem 2003 se trošarina določi v višini 52% drobnoprodajne cene
najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji; s 1. januarjem 2004 se
trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene najbolje
prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2004 se trošarina določi
v višini 54% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v
Sloveniji in s 1. januarjem 2005 se trošarina določi v višini 55%
drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji."

16. člen (1. člen)
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Mali proizvajalec vina in žganja iz drugega odstavka 17.
člena tega zakona obračunava in plačuje trošarino po določbah
tega člena.
(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma v
uporabi vsaj 0,05 hektara vinograda in opremo za proizvodnjo
vina ter prideluje vino iz lastnega pridelka grozdja.
(3) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizvedene količine
vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovoljene za
lastno rabo.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 0 tolarjev za 1.000 kosov in 5% od
drobnoprodajne cene;
2. za drobno rezan tobak: 0 tolarjev za en kilogram in 30% od
drobnoprodajne cene;
3. za ostali tobak za kajenje: 0 tolarjev za en kilogram in 20% od
drobnoprodajne cene.«

(4) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje po stopnji,
ki velja za mirna vina na dan 30. novembra tekočega leta oziroma
za vina posebnih trgatev na dan 31. marca naslednjega leta.
(5) Mali proizvajalec vina predloži obračun trošarine za vino do
31. decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina posebnih
trgatev pa do 30. aprila naslednjega leta.

V desetem odstavku se besedilo "dajanjem tobačnih izdelkov v
promet" nadomesti z besedilom "sprostitvijo tobačnih izdelkov v
porabo".

(6) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma
v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino 40 litrov ali več.
(7) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino za količine žganja,
proizvedenega v enem letu v pavšalnem letnem znesku.

18. člen (novi 1.b člen)
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

(8) Trošarina za vsak kotel s prostornino 40 do 80 litrov znaša
3.000 tolarjev, za vsak kotel s prostornino nad 100 litrov in več pa
6.000 tolarjev.

"(3) Trošarina se plačuje v višini:
tolarjev
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32,
2710 00 34 in 2710 00 36
(za 1.000 litrov), in sicer:
1.1. letalski bencin
95.000
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
nad 0,013 g/l
95.000
neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
do manj kot 98
80.000
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98
ali več
80.000
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen
70.000
2.2. za gorivo za ogrevanje
7.500
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak
od 2711 12 11 do 2711 13 97 (za 1.000 kilogramov),
in sicer:
3.1. za pogonski namen
38.000
3.2. za gorivo za ogrevanje
0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1.000 kilogramov), in sicer:
4.1. za pogonski namen
38.000
4.2. za gorivo za ogrevanje
0
5. od naravnega plina iz tarifne oznake
2711 11 00 in 2711 21 00 (za en kubični meter)
1,50
6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 00 51
in 2710 00 55 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen
70.000

(9) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko obveznost
carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega leta.
(10) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena trošarina zapade
v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziroma izdaji odločbe.
(11) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. členom tega
zakona morajo carinskemu organu mali proizvajalci vina sporočiti
tudi podatek o skupni površini vinogradov, mali proizvajalci žganja
pa podatek o prostornini posameznega kotla, ki jih imajo v lasti
oziroma uporabi.
(12) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najkasneje do 30. aprila
tekočega leta sporoči carinskemu organu, da kotel ni v uporabi in
zahteva njegovo zapečatenje, v naslednjih trošarinskih obdobjih
ne nastane trošarinska obveznost dokler je kotel zapečaten. V
letu, ko carinski organ kotel odpečati ali ugotovi, da je bil odpečaten
brez soglasja carinskega organa, nastane trošarinska obveznost
skladno s sedmim in osmim odstavkom tega člena.
(13) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski organ na
zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika kotla. Stroške
zapečatenja in odpečatenja kotla določi minister, pristojen za fi(14) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz tretjega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z
ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(15) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, pristojen za finance."
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6.2. za gorivo za ogrevanje
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak
2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77,
2710 00 78 in 2710 00 97 (za 1.000 kilogramov)

5.000

neprehrambenih izdelkov, ne da bi bili denaturirani;"

5.000

V prvem odstavku se v 13. točki besedilo "v obratu proizvodnje
etilnega alkohola" nadomesti z besedilom "v trošarinskem
skladišču".

V sedmem odstavku se za besedo "žičnic" doda besedilo: "in
strojev ter naprav na smučiščih".

V 20. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 21. točka,
ki se glasi:
"21. če zahteva vračilo trošarine v skladu s 30. členom ter sedmim
in devetim odstavkom 54. člena, na podlagi neresničnih podatkov."

19. člen (novi 1.c člen)
V 55. členu se v 3. točki prvega odstavka za besedama "oziroma
proizvodnjo" doda besedilo "netrošarinskih izdelkov ali".

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Z denarno kaznijo v višini 50.000 do 500.000 tolarjev se
kaznuje fizična oseba, če zahteva vračilo trošarine na podlagi
neresničnih podatkov."

20. člen (novi 1.d člen)
V 56. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni tako,
da se glasi:

24. člen (novi 2.c člen)
V 71. členu se črta beseda »rdeče«, beseda »plinsko« pa se
nadomesti z besedo »mineralno«.

"Če uvoznik potrdila ne predloži ali ne more na drug način dokazati,
da je uvoženo mineralno olje označeno, se mineralno olje šteje za
neoznačeno."

V 71. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe."

21. člen (2. člen)
Črta se četrti odstavek 59. člena.

25. člen (novi 2.d. člen)
22. člen (novi 2.a člen)

Mali proizvajalci žganja, ki so pristojnemu carinskemu organu do
uveljavitve tega zakona že prijavili lastništvo oziroma uporabo
kotlov za kuhanje žganja, morajo najkasneje do 31.12.2001
dopolniti prijavo s podatkom o prostornini kotlov, ki jih imajo v lasti
oziroma v uporabi.

V 62. členu se v prvem odstavku beseda "sporočiti" nadomesti z
besedo "prijaviti".
V drugem odstavku se beseda "razpošiljanja" nadomesti z besedo
"odpremljanja".

26. člen (novi 2.e člen)

V tretjem odstavku se beseda "predpostavljeno" nadomesti z
besedo "predvideno".

1. člen tega zakona se uporablja od vložitve obračuna trošarine
za leto 2001 dalje.

23. člen (novi 2.b člen)
27. člen (3. člen)

V 68. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni tako, da se
glasi:
"12. se alkoholni izdelki odpremijo iz trošarinskega skladišča ali
uvozijo brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji

poročevalec, št. 27

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

predlogu zakonskega besedila v drugi obravnavi. Zaradi
preglednosti besedila in lažje primerjave obeh besedil je predlagatelj
ohranil številčenje členov predhodnega zakonskega besedila v
oklepajih.

Predlagatelj je pri pripravi celovitega besedila za tretjo obravnavo
upošteval vse sprejete amandmaje v drugi obravnavi zakonskega
predloga. Ker so bili v predlog zakona s sprejetjem amandmajev
dodani novi členi, se številčenje členov razlikuje od številčenja v

20. april 2001
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0

SLOVENIJA

IN

DOPOLNITVAH

RADIOTELEVIZIJI

-

(EU)

(ZRTVS-C)

- druga obravnava - EPA 976 - II

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji
Slovenija - druga obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1999-3511-0005
Številka: 652-10/99-1
Ljubljana, 05.04.2001

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 Državneba zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 5.4.2001 določila
besedilo:

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo,
- Božidar Zorko, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Matjaž Jarc, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Zoran Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA - (EU),
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 3.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28.2.2001 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja stališča Vlade Republike Slovenije do dodatnega
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

I. BESEDILO ČLENOV

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

1. člen

»RTV Slovenija vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih
del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v
skladu z zakonom o medijih.

V zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.18/94, 73/
94, 88/99, 102/99 in 113/00) se sedma alinea drugega odstavka
3. člena spremeni tako, da se glasi:

Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka
sprejme Svet RTV Slovenija v skladu z določbami zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture.«

»-razširjanje programskih vsebin drugih radijskih in televizijskih
programov ter predvajanje kakovostnih oddaj domačih in tujih
neodvisnih producentov avdiovizualnih del v skladu z zakonom o
medijih;«.
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Svet RTV Slovenija mora obravnavati mnenja, predloge in pobude
nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.«

3. člen
Črta se 10-člen.

6. člen

4. člen

V tretji alinei tretjega odstavka 14. člena se črta beseda
»nekomercialnih«.

V 11.členu se besedilo »programov drugih RTV organizacij«
nadomesti z besedilom »radijskih in televizijskih programov drugih
izdajateljev«, iz besedne zveze »lokalnih nekomercialnih
programov« pa se črta beseda »nekomercialnih«.

V četrtem odstavku 14. člena se besedi »nekomercialnih RTV«
nadomestita z besedami »radijskih in televizijskih«.

5. člen

7. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno tehnično
razširjanje programov RTV Slovenija iz 3. člena tega zakona ter
radijskih in televizijskih programov posebnega pomena za
Republiko Slovenijo, v skladu z zakonom o medijih.

V četrtem odstavku 15.a člena se pred piko doda naslednje
besedilo: », oziroma odločbe ali sklepa drugega pristojnega
organa, ki odloča o stopnji in vrsti invalidnosti na podlagi zakona
ali podzakonskega akta«.

Svet RTV Slovenija sprejme tarife za oddajanje programov drugih
izdajateljev, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku. Sredstva iz plačil
storitev se vodijo na posebnem računu pri enoti Oddajniki in zveze.

8. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni
zbor Republike Slovenije imenuje pet članov, od teh dva na predlog
Vlade Republike Slovenije, delavci RTV Slovenija pa na
neposrednih volitvah izvolijo dva člana.«

V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega
imenujejo:
dva člana - RTV Slovenija,
dva člana - Vlada Republike Slovenije,
enega člana - Svet za radiodifuzijo;
enega člana - Združenje za tisk in medije pri Gospodarski
zbornici Slovenije.

Peta alinea drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»- pisno obvešča Svet RTV Slovenija, Državni zbor Republike
Slovenije in ministra, pristojnega za medije, o svojih ugotovitvah;«.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.

9. člen

Nadzorni svet nadzira delovanje enote Oddajniki in zveze tako,
da daje Svetu RTV Slovenija mnenje k predlogu tarif iz drugega
odstavka tega člena, ter druge predloge in pobude v zvezi z
delovanjem enote.

RTV Slovenija uskladi svoje notranje akte s tem zakonom
najpozneje v šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve.
10. člen

Nadzorni svet ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, ki
se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. O svojem delu
redno poroča ministru, pristojnemu za medije.

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

Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih,
ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena
mnenja.

poročevalec, št. 27
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I
II. OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji dne 28.2.01, opravil
prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Radioteleviziji Slovenija in ga sprejel kot primemo podlago
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju
je naložil, da pri pripravi predloga za drugo obravnavo preuči in
upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora RS za
zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: sekretariat),
z dne 26.7.2000, sprejel pa je tudi dodatni sklep, po katerem je
moral predlagatelj preučiti in po potrebi vgraditi v predlog zakona
tudi rešitve iz spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov, ki so
bili vloženi v pn/i obravnavi predloga zakona. Predlagatelj je izvršil
sklepe Državnega zbora Republike Slovenije na naslednji način:

Glede mnenja sekretariata, da rešitev v zvezi z izvajanjem
upravnega nadzora v predlogu zakona za prvo obravnavo ni bil
dovolj natančno obrazložen (obrazložitev 4. člena), predlagatelj
pojasnjuje, da se besedilo obrazložitve v tem delu nanaša na tiste
nove pristojnosti nadzornega sveta Oddajnikov in zvez RTV
Slovenija, ki izhajajo iz predloga zakona o medijih za tretjo
obravnavo, ter posledično posegajo tudi v specialni zakon o
Raditeleviziji Slovenija, in jih doslej področna zakonodaja ni
predpisovala. V tem smislu gre torej za vsebinsko razširjen obseg
izvajanja nadzora, ne pa za vzpostavitev novih nadzornih
mehanizmov, kar bi bilo morda mogoče razumeti iz obrazložitve.
3. Predlagatelj je upošteval redakcijsko pripombo sekretariata k
5. <zdai 6.1 členu predloga zakona in popravil neustrezno navedbo
odstavka.

1. Preučil in upošteval je pripombo sekretariata, ki se nanaša na
v drugem odstavku 2. člena predloga zakona določena pooblastila
Sveta RTV Slovenija za izdajo izvršilnega predpisa o postopku,
pogojih in merilih javnega razpisa za odkup avdiovizualnih del
neodvisnih producentov. Na tej podlagi je v predlogu zakona
oblikoval rešitev, ki z izrecno navedbo pravne podlage za določitev
pogojev in meril javnega razpisa usklajuje zadevne določbe s
120. členom ustave.

4. Predlagatelj je z namenom uskladitve tega predloga zakona s
predlogom zakona o medijih - tretja obravnava, črtal 10. člen
zakona o Radioteleviziji Slovenija. Natančne določbe o obsegu in
načinu oglaševanja ter o sponzoriranju so za vse radijske in
televizijske programe določene v predlogu zakona o medijih tretja obravnava.

2. Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata k tretii in četrti
alinei tretieaa odstavka 4. člena in je na tej podlagi oblikoval
ustrezno rešitev, tako da je izrecno imenoval subjekte, ki imenujejo
svoje predstavnike v Svet RTV Slovenija. Pri tem je upošteval
upravičeni interes Sveta za radiodifuzijo, ki v skladu s svojimi
zakonskimi pristojnostmi sodeluje v postopku upravljanja z
radijskim frekvenčnim spektrom prek prizemeljske oddajniške
mreže, in pa interes radijskih in televizijskih programov, ki se
interesno vključujejo v delovanje Gospodarske zbornice Slovenije
prek svojega interesnega združenja.

20. april 2001

5. Predlagatelj je upošteval dopolnjevalni predlog, po katerem se
z ustrezno dopolnitvijo 15. a člena v krog oseb, ki so oproščene
plačevanja RTV prispevka, vključijo osebe s težjimi motnjami v
duševnem razvoju.
6. Ostale določbe predloga tega zakona za prvo obravnavo so
ostale nespremenjene.
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sveta z vodilnimi delavci zavoda bi lahko prišlo do situacije,
ko bi bi bil ožji družinski član vodilnega delavca legitimen
predstavnik subjekta civilne družbe, ki ima pravico do sedeža
v Svetu RTV Slovenija. Zakonska prepoved njegovega
delovanja v svetu bi zaradi njegove sorodstvene zveze
onemogočila izvrševanje pravice subjekta civilne družbe, da
bi bil v svetu zastopan v skladu s svojimi avtonomnimi interesi,
v neenakopravnem položaju pa bi se v razmerju do drugih
kandidatov znašel tudi potencialni predstavnik/ožji družinski
član sam. V primeru, da bi predlagatelj vztrajal pri
izključitvenem kriteriju za ožje družinske člane, bi bilo potrebno
natančno definirati ta pojem v skladu z družinskim pravom.
Glede predlagane prepovedi zaposlovanja ali sklepanja
pogodb z ožjimi družinskimi člani svetnikov pa sklicevanje
predlagatelja na etično nezdružljivost zasebnega in
poslovnega interesa po mnenju vlade posega v pravico
enakosti državljanov, tako glede zaposlovanja kot tudi glede
možnosti sklepanja pogodbenih razmerij z zavodom. Pri
omenjenih postopkih morajo biti namreč odločitve zavoda
utemeljene na objektivni presoji izpolnjevanja pogojev s strani
kandidatov za posamezno delovno mesto ali pa izpolnjevanja
kriterijev, ki veljajo za sklepanje pogodb z vsemi zunanjimi
sodelavci in poslovnimi partnerji. V smislu varstva pravic iz
delovnega razmerja in nadzora nad odločitvami vodstva o
sklepanju pogodb z zunanjimi sodelavci, so seveda tudi v
posameznih konkretnih primerih smiselna in legitimna vsa
zakonita prizadevanja (so)delavcev Radiotelevizije Slovenija
(npr. oblikovanje delavskega predstavništva, sindikalne
aktivnosti, kar je mogoče urediti s splošnimi akti zavoda
oziroma kolektivno pogodbo). Predvsem pa bi bilo v takšnih
primerih po mnenju vlade potrebno okrepiti izvajanje načela
javnosti sklepanja pravnih razmerij in poslov.
5. Glede dopolnjevalnega predloga, po katerem člani Sveta RTV
Slovenija in z njimi povezane osebe (v času mandata) ne bi
smeli poslovno sodelovati z zavodom, je po oceni vlade v
načelu vsaj delno sprejemljiv, vendar pa ima več pomanjkljivosti.
Prva je ta, da razširja interesno-poslovni moratorij za
sodelovanje članov sveta z zavodom tudi na z njimi povezane
osebe, ne da bi pojem povezanih oseb pravno definiral, druga
pa izhaja iz obrazložitve, v kateri predlagatelj dopušča izjeme
od pravila v primeru, ko gre za poslovni interes zavoda in
podjetja, katerega direktor je član Sveta RTV Slovenija. Sam
predlog zakonske določbe te izjeme ne določa, obrazložitev
pa kot utemeljeni poslovni interes podaja primer sodelovanja
na področju oglaševanja. Tudi glede na vprašljivost
prioritetnega mesta oglaševalske dejavnosti v programski
zasnovi nacionalne radiotelevizije se torej tu postavlja
vprašanje doslednosti določanja morebitnih izjem, ne samo s
formalno-pravnega, pač pa tudi z vsebinskega vidika.

Ljubljana, dne 5.4.2001
STALIŠČA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
DO DODATNEGA SKLEPA
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI
SLOVENIJA (ZRTVS-C)
- EPA 976 - II - druga obravnava
Vlada Republike Slovenije je na podlagi dodatnega sklepa k sklepu
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 010-01/90-4/83, EPA
976-II, z dne 28. 2. 2001, preučila rešitve iz spreminjevalnih in
dopolnjevalnih predlogov, ki so bili v prvi obravnavi predlagani k
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija in v zvezi z njimi sprejela naslednja stališča:
I.

K PREDLOGOM SKUPINE POSLANCEV
(prvopodpisani Jože Tanko)

1. V zvezi z dopolnjevalnim predlogom glede uvedbe
predlagateljskih upravičenj predstavništva delavcev v
postopku imenovanja odgovornega urednika vlada ugotavlja,
da je ponoven razmislek o soupravljanju zaposlenih smotrn,
saj je Radiotelevizija Slovenija javni zavod, ki deluje v
nacionalnem in kulturnem interesu, in bi ga lahko v perspektivi
odlikovala višja stopnja programske in institucionalne
avtonomije od sedanje.
2. Glede spreminjevalnega predloga, po katerem naj bi Svet
RTV Slovenija odločal - razen v ustrezno določenih izjemnih
primerih - z javnim glasovanjem, vlada meni, da je takšno
stališče utemeljeno, saj bi morala v perspektivi javna
radiotelevizija, kot eden najpomembnejših slovenskih medijev,
predstavljati zgled javnosti delovanja vsem drugim javnim
institucijam. Vendar pa vlada ugotavlja, da gre za izrazito
statutarno vprašanje, ki ga je mogoče rešiti v okviru posropka
za spremembe in dopolnitve statuta javnega zavoda
Radiotelevizija Slovenija (EPA 1172 - II), ki že teče, in je trenutno
v fazi sprejemanja soglasja s strani Državnega zbora RS.
Vlada je 14.9.2000 k besedilu sprememb in dopolnitev statuta,
ki jih je sprejel Svet RTV Slovenija na 17. seji, dne 20.4.2000,
že podala kar nekaj pripomb oziroma opozoril, ki naj bi jih
Državni zbor RS upošteval pred morebitno izdajo soglasja k
temu aktu. Tu obravnavani spremljevalni predlog pa brez
dvoma sodi v sklop istega postopka, ki naj bi pripeljal do
čistejših statutarnih rešitev. V podobnem smislu je razumeti
tudi smisel poteka postopka za spremembe in dopolnitve
zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katerimi bo že v bližnji
prihodnosti treba uskladiti statut tega javnega zavoda.
3. Vlada se strinja z vsebino in utemeljitvijo spreminjevalnega
predloga, po katerem bi bilo potrebno z zakonom časovno
omejiti mandat članov Sveta RTV Slovenija.
4. Vlada ocenjuje dopolnjevalni predlog, po katerem člani Sveta
RTV Slovenija ne bi smeli biti ožji družinski člani vodilnih
delavcev zavoda, zavod - razen v izjemnih primerih - pa ne bi
smel zaposlovati ali pogodbeno angažirati bližnjih sorodnikov
članov sveta, kot neutemeljen. V primeru sorodstva članov
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II.

K DOPOLNJEVALNEMU PREDLOGU SKUPINE
POSLANCEV (prvopodpisani Samo Bevk)

Vlada je preučila možnost, da je med člani nadzornega sveta
enote Oddajniki in zveze tudi predstavnik Združenja
nekomercialnih radijskih postaj pri Gospodarski zbornici Slovenije.
S pravno-sistemskega vidika predlog ni povsem ustrezen, saj bo
zakon o medijih najverjetneje odpravil kategorijo t.i. nekomercialnih
radijskih postaj, kar bo posledično botrovalo vsaj spremembi pri
poimenovanju tega združenja. Kljub temu je vlada - predvsem
tudi v povezavi z mnenjem Sekretariata Državnega zbora RS za
zakonodajo in pravne zadeve k predlogu tega zakona - oblikovala
predlog ustrezne zakonske določbe, na podlagi katere bo v praksi
mogoče rešiti vprašanje zastopanosti interesov radijskih in
televizijskih programov v tem nadzornem svetu.
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III.

DOPOLNJEVALNI PREDLOG (poslanec Pukšič
Franc)

V.

Vlada tudi sama ugotavlja, da so pri sprejemanju zadnjih
sprememb in dopolnitev zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni
list RS, št. 18/94, 73/94, 88/99, 102/99 in 113/00), iz skupine
invalidnih oseb, ki so oproščene plačevanja RTV prispevka,
izpadle duševno težko prizadete osebe. Razlog za ta izpad izhaja
iz dejstva, da so v zadnjem odstavku 15.a člena veljavnega
zakona zajete le osebe, ki jim izda odločbo Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, za izdajanje odločb tu
omenjenemu krogu oseb pa je pristojnost dodeljena drugemu
organu. Zato je vlada v predlog zakona za drugo branje vgradila
rešitev, s katero odpravlja to zakonodajno napako.
IV.

K AMANDMAJU ZA DOPOLNITEV 16. ČLENA
(mag. Janez Drobnič)

Predlagatelj tudi sam ugotavlja, da določbe o sestavi Sveta RTV
Slovenija v marsikaterem primeru ne pomenijo (več) optimalne
rešitve, vendar zaradi osnovnih zakonodajnih namenov, da se
zakon o Radioteleviziji Slovenija v tej fazi le uskladi s pravom EU,
in sicer prek uskladitve s predlogom zakona o medijih, drugih
zahtevnejših vprašanj v tej fazi praviloma ni odpiral. Razlog temu
je potek rokov, do katerih bi moral biti v skladu z obveznostmi
države iz Državnega programa RS za prevzem pravnega reda
EU, ta zakon sprejet. Obravnava tu odprtega in še nekaterih
drugih pomembnih vsebinskih vprašanj pa bo predvidoma
zahtevala več časa in se lahko izvede v bližnji prihodnosti.

DOPOLNJEVALNI PREDLOG (poslanec Levič Peter)
VI.

Predlagatelj ugotavlja, da v zakonu ni določeno, kako pogosto
mora nadzorni odbor poročati ustanovitelju. Vlada se v načelu
strinja, da bi moral imeti nadzorni odbor obveznost rednega
Poročanja ustanovitelju, vendar v zvezi s tem ugotavlja, da 6.
olen predloga zakona že nalaga nadzornemu odboru dodatno
obveznost obveščanja o njegovih ugotovitvah. Poleg tega je s
predlogom spremembe pete alinee drugega odstavka 24. člena
zakona razširjen krog oseb, ki jih mora obveščati nadzorni svet,
iz določbe pa izhaja tudi možnost, da te osebe zahtevajo takšno
obvestilo kadar koli (tudi večkrat na leto). Pri vsem tem naj bi imel
ustanovitelj po novem v nadzornem odboru RTV Slovenija tako
Predstavnike zakonodajne kot izvršilne oblasti, kar bi upravičenim
osebam omogočalo neposredno redno spremljanje delovanja tega
telesa prek svojih predstavnikov.
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SKLEPNO

V skladu z gornjimi stališči, po preučitvi še dodatnih
vprašanj, ki se odpirajo ob pregledu zakona o Radioteleviziji
Slovenija, ob upoštevanju napovedi Sveta RTV Slovenija,
da bo še to pomlad sprejel strategijo razvoja Radiotelevizije
Slovenija, ki bo zagotovo načela dodatna vprašanja, vlada
sprejema stališče, da se v predlog zakona za drugo
obravnavo vgradijo najnujnejše rešitve, ki izhajajo iz
dopolnjevalnih in spreminjevalnih predlogov poslancev in
poslanskih skupin.
Vlada namerava takoj po uveljavitvi tega zakona pripraviti
nove predloge za temeljito spremembo oziroma dopolnitev
zakona o Radioteleviziji Slovenija, v katero bodo med drugimi
vključena tudi vsa utemeljena vprašanja, ki izhajajo iz
vloženih dopolnjevalnih in spreminjevalnih predlogov, ki v
tem postopku še niso bila upoštevana.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

1.) N9SI9V predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija - druga obravnava

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

2.1 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

Usklajeno do konca leta 1999.
5.) AH so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

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

Da.

Drugi in tretji odstavek 99. člena zakona o ratifikaciji evropskega
sporazuma.

6.1 Ali |e predlog akta preveden In v kateri Iezlk?
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

Predlog zakona za prvo obravnavo je bil preveden v angleški
jezik.

Zakonsko besedilo predstavlja osnovni pravni temelj za polni
prevzem obveznosti iz sporazuma.

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX,
Komislla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....):

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Sodelovanje s Komisijo ES.

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

Državni program je predvideval uskladitev do konca leta 1999.

Council Directive 89/552 EEC (usklajeno v celoti)
Directive 97/36 of the European Parliament and of the Council (usklajeno v celoti)

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

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

Miran Zupan, l.r.
Državni podsekretar

Da.
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
Andreja Rihter, l.r.
Ministrica
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