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

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

:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

,

Predlog zakona o

SPREMEMBI

KRIVIC

ZAKONA

0

POPRAVI

(ZPKri-B)

- skrajšani pastepek ■ EPA 241 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

o popravi krivic obravnava po skrajšanem postopku, ker gre
za manj zahtevno spremembo zakona in uskladitev z odločbo
Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

EVA:
2001-2011-0012
Številka: 214-01/2001-1
Ljubljana, 14.06.2001

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
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 14.6.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
POPRAVI KRIVIC,

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204,a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Ustavno sodišče je z ustavno odločbo št. U-l-298/00-8 z dne 5.4.2001 v postopku za
oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Irene Golob iz Maribora odločilo,
da ni v skladu z Ustavo RS, da Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) ne
določa, da pripada upravičencu po tem zakonu pravica do vštetja odvzema prostosti
v pokojninsko dobo, najpozneje od dneva, ko je vložil zahtevo za priznanje statusa
oziroma pravice.
Ustavno sodišče navaja, da povzroča obstoječa ureditev neutemeljene razlike med
upravičenci in s tem kršitev ustavnega načela, da so pred zakonom vsi enaki (drugi
odstavek 14. člena Ustave). Nekateri upravičenci bodo krajši ali daljši, lahko tudi
nekajletni čas brez pravice, ki jim jo je dodelil zakon, medtem ko jo bodo drugi ta čas
že uživali. Diskriminirani so zlasti tisti, ki bodo težko prišli do priznanja statusa
oziroma pravice, morda celo šele po večkratnem odločanju komisije in po
večkratnem upravnem sporu: ko se bo nazadnje izkazalo, da je njihov zahtevek od
vsega začetka utemeljen, bodo ostali prikrajšani za uživanje pravice ves ta čas, ko
so se morali zanjo šele potegovati- ne da bi za to obstajal kakršenkoli objektivni
razlog, ki bi ga zakonodajalec utemeljeno upošteval, ko je s sprejetjem izpodbijane
ureditve vnaprej pristal na takšno razlikovanje med upravičenci oziroma ga ni
preprečil.
Ustavno sodišče ugotavlja, da je zakon pomanjkljiv in da mora Državni zbor
neskladnost z Ustavo odpraviti v devetih mesecih od objave navedene odločbe v
Uradnem listu.
2. Predlog rešitve

S predlagano spremembo se sledi odločbi Ustavnega sodišča št. U-l-298/00-8 z dne
5.4.2001 in se določa, da pripada upravičencem pravica iz tega zakona od dneva, ko
vložijo zahtevo za priznanje statusa ali pravice.
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3. Finančne posledice

Sektor za popravo krivic ne ločuje upravičencev, ki jim je priznan status bivšega
političnega zapornika in s tem povezana pravica do vštetja časa odvzema prostosti v
pokojninsko dobo od upravičencev, ki jim je bil priznan status svojca po vojni pobite
osebe in s tem povezana samo pravica do odškodnine za povojni pobitega
sorodnika. Toda ker gre večinoma za vštetje časa odvzema prostosti v pokojninsko
dobo za krajša časovna obdobja odvzema prostosti in glede na dejstvo, da so daljša
obdobja odvzema prostosti bolj izjema kot pravilo, se ocenjuje, da bodo finančne
posledice minimalne.
Upravičenci, ki jim je komisija doslej priznala status bivšega političnega zapornika in
pravico do vštetja časa zapora v pokojninsko dobo, so večinoma to vštetje že uredili
takoj po prejemu sklepa pri pristojnem Zavodu, s tem pa je bil poračun za obdobje
štestih mesecev pred predložitvijo sklepa že izveden in plačan.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Prvi odstavek 20. člena zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 11/2001)
se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pri odmeri pokojnine upravičencem po tem zakonu upošteva Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokojninsko dobo, priznano na podlagi tega
zakona, od dneva vložitve zahteve za priznanje statusa oziroma pravice.".
2. člen
Upravičenci, ki so jim bile do uveljavitve tega zakona odmeijene pokojnine, lahko
vložijo novo zahtevo pri pristojni območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za odmero pokojnine za čas od vložitve zahteve za priznanje statusa
oziroma pravice do dneva predhodne odmere pokojnine.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S predlagano spremembo prvega odstavka 20. člena Zakona o popravi krivic se
določa, da gre upravičencem priznana pokojninska doba od dneva vložitve zahteve
za prizanje statusa oziroma pravice.
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2. člen predlaganega besedila zakona vzpostavlja možnost ponovne odmere
pokojnine za čas od vložitve zahteve za priznanje statusa do dneva predhodne
odmere pokojnine.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
20. člen
(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva pri odmeri pokojnine, v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pokojninsko dobo,
priznano na podlagi tega zakona.
(2) Poškodba oziroma bolezen, ki jo je bivši politični zapornik pretrpel v času
odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri delu oziroma poklicna bolezen, kolikor
se ni štela kot taka že po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnih v času prestajanja kazni zapora.

poročevalec, št. 54
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
EVROPSKE SKUPNOSTI

SPLOŠNEGA

AKTA

S

PREDPISI

n Naslov predloga akta:
»Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic (EVA:2001-2011-0012).*
2) Skladnost predloga akta z določbami x>Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na
predloženo gradivo:
»Na področju, kot ga ureja predlog zakona je zagotovljena suverena pravica
države, m
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
»Sporazum ne določa nikakršnih obveznosti za področje , ki ga ureja predlog
zakona.*
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
»Ni potreb za izpolnjevanje obveznosti na tem področju, m
3) Skladnost predloga akta s oredoisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, usklajeno)
»Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES , ki bi se nanašali na predlog
zakona nI.*
b) M je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
»Ni potrebe po usklajevanju z ostalimi viri prava ES.*
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
»Ni potrebe po usklajevanju s predpisi ES.*
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai navedenimi pravnimi
viri ES:
»Ker je pravica suverenosti pri določanju razmerij na področju, ki ga ureja
predlog zakona popolna, ni nikakršnih rokov.*
5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
»Pravnih virov, za urejanje razmerij, kot Jih ureja predlog zakona in ki bi bili
obvezujoči za našo državo, nI.*
6) Ali ie oredloo akta oreveden in v kateri iezik?
»Predlog zakona ni preveden v noben tuj jezik.*
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov ( PHARE. TAIEX. Komisija ES. države
članice ES. SIGMA. OECD: Univerza)
»Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni strokovnjaki.*
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8) Povezava z državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanie
roka za uskladitev:
»Vsebina določil zakona nI povezana z državnim programom za prevzem
pravnega reda ES.m
V Ljubljani, 15.06.2001

/"J
(rw \rL/ '
mag. Ivah/BIJJAK
minister

poročevalec, št. 54
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Predlog zakona o

KNJIŽNIČARSTVU

(ZKn|-1)

- tretja obravnava - EPA 1141 - II

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA: 2000-3511-0002
Številka: 631-01/99-2
Ljubljana, 14.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 14.6.2001 določila
besedilo:

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo,
- Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Vesna Čopič, državna podsekretarka v Ministrstvu za
kulturo,
- Jelka Gazvoda, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kulturo,
- Zoran Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo.

- PREDLOGA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU - EU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 6. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30.5.2001 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

2. člen
(knjižnična dejavnost kot javna služba)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Knjižnična dejavnost, ki je Javna služba, zajema:

1. člen
(vsebina zakona)
Zakon ureja javno službo na področju knjižnične dejavnosti,
tako da določa
-

dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se
financirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega informacijskega
servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem
bibliografskem sistemu,
nacionalni vzajemni bibliografski sistem in pogoje za vključitev
v ta sistem,
naloge nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.
-

Pojem knjižnična dejavnost iz prvega odstavka vključuje tudi
sodobne informacijske sestavine te dejavnosti.
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zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega
gradiva,
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih
publikacij,
izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih
informacijskih virov,
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov
in storitev,
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
informacijsko opismenjevanje,
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

poročevalec, št. 54

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega
servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem
bibliogratskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
-

II. KNJIŽNICE
6. člen
(namen knjižnic)
s
Knjižnica v skladu s strokovnimi načeli organizira zbirko
knjižničnega gradiva in virov informacij z namenom zagotavljati
posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo:

pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.

Dejavnost iz tega člena izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije
pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Njen obseg se določi
s programom dela in finančnim načrtom oziroma s koncesijsko
pogodbo.

-

3. člen
(knjižnično gradivo)

lastnega gradiva in z njim povezanih informacij,
medknjižnične izposoje,
zunanjih dostopnih informacijskih virov.
7. člen
(vrste knjižnic)

Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski
ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti
posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture,
izobraževanja, raziskovanja in informiranja.

Knjižnica je pravna oseba ali njena organizacijska enota, ki
izvaja knjižnično dejavnost.

Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo
(tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno potrebam iz
prejšnjega odstavka.

Po prevladujočem krogu uporabnic In uporabnikov (v
nadaljevanju: uporabniki) so knjižnice:
- splošne
- šolske
- visokošolske
- specialne
- nacionalna.

V dvomu, ali gre za knjižnično gradivo, odloča pristojni minister iz
58. člena.
4. člen
(nacionalni vzajemni bibliografski sistem)

8. člen
(pravice uporabnikov)

Nacionalni vzajemni bibliografski sistem sestavljajo knjižnice, ki
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona za vključitev v ta sistem,
nacionalna knjižnica in organizacija, ki izvaja dejavnost
knjižničnega informacijska servisa za izmenjavo podatkov v tem
sistemu (v nadaljevanju: knjižnični informacijski servis).

Uporabniki Imajo pravico do brezplačnih osnovnih storitev,
kot so:
- Izposoja gradiva
- posredovanje Informacij o gradivu In Iz gradiva
- blbllopedagoško delo

5. člen
(knjižnično gradivo kot kulturni spomenik)

Vlada Republike Slovenije določi z uredbo tudi druge
osnovne storitve uporabnikom ter okvirno obratovalni čas
knjižnic In način njihovega poslovanja, pri čemer posebej
opredeli tiste, ki ne povzročajo knjižnicam dodatnih
stroškov, kot brezplačne.

Knjižnično gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, je kulturni
spomenik po zakonu brez posebnega postopka razglasitve.
Ne glede na prvi odstavek se s tem zakonom razglasi za kulturni
spomenik naslednje knjižnično gradivo:

9. člen
(zveze knjižnic)

kodeksi, listine in drugo rokopisno gradivo ter knjižno,
kartografsko, notno ipd. gradivo, nastalo pred 1800;
arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo značaj Slovenike Iz
prve alineje 33. člena tega zakona ali pa so kot taki določeni
s predpisi o obveznem izvodu.

Knjižnice se lahko povezujejo v zveze, ki so koordinativna telesa
in predstavljajo ter zastopajo interese, ki so povezani z njihovim
razvojem.
10. člen
(razvid knjižnic)

Knjižnica, ki hrani knjižnično gradivo iz prejšnjih dveh odstavkov,
vodi na osnovi navodil Iz 13. člena tega zakona seznam enot
tega gradiva, ki je del registra dediščine iz zakona, ki ureja varstvo
kulturne dediščine.

Vpis v razvid Izvede nacionalna knjižnica potem, ko knjižnica
predloži ugotovitveno odločbo Iz 36. člena tega zakona.

Minister, pristojen za kulturo, lahko izjemoma dovoli izvoz ali
izmenjavo knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, po
predhodnem mnenju nacionalne knjižnice.

poročevalec, št. 54
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11. člen
(strokovna priporočila)

Splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost,
če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične
dejavnosti kot javne službe.

Razvoj knjižnic usmerjajo strokovna priporočila, ki se nanašajo
na organiziranost in delovanje knjižnične javne službe in ki
jih sprejme Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Splošna knjižnica lahko prenese posamezne naloge iz druge
alineje na osrednjo območno knjižnico ali v soglasju z njo na
drugo knjižnico s tega območja.

12. člen
(izločanje knjižničnega gradiva)

17. člen (prej 16a. člen)
(imenovanje in razrešitev direktorja oz. direktorice
splošne knjižnice)

Knjižnica izloča knjižnično gradivo v skladu s strokovnimi navodili,
ki jih sprejme nacionalna knjižnica.

Direktorja oz. direktorico splošne knjižnice (v nadaljevanju:
direktor) imenuje svet splošne knjižnice (v nadaljevanju:
svet) na podlagi javnega razpisa.

13. člen
(ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika)

Mandat direktorja traja pet let.

Knjižnica ugotavlja, katero knjižnično gradivo iz 5. člena tega
zakona je kulturni spomenik, v skladu s strokovnimi navodili, ki jih
sprejme nacionalna knjižnica.

Za direktorja je lahko Imenovan, kdor Izpolnjuje pogoje, ki
so določeni z aktom o ustanovitvi.
Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja
pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki Imajo v lasti več
kot polovico soustanovlteljskega deleža, in mnenje občin,
ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje
te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.

14. člen
(donacije knjižničnega gradiva)
Knjižnica prevzema donacije knjižničnega gradiva, ki je
pomembno po merilih knjižnične stroke.

Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno.
15. člen
(zbiranje podatkov)

Če strokovni delavci knjižnice iz petega odstavka tega člena
ne dajo mnenja v 30 dneh od dneva, ko Je bilo zanj zaprošeno,
lahko svet Imenuje oziroma razreši direktorja brez tega
mnenja.

Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva
pravico, da v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov
zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov:
ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega
bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola.

Direktorja razreši svet na način In po postopku, ki je določen
za direktorja Javnega zavoda.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbrišejo eno leto po
izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

18. člen (prej 16b. člen)
(imenovanje vršilca oz. vršilke dolžnosti direktorja)
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče
Izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni Imenovan, svet
knjižnice imenuje vršilca oz. vršilko dolžnosti direktorja
izmed strokovnih delavcev knjižnice, oziroma Izmed
prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

1. Splošne knjižnice
16. člen
(splošne knjižnice)

19. člen (prej 17. člen)
(pravna oseba)

Splošne knjižnice, ki Izvajajo knjižnično dejavnost za
prebivalstvo v svojem okolju, zagotavljajo storitve tudi za
skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.

Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (v nadaljevanju
samostojna knjižnica), če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno
10.000 in več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za
območje z manjšim številom prebivalcev, je enota samostojne
knjižnice.

Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tudi:
-

sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko
gradivo,
zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so
splošno dostopna na elektronskih medijih,
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle s posebnimi potrebami,
organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo
dejavnostjo.

Knjižnica iz prejšnjega odstavka lahko izjemoma izvaja druge
kulturne dejavnosti v okviru posebnih organizacijskih enot.
Knjižnica Iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti ločeno
voden|e finančnega poslovanja.
20. člen (prej 18. člen)
(dolžnost občin)

Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski
sistem.

22. juri i j 2001

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje
občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z
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Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe izvajajo nakup gradiv
v Sloveniji ter pomagajo pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v
sosednjih državah.

drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s
pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.
Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo
medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi.

Splošne knjižnice Iz prejšnjega odstavka pripravijo program
dejavnosti iz prejšnjega odstavka v sodelovanju z nacionalno
knjižnico.

Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce,
stori to država na njen račun.

27. člen (prej 25. člen)
(osrednja območna knjižnica)

21. člen (prej 19. člen)
(Posebni pogoji za vpis splošne knjižnice v sodni
register)

Splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim
za kulturo, v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše
območje posebne naloge, je osrednja območna splošna knjižnica.

Splošne knjižnice se lahko registrirajo za izvajanje knjižnične
dejavnosti na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika
iz 36. člena tega zakona.

Njene posebne naloge so:
-

22. člen (prej 20. člen)
(izpolnjevanje pogojev)
Splošna knjižnica mora pogoje iz pravilnika Iz 36. člena tega
zakona trajno izpolnjevati.

zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva
in informacij,
nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega
gradiva za svoje območje,
usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, za vsaka tri leta za vsako splošno
knjižnico ugotavlja izpolnjenost pogojev oziroma določi rok za
njihovo izpolnitev.
2.

Če splošna knjižnica ne izpolnjuje pogojev, se ji z odločbo naloži,
da pripravi najkasneje v treh mesecih načrt, ki določa, kako bo v
danem roku dosegla izpolnitev pogojev, in ga predloži v soglasje
svojemu ustanovitelju oziroma soustanoviteljem ali pogodbenim
partnerjem. Če ti najkasneje v roku enega meseca ne odgovorijo,
se šteje da je soglasje dano.

28. člen (prej 26. člen)
(šolske knjižnice)
Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo
knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in
študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol.

23. člen (prej 21. člen)
(merjenje delovanja splošnih knjižnic)

29. člen (prej 27. člen)
(visokošolske in univerzitetne knjižnice)

Minister, pristojen za kulturo, sprejme pravilnik o merilih, po katerih
so dolžne splošne knjižnice meriti svoje delovanje.

Visokošolske knjižnice podpirajo študijski in raziskovalni proces
tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za študente,
visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce.

24. člen (prej 22. člen)
(navodila za domoznansko gradivo)

Univerzitetne knjižnice so glavne visokošolske knjižnice univerz.

Splošne knjižnice upoštevajo za strokovno obdelavo in hranjenje
nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva navodila
nacionalne knjižnice.

Univerzitetne knjižnice opravljajo v okviru javne službe iz 2. člena
in nalog visokošolskih knjižnic še naslednje naloge:

25. člen (prej 23. člen)
(splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih)
-

Splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih, zagotavljajo
tudi knjižnično dejavnost, namenjeno pripadnikom italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Te knjižnice
zagotavljajo pripadnikom teh skupnosti komuniciranje v
njihovem Jeziku.
Splošne knjižnice Iz prejšnjega odstavka pripravijo program
dejavnosti iz prejšnjega odstavka v soglasju s predstavniki
narodnih skupnosti.

-

26. člen (prej 24. člen)
(splošne knjižnice na obmejnih območjih)
Splošne knjižnice, ki pokrivajo obmejna območja, zagotavljajo
dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako
da jim omogočajo izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami
poročevalec, št. 54

Šolske in visokošolske knjižnice
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koordinirajo knjižnično dejavnost na univerzah,
koordinirajo nabavo in ponudbo knjižničnega gradiva v okviru
univerz,
organizirajo in usklajujejo delovanje sistema medknjižnične
izposoje,
koordinirajo deponiranje in izločanje gradiva na univerzah,
koordinirajo izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje
univerze,
pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo
in se objavljajo v okviru univerze, vključno z diplomskimi,
magistrskimi in doktorskimi nalogami,
usklajujejo pripravo in izvedbo programov izobraževanja
uporabnikov na univerzah,
nudijo strokovno pomoč delavcem v knjižnični dejavnosti v
okviru univerz,
lahko opravljajo domoznansko dejavnost,
lahko opravljajo druge naloge, katerih Izvajanje nan|e
prenese nacionalna knjižnica.

22. junij 2001

tako da vključuje podatke o založniški produkciji slovenike v
bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in
retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo;
opravlja naloge državnega referalnega centra;
opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom (CIP);
- v sodelovanju z mednarodnimi Institucijami dodeljuje
oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN,
ISMN) In druge identifikacijske oznake tiskanih In
elektronskih publikacij,
- vodi in izvaja program varovanja knjižničnega gradiva, ki je
kulturna dediščina, ter organizira in izvaja zaščito in
restavriranje knjižničnega gradiva;
izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem
delovnem področju;
- zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o
delovanju knjižnic;
organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
knjižničnih delavcev;
organizira in usklajuje delovanje sistema medknjižnične
izposoje;
vodi razvid knjižnic;
opravlja naloge centra za razvoj knjižnic;
- organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje
nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva;
izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno pomembnega
knjižničnega gradiva;
izdaja predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika
iz 36. člena tega zakona,
pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih pravnih
predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva
- koordinira pripravo triletnih načrtov za razvoj splošnih knjižnic
iz 36. člena;
sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranjenje
nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva;
sprejema navodila za izločanje knjižničnega gradiva;
- sistematično zbira informacije o ponudbi publikacij slovenske
produkcije in o tem obvešča knjižnice;
opravlja naloge za nacionalni vzajemni bibliografski sistem;
opravlja druge naloge, opredeljene v ustanovitvenem aktu;
- določa merila Iz 14. člena tega zakona.

30. člen (prej 28. člen)
(povezovanje visokošolskih knjižnic v nacionalni
vzajemni bibliografski sistem)
Visokošolske knjižnice članic univerz se povezujejo v nacionalni
vzajemni bibliografski sistem koordinirano preko univerz.
3. Specialne knjižnice
31. člen (prej 29. člen)
(specialne knjižnice)
Specialne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost na posameznih
znanstvenih ali strokovnih področjih.
Specialne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tudi
- zagotavljajo specializirane informacije na posameznih
znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih področjih
ali v organizacijah, katerih del so,
predvsem vsebinsko obdelujejo knjižnična gradiva in interne
dokumente organizacij, katerih del so,
gradijo specializirane knjižnične in podatkovne zbirke,
vrednotijo in posredujejo specializirane informacije,
usposabljajo uporabnike za iskanje specializiranih informacij.
Specialne knjižnice so tudi tiste, ki Izvajajo knjižnično
dejavnost v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe In
slabovidne.
Kot specialne knjižnice se obravnavajo tudi specializirani
informacijski centri.
32. člen (prej 30. člen)
(osrednji specializirani informacijski centri)
Pristojni minister določi osrednje specializirane informacijske centre, ki na posameznem znanstvenem, strokovnem ali problemsko
orientiranem področju koordinirajo vsebinsko obdelavo
dokumentov in usklajeno gradnjo specializiranih podatkovnih zbirk.

34. člen (prej 32. člen)
(organ upravljanja nacionalne knjižnice)

4. Nacionalna knjižnica

Organ upravljanja nacionalne knjižnice ima 10 članov, ki jih imenuje
in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Od tega imenuje;

33. člen (prej 31. člen)
(nacionalna knjižnica)

-

Nacionalna knjižnica je osrednja državna knjižnica. Nacionalna
knjižnica je javni zavod.

-

Nacionalna knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe poleg
dejavnosti iz 2. člena še naslednje naloge:
-

-

Mandat članov organa upravljanja nacionalne knjižnice traja štiri
leta. Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa
upravljanja določi ustanovitveni akt nacionalne knjižnice.

zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko
vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku, o Sloveniji
in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb,
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji
(Slovenika) ter temeljne tuje literature;
skrbi za dostopnost gradiva iz prejšnje alineje v tujini in še
posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije;
kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporabnikom
doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu,

22. junij 2001

tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev,
tri na predlog uporabnikov,
enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa,
dva na predlog Kulturniške zbornice Slovenije
enega na predlog zaposlenih.

35. člen (prej 33. člen)
(ustanovitelj nacionalne knjižnice)
Nacionalno knjižnico ustanovi država, ustanoviteljske pravice pa
uresničuje Vlada Republike Slovenije.
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morajo upoštevati bibliotekarska znanja, verificirana v že
opravljenih strokovnih izpitih na drugih področjih.

III. KNJIŽNIČNA JAVNA SLUŽBA
1. Pogoji za Izvajanje knjižnične Javne službe

Strokovni delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s
pravilnikom, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo, v soglasju
z ministrom, pristojnim za šolstvo in znanost iz 58. člena.
Določila pravilnika morajo smiselno upoštevati strokovne nazive,
ki veljajo na drugih področjih.

36. člen (prej 34. člen)
(pravilnik)
Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:

-

2.

ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega
gradiva,
ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev,
ustrezen prostor in opremo,
ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.

Nacionalni bibliografski sistem
40. člen (prej 36. člen)
(skupne strokovne osnove)

Skupne strokovne osnove za delovanje nacionalnega
vzajemnega bibliografskega sistema so:
standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva
in enotno vodenje katalogov,
ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno
katalogizacijo,
računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic.

Minister, pristojen za kulturo, sprejme, v soglasju s pristojnim
ministrom iz 58. člena, pravilnik, s katerim podrobneje določi
pogoje iz prejšnjega odstavka za posamezne vrste knjižnic.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojno
ministrstvo z odločbo.
37. člen (prej 34a. člen)
(normativi za načrtovanje razvoja)

41. člen (prej 37. člen)
(vključitev v nacionalni vzajemni bibliografski sistem)

Minister, pristojen za kulturo, sprejme v soglasju z
ministrom, pristojnim za šolstvo In znanost, na podlagi
strokovnih priporočil Iz 11. člena tega zakona, normative za
načrtovanje razvoja splošnih, visokošolskih in šolskih
knjižnic v naslednjih treh letih. Na njihovi osnovi pripravi
knjižnica v soglasju s svojim ustanoviteljem triletni razvojni
načrt.

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo vse
knjižnice, ki se obvežejo, da bodo upoštevale skupne strokovne
osnove za delovanje v tem sistemu in s knjižničnim informacijskim
servisom sklenejo pogodbo o načinu sodelovanja v sistemu in
uporabi njegovih servisov. Financiranje se ureja v skladu z 52.
členom.

38. člen (prej 34b. člen)
(določanje pogojev iz 34. člena za splošne knjižnice)

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo tudi
knjižnice znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora s
sedežem zunaj Slovenije.

Pogoji Iz pravilnika Iz 36. člena tega zakona se za splošne
knjižnice določijo na osnovi povprečno doseženih pogojev
v splošnih knjižnicah v zadnjem koledarskem letu pred
njegovim sprejemom in se vsaka tri leta usklajujejo glede
na v tem času doseženo novo povprečje.

Daje knjižnica vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
se šteje, ko je njen lokalni katalog uporabnikom dostopen preko
tega sistema.
42. člen (prej 38. člen)
(dovoljenje za vzajemno katalogizacijo)

39. člen (prej 35. člen)
(bibliotekarski izpit)

Strokovni delavci knjižnic, ki so vključene v nacionalni vzajemni
bibliografski sistem, lahko sodelujejo v procesu vzajemne
katalogizacije in kreirajo bibliografske zapise za vzajemno bazo
podatkov, če imajo dovoljenje za vzajemno katalogizacijo, ki ga
izda knjižnični Informacijski servis v soglasju z nacionalno
knjižnico.

Strokovni delavci knjižnic, ki izvajajo javno službo, morajo imeti
predpisano vrsto in stopnjo izobrazbe ter opravljen bibliotekarski
izpit.
Oseba, ki se zaposli kot strokovni delavec knjižnice in nima
opravljenega bibliotekarskega Izpita, ga mora opraviti
najkasneje v dveh (2) letih.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če ima kandidat
opravljen bibliotekarski izpit in opravljeno dodatno usposabljanje
s področja vzajemne katalogizacije, s preizkusom znanja.

Oseba, ki se prvič zaposli kot strokovni delavec knjižnice in
nima opravljenega bibliotekarskega Izpita, se usposablja
za samostojno opravljanje dela, ki se konča z opravljanjem
bibliotekarskega Izpita, kot pripravnik. Pripravništvo traja.
najmanj šest mesecev In največ eno leto

Vsebino, pogoje in način izdaje dovoljenja iz prvega odstavka
določi s pravilnikom minister, pristojen za znanost, v soglasju z
ministrom, pristojnim za kulturo.
43. člen (prej 38a. člen)

Področno pristojni minister predpiše podrobnejše določbe o vrsti
in stopnji izobrazbe.

Zoper Izdajo odločbe Iz 36. člena In dovoljenja Iz 42. člena Je
dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo Iz 58. člena tega
zakona. Pri odločanju o pritožbah se uporablja zakon, ki
ureja splošni upravni postopek.

Minister, pristojen za kulturo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za šolstvo In znanost iz 58. člena, s pravilnikom določi
podrobnejše določbe o bibliotekarskem izpitu. Določila pravilnika
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44. člen (prej 39. člen)
(knjižnični informacijski servis)

-

Naloge knjižničnega informacijskega servisa v nacionalnem
bibliografskem sistemu so:

-

-

-

-

-

koordinacija razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega
sistema in njegovih servisov, s svojega delovnega področja,
koordinacija razvoja in uporabe standardov računalniške
podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in
njegovih servisov,
razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe
vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov,
ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju z
nacionalno knjižnico,
načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in
komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema,
organizacija ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih
nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovimi
proizvajalci,
- organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni
bibliografski sistem,
raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem
področju,
priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za
delo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

3.

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične
dejavnosti ustanovi Vlada Republike Slovenije Nacionalni svet za
knjižnično dejavnost kot strokovno-posvetovalno telo.
Predsednik in člani sveta so priznani strokovnjaki s področja
knjižnične dejavnosti, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.
Za posamezna področja svojega delovanja lahko svet oblikuje
komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa.
Organizacija in način delovanja sveta se uredita v poslovniku, ki
ga sprejme svet z večino glasov.
Administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo,
pristojno za kulturo.

Če knjižnični informacijski servis ustanovi država, uresničuje
ustanoviteljske pravice Vlada Republike Slovenije.

49. člen (prej 44. člen)
(sestava Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost)

46. člen (prej 41. člen)
(organ upravljanja knjižničnega informacijskega
servisa)

Nacionalni svet za knjižnično delavnost je sestavljen Iz
članov, ki Jih Imenuje Vlada Republike Slovenije:
-

Knjižnični informacijski servis, ki je javni zavod, ima organ
upravljanja, ki je sestavljen iz 9 članov, ki jih imenuje in razrešuje
Vlada Republike Slovenije.

-

Mandat članov organa upravljanja knjižničnega informacijskega
servisa traja štiri leta.

•
-

Če javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti kot javno službo, se
število članov poveča skladno z obsegom teh dejavnosti In vrsto
uporabnikov.

tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev;
enega na predlog nacionalne knjižnice,
po enega na predlog vsake od univerz
enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa,
enega na predlog strokovnih združenj dokumentalistov in
informatikov,
enega na predlog visokošolskih organizacij za bibliotekarstvo,
enega na predlog Kulturniške zbornice Slovenije
enega na predlog splošnih knjižnic.

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju sveta določi
sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa
upravljanja določi ustanovitveni akt javnega zavoda, ki izvaja
naloge knjižničnega informacijskega servisa.

50. člen (prej 45. člen)
(naloge Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost)

47. člen (prej 42. člen)
(naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem
vzajemnem bibliografskem sistemu)

Nacionalni svet za knjižnično delavnost opravlja zlasti
naslednje naloge:
-

Naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem vzajemnem
bibliografskem sistemu so:
koordinacija priprave strokovnih osnov za nacionalni vzajemni
bibliografski sistem s svojega delovnega področja
razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga v sodelovanju
s knjižničnim informacijskim servisom
organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni
bibliografski sistem,
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Nacionalni svet za knjižnično dejavnost
48. člen (prej 43. člen)
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost)

45. člen (prej 40. člen)
(ustanovitelj knjižničnega informacijskega servisa)

-

ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju s
knjižničnim informacijskim servisom
skrb za kontrolo kvalitete in za redakcijo bibliografskih zapisov
v vzajemnem katalogu
priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za
delo nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

-
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sprejema področna strokovna priporočila,
daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanašajo
na knjižnično dejavnost,
obravnava strokovne osnove knjižnične dejavnosti,
obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnega
vzajemnega bibliografskega sistema, spremlja delovanje tega
sistema in usklajuje njegov razvoj,
daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa
dela ter finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega
informacijskega servisa,
poročevalec, št. 54

-

Skupni stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo predvsem
materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo
in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke in
bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb.

obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in
knjižničnega informacijskega servisa ter s svojim mnenjem
seznanja Vlado Republike Slovenije ter pristojna ministrstva,
daje pobude in predloge s področja svojega dela.

V dvomu, ali določeni stroški sodijo med skupne stroške, odloči
minister, pristojen za kulturo.
IV. JAVNO FINANCIRANJE

54. člen (prej 49. člen)
(neizpolnjevanje obveznosti občine)

51. člen (prej 46. člen)
(viri financiranja)

Če minister, pristojen za kulturo, ugotovi, da občina ne
Izpolnjuje svojih obveznosti Iz 52. In 53. člena tega zakona,
mora najkasneje v roku enega meseca opozoriti pristojni
občinski organ, da mora občina začeti Izpolnjevati svoje
obveznosti. Če občina v danem roku ne Izpolni svojih
obveznosti, sproži minister, pristojen za kulturo, postopke
v skladu z zakonodajo o lokalni samoupravi.

Knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in knjižnični informacijski
servis, pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil
uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in
storitev na trgu in iz drugih virov pod pogoji, določenimi v aktih o
ustanovitvi.
Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic in
knjižničnega informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače,
za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva, ter
za nakup in vzdrževanje prostorov ter opreme.

55. člen (prej 50. člen)
(sredstva države pri sofinanciranju knjižnic)
Za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti prispeva
država po postopku, ki je določen s področno zakonodajo,
proračunska sredstva za:

52. člen (prej 47. člen)
(financiranje javne službe iz javnih sredstev)
Sredstva za Izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni zavod,
zagotavlja ustanovitelj oziroma soustanovitelji In drugi
pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi
programa dela in finančnega načrta, pripravljenih skladno s
pogoji Iz 36. člena tega zakona, h katerima so podali
ustanovitelj oziroma soustanovitelji In pogodbeni partnerji
soglasje.

-

Knjižnice, ki so del javno financiranih organizacij, pridobivajo
sredstva na osnovi pravilnika iz 36. člena tega zakona na način,
ki velja za te organizacije.
-

nabavo tujega knjižničnega gradiva v nacionalni,
visokošolskih in specialnih knjižnicah na podlagi kriterijev, ki
jih določi za posamezno področje pristojni minister,
posebne naloge osrednjih območnih knjižnic iz 27. člena
tega zakona na temelju pogodbe med ministrstvom, pristojnim
za kulturo, in temi knjižnicami,
programe iz 25. in 26. člena tega zakona na temelju pogodb
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in temi knjižnicami,
knjižnično nadomestilo, ki je namenjeno podpori
avtorjem vseh vrst knjižničnega gradiva iz 3. člena tega
zakona, ki so državljani Republike Slovenije ali avtorji
del v slovenščini.
in delno za letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške
opreme splošnih knjižnic.

Nacionalna knjižnica in knjižnični informacijski servis pridobita
javna sredstva od ustanovitelja s pogodbo na osnovi njunih
programov dela in finančnih načrtov, h katerim da soglasje Vlada
RS. V programu se določijo vrste in obseg storitev, ki se financirajo
v okviru javne službe.

Sredstva iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se izplačajo pod
pogojem, da se redno zagotavljajo tudi ostala sredstva v skladu
s prvim odstavkom 52. člena tega zakona.

Knjižnica ali knjižnični informacijski servis, ki ni javni zavod, pridobi
javna sredstva za izvajanje javne službe od države ali občine na
podlagi koncesijske pogodbe.

56. člen (prej 51. člen)
(odplačna uporaba)
Knjižnice, ki ne izvajajo javne službe iz 2. člena tega zakona,
lahko uporabljajo storitve in proizvode knjižničnega
informacijskega servisa proti plačilu.

Posamezni projekti se financirajo na podlagi javnih razpisov.
53. člen (prej 48. člen)
(deleži občin pri sofinanciranju splošnih knjižnic)
Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina
sklene pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem
območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost
za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s
številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične
dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije
vsaka občina sama.

V. NADZOR
57. člen (prej 52. člen)
(vsebina nadzora)
Država zagotavlja nadzor nad delovanjem knjižnične javne službe
in nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema prek
upravnega in z njim povezanega strokovnega nadzora.

Občine zagotavljajo sredstva za nakup knjižničnega gradiva
v skladu s pravilnikom iz 36. člena In glede na število
prebivalcev občine.

poročevalec, št. 54

Država zagotavlja Inšpekcijski nadzor nad izvajan|em določb
tega zakona.
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62. člen (prej 57. člen)
(predmet nadzora)

58. člen (prej 53. člen)
(pristojnost za nadzor)
Področno pristojna ministrstva so:

Nadzor se nanaša na zagotavljanje in izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe v skladu s tem zakonom in obsega
nadzor nad

za nacionalno knjižnico, splošne knjižnice ter specialne
knjižnice s področja kulture ministrstvo, pristojno za kulturo,
za šolske In visokošolske oziroma univerzitetne
knjižnice ter specialne knjižnice na področju šolstva In
športa ter druge specialne knjižnice in knjižnični
Informacijski servis ministrstvo, pristojno za šolstvo in
šport

-

Področno pristojna ministrstva iz prvega odstavka se lahko
dogovorijo o skupnem organiziranju nadzora ali njegovih
posamičnih nalog pri enem od njih.

-

organiziranjem knjižnične dejavnosti kot javne službe na
osnovi 20. člena tega zakona,
izpolnjevanjem pravilnika iz 36. člena tega zakona,
spoštovanjem normativov pri načrtovanju razvoja javnih
knjižnic iz 36. člena tega zakona,
izvajanjem uredbe iz 8. člena tega zakona,
rezultati merjenja učinkov delovanja javnih knjižnic,
izločanjem knjižničnega gradiva.

Pri osrednjih območnih javnih knjižnicah se nadzor nanaša tudi
na izvajanje posebnih nalog iz 27. člena tega zakona, pri javnih
knjižnicah z narodnostno mešanega oziroma obmejnega območja
pa tudi na izpolnjevanje posebnih nalog iz 25. oziroma 26. člena.

VI. NADZOR NAD SPLOŠNIMI
KNJIŽNICAMI

63. člen (prej 58. člen)
(odločba)

59. člen (prej 54. člen)
(za nadzor pooblaščen delavec ministrstva)

Če za nadzor pooblaščen delavec ministrstva ugotovi v okviru
nadzora po prejšnjem členu kršitve

Za nadzor pooblaščen delavec pristojnega ministrstva je lahko
tisti, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in deset let delovnih
izkušenj na področju knjižničarstva in je strokovnjak za knjižnice.

predlaga pristojnemu ministru, da izda o tem odločbo in odredi
ukrepe in rok za njihovo odpravo,
predlaga pristojnemu ministru nadomestno izpolnitev iz
zadnjega odstavka 20. in 54. člena tega zakona.

60. člen (prej 55. člen)
(vrste nadzora)
Nadzor se opravlja kot redni, izredni in ponovni nadzor.

64. člen (prej 59. člen)
(zapisnik)

Redni nadzor se opravi na podlagi letnega programa dela, ki ga
določi za nadzor pooblaščen delavec ministrstva v soglasju s
pristojnim ministrom.

O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik.

Redni mora biti opravljen najmanj vsako tretje leto.

Zapisnik se vroči vodstvu knjižnice in njenemu ustanovitelju
oziroma ustanoviteljem in pogodbenim partnerjem.

Izredni nadzor se opravi na podlagi predloga ustanovitelja
knjižnice, knjižnice ali države kot sofinancerja. Uporabnik
knjižnice lahko da pobudo za uvedbo nadzora.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo
kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.

65. člen (prej 60. člen)
(NUK)

Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko
opravi nenapovedano. Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva
se ob prihodu najavi direktorju knjižnice ali tistemu, ki ga
nadomešča.

Naloge in pristojnosti nacionalne knjižnice opravlja Narodna in
univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki mora uskladiti svoje akte s
tem zakonom v roku šestih mesecev po sprejemu zakona.

Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva je dolžan predlagatelja
oziroma pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s
predlogom oziroma pobudo in o izvršenih ukrepih.

66. člen (prej 60a. člen)
Naloge In pristojnosti knjižničnega informacijskega servisa
opravlja Inštitut informacijskih znanosti, Maribor.

61. člen (prej 56. člen)
(poročilo)
Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva mora najmanj enkrat
letno pripraviti poročilo,ki mora vsebovati:

-

67. člen (prej 61. člen)
(prevzem nalog univerzitetne knjižnice Univerze v
Ljubljani)

podatke o opravljenih nadzorih po posameznih knjižnicah,
podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter
njihovem uresničevanju,
splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in
pravice dostopa državljanov do informacij.
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Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani opravlja tudi naloge
univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani, ki imenuje v organ
upravljanja nacionalne knjižnice dva od treh predstavnikov
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uporabnikov iz 34. člena tega zakona, razen če Univerza v Ljubljani
odloči drugače.

70. člen (prej 63. člen)
(rok za sprejem podzakonskih predpisov in navodil)

Način opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka uredita Univerza
v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani s
pogodbo.

Izvršilni predpisi in strokovna navodila iz tega zakona morajo biti
sprejeti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
71. člen (prej 63a. člen)

68. člen (prej 61 a. člen)
Strokovni delavci knjižnic, ki so opravili strokovni Izpit za
knjižničarstvo po prejšnjih predpisih, se šteje, da Imajo
bibliotekarski Izpit po tem zakonu.

Za zagotavljanje Inšpekcijskega nadzora iz drugega
odstavka 57. člena tega zakona, pristojni minister v roku 3
mesecev po uveljavitvi tega zakona določi organ, ki bo
opravljal ta nadzor.

Strokovni delavci šolskih In visokošolskih knjižnic, ki so
Izpolnjevali pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti pred
uveljavitvijo tega zakona, lahko opravljajo delo knjižničarja
tudi po njegovi uveljavitvi.

72. člen (prej 64. člen)
(rok za uskladitev s tem zakonom)
Ustanovitelji in knjižnice morajo uskladiti organizacijo in delovanje
knjižnic s tem zakonom najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

Strokovni delavci knjižnic, ki se prijavijo za opravljanje
bibliotekarskega Izpita do uveljavitve pravilnika iz 39. člena
tega zakona, ga lahko opravijo po prejšnjih predpisih.

73. člen (prej 65. člen)
(začetek financiranja po tem zakonu)

Strokovni delavci knjižnic, razen tistih iz prejšnjih treh
odstavkov, morajo opraviti bibliotekarski Izpit po tem zakonu
najkasneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na financiranje knjižnic, se
začnejo uporabljati s 1.1.2002.

69. člen (prej 62. člen)
(rok za sprejem akta o ustanovitvi Nacionalnega
sveta za knjižnično dejavnost)

74. člen (prej 66. člen)
(razveljavitev dosedanjega zakona)

Akt o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost
sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje tri mesece po
uveljavitvi zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
knjižničarstvu (Ur. I. SRS, št. 27/82).
75. člen (prej 67. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec, št. 54
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OBRAZLOŽITEV

Predlagatelj je pri izdelavi čistopisa besedila predloga zakona o
knjižničarstvu, za tretjo obravnavo v Državnem zboru Republike
Slovenije, dosledno upošteval vse v drugi obravnavi sprejete
amandmaje k predlogu zakona, po zapisu v Pregledu sprejetih
amandmajev k predlogu zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1), druga
obravnava, EPA 1141-11, št. 611-03/00-0002/0003, z 31.5.2001.

4. Nacionalna knjižnica
S spremembami v 33. členu se pojasni vsebina mednarodnih
kratic in uskladitveno doda naloga za določanje meril iz 14. člena.
V 34. členu se vpelje med predlagatelje kandidatov za člane organa
upravljanja nacionalne knjižnice Kulturniško zbornico Slovenije,
ki je predstavnik društev in združenj na področju kulture, tudi s
področja knjižničarstva..

I. SPLOŠNE DOLOČBE
V 1. in 2. členu se precizira pojem javne službe v knjižničarstvu,
v 5. členu pa dopolni obravnavanje knjižničnega gradiva, ki ima
lastnosti kulturnega spomenika.

III. KNJIŽNIČNA JAVNA SLUŽBA

II. KNJIŽNICE
V 7. členu se vpelje pravilnejši pojem organizacijske enote ter
poudari enakopravnost med spoloma. 8. člen popolneje opredeli
pravico do brezplačnih storitev knjižnic za uporabnike. V10. členu
je prišlo do dikcijske spremembe, v 11. členu se precizira pojem
javne službe, v 15. členu se dikcijsko izboljša določba o brisanju
osebnih podatkov po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili
zbrani.

Uvedena sta nova člena 37 in 38, ki bolj natančno in razvidno
uredita določanje normativov za načrtovanje razvoja vseh vrst
knjižnic ter določanje izhodišč za opredeljevanje pogojev za
splošne knjižnice. V 39. členu se z dopolnitvijo uredi problem
predpisane izobrazbe in bibliotekarskega izpita tudi za primere
oseb, ki tega izpita še nimajo, in oseb, ki se zaposlijo prvič in
morajo opraviti pripravništvo. Sledita še dodatka, ki precizirata
sodelovanje ministrstev pri pripravi pravilniških aktov o
bibliotekarskem izpitu in strokovnih nazivih.

1. Splošne knjižnice

2. Nacionalni bibliografski sistem

V 16. členu se prvi odstavek pove bolj jasno, postavljena sta
nova 17. in 18. člen, ki drugače kot doslej urejata imenovanje
direktorjev oziroma direktoric splošnih knjižnic. S tem se želi rešiti
problem usklajevanja ustanoviteijstva več občin nad eno knjižnico
in povečati strokovno avtonomijo splošnih knjižnic. V 19. členu je
vpeljana dopolnitev, po kateri mora knjižnica, ki s svojimi
organizacijskimi enotami izvaja tudi druge kulturne dejavnosti,
zagotoviti ločeno vodenje finančnega poslovanja za vsako
dejavnost. V 20. členu se umakne možnost povezovanja
izposojevališč v majhnih občinah neposredno na osrednjo
območno knjižnico, ker bi predlagana rešitev lahko škodovala
obstoječi knjižnični mreži. Pri 21. členu se bolj natančno pove
naslov člena, črta pa se obveznost trajnega izpolnjevanja pogojev,
ki se smiselno prenese v 1. odstavek 22. člena. Pri 22. členu se
spremeni prvi odstavek, saj se vsebinsko prvi odstavek preseli
na drugo mesto v besedilu zakonskega predloga. V 25. členu se
bolj določno zapiše zagotavljanje pravice pripadnikov narodnih
skupnosti za komuniciranje v njihovem jeziku..

V 42. členu se uredi razmerje med knjižničnim informacijskim
servisom in nacionalno knjižnico pri izdaji dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo. Novi 43. člen podaja podlago za pravno varstvo. V
46. členu se črta sestava sveta knjižničnega informacijskega
servisa, ki naj se uredi v drugem aktu.

1. Pogoji za izvajanje knjižnične javne službe

3. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost
V 49. členu so vključene določbe, ki pri sestavi nacionalnega
sveta za knjižnično dejavnost upoštevajo možnost, da bo nastalo
več univerz, uvajajo predlagateljsko vlogo Kulturniške zbornice
Slovenije in omogočajo splošnim knjižnicam, da predlagajo svojega
člana tudi izven formaliziranih medsebojnih povezav.
IV. JAVNO FINANCIRANJE
Preoblikujeta se uvodna odstavka 51. in 52. člena tako, da sta
vsebinsko bolj jasna. V 53. členu je uvedena jasna obveznost
občin, da morajo plačevati sredstva tudi za nabavo knjižničnega
gradiva. To je sicer tudi dosedanja praksa. 54. člen je dikcijsko
predelan tako, da se jasno naslanja na že obstoječa določila v
zakonodaji o lokalni samoupravi in zaostruje reakcijski rok
ministrstva. 55. člen uporablja z drugim besedilom vsklajene
termine in uvaja zakonsko podlago za plačevanje knjižničnega
nadomestila avtorjem iz Slovenije oziroma del v slovenščini, kot
začetek urejanja razmerij med za uporabnike brezplačnim javnim
izposojanjem in uporabo knjižničnega gradiva in interesi avtorjev
oziroma avtorskih organizacij.

2. Šolske in visokošolske knjižnice
Besedilo 29. člena je dopolnjeno z dvema alineama, ki visokošolski
oziroma univerzitetni knjižnici omogočata opravljati domoznansko
dejavnost in druge naloge, ki jih nanjo v izvajanje prenese
nacionalna knjižnica.
3. Specialne knjižnice
V 31. členu se z dopolnilnim odstavkom uredi status knjižnic, ki
delajo za slepe in slabovidne.

22. junij 2001

19

poročevalec, št. 54

V. NADZOR

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

V 57. členu se uvede inšpekcijski nadzor kot dopolnilo upravnemu.
V 58. členu se precizneje določi pristojnost ministrstev za razne
vrste knjižnic.

Z novim 66. členom se naloge knjižničnega informacijskega servisa
prisodi Inštitutu informacijskih znanosti iz Maribora, ki jih tudi
dejansko opravlja. Z novim 68. členom pa se natančneje urejajo
prehodni statusi zaposlenih v odnosu do bibliotekarskega izpita,
s čimer se olajša ravnanje vodstvom knjižnic in zagotavlja pravna
varnost zaposlenim v tem oziru. 71. člen predpiše rok treh
mesecev po uveljavitvi zakona, v katerem mora pristojni minsiter
imenovati organ, ki bo opravljal inšpekcijski nadzor.

VI. NADZOR NAD SPLOŠNIMI KNJIŽNICAMI
V 60. členu se vpelje tudi možnost izrednega nadzora na pobudo
knjižnice.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1.) Naslov predloga akta;

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnici vjri es (letp):

ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU.
2.) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

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

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

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

Predpis se ne harmonizira.

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (phare. taiex,
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....):

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES
Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

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

Miran Zupan, l.r.
Državni podsekretar

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
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Predlog zakona o

INŠPEKCIJSKEM

NADZORU

(ZIN)

- prva obravnava - EPA 242 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA: 2001-1711-0008
Številka: 188-00/2001-1
Ljubljana, 14.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 14.6.2001 določila
besedilo:

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU EU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Inšpekcije v Republiki Sloveniji z nekaj izjemami delujejo v obliki
inšpektoratov, ki so organi v sestavi ministrstev. Inšpekcije so
bile temeljito reorganizirane 1.1.1995, ko so bile naloge
inšpekcijskega nadzora prenesene z občinskih upravnih organov
na ministrstva oziroma inšpektorate kot organe v njihovi sestavi.
Reorganizacija v smeri neposrednega vodenja inšpekcij iz
centralnega organa je imela pozitivne učinke na učinkovitost
delovanja inšpekcij, kar kažejo statistike opravljenih nadzorov, in
na zmanjšanje vpliva politike na njihovo delovanje

I. UVOD
1.

Ocena stanja

Inšpekcijski nadzor predstavlja pomembno upravno funkcijo, saj
po eni strani zagotavlja nadzor nad izvrševanjem sprejetega
pravnega reda, po drugi strani pa nudi povratne informacije, ki
omogočajo upravi, da se seznani z učinki sprejetih predpisov ter
oblikuje ustrezne spremembe in ukrepe. Prisilna narava
inšpekcijskega dela zagotavlja spoštovanje predpisov s strani
naslovnikov pravnih norm, hkrati pa tudi varuje pravice In pravne
koristi posameznikov, ki so jim bile priznane z zakoni in drugimi
predpisi.

Inšpekcijski nadzor je sistemsko urejen v členih 83 do 98 Zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), posamezna področja
inšpekcijskega nadzora pa v vrsti področnih zakonov. Med
posameznimi področji obstajajo dejanske razlike, ki zahtevajo
posebne ureditve, vendar je primerno, da se vzpostavi enotna
sistemska ureditev za celoten inšpekcijski nadzor. Sedanja
ureditev v zakonu o upravi je na mnogih mestih pomanjkljiva (npr.
glede pooblastil, inšpekcijskih ukrepov, sankcij za primer oviranja
inšpekcijskega nadzora).

Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo inšpektorji kot osebe s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Položaj inšpektorjev izhaja
iz zgodovinske preobrazbe inšpekcij iz posebnih vrst policije,
tako da njihovo delo še sedaj zaznamujejo neposredno
nadzorovanje zavezancev za določeno ravnanje, kratki in
učinkoviti postopki ter prisilna narava njihovih ukrepov. Z razvojem
sodobne družbe se stopnja prisile sicer zmanjšuje, vendar je ob
naraščanju kompleksnosti družbenih sistemov in povečevanju
obsega pravnega normiranja postalo področje dela inšpektorjev
širše ter zahtevnejše, hkrati pa tudi vedno bolj pomembno za
nemoteno delovanje sodobne družbe.

22. junij 2001

Organizacija inšpekcij v inšpektoratih kot organih v sestavi
ministrstev se je pokazala kot dobra rešitev, ki jo velja ohraniti. Ta
organizacijska oblika zagotavlja inšpekcijam določeno
samostojnost in omogoča učinkovitejše upravljanje z viri
(kadrovskimi in finančnimi). Slabost sedanje ureditve je v tem, da
koordinacija dela inšpekcij ni institucionalno urejena, čeprav bi
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bilo to potrebno in koristno. Inšpekcije delujejo skoraj v vseh
ministrstvih, med njimi pa obstajajo mnoga skupna vprašanja in
potreba po usklajenem delovanju in včasih tudi po skupnih akcijah.

samo sebi namen, temveč služi tudi zasebnih interesov pravnih
in fizičnih oseb, ki bi bile s kršitvijo zakona in drugih predpisov
prizadete..

Neustrezna je ureditev vodenja inšpektoratov kot organov v
sestavi. Glavni inšpektor ima status političnega funkcionarja.
Formalno za ta položaj sploh niso določeni posebni pogoji. Glavni
inšpektor ni umeščen v uradniški sistem, kot funkcionarja pa ga
lahko vlada kadarkoli razreši oziroma zamenja, ne da bi bilo
potrebno razrešitev utemeljiti in ne da bi imel glavni inšpektor
možnost uveljavljati sodno varstvo.

Novo načelo pri delovanju inšpekcij je načelo javnosti. V skladu s
tem načelom inšpektorji obveščajo javnost o svojih ugotovitvah
ter ukrepih, v primerih, kadar je to potrebno z vidika varstva
pravic pravnih ali fizičnih oseb ter v primerih, kadar je to potrebno
za zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma njihovih
odločb. Na ta način je omogočen neposredni stik med delovanjem
inšpekcij ter interesom javnosti, da je o kršitvah njihovih pravic
oziroma pravnega reda tudi obveščena. To načelo dopolnjuje
načelo varstva pravic pravnih in fizičnih oseb, skupaj pa
omogočata uveljavitev sodobnih standardov odprtosti delovanja
uprave.

Praksa je pokazala slabosti ureditve inšpekcijskega ndzora tudi
na postopkovnem področju. Pokazalo se je, da za inšpekcijski
postopek niso primerne številne določbe zakona o splošnem
upravnem postopku oziroma da bi bilo treba nekatere določbe
precizirati glede na specifike tega postopka.

Predlog zakona predvideva tudi načelo sorazmernosti pri
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, ki je še posebej
pomembno zaradi represivne narave delovanja in ukrepanja
inšpektorjev. Inšpektorji opravljajo svoje naloge tako, da pri
izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in
fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega
inšpekcijskega nadzora, inšpektorji tudi izrečejo ukrep ki je za
zavezanca ugodnejši, s katerim je še dosežen namen predpisa.
Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti mora inšpektor
upoštevati različne okoliščine, ki so v posameznem primeru
pomembne, tako npr. težo kršitve, njene posledice za javni interes
in okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična
ali pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor, ob dolžni
skrbnosti odpravi nepravilnosti, saj je lahko ukrepanje inšpektorjev
z določitvijo prekratkega roka lahko nesorazmerno obremenjujoče
za zavezanca.

Slabost sedanje ureditve je tudi v tem, da ne predvideva sankcij
za primere oviranja inšpekcijskega nadzora in za primer prijav iz
nagajivosti.
2.

Razlogi za sprejem zakona, cilji zakona

Razlogi za sprejem zakona izhajajo iz zgoraj navedenih
pomanjkljivosti veljavne ureditve. Cilj zakona je povečati
učinkovitost delovanja inšpekcij, usklajenost njihovega delovanja,
transparentnost inšpekcijskega delovanja in usklajenost tega
delovanja s splošnimi načeli delovanja uprave.
Predlog zakona izboljšuje ureditev inšpekcij, ki jo je leta 1994
prinesel Zakon o upravi. Pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo,
da je predlog zakona usmerjen predvsem v nadgrajevanje
veljavne ureditve, ki se je že izoblikovala v slovenskem pravnem
redu in ki je zaživela v vsakdanji praksi delovanja inšpektorjev.
Večja reforma delovanja inšpekcij se v tem trenutku kaže kot
nepotrebna, saj je potrebno upoštevati, da se pomanjkljivosti
delovanja posameznih inšpekcij lahko bolj primerno rešujejo v
posameznem področnem zakonu. Prav tako bi bil učinek pri
popolni reorganizaciji delovanja inšpekcij lahko nasproten od
prizadevanj za dvig njihove učinkovitosti, saj bi temeljna
reorganizacija delovanja za določen čas povsem zavrla delo
inšpekcij, ki bi se novim rešitvam morale prilagoditi. Uveljavljene
rešitve se tako predvsem dopolnjujejo v delih, ki so pokazali
določene pomanjkljivosti na sistemski ravni.
3.

Organizacija inšpekcij ostaja v okvirjih sedanje ureditve. Inšpekcije
na posameznih področjih nadzora delujejo kot inšpektorati, ki
imajo status organa v sestavi ministrstva, lahko pa tudi kot
notranje organizacijske enote, bodisi v ministrstvu ali pa v organu
v sestavi ministrstva (8. člen). Predlagatelj je preučeval tudi
možnost združevanja inšpekcij v enotno državno inšpekcijo,
vendar je ocenil, da je primerneje, da inšpekcije ostanejo v okviru
resornih ministrstev. Za to rešitev je več argumentov:
inšpekcijski nadzor predstavlja pomemben del eksekutivne
funkcije ministrstva,
preko inšpekcijskega nadzora lahko ministrstvo zagotavlja
uresničevanje predpisov v realnem življenju,
za organiziranost inšpekcij izven ministrstev obstaja tudi
ustavna ovira: Ustava v prvem odstavku 121. člena določa,
da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.

Načela in poglavitne rešitve

Predlog zakona ohranja načelo samostojnosti delovanja
inšpektorjev. Tako so inšpektorji pri opravljanju nalog nadzora
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov v okviru svojih
pooblastil samostojni. To pomeni, da samostojno ugotavljajo kršitve
pravnega reda in izdajajo odločbe v upravnih stvareh. Pri tem
niso vezani na navodila drugih organov, kako naj odločijo v
posamezni stvari. Tovrstni položaj inšpektorjev omogoča
nepristransko in učinkovito izvrševanje njihovih pooblastil, ki
prispeva k vzdrževanju pravnega reda v Republiki Sloveniji.
Samostojnost inšpektorja je poudarjena tudi v kasnejših določbah
o položaju inšpektorja.

Inšpektorat in inšpekcijo, ki je organizirana kot notranja
organizacijska enota v ministrstvu, vodi in predstavlja glavni
inšpektor. Če je v inšpektoratu združenih več inšpekcij (za več
področij), posamezno inšpekcijo neposredno vodi vodja inšpekcije.
Položaj glavnega inšpektorja kot direktorja organa v sestavi bo z
novim Zakonom o javnih uslužbencih opredeljen kot uradniški
položaj in ne več kot politična funkcija.
Predlog zakona predvideva oblikovanje Inšpekcijskega sveta kot
stalnega medresorskega delovnega telesa za izboljšanje
medsebojne koordinacije med inšpekcijami.

Ob načelu samostojnosti je predlog zakona predvidel tudi načelo
varstva javnega interesa, ki je dopolnjeno z načelom varstva
zasebnih interesov. Inšpektorji kot klasični represivni upravni
organi opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom
varovanja javnega interesa, ki je izražen v zakonih In drugih
predpisih. Seveda pa delovanje inšpektorjev na področju
nadzorovanja zakonitosti delovanja naslovnikov pravnih norm ni
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Ureditev položaja inšpektorja je takšna, da zagotavlja po eni strani
visoko stopnjo samostojnosti inšpektorja (npr. prepoved
premestitve na delovno mesto brez inšpekcijskih pooblastil zaradi
delovnih potreb), po drugi strani pa mu daje posebne odgovornosti
in nalaga posebne omejitve (npr. varovanje tajnosti vira, omejitve
pri opravljanju dejavnosti izven službe).
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Tako kot v sedanji ureditvi inšpektor tudi v skladu s predlogom
zakona samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja
odločbe in sklepe v upravnem ali drugem predpisanem postopku
in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.

bistveno krajši, prav tako pa bo povečano medsebojno
sodelovanje inšpekcij.
Zakon vsebuje tudi pooblastilo, da inšpektor izreče le opozorilo
namesto uporabe strožjih ukrepov, če pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti, ki so neznatnega
pomena in hkrati oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo
zadosten ukrep. Ob tem določi rok za odpravo teh nepravilnosti,
v primeru pa, da nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku
izreče inšpektor stožje ukrepe.

Zakon daje inšpektorjem obsežna pooblastila, ki so potrebna za
učinkovito opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Me drugim
je poenostavljen tudi postopek, po katerem inšpektor zahteva
pomoč policije, če naleti na fizični odpor oziroma če pričakuje
fizični odpor pri opravljanju svojih nalog. Zaradi ustavne določbe
o nedotakljivosti stanovanja predlog zakona vsebuje posebno
določbo, da mora inšpektor, ki bi želel pregledati posamezne
prostore v stanovanju, v katerih zavezanec opravlja obrtno in
drugo dovoljeno dejavnost, za pregled teh prostorov pridobiti
odločbo pristojnega sodišča, če zavezanec tovrstnemu pregledu
nasprotuje. Predlog zakona za razliko od sedanje ureditve določa
tudi merila, po katerih bo sodišče odločalo o dovolitvi ogleda
stanovanja zavezanca. Na ta način je jasneje opredeljeno, v katerih
primerih ima inšpektor pravico vstopiti v te prostore. Sodišče
tako dovoli ogled prostorov iz prejšnjega odstavka, kadar obstaja
verjetnost, da zavezanec v posameznih prostorih v stanovanju
opravlja nedovoljeno dejavnost oziroma da opravlja dejavnost v
nasprotju s predpisi, ter v primeru, da obstaja verjetnost, da
zavezanec v stanovanju hrani predmete, živali ali druge stvari,
kar bi bilo v nasprotju s predpisi, katerih izvrševanje nadzoruje
inšpekcija.

Predlog zakona vsebuje tudi ureditev odškodninske odgovornosti
države za škodo, ki je bila pri delu inšpektorjev zavezancu
protipravno povzročena. Ta določba predstavlja konkretizacijo
26. člena Ustave Republike Slovenije o pravici do povračila škode.
Določba izhaja iz načela, da za materialno škodo, ki je bila
zavezancu ali drugi osebi povzročena s protizakonitim dejanjem
ali opustitvijo inšpektorja, odgovarja država. Le izjemoma, to je v
primeru, da je zavezancu ali tretji osebi nastala materialna škoda
zaradi kaznivega dejanja inšpektorja, lahko zavezanec ali tretja
oseba zahtevata povračilo tudi neposredno od inšpektorja. Država
lahko nasproti inšpektorju uveljavlja regresni zahtevek, razen če
je škoda storjena iz lahke malomarnosti.
Predlog zakona vsebuje tudi določitev kazni za oviranje
inšpekcijskega nadzora. V skladu z Zakonom o prekrških so
kazni za prekrške določene tako, da jih lahko inšpektorji izrečejo
in izterjajo takoj na kraju. Višine kazni so predpisane v največji
višini, ki je v skladu z Zakonom o prekrških še dopustna za to
obliko kaznovanja. Tako bo lahko inšpektor sam izrekal kazni, s
tem pa se bo nekoliko razbremenilo delo sodnikov za prekrške,
hkrati pa povečala učinkovitost dela inšpektorjev.

Inšpektorji morajo pri svojem delovanju ravnati v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zaradi posebne narave
dela inšpektorjev vsebuje predlog zakona nekatere posebne
postopkovne določbe za opravljanje nalog, ki prilagajajo institute
upravnega postopka inšpekcijskemu nadzoru.
Predlog zakona ob klasičnih ukrepih inšpektorja (odrediti ukrepe
za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam
določi, predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v
skladu z zakonom izreči mandatno kazen, itd.), vsebuje tudi
posebna pooblastila inšpektoijev (prepoved opravljanja dejavnosti,
odvzem predmetov ali dokumentacije) ter ukrepe za varovanje
pravic drugih oseb, ki predstavljajo konkretizacijo zgoraj
navedenega zakonskega načela. Tako je inšpektor v primeru, da
ugotovi, da je zavezanec storil kršitev zakona ali drugih predpisov,
ki posega v pravice ali pravne koristi drugih pravnih oziroma
fizičnih oseb, dolžan odrediti oziroma omogočiti, da se te osebe
na primeren način seznanijo z njegovimi ugotovitvami in izrečenimi
ukrepi. V ta namen lahko inšpektor objavi oziroma odredi objavo
svoje odločbe ali njenega povzetka na vidnem mestu v poslovnih
prostorih zavezanca, na vhodu v te poslovne prostore, v javnih
glasilih ali na drug primeren način. Stroške objave krije zavezanec.

4.

Uveljavitev predloga zakona ne bo povzročila povečanja
proračunskih izdatkov. Povečana učinkovitost dela inšpekcij pa
bi pomenila povečanje proračunskih prihodkov iz naslova denarnih
kazni za prekrške in kazniva dejanja.

II. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen

Za uresničevanje načela varstva javnega interesa in varstva
pravic predlog zakona vključuje t.i. preventivne ukrepe
inšpektorjev. Tako inšpekcije s ciljem preventivnega ukrepanja
odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij,
preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih
ter o posledicah kršitev predpisov ter na druge načine delujejo v
smislu osveščanja javnosti.

Ta zakon ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora,
organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev,
pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora,
inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z
inšpekcijskim nadzorom.

Za povečanje učinkovitosti dela inšpektorjev vsebuje predlog
zakona tudi določbo, da v primeru, če inšpektor pri opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega
predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga
inšpekcija lahko sam ugotovi dejansko stanje ter o svojih
ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga skupaj s predlogom za
ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji. Na ta način bo lahko
pristojna inšpekcija ukrepala tudi na podlagi ustrezno ugotovljenih
dejstev s strani drugega inšpektorja, s tem pa bo postopek
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Finančne in druge posledice

Inšpekcijski nadzor
2. člen
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma
spoštovanjem zakonov in drugih predpisov.
Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
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Inšpekcije so lahko organizirane kot:
- inšpektorati, ki so organi v sestavi ministrstev,
- notranje organizacijske enote v ministrstvih,
notranje organizacijske enote v inšpektoratih ali v drugih
organih v sestavi ministrstev.

Uporaba zakona
3. člen
Za inšpekcije, katerih delovanje urejajo posebni zakoni, se ta
zakon uporablja samo glede tistih vprašanj, ki niso urejena s
posebnimi zakoni.

Inšpekcije delujejo tudi v okviru nosilcev javnih pooblastil, če
poseben zakon tako določa.

Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena s tem
zakonom ali s posebnim zakonom iz prejšnjega odstavka, se
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

Vodenje inšpekcije
9. člen

Ta zakon se uporablja tudi za inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo
organi lokalnih skupnosti, kolikor ni z zakonom, ki ureja lokalno
samoupravo, ali z drugim zakonom določeno drugače.

Inšpektorat in inšpekcijo, ki je organizirana kot notranja
organizacijska enota ministrstva ali organa v sestavi ministrstva,
vodi in predstavlja glavni inšpektor.

II. NAČELA

Če je v inšpektoratu organiziranih več inšpekcij, vodi delo
posamezne inšpekcije ne glede na določbe prejšnjega odstavka
vodja inšpekcije.

Načelo samostojnosti
4. člen
Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru
svojih pooblastil samostojni.

,

Glavni inšpektor organizira in koordinira delo inšpektorjev ter v
okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in učinkovitost
dela inšpekcije.

Načelo varstva javnega interesa in varstva
zasebnih interesov
5. člen

Glavni inšpektor pripravi letni načrt dela ter letno poročilo o delu
inšpekcije. Letno poročilo o delu inšpekcije glavni inšpektor predloži
v mnenje Inšpekcijskemu svetu. Minister, pristojen za delovno
področje inšpekcije, po obravnavi na Inšpekcijskem svetu predloži
letni načrt oziroma letno poročilo in mnenje Inšpekcijskega sveta
o letnem načrtu oziroma poročilu Vladi Republike Slovenije (v
nadaljevanju: vlada) najkasneje do 15. marca posameznega leta.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom
varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb.
Načelo javnosti
6. člen
Inšpektorji obveščajo javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če
je to potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb,
ter v primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja
pravnega reda oziroma njihovih odločb.

Koordinacija delovanja inšpekcij
11. člen
Za medsebojno koordinacijo dela različnih inšpekcij se ustanovi
Inšpekcijski svet Republike Slovenije (v nadaljevanju: Inšpekcijski
svet) kot stalno medresorsko delovno delo.

Načelo sorazmernosti
7. člen

Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji. Člani
Inšpekcijskega sveta so lahko tudi funkcionarji, ki jih določi vlada.

Inšpektorji morajo opravljati svoje naloge tako, da pri izvrševanju
svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v
obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega
nadzora.

Inšpekcijski svet usklajuje načrte dela inšpekcij, načrtuje skupno
izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij ter
odloča o oblikovanju skupin inšpektorjev pri skupnem izvajanju
nalog ter o načinu njihovega dela. Inšpekcijski svet tudi obravnava
skupna vprašanja, povezana s problemi pri delovanju inšpekcij,
in o tem obvešča vlado.

Pri izbiri ukrepov inšpektor ob upoštevanju teže kršitve izreče
ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši, če je s tem dosežen namen
predpisa.
Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti mora inšpektor
upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in
okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična
ali pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor (v
nadaljevanju: zavezanec), ob dolžni skrbnosti odpravi
nepravilnosti.
III.

Pristojnost glavnega inšpektorja
10. člen

Vprašanja, povezana z delom Inšpekcijskega sveta, se uredijo v
poslovniku, ki ga sprejme Inšpekcijski svet z večino glasov vseh
članov.
IV.

POLOŽAJ, PRAVICE IN DOLŽNOSTI
INŠPEKTORJEV

ORGANIZACIJA
Pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
12. člen

Organizacija inšpekcij
8. člen

Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, je
lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki ima:
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
najmanj pet let delovnih izkušenj,

Inšpektorji delujejo v okviru inšpekcij, ki se organizirajo za
posamezno upravno področje.

poročevalec, št. 54
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko za inšpektorja
imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

Inšpektor, proti kateremu je uveden disciplinski postopek zaradi
hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti v zvezi z
opravljanjem nalog inšpekcijskega nadzorstva, ne sme do
pravnomočnosti odločbe o disciplinski odgovornosti opravljati nalog
inšpekcijskega nadzora.

Inšpektor iz prejšnjega odstavka mora opraviti strokovni izpit za
inšpektorja v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.

VI. POOBLASTILA INŠPEKTORJA

-

strokovni izpit za inšpektorja.

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, ne sme izdajati
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.

Opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
18. člen

Razrešitev v primeru, da inšpektor strokovnega izpita
ne opravi
13. člen

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora,
vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem
postopku.

Inšpektor se razreši, če v predpisanem roku ne opravi
strokovnega izpita.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se
izkazuje s službeno izkaznico in značko. Izkaznico in značko
izda predstojnik upravnega organa.

Z dnem razrešitve inšpektorju se inšpektor premesti na drugo
delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in
zmožnostim in za katero ni določeno izvrševanje inšpekcijskih
pooblastil; če takega delovnega mesta v organu ni, inšpektorju
preneha delovno razmerje.

Splošno obliko izkaznice in značke ter postopek za njuno izdajo
predpiše minister, pristojen za upravo, če poseben zakon ne
določa drugače.
Pooblastila inšpektorja
19. člen

Varovanje položaja inšpektorja
14. člen

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri
fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor,
pravico:

Inšpektorja se ne sme zaradi delovnih potreb brez njegovega
soglasja premestiti na drugo delovno mesto, za katero ni določeno
izvrševanje inšpekcijskih pooblastil.

-

Omejitev opravljanja dejavnosti
15. člen
Inšpektor ne sme opravljati dejavnosti oziroma ne sme opravljati
dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja
naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno ali
pedagoško delo.
-

Varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira
16. člen
Inšpektor mora varovati tajnost, s katero se seznani pri opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzora. Dolžnost varovanja tajnosti traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.

-

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih
informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

-

Posebne odgovornosti inšpektorjev
17. člen
Inšpektor je posebej odgovoren:

-

-

-

-

če pri opravljanju nalog nadzora opusti izvršitev nalog oziroma
ne sprejme ustreznih ukrepov, ki jih je skladno z zakonom
dolžan izvršiti oziroma sprejeti;
če ne poda prijave oziroma ne obvesti pristojnih organov o
kršitvah zakonov ali drugih predpisov, ki jih je ugotovil pri
izvrševanju nalog inšpekcijskega nadzora,
če opravlja dejavnost oziroma dela iz prvega odstavka 15.
člena tega zakona.

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko Inšpektor za
največ petnajst dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za
obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni,
da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in
če s tem ne ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe. O odvzemu
dokumentacije izda inšpektor potrdilo. Dokumentacije državnih
organov, ki je določena kot tajna, inšpektor ne sme odvzeti.

Kršitve posebnih odgovornosti so hujše kršitve delovnih
obveznosti in dolžnosti, za katere se lahko izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.
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pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna
sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige,
pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in
dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov,
pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo
in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove
pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko
obliko,
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz
uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na
zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega
nadzora,
brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih
vzorcev,
brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe
preiskav,
fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov
osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge
predmete iz prve alineje,
reproducirati listine, avdiovizuelne zapise in druge dokumente,
zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje
dokazov,
opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzora.
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Vlada lahko z uredbo podrobneje uredi način izvrševanja pooblastil
inšpektorjev.

Sodišče dovoli ogled prostorov iz prejšnjega odstavka, kadar
obstaja verjetnost, da zavezanec v posameznih prostorih v
stanovanju opravlja nedovoljeno dejavnost oziroma da opravlja
dejavnost v nasprotju s predpisi ter v primeru, da obstajajo razlogi
za sum, da zavezanec v stanovanju hrani predmete, živali ali
druge stvari, kar bi bilo v nasprotju s predpisi, katerih izvrševanje
nadzoruje inšpekcija.

Vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca
20. člen
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez
dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne
glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k opremi in
napravam iz prejšnjega člena, če z zakonom ni drugače določeno.

Pri pregledu stanovanjskega prostora v skladu s prejšnjim
odstavkom morata biti navzoči dve polnoletni osebi kot priči.
Pregled stanovanjskega prostora je omejen na del stanovanjskega
prostora, ki ga je treba pregledati za dosego namena
inšpekcijskega nadzora.

Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča,
odkloni vstop v stanovanjske prostore.
Če zavezanec brez upravičenih razlogov (drugi odstavek tega
člena) ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost
opravlja, ima inšpektor pravico nasilno vstopiti v prostor ob pomoči
policije. Stroške nasilnega vstopa nosi zavezanec.

Nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
23. člen
Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora.

Vstop v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo
zavezancu
21. člen

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko
zahteva pomoč policije.

Lastnik ali posestnik poslovnih, proizvodnih ali drugih prostorov
in zemljišča, ki jih je v okviru postopka inšpekcijskega nadzora
potrebno ogledati, ker obstaja utemeljen sum, da zavezanec v
njih opravlja dejavnosti ali da se tam nahajajo stvari zavezanca,
ki so predmet inšpekcijskega nadzora, mora dopustiti, da se
opravi ogled.

Policisti nudijo pomoč inšpektorjem skladno z določbami Zakona
o policiji (Uradni list RS, št. 48/98), pri čemer mora inšpektor
zahtevo za pomoč podati pisno najkasneje en dan pred opravo
naloge, pri kateri pričakuje fizični odpor. V primeru, da inšpektor
pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor
mu policija nemudoma nudi pomoč tudi na podlagi njegove ustne
zahteve.

Oseba iz prejšnjega odstavka sme odkloniti ogled v primeru,
-

da gre za stanovanjske prostore,
da bi z ogledom spravila sebe v hudo sramoto, občutno
premoženjsko škodo ali v kazenski pregon,
da bi z ogledom prekršila dolžnost ali pravico varovati
poslovno, poklicno, umetniško ali znanstveno tajnost, ali
v drugih primerih, pri katerih bi z ogledom bila kršena dolžnost,
da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je izvedela kot duhovnik,
odvetnik, zdravnik oziroma pri opravljanju drugega poklica ali
dejavnosti, ki vsebuje enako obveznost.

VII. POSTOPEK PRI OPRAVLJANJU NALOG
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Stranke v postopku
24. člen
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo
obvestiti o svojih ukrepih. Inšpektor mora obravnavati tudi prijave,
ki niso vložene kot vloge v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek.

Če oseba iz prvega odstavka tega člena brez opravičenih
razlogov ne dovoli ogleda, se zoper njo lahko uporabijo enaki
ukrepi, kot zoper pričo, ki noče pričati, če pa kljub temu ne dovoli
ogleda, se lahko ogled opravi tudi proti njeni volji.

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec.
Vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja
stranke.

Če oseba iz prvega odstavka tega člena brez opravičenih
razlogov ne dovoli ogleda ali te osebe ni mogoče najti, pa obstaja
nevarnost, da bi bili dokazi, ki se predvidoma nahajajo v prostorih
iz prvega odstavka tega člena uničeni ali odtujeni, preden bi bilo
mogoče opraviti ogled teh prostorov, lahko inšpektor te prostore
zapečati do oprave ogleda, vendar največ za 7 dni oziroma do
trenutka, ko se ta oseba najde. O tem izda inšpektor poseben
sklep.

Pooblastilo za opravljanje posameznih
dejanj v postopku
25. člen
Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih
zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za
odločitev, lahko po pooblastilu glavnega inšpektorja opravljajo
tudi druge uradne osebe, zaposlene v inšpekciji.

Pregled stanovanjskih prostorov zavezanca
22. člen

Uradne osebe iz prejšnjega odstavka nimajo inšpekcijskih
pooblastil in tudi ne morejo izdajati odločb in sklepov, s katerimi se
ustavi postopek.

Če mora inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec
opravlja obrtno ali drugo dejavnost, pa temu zavezanec
nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo
pristojnega sodišča.
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Opravljanje strokovnih del v inšpekcijskih zadevah
26. člen

Odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo inšpektorja
in v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s
predmetom nadzora.

Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko
opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki,
kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev
postopka.

Če je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
ter zavezancu določil rok za njihovo odpravo, mora zavezanec o
odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja.

Odvzem pooblastila za vodenje postopka
27. člen

Pritožba zoper odločbo inšpektorja
30. člen

Glavni inšpektor lahko odvzame pooblastilo za vodenje že
začetega postopka inšpektorju in zadevo dodeli drugemu
inšpektorju ali sam prevzame vodenje postopka le

Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če
s posebnim zakonom ni drugače določeno.

-

Pri odločanju o pritožbi lahko pritožbeni organ odloči, da se zadrži
izvršitev odločbe inšpektorja do izdaje odločbe na drugi stopnji.

v primeru, da je podan izločitveni razlog po zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek, in
v primeru, ko je uveden disciplinski postopek zoper
inšpektorja.

Stroški inšpekcijskega postopka
31. člen
Stroške inšpekcijskega postopka, ki so bili nujni za ugotovitev
dejstev, ki dokazujejo, da je zavezanec kršil zakon ali drug
predpis, trpi zavezanec.

Ustavitev postopka
28. člen
V primeru, da je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno,
da zavezanec ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa,
inšpektor ustavi postopek s sklepom. V obrazložitvi sklepa
inšpektor navede obseg opravljenega nadzora in razloge za
ustavitev postopka.

Če se inšpekcijski postopek ustavi v skladu s prvim odstavkom
28. člena tega zakona, trpi stroške inšpekcijskega postopka organ. Organ tipi tudi stroške dejanj oziroma opravil v inšpekcijskem
postopku, ki se nanašajo na tisti del nadzora, pri katerem niso
bile ugotovljene nepravilnosti.

V obrazložitvi odločbe, s katero inšpektor naloži zavezancu
določene ukrepe, se navede tudi obseg opravljenega nadzora in
ugotovitve, v katerih delih nadzora je inšpektor ugotovil, da
zavezanec ni kršil predpisov.

Če je bil inšpekcijski postopek izveden na podlagi prijave, ki jo je
prijavitelj podal iz nagajivosti, trpi stroške postopka iz prejšnjega
odstavka prijavitelj.

Zavezanec ima pravico ravnati v skladu z obrazložitvijo sklepa
oziroma odločbe iz prvega in drugega odstavka tega člena.

VIII. UKREPI INŠPEKTORJEV
Ukrepi inšpektorjev
32. člen

Pravice in dolžnosti zavezanca v postopku
inšpekcijskega nadzora
29. člen

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi,
da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega
izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

Zavezanec, njegov zakoniti ali statutarni zastopnik, pooblaščenec
in odgovorna oseba zavezanca lahko prisostvujejo opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzora, razen v primeru, ko inšpektor
oceni, da bi njihova prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega
nadzora; o tem izda inšpektor poseben sklep.

-

V primeru, da pri postopku inšpekcijskega nadzora nad
zavezancem, ki je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik,
ni prisoten sam samostojni podjetnik oziroma zakoniti zastopnik,
statutarni zastopnik ali pooblaščenec zavezanca, lahko inšpektor
opravi vsa dejanja v postopku in izvede vse dokaze, ne da bi bila
pri tem potrebna navzočnost zastopnika oziroma pooblaščenca
zavezanca.

-

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu
organu predlaga njen odvzem.

Če ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor v primeru iz
prejšnjega odstavka tega člena pred izdajo odločbe določi rok, ki
ne sme biti krajši od 48 ur, v katerem se lahko zavezanec pisno
ali ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. Vabilo se
zavezancu v tem primeru vroči tako, da se ga izroči kateremu od
zaposlenih oziroma, če to ni mogoče, pusti v objektu. Po preteku
tega roka inšpektor izda odločbo, ne da bi bilo potrebno dodatno
zaslišanje stranke.
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odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v
roku, ki ga sam določi,
predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
izreči kazen za prekršek, ki se izterja na kraju samem, če
tako določa poseben zakon,
podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

V primeru, da inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa oziroma
akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi
dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga
skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji.
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V odločbi iz prvega odstavka tega člena mora biti navedeno tudi
opozorilo, da bodo v primeru nespoštovanja te odločbe izrečeni
ukrepi iz drugega odstavka tega člena.

Preventivni ukrepi inšpektorjev ter opozorila
33. člen
Inšpekcije s ciljem preventivnega ukrepanja:
-

V primeru, ko inšpektor ugotovi nepravilnosti in z odločbo odredi
ukrepe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne smejo
za zavezanca opravljati del, ki bi pomenila nadaljevanje kršitev
oziroma bi bila v nasprotju z odrejenimi ukrepi; inšpektorje dolžan
poskrbeti, da so tretje osebe na ustrezen način obveščene o
ugotovljenih nepravilnostih.

odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in
institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije,
preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih
ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov,
na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora odkrije
nepravilnosti in oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo
zadosten ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na
nepravilnosti ter na njihove posledice in določi rok za njihovo
odpravo.

Ukrepi za varovanje pravic drugih oseb
36. člen
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi,
da je zavezanec storil kršitev zakona ali drugih predpisov, ki
posega v pravice ali pravne koristi drugih pravnih oziroma fizičnih
oseb, je dolžan odrediti oziroma omogočiti, da se te osebe na
primeren način seznanijo z njegovimi ugotovitvami in izrečenimi
ukrepi.

Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo
pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso
odpravljene v določenem roku, izreče inšpektor druge ukrepe v
skladu z zakonom.

Za izpolnitev svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko
inšpektor objavi oziroma odredi objavo svoje odločbe ali njenega
povzetka za določen čas na vidnem mestu v poslovnih prostorih
zavezanca, na vhodu v te poslovne prostore, v javnih glasilih ali
na drug primeren način. Stroške objave krije zavezanec.

Posebni ukrepi inšpektorjev
34. člen
Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z
odločbo začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove
opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s
kršitvami nastali.

IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
Odškodninska odgovornost države
37. člen

Inšpektor začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove
opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s
kršitvami nastali, ne da bi prej določil rok za odpravo nepravilnosti,
če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem
oziroma življenjskem okolju in na premoženju.

Republika Slovenija odgovarja za materialno škodo, ki je bila
zavezancu ali drugi osebi povzročena s protizakonitim dejanjem
ali opustitvijo inšpektorja pri izvajanju nalog inšpekcijskega
nadzora.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima Republika Slovenija nasproti
inšpektorju regresni zahtevek, če je bila škoda povzročena
naklepno ali iz hude malomarnosti.

Inšpektor lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s
kršitvami nastali, tudi v primeru, ko ugotovi, da kljub izdani odločbi
zavezanec ponovi kršitev,

V primeru, da je zavezancu ali tretji osebi nastala materialna
škoda zaradi kaznivega dejanja inšpektorja, lahko zavezanec ali
tretja oseba zahtevata povračilo tudi neposredno od inšpektorja.

V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim
organom.

X.

Ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti
35. člen

38. člen
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:

Inšpektor, ki v skladu s prvim in drugim odstavkom prejšnjega
člena prepove opravljanje dejavnosti, ima pravico odrediti
zapečatenje poslovnih ali proizvodnih prostorov, objektove, ali
druge prostore, v katerih se opravlja dejavnost oziroma delovna
sredstva, naprav in opreme, s katero se opravlja dejavnost.
V primeru, da zavezanec ne spoštuje odločbe o prepovedi
opravljanja dejavnosti, izdane v skladu s prvim in drugim
odstavkom prejšnjega člena, lahko inšpektor z odločbo naloži
podjetjem, ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode,
plina ter za telekomunikacijske zveze, da zavezancu v roku 3 dni
ustavijo njihovo dobavo, oziroma, da zavezancu prekinejo
telekomunikacijske zveze. Ta ukrep mora biti izveden tako, da ne
povzroči neposredne škode na delovnih sredstvih ali izdelkih.
Odločba se vroči tudi zavezancu.
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ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, objekte ali k
napravam (20. člen);
ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja nalog
inšpekcijskega nadzora (23. člen);
na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor ne da
pisnega pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora (29.
člen);
ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je določil inšpektor
(33. člen);
ne objavi odločbe inšpektorja ali njenega povzetka v nasprotju
z odredbo inšpektorja (36. člen);
poškoduje, odstrani ali prikrije odločbo inšpektorja ali njenega
povzetka, ki je javno objavljena (36. člen);
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Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

42. člen
Inšpekcijski svet se konstituira v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona.

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
ustanovljena na podlagi Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000), nadaljuje z
delom v okviru Inšpekcijskega sveta v skladu z njegovim
poslovnikom.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

43. člen

39. člen

Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki
poda inšpekciji prijavo iz nagajivosti.

44. člen
40. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji morajo biti usklajeni z
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.

Če je s posebnim zakonom, ki ureja pristojnosti posamezne
inšpekcije, kot prekršek določeno isto dejanje, kot je navedeno v
38. in 39. členu tega zakona, izrekajo inšpektorji kazni za prekrške
v skladu z določbami posebnega zakona.

45. člen
Z dnem, ko prične veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 83.
do 98. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95odločba US).

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Osebam, ki so opravile izpite, ki so bili predpisani za opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora pred uveljavitvijo tega zakona, se
prizna izpolnjevanje tega pogoja tudi po določilih tega zakona.
Inšpektor, ki tega izpita ni opravil, mora opraviti strokovni izpit za
inšpektorja v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona, drugače
se ga razreši v skladu s 13. členom tega zakona.

22. junij2001

46. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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to potrebno za zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma
njihovih odločb. Na ta način je omogočen neposredni stik med
delovanjem inšpekcij ter interesom javnosti, da je o kršitvah njihovih
pravic oziroma pravnega reda tudi obveščena. To načelo
dopolnjuje načelo varstva zasebnih interesov, skupaj pa
omogočata uveljavitev sodobnih standardov odprtosti delovanja
uprave.

Zakon ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo
inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila
inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske
ukrepe, in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom
(1. člen). Predlog zakona opredeljuje tudi pojem inšpekcijskega
nadzora: inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma
spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ki ga izvršujejo
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi (2. člen). Z izvajanjem predpisov je mišljeno aktivno
ravnanje, s spoštovanjem predpisov pa vzdrževanje ravnanj, ki
bi pomenila kršitev predpisov.
Med splošnimi določbami predlog zakona ureja tudi razmerje med
tem zakonom in področnimi zakoni (leges speciales), ki tudi urejajo
inšpekcijski nadzor. Tako se za inšpekcije, katerih delovanje
urejajo posebni zakoni, ta zakon uporablja samo glede tistih
vprašanj, ki niso urejena s temi posebnimi zakoni. Zakon se
uporablja tudi za inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo organi lokalnih
skupnosti - vsebina (področja) tega nadzora pa mora opredeliti
področna zakonodaja oziroma na njeni podlagi sprejeti predpisi
lokalnih skupnosti (3. člen). Morebitne posebnosti inšpekcije
lokalnih skupnosti bo lahko določil tudi zakon o lokalni samoupravi.

Predlog zakona predvideva tudi načelo sorazmernosti pri
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, ki je še posebej
pomembno zaradi represivne narave delovanja in ukrepanja
inšpektorjev. Inšpektorji opravljajo svoje naloge tako, da pri
izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in
fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega
inšpekcijskega nadzora. Inšpektorji morajo izmed ukrepov, s
katerimi se lahko doseže namen predpisa, izreči tistega, ki je za
zavezanca ugodnejši. Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti
mora inšpektor upoštevati različne okoliščine, ki so v
posameznem primeru pomembne, tako npr. težo kršitve, njene
posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je odvisno, v
kolikšnem času lahko fizična ali pravna oseba, pri kateri inšpektor
opravlja nadzor, ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti, saj je
lahko ukrepanje inšpektorjev z določitvijo prekratkega roka lahko
nesorazmerno obremenjujoče za zavezanca.

II.

III.

NAČELA

Predlog zakona ohranja načelo samostojnosti delovanja
inšpektorjev. Tako so inšpektorji pri opravljanju nalog nadzora
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov v okviru svojih
pooblastil samostojni (4. člen). To pomeni, da samostojno
ugotavljajo kršitve pravnega reda in izdajajo odločbe v upravni
stvari. Pri tem niso vezani na navodila drugih organov, kako naj
odločijo v posamezni stvari. Tovrstni položaj inšpektorjev omogoča
nepristransko in učinkovito Izvrševanje njihovih pooblastil, ki
prispeva k vzdrževanju pravnega reda v Republiki Sloveniji.

Organizacija inšpekcij ostaja v okvirjih sedanje ureditve. Inšpekcije
(s tem izrazom je poimenovana organizacijska oblika, ki pokriva
posamezno področje inšpekcijskega nadzora) so organizirane
kot inšpektorati (organi v sestavi ministrstva) ali kot organizacijske
enote. Inšpektorat in inšpekcijo, ki je organizirana kot notranja
organizacijska enota v ministrstvu, vodi in predstavlja glavni
inšpektor (9. člen). V enem inšpektoratu je lahko povezanih več
inšpekcij (več področij inšpekcijskega nadzora, npr. varstvo
okolja, urejanje prostora, geodetska dejavnost...). V tem primeru
posamezne inšpekcije (notranje organizacijske enote) vodijo vodje
inšpekcij.

Ob načelu samostojnosti je predlog zakona predvidel tudi načelo
varstva javnega interesa, ki je dopolnjeno z načelom varstva
zasebnih interesov (5. člen). Inšpektorji kot klasični represivni
upravni organi opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z
namenom varovanja javnega interesa, ki je izražen v zakonih in
drugih predpisih. Seveda pa delovanje inšpektorjev na področju
nadzorovanja zakonitosti delovanja naslovnikov pravnih norm ni
samo sebi namen, temveč služi tudi varovanju zasebnih interesov,
ki bi bili lahko s kršitvijo zakona in drugih predpisov prizadeti. V
ilustracijo je mogoče navesti primer, da pristojni inšpektor ugotovi
kršitve glede neoporečnosti živil, ki so hranjena v nasprotju s
predpisi. To seveda pomeni, da je bil z sankcioniranjem kršitve
zakona varovan javni interes, vendar pa je bila s tem hkrati
varovana tudi pravica konkretnih kupcev v navedenem podjetju
do zdrave prehrane. Kot konkretizacija tega načela tako služi
določba zakona, da inšpektor svojo odločbo ali njen povzetek
objavi na vidnem mestu v poslovnih prostorih zavezanca, s tem
pa so tudi osebe, ki so tovrstne prehrambene artikle kupile,
opozorjene na njihovo oporečnost in jih ne zaužijejo.

Predlog zakona uvaja tudi novost, da so poleg klasičnih inšpekcij
znotraj organov državne uprave in lokalne samouprave inšpekcije
lahko oblikovane tudi znotraj nosilcev javnih pooblastil, kadar bi
bilo to organizacijsko in funkcionalno smiselno - skladno z rešitvijo,
ki jo že vsebuje predlog Zakona o javnih agencijah. Seveda je za
delovanje inšpekcij v navedenih primerih zaradi represivne narave
te funkcije potrebna izrecna zakonska podlaga, ki bo navedena v
posebnih področnih zakonih.
Glavni inšpektor organizira in koordinira delo inšpektorjev ter v
okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in učinkovitost
dela inšpekcije (10. člen). Glavni inšpektor kot vodja organa v
sestavi bo imel po novem zakonu o javnih uslužbencih status
uradnika in ne političnega funkcionarja.
Za zagotavljanje preglednega in načrtnega delovanja inšpekcij
predlog zakona določa, da glavni inšpektor pripravi letni načrt
dela ter letno poročilo o delu inšpekcije. Letno poročilo o delu
inšpekcije glavni inšpektor predloži v mnenje Inšpekcijskemu
svetu. Minister, pristojen za delovno področje inšpekcije, predloži
letni načrt oziroma letno poročilo Vladi Republike Slovenije (v
nadaljevanju: vlada) najkasneje do 15. marca posameznega leta.

Novo načelo pri delovanju inšpekcij je načelo javnosti (6. člen). V
skladu s tem načelom inšpektorji obveščajo javnost o svojih
ugotovitvah ter ukrepih, v primerih, kadar je to potrebno da se
zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb ter v primerih, kadar je
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zakonom dolžan izvršiti oziroma sprejeti:
če ne poda prijave oziroma ne obvesti pristojnih organov o
kršitvah zakonov ali drugih predpisov, ki jih je ugotovil pri
izvrševanju nalog inšpekcijskega nadzora,
če tako določa poseben zakon.

Inšpekcijski svet (11. člen) bo predstavljal mehanizem usklajevanja
delovanja inšpekcij. Predlog zakona predvideva vključitev
predstavnika vlade v delo inšpekcijskega sveta, kar bi lahko
olajšalo tudi komunikacijo med posameznimi inšpekcijami in vlado.
Predstavnik vlade bo lahko minister ali državni sekretar (npr.
državni sekretar pri predsedniku vlade). S formaliziranjem
medsebojnega delovanja je predvideno uspešnejše načrtovanje
in izvajanje skupnih akcij pri inšpekcijskih pregledih, pri katerih je
potrebno nadzorstvo večjega števila inšpektorjev. Vprašanja,
povezana z delom Inšpekcijskega sveta, se uredijo v poslovniku,
ki ga sprejme svet z večino glasov vseh članov.
IV.

Za kršitve posebnih odgovornosti se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja, saj gre za bistven poseg v
delovanje posamezne inšpekcije. Pri tem kaže poudariti dejstvo,
da so med temi kršitvami predvsem dejanja, ki lahko pomenijo
kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
Inšpektor, ki je v disciplinskem postopku zaradi hujše kršitve
delovnih obveznosti, ne sme do pravnomočnosti odločbe o
disciplinski odgovornosti opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.

POLOŽAJ INŠPEKTORJEV

Za zagotovitev strokovnosti pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora predlog zakona posebej določa pogoje za opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora (12. člen). Če ni s predpisi o
posamezni inšpekciji dnjgače določeno, mora imeti inšpektor:
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
najmanj pet let delovnih izkušenj,
strokovni izpit za inšpektorja.

VI.

Tako kot v sedanji ureditvi inšpektor tudi v skladu s predlogom
zakona samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja
odločbe in sklepe v upravnem ali drugem predpisanem postopku
in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen (18. člen).
Predlog zakona vsebuje tudi nekoliko dopolnjen seznam pooblastil,
ki so v neposredni povezavi z opravljanjem nalog inšpektorja in ki
mu omogočajo učinkovito izvrševanje nalog inšpekcijskega
nadzora. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima
inšpektor pravico (19. členk

Za inšpektorja je lahko imenovan tudi posameznik, ki nima
strokovnega izpita, vendar mora ta izpit opraviti v enem letu od
imenovanja, sicer se razreši naziva in premesti na drugo delovno
mesto oziroma mu delovno razmerje preneha (13. člen). Inšpektor,
ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja
dejanja v postopku pred izdajo odločbe.

-

Nekoliko nenavadna določba Zakona o upravi, da imajo inšpektorji
trajen mandat, je preoblikovana v ustreznejšo formulacijo, da se
inšpektorja ne more zaradi delovnih potreb brez njegovega
soglasja premestiti na drugo delovno mesto, za katero ni določeno
izvrševanje inšpekcijskih pooblastil (14. člen). Na položaj
inšpektorja se nanaša tudi določba 27. člena, ki omejuje možnost
glavnega inšpektorja, da inšpektorju odvzame primer. To lahko
stori le, če so podani izločitveni razlogi, in v primeru, ko je zoper
inšpektorja uveden disciplinski postopek (npr. zaradi nevestnega
dela).
V.

•

•
-

PRAVICE IN DOLŽNOSTI INŠPEKTORJEV

Za zagotavljanje strokovnosti in nepristranskosti dela inšpektorjev
predlog zakona ureja omejitve pri opravljanju drugega dela oziroma
dejavnosti (15. člen). Inšpektor ne sme, poleg del, ki niso združljiva
z deli v državnem organu opravljati dejavnosti oziroma dela za
drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge
inšpekcijskega nadzora, razen kadar gre za znanstveno in
pedagoško delo. Opravljanje navedenih del je hujša kršitev delovnih
obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.

-

V skladu s predlogom zakona mora inšpektor varovati tajnost, s
katero se seznani pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora.
Dolžnost varovanja tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega
razmerja inšpektorja. Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira
prijave oziroma glede na naravo vsebine tajnost drugih vlog (16.
člen)

-

pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna
sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige,
pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in
dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov,
pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo
in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove
pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko
obliko,
zaslišali stranke in priče v upravnem postopku,
pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz
uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na
zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega
nadzora,
brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih
vzorcev,
brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe
preiskav,
fotografirati aH posneti na drug nosilec vizualnih podatkov
osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge
predmete iz prve alineje,
reproducirati listine, avdiovizuelne zapise in druge dokumente,
zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje
dokazov,
opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzora.

Vlada lahko z uredbo podrobneje uredi način izvrševanja pooblastil
inšpektorjev, če bi se poenotenje prakse v določenih primerih
pokazalo kot potrebno.

Ob že uveljavljenih dolžnostih inšpektorjev, ki se nanašajo na
varovanje poslovne in druge tajnosti ter nezdružljivost njihovega
delovnega razmerja z določenimi deli oziroma dejavnostmi, je v
zakonu poudarjena njihova posebna odgovornost, ki izhaja iz
njihovih osebnih pooblastil. Tako je inšpektor posebej odgovoren
(17. člen):

Inšpektor ima tudi pravico brez predhodnega obvestila ter brez
dovoljenja zavezanca ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore
in objekte ter k opremi in napravam, če z zakonom ni drugače
določeno (20. člen). Zavezanec lahko inšpektorju brez odločbe
pristojnega sodnika odkloni vstop v stanovanjske prostore. Če
zavezanec ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se
dejavnost opravlja (torej ne v stanovanjske prostore), ima

če pri opravljanju nalog nadzora ne opusti izvršitev nalog
oziroma ne sprejme ustreznih ukrepov, katere je skladno z
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inšpektor pravico nasilno vstopiti v prostor ob pomoči policije.
Stroške nasilnega vstopa nosi zavezanec.

pisno najkasneje 1 dan pred opravo naloge, pri kateri pričakuje
fizični odpor. V primeru, da inšpektor pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor, mu policija
nemudoma nudi pomoč tudi na podlagi njegove ustne zahteve
(23. člen).

V primeru, da bi se pokazala potreba pregledati tudi prostore ali
zemljišča, ki so v lasti druge osebe, pa jih je v okviru postopka
inšpekcijskega nadzora potrebno ogledati, ker obstaja utemeljen
sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnosti ali da se tam nahajajo
stvari zavezanca, ki so predmet inšpekcijskega nadzora, mora
tudi ta druga oseba dopustiti, da se opravi ogled teh prostorov,
zemljišč ali stvari (21. člena). Na ta način se izognemo primeru,
da se npr. predmeti oziroma naprave, s katerimi se opravlja kršitev
ne nahajajo v delovnem prostoru zavezanca, temveč v sosednjem
skladišču, ki pa je v najemu s strani neke tretje osebe, inšpektor
pa nima pooblastila, da si te prostore ogleda - kar pomeni veliko
verjetnost izogibanja uveljavljanju odgovornosti zaradi kršitve
predpisov.

VII. POSTOPEK PRI OPRAVLJANJU NALOG
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Zaradi posebne narave dela inšpektorjev vsebuje predlog zakona
nekatere posebne postopkovne določbe za opravljanje nalog.
Inšpektorji morajo pri svojem delovanju ravnati v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem postopku, določila tega zakona
pa urejajo samo tista vprašanja, ki se od sistemske ureditve
upravnega postopka pri delu inšpektorjev razlikujejo.
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo
obvestiti o svojih ukrepih (24. člen). V postopku inšpektorja ima
položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagatelj pobude, prijave,
sporočila ali druge vloge nima položaja stranke, saj je delovanje
inšpektorjev usmerjeno neposredno na ugotavljanje kršitev s
strani posamezne pravne ali fizične osebe ter posledično
sankcioniranje in vzpostavitev zakonitega stanja. V tem postopku
torej ne morejo sodelovati druge osebe, ki imajo za uveljavljanje
svojih pravic na voljo druge postopke pred sodišči in upravnimi
organi, saj bi na ta način odločanje inšpektorja postalo razsojanje
v sporih in priznavanje pravic različnim osebam, kar bi bistveno
ohromilo delovanje dela inšpektorjev.

Tudi ta tretja oseba sme odkloniti ogled v določenih opravičenih
primerih, ki so navedeni v predlogu zakona:
■ da gre za stanovanjske prostore,
da bi z ogledom spravila sebe v hudo sramoto, občutno
premoženjsko škodo ali v kazenski pregon,
- da bi z ogledom prekršila dolžnost ali pravico varovati
poslovno, poklicno, umetniško ali znanstveno tajnost in
v drugih primerih, pri katerih bi z ogledom bila kršena dolžnost,
da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je izvedela kot duhovnik,
odvetnik, zdravnik oziroma pri opravljanju drugega poklica ali
dejavnosti, ki vsebuje enako obveznost.
Če ta oseba brez opravičenih razlogov ne dovoli ogleda, se zoper
njo lahko uporabijo enaki ukrepi, kot zoper pričo, ki noče pričati
(torej denarna kazen), če pa kljub temu ne dovoli ogleda, se
lahko ogled opravi tudi proti njeni volji.

Zaradi razbremenitve dela inšpektorjev predlog zakona določa,
da lahko posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v
inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin,
pomembnih za odločitev, opravljajo tudi druge uradne osebe. Te
uradne osebe seveda ne morejo izdajati odločb in takih sklepov,
s katerimi se onemogoči nadaljnji postopek, kajti ta pooblastila so
pridržana inšpektorju samemu (25. člen). Te uradne osebe tudi
nimajo drugih inšpekcijskih pooblastil.

Če obstaja nevarnost, da bi bili dokazi, ki se predvidoma nahajajo
v prostorih te tretje osebe uničeni ali odtujeni še preden bi bilo
mogoče opraviti ogled teh prostorov, ta oseba pa brez opravičljivih
razlogov ne dovoli ogleda ali je nedosegljiva in na podlagi tega ni
mogoče izpeljati postopka ogleda, lahko inšpektor te prostore
zapečati do oprave ogleda, vendar največ za 7 dni oziroma do
trenutka, ko se ta oseba najde. O tem izda inšpektor poseben
sklep.

Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah (izvedensko
delo, preizkusi in podobno) lahko opravljajo specializirane
organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z
javnim interesom ali interesi udeležencev postopka (26. člen).

Zaradi ustavne določbe o nedotakljivosti stanovanja predlog
zakona vsebuje posebno določbo, da mora inšpektor, ki bi želel
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec
opravlja obrtno in drugo dovoljeno dejavnost, za pregled teh
prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča, če zavezanec
tovrstnemu pregledu nasprotuje. Pri pregledu morata biti navzoči
dve priči, pregleda pa se lahko samo tisti del, ki je namenjen
opravljanju dejavnosti (22. člen). Sodišče dovoli ogled prostorov
zavezanca, kadar obstaja verjetnost, da zavezanec v
posameznih prostorih v stanovanju opravlja nedovoljeno dejavnost
oziroma da opravlja dejavnost v nasprotju s predpisi ter v primeru,
da obstaja verjetnost, da zavezanec v stanovanju hrani predmete,
živali ali druge stvari, kar bi bilo v nasprotju s predpisi, katerih
izvrševanje nadzoruje inšpekcija. Pri pregledu stanovanjskega
prostora v skladu s prejšnjim odstavkom morata biti navzoča
dve polnoletni osebi kot priči. Pregled stanovanjskega prostora je
omejen na del stanovanjskega prostora, ki ga je treba pregledati
za dosego namena inšpekcijskega nadzora.

Zakon rešuje primer, kako naj odloči inšpekcija v primeru, da je bil
postopek ugodno končan za zavezanca, da torej ni prišlo do
kršitve predpisov. V tem primeru inšpektor s sklepom ustavi
postopek, v njegovi obrazložitvi pa navede obseg opravljenega
nadzora in razloge za ustavitev postopka. Analogno velja za primer,
ko inšpektor v okviru nadzora sicer ugotovi določene
nepravilnosti, pri drugih predmetih nadzora pa ugotovi, da
zavezanec ravna skladno s predpisi. V tem primeru bo inšpektor
v obrazložitvi odločbe, s katero bo naložil ukrepe, navedel, kaj
vse je obsegal nadzor in v katerem delu nadzora niso bile
ugotovljene nepravilnosti. Iz obrazložitve sklepa oziroma odločbe
bo torej zavzancu razvidno, v katerih delih svojega poslovanja
oziroma delovanja je ravnal pravilno. V tretjem odstavku 28. člena
je določeno, da ima zavezanec pravico ravnati v skladu z
obrazložitvijo sklepa oziroma odločbe iz prvega in drugega
odstavka tega člena. To pomeni, da ima zavezanec pravico
zanesti se na inšpektorjeve ugotovitve in še naprej ravnati enako,
kot je ravnal dotlej. Ta določba seveda ne preprečuje, da bi ob
kasnejšem inšpekcijskem nadzoru ob nespremenjenem pravnem
in dejanskem stanju prišlo do drugačne ugotovitve, vendar
zavezanec v tem primeru ne bi smel trpeti posledic za nazaj (za
obdobje med prvim in drugim pregledom). Določbe 28. člena torej
varujejo pravno varnost zavezanca oziroma načelo zaupanja v
pravo.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko
zahteva pomoč policije. Policisti nudijo pomoč inšpektorjem
skladno z določbami 23. in 24. člena Zakona o policiji (Uradni list
RS, št. 48/98), pri čemer predlog zakona o inšpekcijah postopek
nekoliko poenostavlja. Za pomoč policije inšpektorju se bo kot lex
specialis uporabljal ta zakon. Inšpektor zahtevo za pomoč poda
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■

Zavezanec lahko prisostvuje opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njegova
prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzora. Svojo
odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem nadzoru
posebej utemeljiti, saj gre za poseg v pravico zavezanca, da v
postopku varuje svoje interese (28. člen).

-

Pogosto se pri inšpekcijskem postopku lahko tudi pojavi nejasnost,
katera oseba lahko predstavlja pravno osebo, v kateri se opravlja
inšpekcijski postopek. Tako na primer ne more varovati interesov
pravne osebe npr. katerikoli zaposleni, ki se v tem trenutku v
pravni osebi nahaja (npr. prodajalec..), temveč je potrebno v tem
primeru opredeliti pravico, da zakoniti ali statutarni zastopnik te
pravne osebe v postopku prisostvuje sam ali preko svojega
pooblaščenca, seveda v kolikor ne gre za nujne in neodložljive
ukrepe, saj bi v tem primeru pravica udeležbe lahko postopek
neutemeljeno zavirala. V primeru, da pri postopku inšpekcijskega
nadzora nad zavezancem, ki je pravna oseba, ni prisoten zakoniti
ali statutarni zastopnik te pravne osebe, lahko sicer inšpektor
opravi vsa dejanja in izvede vse dokaze v postopku, vendar pa
mora pred izdajo odločbe določiti rok, ki ne sme biti krajši od 48
ur, v katerem se zavezanec oziroma njegov zastopnik lahko
izreče o ugotovljenih nepravilnostih. Vabilo se zavezancu v tem
primeru vroči tako, da se ga izroči kateremu od zaposlenih
oziroma, če to ni mogoče, pusti v objektu. Po preteku tega roka
inšpektor izda odločbo ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje
stranke. Ta rešitev seveda ne pride v poštev pri nujnih ukrepih,
pri katerih ni mogoče odlašati z dodatnim rokom (28. člen).

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, sodniku
predlaga njen odvzem.
Za povečanje učinkovitosti dela inšpektorjev vsebuje predlog
zakona tudi določbo, da v primeru, če inšpektor pri opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzira ugotovi kršitev zakona ali drugega
predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga
inšpekcija lahko sam ugotovi dejansko stanje ter o svojih
ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga skupaj s predlogom za
ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji. Na ta način bo lahko
pristojna inšpekcija ukrepala tudi na podlagi ustrezno ugotovljenih
dejstev s strani drugega inšpektorja, s tem pa bo postopek
bistveno krajši, prav tako pa bo povečano medsebojno
sodelovanje inšpekcij.
Za uresničevanje načela varstva javnega interesa in varstva
pravic predlog zakona vključuje t.i. preventivne ukrepe
inšpektorjev (33. člen). Tako inšpekcije s ciljem preventivnega
ukrepanja odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij
in institucij, preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih
nepravilnostih in posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov
ter na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti.

Ob tem pa mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih, katerih
odpravo je odredil inšpektor s svojo odločbo, takoj obvestiti
inšpektorja, kar bo racionaliziralo delo inšpekcij, saj ne po potrebno
vsakokratno preverjanje, ali je zavezanec izpolnil odločbo ali ne.

Zakon vsebuje tudi pooblastilo, da inšpektor izreče le opozorilo
namesto uporabe strožjih ukrepov, če pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti, ki so neznatnega
pomena in hkrati oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo
zadosten ukrep. Ob tem določi rok za odpravo teh nepravilnosti,
v primeru pa, da nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku
izreče inšpektor stožje ukrepe.

Prav tako je zaradi povečanja učinkovitosti dela inšpektorjev v
predlogu zakona vsebovana rešitev, da pritožba zoper odločbo
inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni
drugače določeno. Ne glede na to lahko pri odločanju o pritožbi
pritožbeni organ (npr. ministrstvo) odloči, da se zadrži izvršitev
odločbe inšpektorja do izdaje odločbe na drugi stopnji (29. člen).

Posebni ukrepi inšpektorja (34. člen) so povzeti po ureditvi Zakona
o upravi, saj so se v praksi izkazali za uspešne in učinkovite. Če
zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo prepove
opravljanje dejavnosti oziroma začasno odvzame predmete in
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s
kršitvami nastali.Inšpektor prepove opravljanje dejavnosti oziroma
začasno (do odločitve pristojnega organa, to je sodnika za
prekrške ali kazenskega sodišča o varnostnih ukrepih) odvzame
predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve
ali so s kršitvami nastali, ne da bi prej določil rok za odpravo
nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek
škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.

Pri stroških inšpekcijskega postopka , ki so bili nujni za izdajo
odločbe (dnevnica, potni stroški, stroški analiz in drugi stroški, ki
so nastali z izvedbo postopka), predlog zakona sledi načelu, da
naj zavezanec nosi tiste stroške, ki jih je zakrivil. Zavezanec
mora pokriti vse stroške, nastale v zvezi z ugotavljanjem dejstev,
ki dokazujejo njegovo protipravno ravnanje. Ostale stroške krije
organ. Če bo npr. inšpektor odredil analizo petih vzorcev, od teh
pa se bo le v enem primeru pokazala nepravilnost, bo zavezanec
kril le tisti del stroškov analize, pri katerem so bile ugotovljene
nepravilnosti. Zavezanec torej krije tiste stroške postopka, ki so
v vzročni zvezi z njegovimi kršitvami.
VIII. UKREPI INŠPEKTORJEV

Inšpektor lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s
kršitvami nastali, tudi v primeru, ko ugotovi, da kljub izdani odločbi
zavezanec ponovi kršitev,

V tem poglavju predlog zakona najprej opredeljuje splošno načelo
pri izrekanju ukrepov, to je preprečitev škodljivih posledic.
Inšpektor mora pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki bi lahko
nastale zaradi kršitve zakonov, drugih predpisov ali aktov (31.
člen).

V navedenih primerih mora inšpektor nemudoma začeti postopek
pred pristojnim organom, to je pred sodnikom za prekrške aH
kazenskim sodiščem.

Predlog zakona ureja inšpekcijske ukrepe (32. člen). Če inšpektor
pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen
zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje
nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

Za zagotovitev spoštovanja odločitve inšpektorja o prepovedi
opravljanja dejavnosti predlog zakona vpeljuje dodatne ukrepe,
povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti (35. člen), ki jih že
poznajo nekateri področni zakoni o inšpekcijah, sedaj pa se
uvajajo na sistemsko raven. Inšpektor, ki prepove opravljanje
dejavnosti, ima pravico zapečatiti poslovne ali proizvodne

odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v
roku, ki ga sam določi,
22. junij 2001

predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
izreči kazen za prekršek, ki se izterja na kraju samem,
podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
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V primeru, da je zavezancu ali tretji osebi nastala materialna
škoda zaradi kaznivega dejanja inšpektorja, lahko zavezanec ali
tretja oseba zahtevata povračilo tudi neposredno od inšpektorja.

prostore, objekte, delovna sredstva, naprave in opremo ali druge
prostore, v katerih se opravlja dejavnost. Prav tako pa lahko v
primeru, da zavezanec ne spoštuje odločbe o prepovedi
opravljanja dejavnosti, inšpektor s sklepom naloži podjetjem, ki
so pristojna za distribucijo električne energije, vode, plina ter za
telekomunikacijske zveze, da zavezancu v roku 3 dni ustavijo
njihovo dobavo, oziroma, da zavezancu prekinejo
telekomunikacijske zveze. Ta ukrep mora biti izveden tako, da ne
povzroči neposredne škode na delovnih sredstvih ali izdelkih.

X.

Predlog zakona vsebuje tudi določitev kazni za prekrške, ki jih
zavezanci storijo pri delu inšpektorjev (38. člen). V skladu z
Zakonom o prekrških so kazni za prekrške določene tako, da jih
lahko inšpektorji izrečejo in izterjajo takoj na kraju. Višine kazni so
predpisane v največji višini, ki je v skladu z Zakonom o prekrških
še dopustna za to obliko kaznovanja (300.000 tolarjev za pravno
osebo, 200.000 za samostojnega podjetnika posameznika ter
100.000 za fizično osebo in odgovorno osebo pravne osebe).
Tako bo lahko inšpektor sam izrekal kazni, s tem pa se bo nekoliko
razbremenilo delo sodnikov za prekrške, hkrati pa povečala
učinkovitost dela inšpektorjev.

V 35. členu predlog zakona določa prepoved, ki se nanaša na
tretje osebe in ne na zavezanca. Tretje osebe (samostojni podjetniki
in gospodarske družbe) ne smejo opravljati del za zavezanca,
če bi to pomenilo nadaljevanje ugotovljene kršitve oziroma bi bilo
v nasprotju z inšpekcijsko odločbo.
Predlog zakona ob klasičnih pooblastilih inšpektorja in posebnih
pooblastilih inšpektorjev vsebuje tudi ukrepe za varovanje pravic
drugih oseb, ki predstavljajo konkretizacijo zgoraj navedenega
zakonskega načela (34. člen). Tako je inšpektor v primeru, da
ugotovi, da je zavezanec storil kršitev zakona ali drugih predpisov,
ki posega v pravice ali pravne koristi drugih pravnih oziroma
fizičnih oseb, dolžan odrediti oziroma omogočiti, da se te osebe
na primeren način seznanijo z njegovimi ugotovitvami in izrečenimi
ukrepi. V ta namen lahko inšpektor objavi oziroma odredi objavo
svoje odločbe ali njenega povzetka za določen čas na vidnem
mestu v poslovnih prostorih zavezanca, na vhodu v te poslovne
prostore, v javnih glasilih ali na drug primeren način. Stroške
objave krije zavezanec.
IX.

Tovrstno kaznovanje za prekrške pa se ne uporablja, če je s
posebnim zakonom, ki ureja pristojnosti posamezne inšpekcije,
kot prekršek določeno isto dejanje, kot je navedeno v prvem
odstavku prejšnjega člena. V tem primeru izrekajo inšpektorji kazni
za prekrške v skladu z določbami posebnega zakona (39. člen).
XI.

PREHODNE DOLOČBE

Osebam, ki so opravile izpite, ki so bili predpisani za opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora pred uveljavitvijo tega zakona, se
prizna izpolnjevanje tega pogoja tudi po določilih tega zakona.
Inšpektor, ki tega izpita ni opravil, mora opraviti strokovni izpit za
inšpektorja v roku 1 leta po uveljavitvi tega zakona, drugače se
ga razreši 41. člen).

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Predlog zakona vsebuje tudi ureditev odškodninska odgovornosti
države za škodo, ki je bila pri delu inšpektorjev zavezancu
protipravno povzročena (37. člen). Ta določba predstavlja
konkretizacijo 26. člena Ustave Republike Slovenije o pravici do
povračila škode in je usklajena s predlogom zakona o javnih
uslužbencih. Tako Republika Slovenija odgovarja za materialno
škodo, ki je bila zavezancu ali drugi osebi povzročena s
protizakonitim dejanjem ali opustitvijo inšpektorja pri izvajanju nalog
inšpekcijskega nadzora. V primeru, da je to dejanje storil
namenoma ali iz hude malomarnosti, ima Republika Slovenija
nasproti inšpektorju regresni zahtevek.

poročevalec, št. 54

KAZENSKE DOLOČBE

Inšpekcijski svet se konstituira v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona (42. člen).
Postopek izbire glavnih inšpektorjev (tako kot tudi vseh drugih
vodij organov v sestavi ministrstev) bo uredil zakon o javnih
uslužbencih; v prehodnih določbah tega zakona bo določen tudi
rok za izvedbo prvega postopka.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOG ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU -prva obravnava
EVA 2001-1711-0008

1. Naslov predloga akta:
predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru • prva obravnava
EVA - 2001-1711-0008

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

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
0 pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
/

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
/
6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
/

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

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.,.)
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in organizacije SIGMA.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
3. Skladnost predloga akta s predpisi Ffi
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, neusklajeno):
/

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta
2002 določa, da se v okviru področja Upravna usposobljenost za
izvajanje pravnega reda skupnosti, upravne strukture, sprejme
zakon o inšpekcijskem nadzoru najkasneje do konca 2000-II.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

22. junij 2001

dr. Grega VIRANT
DRŽAVNI SEKRETAR
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dr. Rado BOHINC, l.r.
MINISTER
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

EVROPSKEGA

NANAŠA

NA

0

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA,

OSEBE,

KI

SE

UDELEŽENE

POSTOPKIH

EVROPSKEGA

ČLOVEKOVE

PRAVICE

V

SODIŠČA

ZA

(MESNOUP-A)

- EPA 245 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0017
Številka: 791-01/2001-1
Ljubljana, 14.06.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 14. junija 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA, KI SE NANAŠA
NA OSEBE, UDELEŽENE V POSTOPKIH EVROPSKEGA
SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

22. junij 2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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1. člen

2.čien

V Zakonu o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na
osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove
pravice (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe,
št. 15/2000, v Uradnem listu RS, št. 58/2000) se l.člen spremeni
tako, da se glasi:

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE
SPREMINJA

»l.člen
Ratificira se Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe,
udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice,
sestavljen v Strasbourgu 5.marca 1996.«

l.člen
Ratificira se Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe,
udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove
pravice, sestavljen v Strasbourgu g.marca 1996.

OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o ratifikaciji
Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v
postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice, sprejel
dne 31.05.2000 (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne
pogodbe, št. 15/2000, v Uradnem listu RS, št. 58/2000). V
zakonskem besedilu je v l.členu prišlo do napake, saj je bil
napačno zapisan datum sestave sporazuma (napačno 6.marec
1996, namesto pravilno 5.marec 1996).

predlog za popravek zakona o ratifikaciji. Po mnenju Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve z dne
03.04.2001 za tak popravek ni pravne podlage, zato je treba
napako v zakonu, ne glede na njeno formalno naravo, odpraviti z
ustrezno spremembo zakona. Sekretariat Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve svojega mnenja ni spremenil niti po
skupnem usklajevalnem sestanku s Službo Vlade RS za
zakonodajo, ki zastopa stališče, da je odprava napake z zakonsko
novelo nedopustna, zato predlagamo sprejetje zakona o
spremembi zakona o ratifikaciji.

Na predlog Službe Vlade RS za zakonodajo je Ministrstvo za
zunanje zadeve dne 27.10.2000 poslalo Državnemu zboru RS

poročevalec, št. 54
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta: Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji
Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v
postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice

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

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

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

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

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...):
/

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene: /

8) Povezava Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev: /

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /.
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni vidi prava ES, ki se
nanašalo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): /

Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:

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

Peter A. Bekeš, l.r.

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /

Podpis ministra
oziroma predstojnika organa
dr.Dimitrij Rupel, l.r.,
Minister

i
22. junij2001
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Popravek besedila

PREDLOGA

ZAKONA

SPORAZUMA

SLOVENIJO

IN

SKUPNOSTJO

REPUBLIKE

AGENCIJI

MED

0

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

EVROPSKO

O

SODELOVANJU

SLOVENIJE

ZA

OKOLJSKEM

OKOLJE

V

IN

EVROPSKI

EVROPSKEM

INFORMACIJSKEM

OPAZOVALNEM

OMREŽJU

IN

(MESEAO)

-EPA 194-III
obrazložitev, zaradi ugotovljene napake v slovenskem
besedilu sklepne listine, ki je bila odpravljena z izmenjavo not
med Republiko Slovenijo in Evropsko Unijo z dne 28. maja in
14. junija 2001.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1811-0018
Številka: 903-22/2000-3
Ljubljana, 15.06.2001

Skladno s tem je gradivo popravljeno tako, da se v nazivu
predloga zakona, njegovem 1. členu, slovenskem besedilu
sklepne listine in v obrazložitvi v besedni zvezi
"komunikacijskem omrežju" beseda "J<omunikacijskem"
nadomesti z "opazovalnem".

Vlada Republiko Slovenije pošilja v zvezi z dopisom št. 90322/2000-3 z dne 26.4.2001, s katerim je poslala v obravnavo
predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko skupnostjo o sodelovanju Republike
Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem
informacijskem in' opazovalnem omrežju prvo stran
navedenega zakona, slovensko besedilo sklepne listine in

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko
Slovenijo In Evropsko skupnostjo o sodelovanju
Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje In
Evropskem okoljskem Informacljs kem In opazovalnem
omrežju (MESEAO) - EPA 194 - ITI, je bil objavljen v
Poročevalcu št. 39, dne 15. maja 20i01.

22. junij 2001
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDLOG
26.4.2001
EVA 2001-1811-0018

ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO
SLOVENIJO O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI AGENCIJI
ZA OKOLJE IN EVROPSKEM OKOLJSKEM INFORMACIJSKEM IN
OPAZOVALNEM OMREŽJU

1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o sodelovanju
Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem
informacijskem in opazovalnem omrežju, sprejet s podpisom Sklepne listine v Bruslju 9.
oktobra 2000.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
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Sklepna listina
pogajanj
za sprejem
Sporazuma med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo o
sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v
Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

*

V letu 2000 so se predstavniki Republike Slovenije in Evropske komisije pogajali, da
bi se sporazumeli o besedilu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko
Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v
Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju ter da bi to besedilo
sprejeli.
Predstavniki Evropske komisije so se pogajali na podlagi Priporočila Sveta Evropske
skupnosti o pogajanjih v imenu Evropske Skupnosti o pogojih za sodelovanje držav
za pristop k Evropski agenciji za okolje, z dne 14. februaija 2000.
Predstavniki Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije so upoštevali rezultate
dveh predhodnih pogajanj, ki sta bili 27. marca 2000 in 10. julija 2000 v Bruslju.
Predstavniki Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije so potrdili izid
pogajanj in sprejeli besedilo Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko
Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v
Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju, ki je priloženo tej
Sklepni listini.
V skladu z njegovim 18. členom, bosta pogodbenici Sporazum med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski
agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem
omrežju odobrili v skladu s svojimi postopki. Sporazum začne veljati prvi dan
drugega meseca po datumu, ko druga pogodbenica uradno obvesti prvo pogodbenico,
daje zaključila svoje postopke.
V potrditev tega so predstavniki podpisali to Sklepno listino.
V Bruslju, dne 9.10. 2000
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Za Evropsko komisijo

Za Vlado Republike Slovenije

Margot Wallstrdm l.r.

dr. Andrej Umek l.r.
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OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija se je s Sporazumom o pridružitvi zavezala sodelovati v okviru
Evropske okoljske agencije (v nadaljevanju agencija), ter z dnem vstopa v Evropsko
unijo prevzeti ves njen pravni red, v katerega sodi tudi Uredba Sveta Št. (EEC)
* 1210/90, s spremembo 933/1999, s katero je bila ustanovljena agencija in EIONET
komunikacijski sistem.
Vlada Republike Slovenije je na svoji 5. seji 29. 6. 2000 sprejela pobudo za sklenitev
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju
Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem
informacijskem in opazovalnem omrežju (v nadaljevanju: sporazum), določila
delegacijo, ki je opravila razgovore o sklenitvi sporazuma in pooblastila Marka
Slokarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, da parafira
usklajeno besedilo. Odbor Državnega zbora RS za mednarodne odnose se je s pobudo
za sklenitev sporazuma strinjal. Vlada RS je na nadaljevanju svoje seje dne 6.10.
2000 pooblastila dr. Andreja Umka, takratnega ministra za okolje in prostor, da 9. 10.
2000 podpiše Sklepno listino, katere priloga je sporazum.
Kot izhaja iz 18. člena sporazuma, morata pogodbenici sporazum potrditi v skladu s
svojimi postopki. Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko
sta se pogodbenici uradno obvestili, da so postopki končani.
Sporazum se ratificira z zakonom.
Slovenija skupaj z 12 drugimi PHARE državami že od leta 1996 sodeluje z agencijo v
okviru PHARE programa (Multi-Country). Sodelovanje se nanaša na skoraj vsa
vsebinska področja in aktivnosti, kijih vodi agencija.
1. Tako je bilo v Sloveniji vzpostavljeno omrežje za posredovanje podatkov:
- državna koordinacijska točka,
- področni eksperti,
- državni referenčni centri.
2. V podporo delovanja tega omrežja je Slovenija prejela informacijsko telematsko
opremo (programska in računalniška oprema), ki jo je v celoti financirala Evropska
unija preko PHARE programa.
3. Slovenija je sodelovala z agencijo tudi na področju izmenjave podatkov za pripravo
poročil o stanju okolja, ki jih izdaja Evropska unija. V okviru tega so se tudi v
Sloveniji vzpostavile medresorske povezave in bolj poenoteno zbiranje podatkov v
skladu z evropskimi metodologijami in smernicami.
4. Vzpostavljene so bile tudi pomembne podatkovne baze, ki so del evropskih
podatkovnih baz (CORINAIR, CORINBIOTOP, CORIN LAND COVER,
EUROWATERNET, itd.).
Evropska unija je preko programa PHARE sofinancirala vse naštete aktivnosti.
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Slovenija je že 9. novembra 1998 izrazila interes za institucionalizirano sodelovanje z
agencijo, ministri za okolje pa so naknadno tudi izrazili pobudo za začetek postopka
za pridobitev članstva v agenciji. V Evropski uniji je februarja 2000 Svet pooblastil
Evropsko komisijo, da začne pogajanja z državami kandidatkami za članstvo v
agenciji. Tako je bila agencija prva evropska agencija v katero se lahko vključijo tudi
države, ki še niso članice Evropske unije.
Evropska komisija je na prvem sestanku marca 2000 v Bruslju državam kandidatkam
predstavila vsebinski, finančni in časovni program za pridobitev članstva v agenciji.
Po večkratnih pogajanjih, je bilo 11. 7. 2000 pripravljeno in parafirano končno
besedilo sporazuma. Iz sporazuma izhaja, da je članstvo Slovenije v agenciji, do
vstopa v Evropsko unijo, izenačeno z ostalimi državami članicami Evropske unije,
razen v tistem delu, ki se nanaša na pravico glasovanja v upravnem odboru agencije.
Odbor odloča s konsenzom v vseh zadevah, razen v primeru imenovanja direktoija
agencije, ko odloča z glasovanjem.
Ko bo sporazum začel veljati, bo morala Slovenija plačevati članarino in sicer na
način kot je prikazan v tabeli. Del članarine bo sofinancirala Evropska unija preko
PHARE programa (kakor je razvidno iz dokumentacije EU z dne 14.3.2000
Partitipation of Candidate Countries in Comunity programms, Agencies and
Committees), lastni delež pa bo morala Slovenija zagotavljati iz proračuna RS
progresivno, tako da bo v četrtem letu članstva sama krila vse stroške članarine.

Celotna članarina
195 000 EUR
41 425 800 SIT

Celotna članarina
246 000 EUR
52 260 240 SIT

Celotna članarina
298 000 EUR
63 307 120 SIT
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Leto (1.2001)
PHARE
148 930 EUR
31 638 689 SIT

SLOVENIJA
46 030 EUR
9 778 613 SIT

Leto (1.2002)
PHARE
148 930 EUR
31 638 689 SIT

SLOVENIJA
97 480 EUR
20 708 651 SIT

Leto ( L2003)
PHARE
148 930 EUR
31 638 689 SIT

SLOVENIJA
148 930 EUR
31 638 689 SIT
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Celotna članarina
298 000 EUR
63 307 120 SIT

1. leto (1.2004)
SLOVENIJA
298 000 EUR
63 307 120 SIT

Za preračun iz EUR v SIT je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 23.
januar 2001.
Zaradi članstva v Evropski agenciji za okolje se je v predlogu proračuna Ministrstva
za okolje in prostor za leto 2001 oblikovala nova postavka iz katere se bo plačevala
članarina. Stroški operativnega sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje pa so
planirani v postavki 5806 kot je razvidno v spodnji tabeli.
postavka
NPP
5806
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konto Naziv postavke

1.2001
v 000 SIT
Evropska okoljska agencija
10.000
Operacionalizacija, infrastruktura in 40.000
koncept ElONET-a
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800
4024 Izdatki za službena potovanja
4.800
4025 Tekoče vzdrževanje
800
Drugi
operativni
odhodki
4029
26.400
4202 Nakup opreme
3.200
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1.2002

1.2003

22.000
42.000

33.000
60.000

5.040
5.040
2.100
26.460
3.360

7.200
7.200
6.000
34.800
4.800
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Davčna številka:.
NAROČAM
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Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur l. RS, št. 89/98 in 4/99).

