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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
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matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 
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DAN 23.12.1990 IN 25.02.1992 V 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0118 
Številka: 260-05/2003-2 
Ljubljana, 09.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 42. redni seji dne 09.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STALNEM PREBIVANJU 
TUJCEV Z DRŽAVLJANSTVOM DRUGIH DRŽAV 
NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, 
KI SO IMELI NA DAN 23.12.1990 IN 25.02.1992 V 
REPUBLIKI SLOVENIJI PRIJAVLJENO STALNO 
PREBIVALIŠČE, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O STALNEM PREBIVANJU TUJCEV Z DRŽAVLJANSTVOM 
DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, KI 
SO IMELI NA DAN 23.111990 IN 25.02.1992 V REPUBLIKI SLOVENIJI 
PRIJAVLJENO STALNO PREBIVALIŠČE 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Ocena stanja za sprejem zakona 

Ustavno sodišče je I. 1999 presojalo skladnost 81. člena Zakona o tujcih z Ustavo Republike 
Slovenije in odločilo, daje določba v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ker ni določila 
milejših pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje za državljane drugih nekdanjih 
republik SFRJ, ki niso zaprosili za državljanstvo Republike Slovenije v skladu s prehodno 
določbo Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 
Za odpravo neskladnosti je določilo šestmesečni rok in zavezalo zakonodajalca, da v tem roku 
sprejme zakon. 

Posledica odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bil sprejem Zakona o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS št. 61/99, 30.07.1999, sprejetem v Državnem zboru dne 08.07.1999), v nadaljevanju 
ZUSDDD. 
Zakon je opredelil milejše pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v primeijavi s 
pogoji, opredeljenimi za pridobitev dovoljenja za ostale tujce in sicer na ta način, da je kot 
bistveni pogoj določil dejansko življenje prosilca v Republiki Sloveniji, ni pa naložil 
izpolnjevanja ostalih pogojev, določenih za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po 
določbah Zakona o tujcih. 
Zakon je bistveno razširil krog upravičencev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje od 
tistih, na katere se je odločba Ustavnega sodišča nanašala in sicer tudi na vse tiste, ki so od 
25.6.1991 dejansko neprekinjeno živeli v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so v 
Sloveniji sploh prijavili prebivališče ali če so bili prijavljeni le začasno in ne le na tiste, ki so 
imeli prijavljeno stalno prebivališče na dan 23.12.1990 in so od tedaj dalje dejansko živeli v 
Republiki Sloveniji. 
Za vložitev vlog je zakon določil trimesečni rok, ki je potekel 28.12.1999. 
Zakon ni določil učinka pridobljenega dovoljenja za nazaj, od 26. 2.1992 dalje, to je od dne, 
ko so osebe, ki so bile stalni prebivalci v Republiki Sloveniji in so tukaj tudi dejansko živele. 
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skladno z določbo 13.člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije izgubile izenačenost v pravicah in dolžnostih z 
državljani Republike Slovenije (z izjemo možnosti nakupa nepremičnine). 
Ustavno sodišče s svojo odločitvijo, s katero je razveljavilo 81. člen Zakona o tujcih (odločba 
št. U-I-284/94 z dne 04.02.1999), takšnega učinka ni naložilo, temveč je takšen učinek 
naložilo šele z odločitvami v konkretnih zadevah (Up-333/96 z dne 01.07.1999). 

V letu 2002 je bila vložena pobuda za presojo skladnosti ZUSDDD z Ustavo Republike 
Slovenije in sicer zato: 

- ker zakon ni določil učinka veljavnosti dovoljenja za nazaj za tiste, ki so bili stalno 
prijavljeni v Republiki Sloveniji, 

- ker je zakon določil prekratek rok za vložitev prošenj, 
- ker zakon ni upošteval primerov prisilne odstranitve tujca iz države zaradi neurejenega 

statusa in tega dejstva ni upošteval v smislu neprekinjenega dejanskega življenja v državi, 
- ker je zakon določil vlaganje vlog na predpisanih obrazcih. 

Pri presoji pobude je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št U-I-246/02-28 z dne 
3.4.2003 odločilo, daje ZUSDDD v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, 

- ker državljanom nekdanje SFRJ, ki so bili 26.2.1992 izbrisni iz registra stalnega 
prebivalstva, od navedenega dne ne priznava stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji, 

- ker ne določa zakonskega okvira nedoločnega pojma dejanskega življenja v Republiki 
Sloveniji, 

- ker je bil trimesečni rok za vložitev vlog prekratek, zato je rok določen v ZUSDDD 
razveljavilo, 

- ker zakon ni uredil pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje državljanom drugih republik 
nekdanje SFRJ iz 1. točke izreka odločbe Ustavnega sodišča, ki jim je bil izrečen ukrep 
prisilne odstranitve tujca iz države na podlagi 28. člena Zakona o tujcih (Ur. list RS, št. 
1/91-1 in 44/97). 

Ustavno sodišče pa je Ministrstvu za notranje zadeve naložilo tudi, da izda dopolnilne 
odločbe o stalnem prebivanju v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje vsem osebam, ki jim je 
bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi določb Zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št 1/91-1 in 44/97) ali na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št.61/99) ali na podlagi 
Zakona o urejanju statusa državljanov naslednic drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 
(Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01). 

1.2. Razlogi za sprejem zakona 

Za odpravo neskladja z ustavo je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo rok šestih mesecev. 

Predlagatelj je del vsebine, na katero se nanaša odločba Ustavnega sodišča, že zajel v 
predlogu Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-246/02-28, 
ureditev preostale materije pa je zajel s tem predlogom zakona. 
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2. CILJI IN PREDLOGI POGLAVITNIH REŠITEV ZAKONA 

2.1. Cilji predloga zakona so naslednji: 

Odprava neskladnosti z ustavo, ugotovljene z odločbo ustavnega sodišča zajema: 

- določitev upravičencev do izdaje dovoljenja za stalno prebivanje (postopek za polnoletne in 
mladoletne osebe) za tiste tujce, ki te možnosti še niso uveljavili 
- opredelitev kriterijev dejanskega življenja v Republiki Sloveniji, 
- izključitev ukrepa prisilne odstranitve tujca iz Republike Slovenije kot okoliščine, ki vpliva 
na prekinitev dejanskega življenja, 
- določitev upravičencev do odločbe, s katero je ugotovljeno stalno prebivanje od 26.2.1992 
naprej (oseb, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po 17. členu Zakona o tujcih (Ur. 
list RS, št. 1/91-1 in 44/97) in drugem odstavku 41. člena Zakona o tujcih (Ur. list RS, št. 
108/02 - prečiščeno besedilo), oseb, ki so pridobile dovoljenje za začasno prebivanje, oseb, ki 
so pridobile državljanstvo Republike Slovenije), pogoje in postopek izdaje odločb, 
- postopek za vpis v register stalnega prebivalstva na dan 26.2.1992, 
- zagotovitev pravne podlage za zbiranje in obdelavo ter posredovanje osebnih in drugih 
podatkov za osebe, na katere se ta zakon nanaša. 

2.2. Predlogi poglavitnih rešitev 

Predlagani zakon predstavlja rešitev, s katero bo skupaj s Predlogom zakona o izvršitvi 8. 
točke odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-246/02-28, ki je že vložen v zakonodajni 
postopek, v celoti izpolnil izrek omenjene odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
pri čemer poleg vzpostavitve pravne podlage za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje za tiste, 
ki možnosti vložitve vloge po ZUSDDD iz 1 1999 niso izkoristili, predlaga rešitve tudi za 
osebe, ki jih odločba ustavnega sodišča ne zajema ( mladoletne otroke tujcev ter tiste, ki so 
pridobili državljanstvo, pred tem pa niso imeli ne dovoljenja za začasno, niti dovoljenja za 
stalno prebivanje,kot tudi možnost za izdajo ugotovitvene odločbe za tiste tujce, ki so že 
umrli). 

Za vložitev dveh predlogov zakona se je predlagatelj odločil iz razloga, da s prvim zakonom 
zagotovi pravno podlago za izdajo odločb o ugotovitvi stalnega prebivanja tistim, ki so že 
pridobili dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in za katere obstaja zakonska 
predpostavka, da v Republiki Sloveniji dejansko živijo ves čas od 26.2.1992, tako da bo za te 
osebe omogočena pravna podlaga za izdajanje odločb, s katerimi bodo upravičenci lahko 
dokazovali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 naprej. 

S predlogom tega zakona je predlagatelj poleg postopka izdaje ugotovitvenih odločb o 
stalnem prebivanju od 26.2.1992 osebam, ki so dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji pridobile, ne da bi jim bilo potrebno v Republiki Sloveniji dejansko živeti 
neprekinjeno od 26.2.1992 naprej, zajel tudi osebe, na katere se 8. točka odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije ne nanaša. To so: 
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- osebe, ki so pridobile državljanstvo Republike Slovenije in so prav tako bile stalno 
prijavljene v Republiki Sloveniji 23.12.1990 in 25.2.1992 ter dejansko živijo ves čas v 
Republiki Sloveniji, ne da bi predhodno imele dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje. 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije do lanske novele za naturalizacijo namreč ni 
določal pogoja, da mora tujec dejansko živeti v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega 
statusa tujca, temveč le, da dejansko živi v Republiki Sloveniji obdobje, ki ga določa 
zakon (10 let ali za osebe, ki imajo olajšave, npr. zakonci le eno leto, za mladoletne osebe 
pa zakon sploh ni določal dolžine dejanskega življenja v Republiki Sloveniji), 

- poleg tega predlog v prehodnih določbah daje pravno podlago za uveljavljanje zahtevka 
osebam, ki izkažejo pravni interes za tiste primere, ko je tujec z izdanim dovoljenjem za 
začasno ali stalno prebivanje ali državljanstvom Republike Slovenije, že umrl, 

- s predlogom bo omogočena pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji z učinkom za nazaj tudi tistim, ki imajo trenutno le dovoljenje za začasno 
prebivanje; ti tujci bodo lahko za izdajo dovoljenja zaprosili v roku petih let, skupaj s 
tistimi tujci, ki dejansko živijo v Republiki Sloveniji in si doslej v Republiki Sloveniji 
niso uredili nobenega statusa (3. člen predloga). 

Predlog zakona je razdeljen v šest poglavij: 

I. poglavje, ki opredeljuje pojme, 
H. poglavje opredeljuje pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje za tiste tujce, ki 
te možnosti še niso izkoristili, z opredelitvijo pozitivnih in negativnih kriterijev dejanskega 
življenja, rok in pristojni organ ter učinek dovoljenja za stalno prebivanje 
HI. poglavje opredeljuje postopkovna pravila, 
IV. poglavje opredeljuje izdajo odločb o ugotavljanju stalnega prebivanja oseb z 
državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki so po 26.2.1992 pridobile 
dovoljenja za stalno prebivanje ali državljanstvo Republike Slovenije, postopek izdaje 
ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju, rok in pristojni organ 
V. poglavje opredeljuje vpis naslova na stanje dne 26.2.1992 
VI. poglavje opredeljuje evidence, 
VE. poglavje opredeljuje prehodne določbe. 

2.2.1. Pristojni organ in rok 

Kot pristojni organ za sprejem in odločanje o vlogi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
je s tem predlogom opredeljena upravna enota. 
Za takšno ureditev se je predlagatelj odločil iz sistemskih razlogov, saj je bila stvarna 
pristojnost za odločanje o izdaji dovoljenj za stalno prebivanje tujcev lani z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 87/02) v celoti prenešena na 
upravne enote. 
Za ostale primere izdajanja ugotovitvenih odločb o stalnem prebivanju (za tujce, ki so 
pridobili dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji na podlagi olajšav po zakonih o tujcih 
ter za tujce, ki so pridobili državljanstvo) je kot pristojni organ opredeljeno Ministrstvo za 
notranje zadeve. 
Takšno ureditev pristojni organ argumentira z dejstvom, da bodo postopki racionalnejši, saj 
ministrstvo hrani spisovno dokumentacijo za izdana dovoljenja ter naturalizacijske spise. 
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Predlog zakona predvideva rok 5 let za vložitev novih zahtevkov, enak rok pa je predviden v 
primerih vložitve zahtevkov za izdajo ugotovitvenih odločb, v primerih, ko so osebe pridobile 
državljanstvo Republike Slovenije. 

2.2.2. Kriteriji dejanskega življenja v Republiki Sloveniji 

Predlog nadalje opredeljuje kriterije, pod katerimi šteje, da je kljub različnim razlogom za 
odsotnost tujca iz Republike Slovenije, pogoj dejanskega življenja izpolnjen. Pri opredelitvi 
teh kriterijev je pripravljalec sledil odločbi Ustavnega sodišča, katerih ureditev je glede na 
različne dejanske situacije, ki jih je sodišče primeroma navedlo v točkah 26. do 31., sodišče 
prepustilo zakonodajalcu, pri čemer je pripravljalec pri določitvi kriterijev upošteval različne 
dejanske situacije, ki so znane tako v okviru izvajanja postopkov sprejemov v državljanstvo 
Republike Slovenije kot v okviru izvajanja postopkov na podlagi ZUSDDD, saj je v primeru 
obeh predpisov potrebno ugotavljati pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji. 

Pripravljalec je pri tem izhajal iz napotila odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da 
ne sme opredeliti ostrejših pogojev, kot sicer veljajo za razveljavitev dovoljenja za stalno 
prebivanje, izdanega na podlagi določb Zakona o tujcih, tako da je opredelil pozitivne in 
negativne kriterije. 

V okviru pozitivnih kriterijev šteje, da je pogoj dejanskega življenja izpolnjen, če je tujec 
zapustil Republiko Slovenijo po 26.2.1992 in odsotnost ni trajala dlje kot leto dni v 
neprekinjenem trajanju. 

V primeru, da je tujčeva odsotnost trajala dlje kot leto dni, se šteje, da je pogoj dejanskega 
življenja izpolnjen tudi v naslednjih spodaj naštetih primerih: 
- če je tujec iz resnih in utemeljenih razlogov zapustil Republiko Slovenijo po 26.2.1992 

zaradi zagotavljanja preživetja sebi ali družinskim članom, ki nimajo oz. niso imeli lastnih 
sredstev za preživljanje 

- če je tujec zapustil Republiko Slovenijo zaradi življenjske stiske, v kateri seje znašel (npr. 
iz strahu pred prisilno odstranitvijo iz države zaradi pravno neurejenega položaja tujca v 
Republiki Sloveniji), 

- če je tujec zapustil R Slovenijo po 26.2.1992, ker ga je poslala na delo, študij, ali na 
zdravljenje pravna oseba iz R Slovenije ali če je tujec zaposlen na ladji z matično luko v 
Republiki Sloveniji, 

- če je bil tujcu izrečen ukrep prisilne odstranitve iz 28.Č1. Zakona o tujcih (Ur. 1. RS, št 
1/91-1 in 44/97) ali 50.Č1. Zakona o tujcih (Ur.l. RS, št 108/02 - uradno prečiščeno 
besedilo), razen če je bil ukrep prisilne odstranitve izrečen zaradi izenačene stranske kazni 
izgona tujca iz države ali varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države. 

Pogoj dejanskega življenja je izpolnjen tudi v primerih, ko je bil tujcu zavrnjen vstop v 
Republiko Slovenijo na podlagi 3., 4. in 6. alinee 10. člena Zakona o tujcih (Ur. 1. RS, št 1/91- 
I in 44/97), to je: 
- če bi njegovo prebivanje pomenilo finančno breme za Republiko Slovenijo, 
- če ni imel vstopnega vizuma za državo, v katero je potoval, pa bi ga moral imeti, 
- če ni imel dokumentov, na osnovi katerih bi bilo mogoče ugotoviti njegovo istovetnost ali 

so bili ti dokumenti neveljavni. 
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Pogoj dejanskega življenja je izpolnjen tudi v primerih, ko je bil tujcu zavrnjen vstop v 
Republiko Slovenijo na podlagi 3., 4. in 5. alinee 9. člena Zakona o tujcih (Ur. 1. RS, št 
108/02 - prečiščeno besedilo): 
- če ni imel zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v Republiki Sloveniji in za 

vrnitev v državo, iz katere je prihajal, ali za potovanje v tretjo državo, 
- če na zahtevo pristojnega organa ni mogel utemeljiti namena in okoliščin in 

nameravanega prihoda in bivanja v državi, 
- če so obstajali resni razlogi za sum, da se bo zaposlil ali delal na ozemlju Republike 

Slovenije v nasprotju s predpisi o zaposlovanju in delu tujcev. 

Kot negativni kriterij štejejo situacije, ko je tujec zapustil Republiko Slovenijo in o tem ni 
obvestil pristojnega organa: 

če se je tujec izselil v tujino, pri čemer način izselitve nedvoumno kaže na namen trajne 
zapustitve Republike Slovenije, in ne gre za primer iz prve ali druge alinee drugega 
odstavka 4. člena, 

- če je tujec iz Republike Slovenije izselil v državo svojega državljanstva zaradi trajne 
združitve z družinskim člani, ki v Republiki Sloveniji nikoli niso imeli prijavljenega 
stalnega prebivališča, in ne gre za primer iz prve ali druge alinee 4. člena. 

Kot izjema pa je opredeljen poseben kriterij v zadnjem odstavku 4. člena za tiste tujce, ki so 
po letu 1992 samo nekaj let dejansko živeli v Republiki Sloveniji, nato pa so jo zaradi enega 
od razlogov, opredeljenih v negativnih kriterijih, zapustili. V teh primerih zakon predvideva 
izdajo ugotovitvene odločbe, ki se nanaša le na časovno obdobje, dokler je tujec dejansko 
živel v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da tujec za to zaprosi. Gre namreč za situacijo, ko 
seje tujec nedvoumno trajno izselil iz Republike Slovenije. 

Med negativne kriterije je predlagatelj uvrstil tiste dejanske situacije, ki imajo glede na 
vzročno zvezo med razlogom zapustitve Republike Slovenije in naveznimi okoliščinami, ki 
jih je imel posameznik s Slovenijo, za posledico prekinitev dejanskega življenja v Republiki 
Sloveniji. 

Pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje tudi tisti tujec, ki mu je bil 
zavrnjen vstop tujca v državo iz razlogov 1., 2., 5 in 7. alinee 10. člena Zakona o tujcih (Ur. 
list, št. 1/91-1 in 44/97): 
- če mu je bil izrečen varnostni ukrep izgona iz države ali varstveni ukrep odstranitve iz 

države ali odpovedano bivanje v državi, dokler traja čas, za katerega mu je bil ukrep 
izrečen, 

- če je v evidenci pristojnega organa kot mednarodni prestopnik, 
- če prihaja v državo z namenom, da bo njegovo bivanje na območju Republike Slovenije 

povezano z izvajanjem terorističnih in drugih nasilnih dejanj, prodajo ali uživanjem mamil 
ali z izvrševanjem drugih kaznivih dejanj, 

- če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne bolezni in nima dokazila o 
vakcinaciji. 

Pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje tudi tisti tujec, ki mu je bil 
zavrnjen vstop tujca v državo iz razlogov 1., 2. in 6. alinee 9. člena Zakona o tujcih (Ur. 1. RS, 
št 108/02 - prečiščeno besedilo): 
- obstoja resnih razlogov za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali 

mednarodne odnose Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo njegovo bivanje v 
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakoniti 
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obveščevalnimi dejavnostmi, posestjo in posredovanjem mamil ali izvrševanjem kakšnih 
drugih kaznivih dejanj, 
še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v državo, 

- je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi 
Republike Slovenije. 

Tako določeni kriteriji za ugotavljanje dejanskega življenja po mnenju predlagatelja 
preprečujejo na eni strani možnost arbitrarnosti, po drugi pa izigravanje zakona. 

Pri opredelitvi teh kriterijev je pripravljalec upošteval podatek delavcev nekdanjega Mestnega 
sekretariata za notranje zadeve Ljubljana, da so samo na tem območju vsem, ki niso zaprosili 
za državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, poslali obvestila 
ter jih obvestili o spremembah. Od približno 7000 poslanih vabil je bilo vročeno približno 
200, ostale pošiljke pa so se vrnile z opombo »odseljen« oziroma »neznan«, od 2000 pa se je 
vabilu upravnega organa odzvalo med 500 in 700 oseb, ki so si status uredili, bodisi v skladu 
z določbami Zakona o tujcih ali pa Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 

2.2.3. Zavrnitev izdaje dovoljenja 

Predlagatelj zakona je kot razloge za zavrnitev dovoljenja opredelil poleg pogojev, kot jih je 
opredelil ZUSDDD, še dodatni pogoj za zavrnitev dovoljenja in sicer v primeru, da je bil tujec 
s strani tujega sodišča obsojen za kaznivo dejanje genocida, vojnega hudodelstva ali 
hudodelstva zoper človečnost, v primeru vložene pravnomočne obtožnice zaradi tovrstnih 
dejanj pa predlog predvideva prekinitev postopka s sklepom. 

2.2.4. Pogoji za pridobitev dovoljenja za mladoletne osebe: 

Pogoji so določeni na novo, urejeni pa so na tak način, da je jasno, da lahko pridobijo 
dovoljenje istočasno z roditeljem, ki prosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pod 
pogoji tega zakona, tudi otroci, ki so bili rojeni pred ali po 23.12 1990, pod pogojem, da v 
Sloveniji tudi dejansko živijo. Če gre za situacije, da je eden od staršev že pridobil dovoljenje 
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, pa pogoja ni potrebno urejati posebej, ker že 
Zakon o tujcih v tretjem odstavku 38. člena določa, da otrok pridobi dovoljenje za stalno 
prebivanje po določbah Zakona o tujcih. 

2.2.5 Postopkovna pravila 

Zaradi zagotovitve poenotenega načina izvajanja zakona je opredeljen dokazni postopek v 
zvezi z ugotavljanjem pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji za polnoletne in za 
mladoletne osebe. 

Postopek predvideva tudi pravno posledico razveljavitve in prenehanje dovoljenja za primer, 
če je ugotovljeno, da je tujec dovoljenje pridobil na podlagi lažnih izjav ali ponarejene listine 
ali s prikrivanjem bistvenih dejstev in okoliščin, ki bi vplivale na odločitev. Enaka posledica 
je predvidena za razveljavitev ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju. 
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2.2.6. Izdajanje ugotovitvenih odločb 

Predlagatelj v IV. poglavju opredeljuje pravne podlage za izdajo ugotovitvenih odločb o 
stalnem prebivanju v Republiki Sloveniji tujcev, ki so že pridobili: 
- dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi 17. člena Zakona o tujcih 
ali drugega odstavka 41.čl. Zakona o tujcih (Ur.l. RS, št 108/02 - uradno prečiščeno besedilo) 
- državljanstvo Republike Slovenije, ne da bi imeli pred tem izdano dovoljenje za začasno ali 
stalno prebivanje. 
Na ta način je predlagatelj sledil načinu izdajanja odločb, ki jih sicer vsebuje Predlog zakona 
o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-246/02-28. 

Za izdajo ugotovitvenih in ne dopolnilnih odločb, kot to določa 8. točka odločbe Ustavnega 
sodišča RS, se je predlagatelj odločil, ker po njegovi oceni dopolnilnih odločb k že izdanim 
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ni mogoče izdati, to pa zato, ker je 
predpogoj za izdajo dopolnilne odločbe isti materialni zakon kot je bil uporabljen za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje (v tem primeru bi se torej morala dopolnilna odločba opirati 
na isti materialni predpis, kot že izdano dovoljenje za stalno prebivanje (npr. na Zakon o 
tujcih - Ur. 1. RS, št 1/91-1 in 44/97, ki je veljal le do leta 1999, kar pa je nemogoče). 

Upoštevajoč napotilo, ki izhaja iz 19. točke obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, ki 
med drugim navaja: "Dovoljenje za stalno prebivanje ne ustanavlja novega pravnega položaja 
teh oseb, temveč glede na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja pravni položaj, ki je dejansko 
že.obstajal in bi moral obstajati tudi na podlagi zakona samega, zato bi ZUSDDD glede na 
dejanski položaj teh oseb z dovoljenjem za stalno prebivanje moral dati učinek ugotovitvenih 
(deklaratomih )odločb. Deklaratorne odločbe učinkujejo od tedaj, ko so nastala dejstva, ki so 
po zakonu pomembna za nastanek pravnega razmeija (ex tunc) in je njihov retroaktivni pravni 
učinek utemeljen že po naravi stvari. Dovoljenje za stalno prebivanje državljanov drugih 
republik, katerih stalno prebivališče je bilo izbrisano iz registra stalnega prebivalstva, lahko 
po naravi stvari pomenijo le ugotavljanje njihovega pravnega statusa oziroma stalnega 
prebivanja in ga ne morejo na novo ustanavljati." 

Predlagatelj je zato pripravil takšno pravno podlago za izvedbo postopka, ki ima za cilj 
ugotovitev dejstva stalnega prebivanja od 26.2.1992 naprej, na kar odkazuje tudi 8. točka 
izreka odločbe, ki Ministrstvu za notranje zadeve nalaga sicer izdajo dopolnilnih odločb, " s 
katerimi se ugotavlja stalno prebivanje državljanov drugih republik nekdanje SFRJ od 
26.2.1992, če so bili tega dne izbrisani iz registra stalnega prebivalstva. Ministrstvo za 
notranje zadeve jim mora po uradni dolžnosti izdati dopolnilne odločbe o ugotovitvi 
njihovega stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje." 

Učinek izdane ugotovitvene odločbe bo torej veljal od 26.2.1992 naprej za vse tiste, katerim 
bodo izdane pozitivne odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja v R Sloveniji, in tudi za tiste, 
ki so dejansko živeli v Republiki Sloveniji po 26.2.1992, nato pa so se trajno izselili; v teh 
primerih bo ugotovitvena odločba izdana le za obdobje njihovega dejanskega življenja v 
Republiki Sloveniji. Učinek ugotovljenega stalnega prebivanja v R Sloveniji bodo imela tudi 
dovoljenja za stalno prebivanje, izdana na podlagi tega zakona. 

2.2.7. Vpis v register stalnega prebivalstva 

Predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za vpis tujca v register stalnega prebivalstva, pri 
čemer pa za ugotavljanje dejanskega naslova, za primere, da se ugotovi, da tujec 26.2.1992 ni 
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več živel na naslovu, na katerem je bil sicer prijavljen, predvideva subsidiamo uporabo 
določb Zakona o prijavi prebivališča. 

Zakon o prijavi prebivališča (Ur. 1. RS, št. 9/01) omogoča uvedbo postopka za ugotavljanja 
trenutnega dejanskega stanja, šele ko pristojni organ podvomi v resničnost podatkov iz prijave 
oziroma, ko je obveščen, da posameznik ne prebiva na naslovu, ki ga je prijavil. Zaradi 
točnosti podatkov v RSP pa je potrebno pristojnim organom z ustreznimi zakonskimi 
določbami dati podlago za ugotavljanje dejanskega prebivanja tudi za obdobje za nazaj, v 
katerem posameznik ni imel prijavljenega stalnega prebivališča, ker zaradi neurejenega 
statusa (dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje) ni bil vpisan v RSP, saj je predhodno 
urejen status pogoj za tak vpis. Ker je potrebno za obdobje, za katerega si bo tujec, po 
predlogu tega zakona, uredil status, urediti tudi prijavo stalnega prebivališča, se s to določbo 
pristojnim organom daje podlago, da v primeru dvoma, da je posameznik dejansko prebival 
na naslovu, na katerem je bil vpisan v RSP, ugotovi točnost podatka o naslovu oziroma 
naslovih dejanskega prebivanja in se na podlagi dokončne odločbe, izdane v tem postopku, 
ažurira RSP. 

3. PRIKAZ UREDITVE V DRŽAVAH EU 

Materija predloga ni vsebina prava držav EU, saj gre za specifično problematiko, ki je 
posledica razpada SFRJ, torej urejanje teh vprašanj v pogojih nasledstva države. 
Za primerjavo z Republiko Slovenijo je mogoče zato navesti ureditev v dveh državah 
naslednicah SFRJ: 

- Republika Makedonija vprašanje ureditve stalnega prebivanja državljanov drugih republik 
nekdanje SFR ni uredila v okviru posebnih določb Zakona o tujcih; 

- Bosna in Hercegovina teh vprašanj tudi ni uredila s posebnim zakonom, kar tudi ni bilo 
potrebno, saj so v nasprotju z načeli mednarodnega prava, brez upoštevanja volje 
posameznika, vse osebe s stalnim prebivališčem, na dan 6.4.1992 na območju BIH 
avtomatično šteli za svoje državljane. 

4.0BRAZL0ŽITEV POSTOPKA 

Predlagatelj predlaga sprejetje zakona po rednem postopku. 

5. FINANČNE POSLEDICE 

Glede na dejstvo, da je predlagatelj v zakon vključil izdajanje ugotovitvenih odločb o stalnem 
prebivanju za tiste, ki so pridobili državljanstvo Republike Slovenije, ne da bi pred tem 
pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, bo potrebno pregledati tudi naturalizacijske spise, ki 
so arhivirani pri Ministrstvu za notranje zadeve. Ker ureditev v teh primerih predvideva 
uvedbo postopka na zahtevo stranke v roku leta dni, ni mogoče postaviti ocene, koliko oseb 
bi se za takšno možnost odločilo. Dejstvo pa je, da bi v primeru, da bi vsi, ki so pridobili 
državljanstvo z naturalizacijo po letu 1992 zahtevali izdajo odločb, to pomenilo pregled 
22.800 spisov. Pregled takšnega števila bo potreben zato, ker evidenca o spisih, ne vsebujejo 
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podatkov o tem, katera od naturaliziranih oseb je imela prijavljeno stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji do 26.2.1992. Na tem mestu je namreč potrebno poudariti, da pogoji 
Zakona o državljanstvu za naturalizacijo niso določali prijavljenega stalnega prebivališča, 
zato evidence o naturalizacijah tega podatka ne vsebujejo. 

% 
V povečan obseg dela zaradi uveljavitve tega zakona in v zvezi s tem finančne posledice niso 
vključene aktivnosti v zvezi z pregledom spisov, ki se nanašajo na izdajo ugotovitvenih 
odločb tujcem, ki so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje z olajšavami, ker so te posledice 
zajete že s predlogom zakona o izvršitvi 8.točke odločbe Ustavnega sodišča št U-I-246/28-02. 
Predvidljiva posledica pa je povečan obseg dela zaradi izdaje ugotovitvene odločbe za te 
primere, za katere zakon predvideva izpeljavo ugotovitvenega postopka v okviru kriterijev pri 
čemer pa je nemogoče oceniti število postopkov in na tej podlagi okvirno ovrednotenje števila 
potrebnih dodatnih delavcev. Obstoječe evidence o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje 
namreč ne zajemajo podatka o tem, kateri od tujcev, ki je dovoljenje pridobil na podlagi 
olajšav je bil stalno prijavljen na dan 23.12.1990 in 26.2.1992. 

Glede na dejstvo, da lahko postopke na drugi stopnji v okviru pristojnosti organa druge 
stopnje rešujejo le delavci z visoko izobrazbo, ter ob predpostavki, da predstavlja mesečna 
brutto plača takšne osebe v povprečju 320.000,00 SIT mesečno, bi to za šest mesecev 
pomenilo izdatek 21.120.000,00 za plače delavcev z visoko izobrazbo ter dodatnih 
1.200.000,00 SIT za plačo enega administrativnega delavca. 

V oceno finančnih posledic niso zajeti materialni stroški nabave papirja in drobne 
birotehnične opreme ter plačilo poštnih storitev v zvezi s postopki vročanja priporočenih 
pošiljk. 

Prav tako ni mogoče oceniti posledic povečanega obsega dela v Ministrstvu za notranje 
zadeve zaradi reševanja pritožbenih postopkov v zvezi z zavrnitvijo dovoljenja za stalno 
prebivanje tujcem, ki bodo vlagali vloge na novo in pritožbenih postopkov v primerih izdanih 
negativnih ugotovitvenih odločb za tujce, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, 
to pa zato, ker ni znano, koliko bo takšnih primerov. 

Sprejem zakona bo pomenil tudi povečan obseg nalog upravnih enot, kar bo zahtevalo 
kadrovsko okrepitev tistih upravnih enot, ki bodo imele največ vloženih prošenj. Ocena je, da 
bo največ prošenj vloženih na območju Upravne enote Ljubljana, Upravne enote Maribor in 
Upravne enote Koper. Ker bo število postopkov in s tem potrebnim številom delavcev, 
predvidenih za te naloge odvisno od števila vloženih vlog , postopek je namreč odvisen od 
volje stranke, je tudi nemogoče ovrednotiti konkretne finančne posledice povečanega obsega 
del. 

Za opravljanje teh nalog, ki so potrebne za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča bo 
potrebno zagotoviti finančna sredstva za predvidene dodatne zaposlitve, okvirno za obdobje 
šestih mesecev. 

Predlog zakona ne opredeljuje primarnih finančnih posledic zaradi možnega uveljavljanja 
posameznih upravičenj, opredeljenih v materialnih predpisih, zlasti na področju uveljavljanja 
socialnih pravic ter pravic s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
Mnenje pristojnih ministrstev (Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva 
za zdravje) je, da uveljavljanja upravičenj za nazaj, materialna zakonodaja ne omogoča. 
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Možne pa so sekundarne finančne posledice v primeru vlaganja odškodnin , pri čemer pa je 
nemogoče oceniti njihov obseg, saj ni znano koliko oseb bi se odločilo za vložitev zahtevka, 
kot tudi ni znana sodna praksa. 

6. DRUGE POSLEDICE 

Zakon drugih posledic kot povečan obseg dela pristojnih organov ter morebitnega povečanega 
dela sodišč splošne pristojnosti v primeru vlaganja odškodninskih zahtevkov, česar pa glede 
na število možnih tožb ni mogoče predvideti, ne bo imel. 

poročevalec, št. 86 

t 

14 20. oktober2003 



II. BESEDILO ČLENOV 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja: 
- pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji za tujce z 

državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki dejansko živijo v Republiki 

Sloveniji in so imeli v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče na dan 

23.12.1990 in na dan 25.2.1992 (v nadaljnjem besedilu: tujci) ter učinek tega dovoljenja; 

- pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje od 25.2.1992 dalje za mladoletne 

otroke tujcev iz prejšnje alinee, rojene pred ali po 23.12.1990, ki dejansko živijo v 

Republiki Sloveniji ter učinek tega dovoljenja; 

- pogoje in postopek izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji 

za tujce, ki jim je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje po 17. členu Zakona o tujcih 

(Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali po drugem odstavku 41. člena Zakona o tujcih 

(Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo) ter učinek te odločbe; 

- postopek in pogoje izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja za tujce, ki so po 

26.2.1992 pridobili državljanstvo Republike Slovenije na podlagi določb o naturalizaciji 

in pred pridobitvijo slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji niso imeli dovoljenja 

za začasno ali stalno prebivanje, ter učinek te odločbe. 

2. člen 

(vsebina pojmov) 

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

- tujec oziroma tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec) je polnoletna ali mladoletna oseba, ki je 

državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) druge države naslednice 
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nekdanje SFRJ, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji in je imela v Republiki Sloveniji 

prijavljeno stalno prebivališče na dan 23.12.1990 in na dan 25.2.1992; 

mladoleten otrok je otrok tujca iz prejšnje alinee, rojen pred ali po 23.12.1990, ki ob 

odločanju o izdaji dovoljenja še ni dopolnil 18 let starosti; 

- stalno prebivanje je dejstvo, ki je predmet ugotovitvenega postopka za izdajo odločbe o 

ugotovitvi stalnega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji, s katero se dopolnjuje izdano 

dovoljenje za stalno prebivanje; 

- dejansko življenje tujca v Republiki Sloveniji pomeni, da je Republika Slovenija središče 

življenjskih interesov tujca, kjer uresničevanje bistvene osebne, ekonomske in družbene 

potrebe. Upravičena odsotnost tujca iz Republike Slovenije zaradi razlogov, opredeljenih 

v tem zakonu, na prekinitev dejanskega življenja v Republiki Sloveniji nima vpliva. 

n. POGLAVJE 

POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE, ROK, 

PRISTOJNI ORGAN IN UČINEK DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE 

3. člen 

(pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje) 

Tujec lahko pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, če zanj zaprosi in dokaže, da dejansko 

živi v Republiki Sloveniji od 23.12.1990 dalje in če niso podani razlogi za zavrnitev izdaje 

dovoljenja za stalno prebivanje iz 5. člena tega zakona. 

Pogoj dejanskega življenja iz prejšnjega odstavka se ugotavlja v okviru kriterijev, 

opredeljenih v tem zakonu. 

4. člen 

(kriteriji za ugotavljanje dejanskega življenja polnoletnega tujca v Republiki Sloveniji) 
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Pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji iz prejšnjega člena je izpolnjen ne glede na 

razlog odsotnosti, če je tujec zapustil Republiko Slovenijo po 26.2.1992 in odsotnost v 

neprekinjenem trajanju ni trajala dlje kot leto dni. 

Če je odsotnost trajala več kot leto dni, se šteje, da je pogoj dejanskega življenja iz prejšnjega 

odstavka izpolnjen tudi: 

- če je tujec zapustil Republiko Slovenijo po 26.2.1992 iz resnih in utemeljenih 

razlogov zaradi zagotavljanja preživljanja sebe ali družinskih članov, ki nimajo 

oziroma niso imeli lastnih sredstev za preživljanje, 

- če je tujec zapustil Republiko Slovenijo zaradi življenjske stiske, v kateri se je znašel 

(npr. iz strahu pred prisilno odstranitvijo iz države zaradi pravno neurejenega položaja 

tujca v Republiki Sloveniji), 

- če je tujec zapustil Republiko Slovenijo po 26.2.1992, ker ga je poslala na delo, študij 

ali na zdravljenje pravna oseba iz Republike Slovenije ali če je tujec zaposlen na ladji 

z matično luko v Republiki Sloveniji, 

- če je bil tujcu izrečen ukrep prisilne odstranitve tujca iz 28. člena Zakona o tujcih 

(Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali 50. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 

108/02 - uradno prečiščeno besedilo), razen če je bil ukrep prisilne odstranitve izrečen 

zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države ali varstvenega ukrepa 

odstranitve tujca iz države, 

- če je bil tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, razen v primeru, da mu je bil 

vstop v Republiko Slovenijo zavrnjen zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz 

države ali varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države ter zaradi razlogov iz prve, 

druge, pete in sedme alinee 10. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91 in 

44/97) in iz razlogov prve, druge in šeste alinee 9. člena Zakona o tujcih (Uradni list 

RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo). 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena pa pogoj dejanskega življenja v Republiki 

Sloveniji ni izpolnjen v naslednjih primerih: 

- če se je tujec izselil v tujino in o tem ni obvestil pristojnega organa, pri čemer način 

izselitve nedvoumno kaže na namen trajne zapustitve Republike Slovenije, in ne gre za 

primer iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka; 
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- če se je tujec iz Republike Slovenije izselil v državo svojega državljanstva zaradi trajne 

združitve z družinskim člani, ki v Republiki Sloveniji nikoli niso imeli prijavljenega 

stalnega prebivališča, in o tem ni obvestil pristojnega organa, ter ne gre za primer iz prve 

ali druge alinee prejšnjega odstavka. 

V primeru, daje tujec zapustil Republiko Slovenijo po 26.02.1992 iz razlogov iz prejšnjega 

odstavka, pred izselitvijo pa je dejansko živel v Republiki Sloveniji, se šteje, da izpolnjuje 

pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji le do datuma izselitve, o čemer se mu na 

njegovo vlogo izda odločba. 

5. člen 

(zavrnitev izdaje dovoljenja) 

Pristojni organ lahko tujcu zavrne izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če je bil: 

- po 26.2.1992 pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh let, 

- po 26.2.1992 pravnomočno obsojen na več zapornih kazni, katerih skupna dolžina presega 

pet let, 

- po 25.6.1991 pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz petnajstega in šestnajstega 

poglavja Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 

in 39/90), upeijeno zoper Republiko Slovenijo, ne glede na to, kje je bilo to dejanje 

stoijeno, 

- po 25.6.1991 pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz triintridesetega, 

štiriintridesetega in petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 63/94,70/94 in 23/99), ne glede na to, kje je bilo to dejanje stoijeno, 

- pravnomočno obsojen s strani tujega ali mednarodnega sodišča za kaznivo dejanje 

genocida, hudodelstva zoper človečnost ali vojnega hudodelstva, pod pogojem, da osebi ni 

bilo sojeno v njeni odsotnosti. 

Če je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zaradi razlogov iz tretje ali četrte alinee 

prejšnjega odstavka, organ, pristojen za odločanje, s sklepom prekine postopek do 

pravnomočne odločitve v kazenskem postopku. 
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Prav tako pristojni organ s sklepom prekine postopek do pravnomočne odločitve v kazenskem 

postopku tudi v primeru, če je zoper tujca vložena pravnomočna obtožnica pri sodišču v 

Republiki Sloveniji, tujem ali mednarodnem sodišču za kaznivo dejanje genocida, 

hudodelstva zoper človečnost ali vojnega hudodelstva. 

Pri odločanju o zavrnitvi izdaje dovoljenja iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega 

člena, pristojni organ upošteva dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne, družinske, 

gospodarske, socialne in druge vezi, ki ga vežejo na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi 

jih za tujca povzročila zavrnitev izdaje dovoljenja. 

6. člen 

(pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje za mladoletne otroke) 

Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji pridobi mladoleten otrok tujca, rojen 

pred ali po 23.12.1990, ki dejansko neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji od rojstva dalje, 

če zanj zaprosi eden od staršev, ki je pridobil dovoljenje za stalno prebivanje pod pogoji tega 

zakona. 

Če mladoleten otrok nima staršev ali če je staršem odvzeta roditeljska pravica ali poslovna 

sposobnost in dejansko živi v Republiki Sloveniji, lahko pridobi dovoljenje za stalno 

prebivanje na prošnjo skrbnika, določenega po pravu Republike Slovenije in pri katerem otrok 

živi. 

7. člen 

(pristojni organ in rok za vložitev vloge) 

Tujec lahko vloži vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje v roku 5 let od uveljavitve tega 

zakona pri upravni enoti, na območju katere prebiva. 

V roku iz prejšnjega odstavka lahko tujec vloži vlogo tudi za svojega mladoletnega otroka. 

Za sprejem vloge in odločanje o njej je pristojna tista upravna enota, na območju katere tujec 

prebiva. 
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8. člen 

(učinek dovoljenja za stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji) 

Z dovoljenjem za stalno prebivanje, pridobljenim pod pogoji tega zakona, je tujcu dovoljeno 

stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, hkrati pa ima dovoljenje učinek ugotovitvene 

odločbe, s katero je ugotovljeno stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 

dalje. Za mladoletne otroke tujcev, rojene po 26.2.1992, ta učinek velja od rojstva naprej. 

Za tujce, za katere je na podlagi določb drugega odstavka četrtega člena tega zakona 

ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji od 

26.2.1992 dalje, pristojni organ izda zavrnilno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na 

ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

m. POGLAVJE 

POSTOPKOVNA PRAVILA 

9. člen 

(dokazovanje pogoja dejanskega življenja za polnoletnega tujca) 

Izpolnjevanje pogoja dejanskega življenja za polnoletnega tujca v Republiki Sloveniji se 

lahko dokazuje predvsem z naslednjimi dokazi: 

- o zaposlitvi v Republiki Sloveniji, 

- o zdravljenju v Republiki Sloveniji, 

- o udeleženosti v postopkih pred upravnimi in drugimi državnimi organi v Republiki 

Sloveniji ter organi lokalnih skupnosti, 

- o šolanju v Republiki Sloveniji, 

- o strokovnem usposabljanju, 

- o šolanju otrok v Republiki Sloveniji, 

- o pridobitvi delovnega dovoljenja v tujini za čas zaposlitve tujca v tujini, 

in z vsemi drugimi dokazi v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, na 

podlagi katerih je mogoče ugotoviti ali tujec dejansko živi v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 

dalje. 
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V primerih dokazovanja upravičene prekinitve dejanskega življenja iz prvega odstavka 4. 

člena tega zakona, mora tujec pristojnemu organu predložiti listine, ki jih je izdala pravna 

oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in s katerimi dokazuje zaposlitev, šolanje ali 

zdravljenje v tujini ter zaposlitev na ladji z matično luko v Republiki Sloveniji. 

Razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za stalno prebivanje iz 5. člena tega zakona se 

ugotavljajo po uradni dolžnosti. 

10. člen 

(dokazovanje pogoja dejanskega življenja za mladoletnega otroka) 

Izpolnjevanje pogoja dejanskega življenja za mladoletnega otroka v Republiki Sloveniji se 

lahko dokazuje predvsem z naslednjimi dokazi: 

- z dokazi, ki so bili predloženi v postopku dokazovanja dejanskega življenja otrokovih 

staršev v Republiki Sloveniji; 

- o otrokovem obiskovanju vzgojnovarstvenega zavoda v Republiki Sloveniji; 

- o zdravljenju otroka v Republiki Sloveniji; 

- o šolanju otroka v Republiki Sloveniji, 

in vsemi drugimi dokazi v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, na 

podlagi katerih je mogoče ugotoviti ali mladoletni otrok dejansko neprekinjeno živi v 

Republiki Sloveniji. 

11. člen 

(zaslišanje tujca) 

Kadar predloženi in izvedeni dokazi ne izkazujejo z gotovostjo, da tujec dejansko živi v 

Republiki Sloveniji, je pristojni organ dolžan pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za stalno 

prebivanje v Republiki Slovenije o tem zaslišati tujca. 
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12. člen 

(nesodelovanje tujca v postopku) 

Če se tujec kljub vabilu pristojnega organa ne odzove na zaslišanje, ali če v postavljenem 

roku ne predloži dokazov, potrebnih za nadaljevanje oziroma dokončanje postopka, pristojni 

organ pa kljub poizvedovanju ne more ugotoviti, kje se tujec nahaja, se njegov molk šteje za 

umik vloge. 

13. člen 

(razveljavitev in prenehanje dovoljenja) 

Dovoljenje za stalno prebivanje lahko organ, ki ga je izdal, razveljavi, če ugotovi, da je bilo 

dovoljenje pridobljeno z lažnimi izjavami ali na podlagi ponarejene listine ali z namernim 

prikrivanjem bistvenih dejstev ali okoliščin, ki bi vplivale na odločitev. 

Tujcu preneha dovoljenje za stalno prebivanje pod pogoji drugega odstavka 45. člena Zakona 

o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo). 

IV. POGLAVJE 

UGOTAVLJANJE STALNEGA PREBIVANJA TUJCEV, KI SO PO 26.2.1992 PRIDOBILI 

DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE PO 17. ČLENU ZAKONA O TUJCIH 

(URADNI UST RS, ŠT. 1/91-1 IN 44/97) ALI PO DRUGEM ODSTAVKU 41. ČLENA 

ZAKONA O TUJCIH (URADNI LIST RS, ŠT. 108/02 - URADNO PREČIŠČENO 

BESEDILO) ALI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

14. člen 

(pogoji izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju tujcem, ki imajo dovoljenje za 

stalno prebivanje) 

Tujcu, ki je v Republiki Sloveniji po 26.2.1992 pridobil dovoljenje za stalno prebivanje po 17. 

členu Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali po drugem odstavku 41. člena 

Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo), za čas dejanskega 

življenja v Republiki Sloveniji v obdobju od 26.2.1992 do pridobitve dovoljenja za stalno 

prebivanje pristojni organ izda odločbo, s katero se ugotovi njegovo stalno prebivanje v 

Republiki Sloveniji od 26.2.1992 naprej. 
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Dejansko življenje v Republiki Sloveniji tujca iz prejšnjega odstavka se ugotavlja v skladu s 

kriteriji, določenimi v 4. členu tega zakona. 

15. člen 

(pogoji izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju tujcem, ki so pridobili državljanstvo 

Republike Slovenije) 

Tujcu, ki je v Republiki Sloveniji po 26.2.1992 pridobil državljanstvo Republike Slovenije 

pod pogoji 10., 12., 13. ali 14. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 7/03 - uradno prečiščeno besedilo) ali 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/02) in pred pridobitvijo 

slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji ni pridobil dovoljenja za začasno prebivanje 

ali dovoljenja za stalno prebivanje, za čas dejanskega življenja v Republiki Sloveniji v 

obdobju od 26.2.1992 do pridobitve državljanstva Republike Slovenije pristojni organ izda 

odločbo, s katero se ugotovi njegovo stalno prebivanje v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 

naprej. 

Dejansko življenje v Republiki Sloveniji tujca iz prejšnjega odstavka se ugotavlja v skladu s 

kriteriji, določenimi v 4. členu tega zakona, razen za tujce, ki so pridobili državljanstvo 

Republike Slovenije pod pogoji 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 96/02). Za te tujce se šteje, da v celoti 

izpolnjujejo pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji. 

16. člen 

(postopek izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju, rok in pristojni organ ter 

odprava odločbe) 

Postopek o ugotovitvi stalnega prebivanja tujca iz 14. člena tega zakona se uvede po uradni 

dolžnosti, iz 15. člena pa na vlogo stranke. 

Pristojni organ za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena je ministrstvo, pristojno za 

notranje zadeve. 
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Rok za vložitev vloge za izdajo odločbe iz 15. člena tega zakona je pet let od uveljavitve tega 

zakona. 

V primeru, da pristojni organ , ki je odločbo izdal, ugotovi, da je bila odločba s katero je bilo 

ugotovljeno tujčevo stalno prebivanje v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 naprej posledica 

lažne izjave ali ponarejene listine ali namernega prikrivanja dejstev in okoliščin, ki bi lahko 

vplivale na odločitev, lahko odločbo odpravi. 

V. POGLAVJE 

VPIS NASLOVA 

17. člen 

(vpis tujca v register stalnega prebivalstva) 

Ne glede na predpise o prijavi prebivališča pristojni organ po uradni dolžnosti vpiše tujca v 

register stalnega prebivalstva ali v evidenco stalno prijavljenih tujcev od 26.2.1992 do 

pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje oziroma državljanstva Republike Slovenije, na 

podlagi naslovov, za katere je bilo v postopku pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje po 

Zakonu o tujcih (Ur. I. Republike Slovenije, št. I/91-I in 44/97) ali po Zakonu o tujcih (Ur. I. 

Republike Slovenije, št. 108/02, uradno prečiščeno besedilo) ali do pridobitve državljanstva 

Republike Slovenije ugotovljeno, daje tujec na njih dejansko prebival. 

Če za določeno obdobje pristojni organ stalnega prebivališča iz navedenih podatkov iz 

prejšnjega odstavka ne more ugotoviti, pošlje izvršitev vpisa v izvrševanje upravni enoti, ki 

izvede postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Za ugotavljanje dejanskega 

stalnega prebivališča se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo prijavo stalnega prebivališča. 
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VI. POGLAVJE 

EVIDENCE 

18. člen 

(evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje in ugotovitvenih odločbah o stalnem 

prebivanju) 

Zaradi celovitega razvida tujcev, ki so zaprosili za dovoljenje za stalno prebivanje pod pogoji 

iz tega zakona, je upravna enota dolžna vzpostaviti evidenco o: 

- prejetih prošnjah, 

- izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih. 

Evidenca iz prvega odstavka vsebuje naslednje osebne in druge podatke: 

1. osebno ime; 

2. enotno matično številko občana (EMŠO); 

3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze; 

4. spol; 

5. rojstni kraj (država, kraj) in datum rojstva; 

6. državljanstvo; 

7. poklic; 

8. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji na dan 23.12.1990 in na dan 25.2.1992; 

9. stalno prebivališče oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji v obdobju od 25.2.1992 do 

pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje; 

10. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji do dokončnosti odločbe, izdane po tem zakonu; 

11. datum prihoda na območje Republike Slovenije; 

12. vrsto in številko dokumenta o istovetnosti, datum izdaje, njegova veljavnost in organ, ki 

gaje izdal; 

13. datum vložitve vloge in izdaje potrdila; 

14. datum in številko odločbe ali sklepa in datum vročitve; 

Upravna enota mora podatke iz evidence, ki jo je dolžna vzpostaviti po prvem odstavku, 

posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vodi centralno evidenco. 
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Zaradi celovitega razvida tujcev, ki jim je bila izdana odločba o ugotovitvi stalnega 

prebivanja v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega zakona je ministrstvo, pristojno 

za notranje zadeve je dolžno dopolniti evidenco dovoljenj za stalno prebivanje izdanih na * 
podlagi Zakona o tujcih (Ur. 1. RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali Zakona o tujcih (Ur. I: RS, št. 

108/02, uradno prečiščeno besedilo) s podatkom o datumu in številki odločbe ter datumu 

vročitve. 

Zaradi celovitega razvida državljanov Republike Slovenije, ki jim je bila izdana odločba o 

ugotovitvi stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji v skladu s 15. členom tega zakona je 

ministrstvo, pristojno za notranje zadeve dolžno vzpostaviti evidenco izdanih odločb o 

ugotovitvi stalnega prebivanja. Evidenca vsebuje podatke iz centralne evidence o 

državljanstvu in podatke o datumu in številki odločbe ter datumu vročitve. 

Za druga vprašanja, ki se nanašajo na varstvo, uporabo, posredovanje in hrambo osebnih 

podatkov, se smiselno uporabljajo določbe zakona o tujcih. 

19. člen 

(uporaba in posredovanje podatkov iz evidenc) 

Osebni podatki iz evidenc po tem zakonu se lahko uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom 

določenih nalog. 

Na zahtevo tujca ali osebe, ki izkaže pravni interes ali državnega organa, mora organ, 

pristojen za vodenje evidence, posredovati podatke iz evidenc, vzpostavljenih po tem zakonu, 

če so do njihove uporabe upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve tujca, na katerega 

se ti podatki nanašajo. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko posredujejo na magnetnih medijih, po elektronski 

pošti ali z neposredno računalniško povezavo. 

Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo posredovati osebnih 

podatkov drugim uporabnikom in jih smejo uporabljati samo za namene, za katere so jih 

dobili. 
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VIL POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(uporaba tega zakona za primere vloženih viog po zakonu o tujcih) 

20. člen 

Pristojni organ tujcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o 

tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - 

uradno prečiščeno besedilo), pa o njegovi prošnji še ni bilo dokončno odločeno, izda 

dovoljenje za stalno prebivanje po tem zakonu, če je to zanj ugodnejše. 

21.člen 

(izdaja ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju za tujce , ki so umrli) 

Za tujce, ki so do uveljavitve tega zakona umrli na območju Republike Slovenije in jim je bilo 

po 26.2.1992 v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje po 

Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 

108/02 - uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav 

naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01) ali so 

pridobili državljanstvo Republike Slovenije po 10., 12., 13. ali 14. členu Zakona o 

državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/03 - uradno prečiščeno besedilo) ali 

19. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 96/02), pristojni organ na zahtevo osebe, ki izkaže na zakonu utemeljen 

pravni interes, izda ugotovitveno odločbo o ugotovitvi stalnega prebivanja v Republiki 

Sloveniji od 26.2.1992 dalje. 

22. člen 

(uporaba tega zakona za nedokončane postopke po ZUSDDD) 

Pod pogoji tega zakona se obravnavajo tudi nedokončani postopki, uvedeni na podlagi prošenj 

tujcev, vloženih po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 

SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01). 
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe Zakona o urejanju statusa državljanov 

drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 

64/01) uporabljajo v primerih nedokončanih postopkov tujcev iz 1. člena tega zakona, ki so na 

dan 25. junija 1991 prebivali v Republiki Sloveniji in od tega dne dalje v niej tudi dejansko 

neprekinjeno živijo. 

23. člen 

(prenehanje ZUSDDD) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona o urejanju statusa 

državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

61/99 in 64/01). 

24. člen 

(pričetek veljavnosti zakona) 

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

L POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE (1. in 2. člen) 

K 1. členu (vsebina zakona): 
Določba opredeljuje krog upravičencev, ki lahko pod pogoji tega zakona zaprosijo za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

K 2. členu (vsebina pojmov): 
Določba opredeljuje pomen posameznih izrazov, kijih vsebuje zakon. 

D. POGLAVJE - POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA STALNO 
PREBIVANJE, ROK, PRISTOJNI ORGAN IN UČINEK DOVOLJENJA ZA STALNO 
PREBIVANJE (3. do 8. člen) 

K 3. členu (pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje): 
Določba opredeljuje situacijo po kateri lahko polnoletni tujec pridobi dovoljenje za stalno 
prebivanje. 

K 4. členu (kriteriji za ugotavljanje dejanskega življenja polnoletnega tujca v Republiki 
Sloveniji): 
Določba opredeljuje kriterije za ugotavljanje pogoja dejanskega življenja v Republiki 
Sloveniji za polnoletno osebo in sicer v katerih primerih se odsotnost tujca iz Republike 
Slovenije šteje za upravičeno in v katerih za neupravičeno. 

K 5. členu (zavrnitev izdaje dovoljenja): 
Določba določa primere, ko se kljub izpolnjevanju pogoja dejanskega življenja v Republiki 
Sloveniji izdaja dovoljenja za stalno prebivanje tujcu v Republiki Sloveniji lahko zavrne. Gre 
za enake pogoje, kot so določeni v ZUSDDD. 
Dodatno pa določba opredeljuje možnost izdaje sklepa o prekinitvi postopka v primeru 
izpolnjevanja dejanskega stanja iz tretje ali četrte alinee. 

K 6. členu (pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje za mladoletne otroke): 
Določba opredeljuje različne situacije pod katerimi lahko mladoletni otrok tujca, rojen pred 
ali po 23.12.1990 pridobi dovoljenje za stalno prebivanje. Določba ureja tudi primere otrok 
brez staršev in primere, koje staršem odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost. 

K 7. členu (pristojni organ in rok za vložitev vlog): 
Določba opredeljuje upravno enoto kot organ za sprejem in odločanje o vlogah. 

K 8. členu (učinek stalnega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji): 
Določba opredeljuje pravni učinek dovoljenj izdanih po tem zakonu od 26.2.1992 dalje 
oziroma od rojstva za otroke, rojene po 26.2.1992. 

HI. POGLAVJE - POSTOPKOVNA PRAVILA (9. do 13. člen) 

K 9. členu (dokazovanje pogoja dejanskega življenja za polnoletnega tujca): 
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Določba primeroma navaja dokazila, s katerimi lahko polnoletni tujec dokazuje izpolnjevanje 
pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji in ne izključuje drugih dokazov, ki lahko 
pridejo v poštev v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek in sicer glede 
na konkretno dejansko stanje. 
K 10. členu (dokazovanje pogoja dejanskega življenja za mladoletnega otroka): 
Določba primeroma navaja vrste dokazov, ki pridejo najpogosteje v poštev za dokazovanje 
izpolnjevanja pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji za mladoletnega otroka in ne 
izključuje drugih dokazov v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

Kil. členu (zaslišanje tujca): 
Določba vsebuje postopkovno pravilo, ki zavezuje pristojni organ, da v vseh primerih, ko 
dokazi, ki jih je v postopku predložil tujec ne izkazujejo z gotovostjo izpolnjevanja pogoja 
dejanskega življenja v Republiki Sloveniji, tujca zasliši. Na ta način je zagotovljeno 
spoštovanje načela zaslišanja stranke, kot tudi procesna kavtela za razveljavitev dovoljenja v 
primeru ugotovitve, da je tujec na zaslišanju podal neresnično izjavo. 

K 12. členu (nesodelovanje tujca v postopku): 
Določba opredeljuje pravne posledice nesodelovanja tujca v postopku. Določba vsebuje 
predpostavko, da tujec za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ni zainteresiran, 
posledica je ustavitev postopka in s tem izguba upravičenja, ki ga daje zakon. 

K 13. členu (razveljavitev in prenehanje dovoljenja): 
Določba omogoča organu, ki je dovoljenje izdal, da le-tega razveljavi, če ugotovi, da je bilo 
dovoljenje pridobljeno z lažnimi izjavami ali na podlagi ponarejene listine ali z namernim 
prikrivanjem bistvenih dejstev ali okoliščin, ki bi vplivale na odločitev. 
Drugi odstavek pa napotuje na uporabo drugega odstavka 45. člena Zakona o tujcih (Ur. I. 
Republike Slovenije, št. 108/02), po kateri dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če: 
-je dovoljenje razveljavljeno, 
-je tujcu odpovedano prebivanje, 
- je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali varstveni ukrep odstranitve tujca iz 
države, 
- se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izjave o odreku dovoljenju za stalno 
prebivanje, 
- tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije, 
- se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o tem ne obvesti organa, ki mu je 
izdal dovoljenje. 

IV. POGLAVJE - UGOTAVLJANJE STALNEGA PREBIVANJA TUJCEV, KI SO PO 
26.2.1992 PRIDOBILI DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE PO 17. ČLENU 
ZAKONA O TUJCIH (URADNI LIST RS, ŠT. 1/91-1 IN 44/97) ALI PO DRUGEM 
ODSTAVKU 41. ČLENA ZAKONA O TUJCIH (URADNI LIST RS, ŠT. 108/02 - 
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO) ALI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE 
SLOVENIJE (14. do 16. člen) 

K 14. členu (pogoji izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju tujcem, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje): 
Določba opredeljuje postopek in pogoje za izdajo ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju 
tujcem, ki so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi olajšav po zakonih o tujcih, 
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veljavnih od 1991 naprej, olajšave pa se nanašajo na skrajšanje predpisane dolžine stalnega 
prebivanja v R Sloveniji, ki velja za tiste tujce, ki niso upravičeni do olajšav. 

K 15. členu (pogoji izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju tujcem, ki so pridobili 
državljanstvo Republike Slovenije): 
Določba opredeljuje postopek in pogoje za izdajo ugotovitvene odločbe za tujce, ki so 
pridobili državljanstvo R Slovenije, ne da bi predhodno pridobili dovoljenje za začasno ali 
stalno prebivanje. 

K 16. členu (postopek izdaje ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju, rok in pristojni 
organ ter odprava odločbe) 
Določba opredeljuje postopek izdaje ugotovitvenih odločb, rok in pristojni organ, pri čemer se 
za obdobje od 26.2.1992 glede ugotavljanja stalnega prebivanja uporabljajo kriteriji iz 4.čl 
predloga zakona ter dokazni postopek iz 8.čl. Postopek se uvede po uradni dolžnosti.le za 
tujce, katerim je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje, za tiste, ki so pridobili 
državljanstvo, pa na podlagi vloge vložene v roku pet let od uveljavitve zakona. 
Pristojni organ je Ministrstvo za notranje zadeve. 
Določba opredeljuje tudi podlago za odpravo odločbe, če so podani razlogi, ki so enaki 
razlogom iz !3.čl predloga za razveljavitev dovoljenja za gtaJno prebivanje. 

V. POGLAVJE - VPIS NASLOVA (17. člen) 

K 17. členu (vpis tujca v register stalnega prebivalstva): 
Določba opredeljuje pravno podlago za vpis tujca v register stalnega prebivalstva od 
26.2.1992 do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi naslovov, za katere je bilo 
v postopku pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje ugotovljeno, da je tujec na njih 
dejansko prebival, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe Zakona o prijavi prebivališča. 

VI. POGLAVJE - EVIDENCE (18. in 19. člen) 

K 18. členu (evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje in ugotovitvenih odločbah o 
stalnem prebivanju): 

Določba določa vzpostavitev nove evidence o prejetih prošnjah in izdanih dovoljenjih, 
odločbah ali sklepih v primerih, ko tujec zaproša za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po 
predlaganem zakonu in vzpostavitev nove evidence o izdanih odločbah o ugotovitvi stalnega 
prebivanja, za katere so zaprosili tisti, ki so že pridobili državljanstvo Republike Slovenije. 
Za tujce, kateri so pred tem že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje pod olajšanimi pogoji 
in katerim se izda odločba o stalnem prebivanju v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje, pa 
se le dopolni evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje s podatki o odločbi, izdani 
po predlaganem zakonu. 

K 19. členu (uporaba in posredovanje podatkov iz evidenc): 
Določba ureja pogoje za posredovanje podatkov iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona. 
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VII. POGLAVJE - PREHODNE DOLOČBE (20. do 24. člen) 

K 20. členu: 
Določba v primerih, ko je tujec zaprosil za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o 
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02, 
uradno prečiščeno besedilo), pa o njej še ni bilo dokončno odločeno, napotuje na uporabo 
zakona, ki je za tujca ugodnejši. 
K 21.členu: 
Določba tudi omogoča izdajo ugotovitvene odločbe o stalnem prebivanju v Republiki 
Sloveniji za tujce, ki so do uveljavitve tega zakona umrli na območju Republike Slovenije. 

K 22. členu: 
Določba določa, da se nedokončani postopki po ZUSDDD, obravnavajo po navedenem 
zakonu. 

K 23. členu: 
Določba opredeljuje prenehanje veljavnosti določb ZUSDDD. Določbe ZUSDDD ostanejo v 
veljavi samo v primerih nedokončanih postopkov tujcev iz 1. člena ZUSDDD, ki so na dan 
25.6.1991 prebivali v Republiki Sloveniji in od tega dne dalje v njej tudi dejansko 
neprekinjeno živijo. 

K 24. členu: 
Določba opredeljuje 15-dnevni rok za pričetek veljavnosti zakona od objave v Uradnem listu 
RS. 

poročevalec, št. 86 32 20. oktober2003 



Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 KOLEKTIVNEM 

DODATNEM POKOJNINSKEM 

ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE 

(ZKDPZJU) 

- prva obravnava - EPA 1000 - III 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

skupina poslancev 

Ljubljana, 17.10.2003 

Poslankam in poslancem je bil posredovan: 

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za 
javne uslužbence - EPA 1000-111 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika zbora 
podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi 
splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek 

1. toVŠ AUT>&/u.iL 
2. /vAU nemjcT 
3 "J °%EC 

4. rr**i   
5. 7s t-c. 
6. imLtsttrtu 
7. 
8- 
9. OIRIL ?o>OUo 
10 

T ^—V 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 STALNEM 

PREBIVANJU TUJCEV Z DRŽAVLJANSTVOM 

DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE 

SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, KI SO IMELI 

NA DAN 23.12.1990 IN 25.02.1992 V 

REPUBLIKI SLOVENIJI PRIJAVLJENO 

STALNO PREBIVALIŠČE (ZSPTDDD) 

- prva obravnava - EPA 1016 - III 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

skupina poslancev 

Ljubljana, 16.10.2003 

Poslankam in poslancem je bil posredovan: 

Zakon o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so 
imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji 
prijavljeno stalno prebivališče 

ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
predložila vlada RS. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika zbora 

podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi 
splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek 

1 TOMT /Wt>£lCć(c 
2 fl4 £s CAVt-lHC- 
3. UlMU JE&IĆ 
4. <y>R!L VUU&* 
5 "fcU>$e£- 
6- KllStfU 
7. ftiJČ-buO 
8. .NWt.lv.'.i1 

9. Je ve ?A 
10.ffCcr ffc-occT 
AA- lv H/v wć_fc"iB I 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM 

VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-G) 

- skrajšani postopek - EPA 946 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZROR 

Odbor ztt zdravstvo, tlela, družina, sodnimi politiko in invalide 

Številka: 500-01/91-2/88 
Ljubljana: 8.10.2003 EPA946-III 

Na podlagi 42., 128. in 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot matično 
delovno telo 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 37. redni seji, dne 8.10.2003 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku, predložila Vlada Republike 
Slovenije. 
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ELOVNA TELESA t 
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Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 72. redni seji, dne 3.9.2003 sklenil, 
da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju obravnava po skrajšanem postopku. 

Člani odbora so poleg besedila predloga zakona prejeli še: 
- mnenje Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora, 
- mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti in 

Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- zahtevo Sindikata kmetov Slovenije in nevladnih organizacij. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja sodelovali še predstavniki: 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice, 
Sindikata kmetov Slovenije, Slovenskega zavarovalnega združenja, Državnega 
sveta Republike Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije. 

Zakonodajno - pravna služba je v skladu s poslovnikom proučila navedeni predlog 
zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter zakonodajno - 
tehničnega vidika. V svojem mnenju je k predlogu zakona oblikovala konkretne 
pripombe k: 1., 4., 8., 11. in 13. členu. 

Dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona je v imenu predlagatelja podal minister za 
zdravje dr. Dušan Keber. Poudaril je, da predlagana sprememba zakona prinaša 
izenačevanje pravic naših državljanov, predvsem kmetov, ki doslej niso bile 
uresničene v zdravstvenem zavarovanju. Nadalje se rešuje vprašanje posebnih 
rizikov in kritja stroškov teh rizikov, predvsem na področju prometnih nesreč. S 
predlogom zakona pa se želi pospešiti tudi nekatere postopke, predvsem na 
področju zdravstvenega zavarovanja. 

V nadaljevanju so predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
poudarili, da predloženi zakon ne prinaša nobenih sprememb v obveznostih, ampak 
le te drugače opredeljuje in sicer, kdo je lahko kmetijski zavarovanec. Že sedaj 
imamo tri skupine kmetijskih zavarovancev. Prvo skupino, ki ima ožji obseg pravic in 
plačuje prispevek od katastrskega dohodka, v drugo skupino se vključujejo tisti, ki se 
sami prostovoljno odločijo za širši obseg pravic, osnova pa je enaka kot v sistemu 
pokojninskega zavarovanja. V tretjo skupino pa spadajo tisti, ki imajo tako nizke 
dohodke ali so celo brez njih, da zanje plačuje prispevke občina ali pa drug nosilec, 
odvisno od pogojev iz 21. točke 15. člena zakona. 

Osnove za določanje prispevkov opredeljuje zakon o prispevkih za socialno varnost, 
v predloženem zakonu pa se na novo opredeljuje samo tista skupina kmetijskih 
zavarovancev, ki se prostovoljno vključuje v pokojninsko zavarovanje in ki želi tudi 
širši obseg pravic v zdravstvenem zavarovanju. 
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Predstavnik Državnega sveta je poudaril, da je potrebno tistemu kmetu, ki želi biti 
polno zdravstveno zavarovan in zavarovanje plačevati, to omogočiti. Kljub 
predlagani zakonski spremembi pa v Sloveniji še vedno ostaja določeno število 
nosilcev kmetij, ki se v zdravstveno zavarovanje ne bodo moglo vključiti, ker ne 
dosegajo predpisane višine katastrskega dohodka. Za nosilce teh kmetij bi po 
veljavni zakonodaji morale poskrbeti občine, ki pa se plačevanju prispevkov 
izogibajo. Ti problemi nastajajo tudi zato, ker se je dvignil cenzus za vstop v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov. 

Svoje pripombe k predlogu zakona je podal tudi predstavnik Slovenskega 
zavarovalniškega združenja in sicer k 4. členu. Predlagal je, da se v 79. členu črta 
zadnji stavek, ki se glasi: "Enako dolžnost imajo tudi vse zavarovalnice za primere 
poškodb zavarovancev v cestnem prometu za udeležence s katerimi imajo sklenjeno 
avtomobilsko zavarovanje ali za primere, ko so jih le ti povzročili in jim je 
zavarovalnica izplačala odškodnino". 

V nadaljevanju seje so člani odbora nato prešli na razpravo in glasovanje o 
posameznih členih predloga zakona in amandmajih, ki jih je do izteka roka iz 129. 
člena poslovnika Državnega zbora vložil poslanec mag. Janez Drobnič in sicer k: 1., 
3.,4.,5.,6., 7.,8„ 9., 10., 11. in 12. členu. 

Člani odbora amandmajev predlagatelja mag.Drobniča NISO PODPRLI. 

Odbor je na predlog zakona oblikoval in sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 1. členu: 

Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Zavarovanci iz drugega odstavka tega člena se lahko prostovoljno odločijo za 
zavarovanje tudi za zmanjšan obseg pravic iz 13. člena." 

Obrazložitev: 
Na podlagi izračuna, ki ga je opravila Davčna uprava Republike Slovenije je mogoče 
ugotoviti, da bo sprememba, ki jo prinaša 1. člen tega zakona določeno kategorijo 
zavarovancev z uvedbo nove podlage za zavarovanje za polni obseg pravic, močno 
povečala njihovo finančno obremenitev. 
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K 4. členu: 

V 79. členu se v prvem stavku črta besedilo "tudi zdravstveno varstvo in". 

Obrazložitev: 
Predvideno je, da se zbirajo različni podatki s področja zdravstvenega zavarovanja. 
V predlogu besedila zakona je tako pomotoma dodano tudi področje zdravstvenega 
varstva, kar amandma odpravlja. 

K 5-členu: 

Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za 79. členom se dodata nova 79 a. in 79 b. člen, ki se glasita:" 

"79 a. člen 

Zavod ima pravico iz Centralnega registra prebivalstva brezplačno dobiti naslednje 
podatke o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja: 
- enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), 
- kraj rojstva, 
- osebno ime, 
- državljanstvo, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
- zakonski stan ali zunajzakonska skupnost, 
- šolska izobrazba, 
- EMŠO matere, 
- EMŠO očeta, 
- EMŠO zakonca, 
- EMŠO otrok, 
- davčno številko. 

79 b. člen 

Zbirke podatkov na področju zdravstvenega zavarovanja so: 
- evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
- evidenca o zavezancih za prispevek, 
- evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 

poročevalec, št. 86 40 20. oktober2003 



1 IEL0VNA lELESf 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

O zavarovanih osebah se v evidencah vodijo naslednji podatki: 

- osebno ime, 
- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- številka kartice zdravstvenega zavarovanja, 
- EMŠO, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
- datum smrti, 
- državljanstvo, 
- poklic, ki ga opravlja, 
- številka delovnega dovoljenja in datum poteka veljave delovnega dovoljenja, 
- podatki o zavarovanju, 
- IP številka, 
- kategorija invalidnosti (I, II, III), 
- podatki o družinskem članu (osebno ime, EMŠO, naslov, zavarovanje 
družinskega člana od - do, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum veljave 
potrdila o šolanju), 
- podatki o osebnem zdravniku zavarovane osebe, 
- podatki o obravnavi pred imenovanim zdravnikom Zavoda oziroma zdravstveno 
komisijo, 
- podatki o zdravstvenih storitvah, 
- podatki o poškodbah po tretji osebi, 
- podatki o denarnih dajatvah, 
- podatki o prejetih medicinsko-tehničnih pripomočkih, 
- podatki o izdanih zdravilih na recept. 

O zavezancih za prispevek se v evidencah vodijo naslednji podatki: 

- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- davčna številka, 
- registrska številka Zavoda, 
- firma oziroma ime, 
- sedež oziroma naslov, 
- šifra dejavnosti, 
- datum začetka - konca dejavnosti, 
- matična številka iz registra poslovnih subjektov, 
- datum vpisa v sodni register, 
- podatki o zasebnem zavezancu (osebno ime, EMŠO), 
- številka poslovnega računa oziroma drugega računa, preko katerega posluje, 
- datum začetka in datum prenehanja zavezanosti za plačilo prispevka, 
- datum in vzrok spremembe, 
- število zaposlenih, 
- vrsta registra in vrsta zavezanosti, 
- podatki o prispevku, 
- podatki o poškodbah pri delu in poklicnih bolezni. 

O izvajalcih zdravstvene dejavnosti se v evidencah vodijo naslednji podatki: 
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- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- davčna številka, 
- šifra izvajalca, 
- naziv izvajalca (polni in skrajšani), 
- naslov izvajalca, 
- tip izvajalca, 
- oznaka pravnega statusa (javni, zasebni), 
- šifra in naziv zdravstvene dejavnosti, 
- datum začetka oziroma prenehanja poslovanja, 
- številka poslovnega računa, 
- podatki o pogodbi, sklenjeni z izvajalcem, 
- imetnik profesionalne kartice, 
- seznam zdravnikov pri izvajalcu, 
- za zasebne izvajalce še osebno ime ter EMŠO in podatki o koncesiji, 
- matična številka iz Poslovnega registra Slovenije. 

Natančnejša opredelitev vsebine zbirk podatkov se opredeli s posebnim zakonom iz 
drugega odstavka 76. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
Amandmaje v skladu z mnenjem Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora. 
Predlagana sprememba 107. člena osnovnega zakona je oblikovana tako, da nima več 
značaja prehodne določbe. Vsebina te določbe sodi v materialni del zakona zato je 
člen ustrezno prenesen. 

K 6.členu: 

V 81. členu se v novem tretjem odstavku med besede "v treh dneh" doda beseda 
"delovnih". 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje določa rok, v katerem lahko zavarovanec vloži svojo pritožbo. 

K 7.členu: 

V 82. členu se v prvem stavku med besede "v treh dneh" doda beseda "delovnih". 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje določa rok, v katerem se lahko zavarovana oseba ali delodajalec 
na odločbo zdravnika pritožita. 

K 8.členu: 

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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"V 86. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovalnice, pri 
kateri ima tisti, ki je s prometnim sredstvom povzročil okvaro zdravja ali smrt 
zavarovane osebe, sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. V vseh drugih 
primerih pa ima Zavod pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, ki je namenoma 
ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe."." 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi pripomb Zakonodajno pravne službe Državnega 
zbora. Predlagana določba bo predvsem omogočila Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, da ob prometnih nesrečah uveljavlja povrnitev stroškov 
zdravljenja ali druge ugotovlčjene škode neposredno od zavarovalnice, pri kateri 
ima povzročitelj sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. Po 18. členu zakona 
o obveznih zavarovanjih v prometu so namreč z zavarovanjem avtomobilske 
odgovornosti kriti tudi odškodninski zahtevki zavoda za zdravstveno zavarovanje za 
stroške zdravljenja in druge nujne stroške, nastale v skladu s predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju. 

K11. členu: 

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"107. člen se črta.". 

Obrazložitev: 
Amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora. 
Besedilo 11. člena se vključi v 5. člen, s podrobnejšo vsebino 79b. člena pa 107. 
člen zakona postane nepotreben. 

K 13. členu: 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, 
ki so za globo določene v 9. in 10. členu tega zakona (95. in 96. člen zakona), razen 
za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika." 

Obrazložitev: 
Amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora. 
Amandma preprečuje, da bi ureditev, kot je predlagana v predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, povzročala bistvene razlike pri sankcioniranju istovrstnih kršitev. 
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* * * 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika je, glede na sprejete amandmaje 
na seji odbora, pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, 
ki je sestavni del tega poročila, so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

( 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Stanislav 
Brenčič. 

Podsekretarka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Stanislav/ferenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju 
- skrajšani postopek - 

1. člen 

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 9/!!)2, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - odi. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 42/02 - 
ZDR in 60/02) se drugi odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Za zavarovance po 7. točki prejšnjega odstavka se štejejo: 
- kirnetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji 

opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, ustvarjajo s to 
dejavnostjo dohodek in so na tej podlagi vključeni v obvezno pokojninsko 
irn invalidsko zavarovanje ali so se v to zavarovanje vključile prostovoljno; 

- kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini ali glavni poklic in niso vključeni v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, če dosegajo na člana gospodarstva mesečno 
najmanj tolikšen katastrski dohodek ali drug dohodek kmečkega 
gospodarstva, ki ustreza 25% minimalne plače, zmanjšane za davke in 
Iprispevke.". 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Minimalna plača je najnižji znesek plače za polni delovni čas po predpisih o 
minimalni plači. 

Kot kmečko gospodarstvo po drugem odstavku tega člena se šteje življenjska 
skupnost, skupna proizvodnja in poraba dohodkov vseh članov kmečkega 
gospodarstva, ne glede na sorodstvene vezi, pod pogojem, da se najmanj en 
član gospodarstva ukvarja s kmetijstvom kot edino ali glavno dejavnostjo. 

Kot drugi dohodki kmečkega gospodarstva iz druge alinee drugega odstavka 
tega člena se štejejo dohodki, od katerih se plačuje davek iz kmetijske 
dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo.". 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
« 

"Zavarovanci iz drugega odstavka tega člena se lahko prostovoljno odločijo za 
zavarovanje tudi za zmanjšan obseg pravic iz 13. člena." 
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2. člen 

V drugem odstavku 30. člena se besedilo "pristojna zdravniška komisija" nadomesti 
z besedilom "pristojni imenovani zdravnik". 

V tretjem odstavku se besedilo "Na predlog zdravniške komisije I. stopnje lahko 
zdravniška komisija II. stopnje" nadomesti z besedilom: "Imenovani zdravnik lahko". 

V četrtem in petem odstavku se besede "zdravniška komisija II. stopnje" nadomestijo 
z besedama "imenovani zdravnik". 

3. člen 

V 76. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki se 
nanašajo na uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, so dolžni zavodu na mjegovo 
obrazloženo zahtevo brezplačno posredovati zahtevane podatke, potrebne za 
povrnitev škode in za nadzor nad uresničevanjem pravic in obveznosti iz tega 
zavarovanja.". 

4. člen 

79. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"79. člen 

Delodajalci, pravne in fizične osebe, zdravstveni in drugi zavodi ter 
organizacije oziroma zasebni zdravstveni delavci, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, policija ter drugi državni organi, ki na podlagi zakona in v okviru 
svoje dejavnosti zbirajo različne podatke, ki se nanašajo na zdravstveno 
zavarovanje, so za namene izvajanja postopkov za povračilo škode, dolžni 
podatke o primerih povzročenih bolezni, poškodb ali smrti zavarovancev 
brezplačno posredovati Zavodu. Enako dolžnost imajo tudi vse zavarovalnice 
za primere poškodb zavarovancev v cestnem prometu za udeležence, s 
katerimi imajo sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, ali za primere, ko so jih le 
ti povzročili in jim je zavarovalnica izplačala odškodnino.". 

5. člen 

"Za 79. členom se dodata nova 79 a. in 79 b. člen, ki se glasita:" 

"79 a. člen 

Zavod ima pravico iz Centralnega registra prebivalstva brezplačno dobiti 
naslednje podatke o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega 
zavarovanja: 
- enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), 
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- kraj rojstva, 
- osebno ime, 
- državljanstvo, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
- zakonski stan ali zunajzakonska skupnost, 
- šolska izobrazba, 
- EMŠO matere, 
- EMŠO očeta, 
- EMŠO zakonca, 
- EMŠO otrok, 
- davčno številko. 

79 b. člen 

Zbirke podatkov nai področju zdravstvenega zavarovanja so: 
- evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
- evidenca o zavezancih za prispevek, 
• evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 

O zavarovanih osebah se v evidencah vodijo naslednji podatki: 

- osebno ime, 
- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- številka kartice zdravstvenega zavarovanja, 
- EMŠO, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
- datum smrti, 
- državljanstvo, 
- poklic, ki ga opravlja, 
- številka delovnega dovoljenja in datum poteka veljave delovnega 
dovoljenja, 
- podatki o zavarovanju, 
- IP številka, 
- kategorija invalidnosti (I, II, III), 
- podatki o družinskem članu (osebno ime, EMŠO, naslov, zavarovanje 
družinskega člana od ~ do, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum 
veljave potrdila o šolanju), 
- podatki o osebnem zdravniku zavarovane osebe, 
- podatki o obravnavi pred imenovanim zdravnikom Zavoda oziroma zdravstveno 
komisijo, 
- podatki o zdravstvenih storitvah, 
- podatki o poškodbah po tretji osebi, 
- podatki o denarnih dajatvah, 
- podatki o prejetih medici nsko-tehničnih pripomočkih, 
- podatki o izdanih zdraviliih na recept. 

O zavezancih za prispevek se v evidencah vodijo naslednji podatki: 
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- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- davčna številka, 
- registrska številka Zavoda, 
- firma oziroma ime, 
- sedež oziroma naslov, 
- šifra dejavnosti, 
• datum začetka - konca dejavnosti, 
- matična številka iz registra poslovnih subjektov, 
- datum vpisa v sodni register, 
- podatki o zasebnem zavezancu (osebno ime, EMŠO), 
- številka poslovnega računa oziroma drugega računa, preko katerega 
posluje, 
- datum začetka in datum prenehanja zavezanosti za plačilo prispevka, 
- datum in vzrok spremembe, 
• število zaposlenih, 
- vrsta registra in vrsta zavezanosti, 
- podatki o prispevku, 
- podatki o poškodbah pri delu in poklicnih bolezni. 

O izvajalcih zdravstvene dejavnosti se v evidencah vodijo naslednji podatki: 

- identifikacijska številka (ZZZS številka), 
- davčna številka, 
- šifra izvajalca, 
- naziv izvajalca (polni in skrajšani), 
- naslov izvajalca, 
- tip izvajalca, 
- oznaka pravnega statusa (javni, zasebni), 
- šifra in naziv zdravstvene dejavnosti, 
- datum začetka oziroma prenehanja poslovanja, 
- številka poslovnega računa, 
- podatki o pogodbi, sklenjeni z izvajalcem, 
- imetnik profesionalne kartice, 
- seznam zdravnikov pri izvajalcu, 
- za zasebne izvajalce še osebno ime ter EMŠO in podatki o koncesiji, 
- matična številka iz Poslovnega registra Slovenije. 

Natančnejša opredelitev vsebine zbirk podatkov se opredeli s posebnim 
zakonom iz drugega odstavka 76. člena tega zakona." 

6. člen 

V 81. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Zavarovanec in delodajalec zahtevo iz druge alinee prejšnjega odstavka lahko 
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vložita v treh delovnih dneh od dne, ko sta bila z oceno seznanjena." 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi: 

"O svoji odločitvi imenovani zdravnik izda odločbo najpozneje v osmih dneh 
po prejemu zahteve oziroma predloga osebnega zdravnika. Odločbo je 
potrebno osebno vročiti zavarovani osebi. Pritožba zoper odločbo ne zadrži 
njene izvršitve.". 

Dosedanji četrti odstavek postane peti. 

7. člen 

82. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"82. člen 

Zavarovana oseba ali delodajalec se lahko na odločbo imenovanega zdravnika 
pritoži v treh delovnih dneh od vročitve odločbe. Pritožbo obravnava 
zdravstvena komisija, ki jo imenuje upravni odbor zavoda, in ki jo sestavljata 
dva zdravnika in en univerzitetni diplomirani pravnik. Komisija o svoji odločitvi 
izda odločbo najpozneje v 8 dneh po prejemu pritožbe.". 

8. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V 86. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovalnice, 
pri kateri ima tisti, ki je s prometnim sredstvom povzročil okvaro zdravja ali 
smrt zavarovane osebe, sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. V vseh 
drugih primerih pa ima Zavod pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, ki j 
e namenoma ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane 
osebe."." 

9. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delodajalec:". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki 
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stori prekršek iz prejšnjega odstavka.". 

10. člen 

V prvem odstavku 96. člena se besedilo: "Z denarno kaznijo najmanj 100.000 
tolarjev" nadomesti z besedilom : "Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.". 

11. člen 

Člen je črtan. 

12. člen 

V 108. členu se v drugem odstavku besedilo "ime in priimek" nadomesti z besedilom 
"osebno ime". 

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Podatki iz prejšnjega člena se hranijo v zbirkah podatkov 5 let od izbrisa zadnjega 
podatka v posamezni zbirki.". 

13. člen 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 9. in 10. členu tega zakona (95. in 96. člen 
zakona), razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika." 

14. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
določbe prvega odstavka 1. člena tega zakona (drugi odstavek 15. člena zakona) pa 
se začnejo uporabljati 1.1.2004. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 IZVRŠITVI 8. TOČKE 

ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE 

3 SLOVENIJE U-l-246/02-28 (ZI0UIUS246/02) 

- skrajšani postopek - EPA 956 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zii notranjo politiko 

Številka: 213-04/3-35/1, EPA956-III 
Ljubljana, 15.10.2003 Za 32. sejo DZ 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo naslednje 

O POROČILO 
k predlogu zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije U-l-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) 
- skrajšani postopek - 

Odbor za notranjo politiko je na 38. nujni seji, dne 15.10.2003 obravnaval predlog 
zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča RS, ki ga je Državnemu 
zboru v obravnavo po skrajšanem postopku vložila Vlada RS. 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 74. redni seji, dne 19.9.2003 sklenil, da 
se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Tej odločitvi je v 
poslovniškem roku v skladu z 10. odstavkom 21. člena poslovnika DZ pisno 
nasprotovala skupina poslancev (prvopodpisani France Cukjati) z zahtevo, da o tem 
odloči na seji državni zbor. 
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Skupina poslancev (prvopodpisani Tone Anderlič) je 7.10.2003 vložita zahtevo za 
sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali zahtevo po odločanju 
na seji državnega zbora, št. 213-04/03-35, EPA 956-III. Skupina poslancev je 
menila, da zaradi izpolnitve obveznosti po odločbi Ustavnega sodišča RS, št. 
U-l-246/02-28, z dne 3.4.2003, katere 6-mesečni rok za uveljavitev poteče dne 
16.10.2003, državni zbor o navedenem predlogu zakona mora odločati na 30. redni 
seji, ki se začne 27.10.2003. 

Državni zbor je na 33. izredni seji, v sredo, 8.10.2003 odločil, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku. Poslanski klub LDS in poslanska skupina ZLSD 
sta isti dan posredovali predsedniku odbora za notranjo politiko zahtevo za sklic 
nujne seje odbora, da bi odbor lahko pravočasno opravil obravnavo predloga 
zakona. 

Odbor je bil ob tem seznanjem še z: 
- mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
- mnenjem Komisije Državnega sveta za politični sistem, 
- amandmajema Poslanskega kluba LDS ter Poslanskih skupin ZLSD, SLS in 

DeSUS k 2. in 3. členu, 
- amandmajem poslanca Franca Sušnika k 2. členu. 

V dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja je bila dana vrsta dodatnih 
pojasnil tako glede intence predloženega zakona kot tudi k posameznim zakonskim 
rešitvam. Predlagani zakon predstavlja pravno podlago za izvršitev 8. točke odločbe 
ustavnega sodišča in ker obstaja interes, da se do roka, ki ga nalaga ustavno 
sodišče (16.10.2003) uredi pravna podlaga za izdajo upravnih aktov, ki bodo 
omogočili ureditev statusa oseb, na katere se predlog zakona nanaša, je obravnava 
predloga zakona po skrajšanem postopku smiselna. 

Na podlagi 8. točke odločbe ustavnega sodišča je sodišče ministrstvu za notranje 
zadeve naložilo, da mora po uradni dolžnosti izdati dopolnilne odločbe o stalnem 
prebivanju v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 dalje vsem osebam, ki jim je bilo 
izdano dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi določb zakona o tujcih ali na 
podlagi zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji. Pri tem je treba izrecno poudariti, da se s tem zakonom 
rešuje le tisti del zahtev iz odločbe ustavnega sodišča, ki se nanaša na osebe, ki so 
že pridobile dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji po tedaj veljavnih 
predpisih in na način, kot so tedaj veljavni predpisi določali; v vsakem primeru pa je 
bil pogoj - ugotavljanje dejanskega bivanja v slovenski državi v obdobju, na katero 
seje dovoljenje nanašalo. Prav zaradi tega, ker je ugotovitveni postopek dejanskega 
bivanja že bil izveden v zvezi s pridobivanjem dovoljenj po tedaj veljavni zakonodaji, 
v predloženem zakonu ni predvideno, tako kot tudi narekuje odločba ustavnega 
sodišča, da bi se moral ta ugotovitveni postopek ponovno odvijati. Predvideva se le, 
da je v skladu z odločbo potrebno vsem tistim, ki so dovoljenje že pridobili, ta 
dovoljenja priznati z veljavnostjo od 26.2.1992, torej za nazaj oz. z dnem izbrisa. To 
je tudi bistvo vsebine predloženega zakona. 
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V zvezi s predloženim zakonom se je pojavljalo temeljno vprašanje - ali je ta zakon 
sploh potreben. Zagovorniki stališča, da zakon ni potreben, so menili, da bi glede na 
8. točko odločbe ustavnega sodišča, ministrstvo za notranje zadeve moralo začeti z 
izdajo odločb brez posebne zakonske podlage. Predlagatelj pa je izhajal iz stališča 
pravne stroke, v okviru katere je prevladalo mnenje, da odločba v upravnem 
postopku mora temeljiti na zakonski podlagi oz. na zakonsko temelječem predpisu, 
kar je tudi izrecno zapisano v četrtem odstavku 153. člena Ustave RS. Res pa je, da 
se upravne odločbe lahko naslanjajo tudi na posamične odločbe ustavnega sodišča 
in da obstaja nekaj takih primerov, vendar pa v sedaj obravnavanem primeru ne gre 
za individualno odločanje o pravicah s strani ustavnega sodišča, ampak za splošno 
odločanje, ko gre za delno razveljavitev nekega predpisa in na tej podlagi po mnenju 
pravne stroke, ni dopustno izdajati odločb. 

V nadaljevanju so bili navzoči seznanjeni z nekaj številčnimi podatki za osvetlitev 
celotne zadeve. Predloženi zakon se nanaša na število oseb, ki se giblje nekje med 
4.000 in 5.000, to so tisti, ki so pridobili dovoljenje za stalno bivanje, vendar od 
trenutka svoje vloge, ne pa za nazaj, kar sedaj ureja ta zakon. Pri tem je treba 
opozoriti, da zakon izključuje vse tiste kategorije oseb, ki so prav tako pridobile 
dovoljenje za stalno bivanje, vendar ne na podlagi ugotavljanja njihovega 
dejanskega bivanja v državi, ampak na podlagi t.i. olajšav. Te kategorije bodo tako 
kot še druge urejene v drugem zakonu, ki bo celovito in dokončno uredil status za 
vse preostale kategorije in kateri je tudi že posredovan v parlamentarno proceduro. 
Za sedanjo obravnavo je pomembno predvsem to, da se predloženi zakon 
osredotoča izključno na tiste, za katere je že bil izpeljan postopek ugotovitve bivanja. 
v državi. 
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Glede na to, da se odpirajo v javnih razpravah upravičeno tudi vprašanja materialne 
narave, in sicer, kaj predloženi zakon prinaša in kakšne bodo materialne posledice 
zakonskih rešitev, je bilo danih tudi nekaj dodatnih pojasnil. Tako bo za uresničitev 
zakona potrebno izvesti operacijo znotraj ministrstva za notranje zadeve in upravnih 
enot z ustrezno organizacijo, na katero je ministrstvo logistično kot tudi informacijsko 
že pripravljeno in bo pričelo s tem neposredno po sprejemu tega zakona. In sicer bo 
za to oz. za izdajo cca 4.000 do 5.000 odločb, ki bodo ugotavljale dejansko bivanje 
za nazaj od februarja 1992, potrebno pregledati približno 26.000 odločb in iz teh 
izluščiti tiste odločbe, ki se nanašajo na izbrisane osebe. Pri tem je bilo povedano, 
da pa niti predloženi zakon, niti drugi zakon, ki temu sledi, ne obravnavata 
vprašanja t. i. odškodnin, ker odločba ustavnega sodišča, ki mu predložena zakona 
striktno sledita, ne obravnava tega vprašanja. Vprašanje odškodnin je prepuščeno 
splošnim pravilom odškodninskega oz. obligacijskega prava in do danes tudi na 
državo Slovenijo odškodninski zahtevki niso bili naslovljeni, zato ni nikakršne 
potrebe v tem trenutku zakonsko ali kako drugače na splošen način regulirati ta 
vprašanja. Seveda je povsem možno, da bo z uveljavitvijo obeh zakonov prišlo do 
odškodninskih zahtevkov, v okviru katerih pa bo seveda treba dokazati najprej to, da 
je nastala škoda. Oškodovanec bo moral torej dokazati prikrajšanje premoženja, ki 
je nastalo z dejanjem izbrisa. Vendar je nemogoče obravnavati vprašanje odškodnin 
na splošno, temveč se bo le to obravnavalo individualno v okviru odškodninskih 
zahtevkov, s potrebnimi dokazili in na tej podlagi se bo odločalo po splošnih pravilih 
obligacijskega prava in ne na podlagi danes predložene zakonodaje. V kakšni višini 
in na kakšen način se bo uveljavljala morebitna odškodnina pa zavisi najprej od 
tega, kolikšnemu številu oseb bo priznan ta status in predvsem od tega, koliko od 
teh s priznanim statusom bo sprožilo odškodninske zahtevke ter od tega, kakšna bo 
glede teh zahtevkov sodna praksa . 

Ob zaključku je bilo poudarjeno, da predlagatelj vztraja na stališču, da je potrebno 
problematiko izbrisanih, ne glede na mnoga vprašanja in pomisleke, ki se še 

- utegnejo pojaviti, urediti na zakonsko korekten način in v celoti uresničiti ter izvršiti 
odločbo ustavnega sodišča. 

V mnenju Zakonodajno-pravne službe je ugotovljeno, da je predlagani zakon 
posledica odločbe ustavnega sodišča, s katero je le-to ugotovilo, da je zakon o 
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v neskladju z 
ustavo iz več razlogov, ki jih je podrobneje navedlo v obrazložitvi svoje odločbe. V 8. 
točki te odločbe pa je naložilo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, da po 
uradni dolžnosti izda dopolnilne odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja v 
Republiki Sloveniji od 26.2.1992 osebam, ki jim je bilo že izdano dovoljenje za 
stalno bivanje na podlagi določb zakona o tujcih (Ur.l. RS, št. 1/91-1 in 44/97), na 
podlagi zakona o tujcih (Ur.l. RS, št. 61/99) ali na podlagi zakona o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, 
št. 61/99 in 64/2001). Predlagatelj se je torej odločil za segmentno razreševanje 
problematike; tako ustvarja predlagani zakon zakonito podlago za izdajo dopolnilnih 
- ugotovitvenih odločb o stalnem prebivanju v Republiki Sloveniji za nazaj, za čas od 
izdaje dovoljenja za stalno prebivanje do 26.2.1992 za osebe, ki so dovoljenja za 
stalno prebivanje že pridobile na podlagi že omenjenih zakonov. Izjeme, ko so 
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posamezniki dovoljenje za stalno prebivanje pridobili na podlagi olajšav po 
skrajšanem postopku, niso predmet tega zakona, ampak bodo, kot je razvidno iz 
obrazložitve, poleg oseb, ki so pridobile dovoljenje za začasno prebivanje ali pa 
neposredno državljanstvo, predmet drugega zakona. 

Iz mnenja tudi izhaja, da predloženi zakon delno spreminja oz. dopolnjuje način 
izvršitve predmetne odločbe ustavnega sodišča kot ga določa 8. točka njenega 
izreka, kar pa glede na ustavnosodno prakso ni sporno, kolikor so zakonske rešitve 
skladne z vsebinsko odločitvijo ustavnega sodišča. 

O vsebini zakona oz. ob obravnavi vseh členov predloga zakona se je razvila široka 
polemična razprava, v kateri so bili izraženi po eni strani še vedno prisotni 
pomisleki glede pravilnosti ponujene rešitve, po drugi strani pa so bila dana 
priznanja predlagatelju, da se je odločil čim prej na podlagi odločbe ustavnega 
sodišča urediti problematiko izbrisanih. Na splošno je bilo ocenjeno, da je treba 
slediti in dosledno spoštovati odločbo ustavnega sodišča ter izhajati iz obveznosti 
izvršitve te odločbe, ki je najprej ugotovila, da je bil izbris iz registra stalnega 
prebivalstva izvršen v letu 1992 v nasprotju z ustavo in zakonom. Pri tem je bilo 
poudarjeno, da je treba gledati odločbo celovito, torej ne le 8. točko ugotovitev in 
odločitev, ampak tudi celotno obrazložitev te odločbe. V obrazložitvi pa je zelo 
natančno zapisano, zakaj je ustavno sodišče ocenilo, da je odločitev o neustavnosti 
in nezakonitosti izbrisa utemeljena in zakaj jo je treba popraviti. Po drugi strani pa je 
tudi res, da je način izvršitve 8. točke odločbe ustavnega sodišča lahko različen, 
vendar je stroka povedala svoje in rešitev je sedaj predloženi zakon. V zvezi s 
pomisleki glede hitenja sprejemanja zakona je bilo poudarjeno, da bi bilo treba 
sleherno odločbo ustavnega sodišča dosledno spoštovati in se držati predpisanih 
rokov sprejemanja ali popravljanja in dopolnjevanja zakonov in gotovo je tendenca 
vseh, ki delujejo v zakonodajnem procesu, da se bodo tega tudi držali. Materialne 
posledice, direktne ali indirektne pa nikakor ne smejo vplivati na to, ali bo odločba 
ustavnega sodišča realizirana ali ne. 

Del razpravljalcev pa je namenil nemalo kritike tako postopku sprejemanja 
predloženega zakona kot tudi sami vsebini oz. členom zakona. S hitenjem 
sprejemanja tega zakona po skrajšanem postopku je možno do neke mere določene 
stvari zamegliti, hkrati pa je s tem onemogočeno preveriti tudi še drugo možnost in 
ta je, da bi odločbe izdajali brez zakonske podlage. Ob tem pa je bilo izrecno 
poudarjeno, da je potrebno do seje državnega zbora vsaj dopolniti obrazložitev k 
predlogu zakona in v ta namen je nadomestni član odbora g. Jožef Školč predlagal 
odboru, da sprejme sklep: "Predlagatelj zakona o izvršitvi 8. točke odločbe 
Ustavnega sodišča RS mora do seje državnega zbora podati dopolnilno 
obrazložitev k predlogu zakona, da zakon rešuje probleme, ki so nastali zaradi 
nezakonitega izbrisa. Obrazložitev mora vsebovati tudi poimenski seznam tistih, ki 
so izbris izvedli in vseh tistih, ki so za to vedeli". 

V nadaljevanju je bilo opozorjeno še na vrsto odprtih vprašanj in pomanjkljivosti, ki bi 
jih bilo treba doreči za učinkovito uresničitev ciljev in nalog, ki jih prinaša predloženi 
zakon, predvsem pa naslednje: 

- način obravnavanja te problematike ni ustrezen in ni prav, da je bila zavrnjena 
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zahteva po javni predstavitvi mnenj; 
- dilema, ali urejati to vprašanje s posebnim zakonom kot ga predlaga predlagatelj 

ali v okviru že obstoječe zakonodaje s področja poprave krivic; 
- v zakonu ni določen rok uveljavljanaja pravic, ki se nanašajo na zakonsko 

določen krog izbrisanih; 
- predvidena ni nikakršna revizija za odpravo nezakonitega stanja; 
- dilema, ali je možno širiti krog upravičencev v okviru predlaganih zakonskih 

rešitev; 
- nepotrebno je zadeve reševati po posameznih segmentih oz. pripravljati v ta 

namen izjemne zakone, saj se na ta način uveljavljajo dve ali pa več kategorij 
državljanov; 

- sporno je reševanje oz. ugotavljanje pravic za nazaj, predvsem pa možnost 
uveljavljanja odškodnin za vse tiste, ki takrat, ko je bilo možno, te zakonske 
možnosti niso izkoristili, da bi si pridobili slovensko državljanstvo, saj je država 
Slovenija vsem tujcem po osamosvojitvi dala možnost, da zaprosijo za slovensko 
državljanstvo in si tako uredijo svoj status; 

- nesprejemljivo je, da bo slovensko prebivalstvo direktno ali indirektno čutilo 
finančne posledice izvajanja zakona; 

- nerazumljivo je, da je v obrazložitvi zakona navedeno, da ni možno predvideti 
obsega odškodnin, ker se ne ve, koliko bo vloženih tožb in kako bo uveljavljena 
sodna praksa. 

Na vsa izrečena vprašanja oz. pomisleke o vsebini predloga zakona je predstavnik 
predlagatelja podal podrobnejša pojasnila, predvsem pa: 

obravnavana problematika ne sodi v zakonodajo s področja poprave krivic, 
saj gre za popolnoma druge situacije in pravna področja; 

določitev roka za uveljavljanje pravic po tem predlogu zakona ni potrebna, saj 
upravičenci iz tega zakona ne bodo sami vlagali nikakršnih prijav ali vlog, temveč bo 
postopke uvedlo ministrstvo za notranje zadeve po uradni dolžnosti; 

zgolj dejstvo, da nekdo ni sprejel državljanstva, ne more biti razlog za to, da je 
utrpel takšne posledice. 

Odbor je sprejel naslednja amandmaja: 
- k 2. in 3. členu, ki so ju predlagale štiri poslanske skupine (Poslanski klub LOS, 
Poslanska skupina ZLSD, Poslanska skupina SLS, Poslanska skupina DeSUS). 

Amandma poslanca Franca Sušnika k 2. členu je postal brezpredmeten. 

Odbor je glasoval še o predlogu sklepa, ki ga je v razpravi predlagal nadomestni 
član odbora, gosopd Jožef Školč, in je povzet v poročilu ter ga ni podprl. 
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Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o vloženih 
amandmajih sprejel vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo članica odbora gospa Majda Širca. 

Podsekretarka DZ 
Nataša Sotelšek, i.r. 

Svetovalka 
Katja Golob, I.r. 

Predsednik, I.r. 
Maksimiljan Lavrinc 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O IZVRŠITVI 8. TOČKE ODLOČBE 
USTAVNEGA SODIŠČA RS ŠT. U-l-246/02-28 

1. člen 
Vsebina zakona 

Ta zakon ureja pogoje in postopek izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja v 
Republiki Sloveniji državljanu ali državljanki (v nadaljevanju državljan) druge države 
naslednice nekdanje SFRJ, ki je imel v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 
prebivališče na dan 23.12.1990 in na dan 25.2.1992 in ki je že pridobil dovoljenje za 
stalno prebivanje na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 61/99 in 64/01 - v 
nadaljevanju ZUSDDD) ali na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 
44/97) ali Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo), 
v nadaljevanju tujec. 

2. člen 
Uvedba postopka, izdaja odločbe in vpis naslova v register 

Postopek izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja tujca v Republiki 
Sloveniji uvede ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljevanju 
pristojni organ), po uradni dolžnosti. 

Tujcu ali tujki (v nadaljevanju tujec), ki je pridobil dovoljenje za stalno 
prebivanje po ZUSDDD ali po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) 
ali po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno 
besedilo), razen tujcu, ki je pridobil dovoljenje za stalno prebivanje po 17. 
Členu Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) ali po drugem 
odstavku 41. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno 
prečiščeno besedilo), izda pristojni organ odločbo o ugotovitvi njegovega 
stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26.2.1992 oziroma od dne izbrisa 
do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje kot dopolnitev izdanega 
dovoljenja za stalno prebivanje. 

Zaradi celovitega razvida tujcev, ki jim je bila izdana odločba o ugotovitvi 
stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji v skladu z določbami tega člena, je 
pristojni organ dolžan dopolniti evidenco dovoljenj za stalno prebivanje 
izdanih na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 61/99 in 64/01 - v 
nadaljevanju ZUSDDD) ali na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 
in 44/97) ali Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno 
besedilo) s podatkom o datumu in številki odločbe, izdane po tem zakonu ter 
datumom vročitve. 
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3. člen 
Evidenca o izdanih odločbah po tem zakonu in uporaba ter posredovanje 

podatkov iz evidenc 

Ne glede na predpise o prijavi prebivališča pristojni organ po uradni dolžnosti 
vpiše tujca v register stalnega prebivalstva ali v evidenco o stalno prijavljenih 
tujcih po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 44/97) od 26.2.1992 oz. od 
dne izbrisa do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi naslovov, 
za katere je bilo v postopku pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje po 
ZUSDDD ali po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1, 44/9 in 61/99), ali po 
Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo) 
ugotovljeno, da je tujec na njih dejansko prebival. 

Če za določeno obdobje pristojni organ stalnega prebivališča iz navedenih 
podatkov iz prejšnjega odstavka ne more ugotoviti, pošlje izvršitev vpisa za 
čas, glede katerega naslov ni znan, upravni enoti, ki izvede postopek 
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Za ugotavljanje dejanskega 
stalnega prebivališča se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo prijavo 
stalnega prebivališča. 

KONČNA DOLOČBA 

4. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 ZASEBNEM 

VAROVANJU (ZZasV) 

- druga obravnava - EPA 792 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor m notranja politiko 

Številka: 212-05/03-0026/0001 EPA792-III 
Ljubljana, 15.10.2003 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 40. redni seji dne 09.10.2003 kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o zasebnem varovanju - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog 
zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

Odbor je bil predhodno seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, z 
mnenjem Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem, z 
vloženimi amandmaji poslancev Majde Zupan, Rudolfa Petana in Dušana Vučka, s 
predlogi za amandmaje Ministrstva za notranje zadeve, ki so bili pripravljeni na 
podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, s predlogi za amandmaje Zbornice RS 
za zasebno varovanje in s pripombami in predlogi za amandmaje FIT varovanja 
Ljubljana d.d.. 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi uvodoma pojasnil, da je odbor 
predlog zakona o zasebnem varovanju že obravnaval na seji dne 3. junija 2003 in 
odločil, da se ta umakne z dnevnega reda zaradi potrebe po ponovni preučitvi 
nekaterih vprašanj. Vlada je predlog zakona ponovno preučila, predvsem z vidika 
delitve nalog, ki naj bi jih opravljalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in 
nalog, ki naj bi jih po javnem pooblastilu opravljala Zbornica Republike Slovenije za 
zasebno varovanje (v nadaljevanju: zbornica) in ga nadomestila z novim besedilom. 

V nadaljevanju je navedel poglavitne rešitve predloga zakona, in sicer: 
opredelitev temeljnih oblik zasebnega varovanja, 
uskladitev področja zasebnega varovanja s predpisi Evropske unije, tako da 

bodo odpravljeni diskriminatorni pogoji za opravljanje dejavnosti zasebnega 
varovanja v Republiki Sloveniji s strani tujih pravnih in fizičnih oseb, 

vzpostavitev novega licenčnega režima, 
vzpostavitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij in predhodnega strokovnega 

usposabljanja, 
vzpostavitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora, 
regulacija dejavnosti zasebnega varovanja. 

Predstavnik predlagatelja je povedal, da so preučili vse pripombe 
Zakonodajno-pravne službe. Ker se z njimi skoraj v celoti strinjajo, so v sodelovanju 
s to službo pripravili predloge za amandmaje, ki naj jih odbor sprejme kot svoje. 
Z Zakonodajno-pravno službo pa se niso uskladili glede določbe 43. člena predloga 
zakona, ki določa ukrepe varnostnika, zato jo je dodatno pojasnil. Nekateri od teh 
ukrepov vključujejo tudi uporabo sile in omejitve svobode gibanja, kar lahko znatno 
poseže v človekove temeljne pravice in svoboščine, zato bi po mnenju 
Zakonodajno-pravne službe morali biti natančneje opredeljeni, tako da bi bila v 
zakon vgrajena tudi jamstva pred preširoko rabo teh pooblastil. Po mnenju 
predstavnika predlagatelja pa so v določenih primerih, predvsem pri varovanju 
izredno pomembnih objektov, varnostnikom ti ukrepi neizogibno potrebni za izvršitev 
svojih nalog. 

Predstavnik predlagatelja se je opredelil še do vloženih amandmajev. Amandma k 
14. členu po njegovem mnenju ni vložen k pravemu členu. Glede amandmajev k 45. 
in 46. členu, ki se nanašata na nošenje in uporabo orožja, pa je opozoril, da gre za 
dve vprašanji. Eno je vprašanje posesti in nošenja orožja, ki je urejeno v zakonu o 
orožju in ni predmet tega predloga zakona. Drugo je vprašanje uporabe orožja in ta 
predlog zakona določa pogoje za uporabo strelnega orožja pri opravljanju nalog 
zasebnega varovanja. Na podlagi pripombe Zakonodajno-pravne službe pa je 
predlagatelj pripravil predlog za amandma, ki primere dopustnosti uporabe strelnega 
orožja še natančneje opredeljuje. 
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V nadaljevanju se je opredelil tudi do predlogov za amandmaje, ki iih ie odboru 
posredovala zbornica in povedal, da se predlagatelj z zbornico glede teh predlogov 
ni uspel uskladiti. Gre predvsem za štiri sklope vprašanj, glede katerih zbornica 
ponuja drugačne rešitve, in sicer predlaga: 

omejitev dejavnosti izvajalca zasebnega varovanja na opravljanje izključno te 
dejavnost, s čemer se predlagatelj ne strinja, saj gre za poseg v zasebno 
gospodarsko pobudo po 74. členu ustave; 

določitev obveznega združevanja v zbornico tudi za fizične osebe, ki 
opravljajo naloge na področju zasebnega varovanja, kar je po predlagateljevem 
mnenju nedopustno, saj bi to imelo za posledico obveznost vsakega varnostnika 
plačevanja članarine; 

predpisovanje tarife za oblikovanje cen posameznih storitev varovanja s 
strani zbornice, kar bi po mnenju predlagatelja pomenilo kršitev prava varstva 
konkurence; 

neposreden dostop zbornice v register in evidence, ki jih vodi ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, kar je po mnenju predlagatelja ustrezno rešeno v 67. 
členu predloga zakona, ki določa, da se podatki iz teh evidenc na podlagi pisne 
zahteve posredujejo tudi zbornici za potrebe izvajanja javnih pooblastil. 

Glede predlogov, ki jih je odboru posredovalo FIT varovanje Liubliana d.d., je 
predstavnik predlagatelja povedal, da zanje niso sprejemljivi, saj spreminjajo koncept 
predloženega zakona. 

Odboru je bilo posredovano pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ker so bile 
skoraj vse pripombe iz pisnega mnenja upoštevane v predlogih za amandmaje, ki jih 
je pripravil predlagatelj v sodelovanju s predstavnico te službe, razloge 
neupoštevanja nekaterih pripomb pa je predlagatelj dodatno pojasnil, predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe na seji odbora ni imela dodatnih pripomb. 

Komisija državnega sveta za politični sistem v svojem mnenju povzema predloge 
za amandmaje zbornice, razen predloga za amandma k 8. členu in predlaga odboru, 
da jih sprejme kot svoje. Odbor se je po opredelitvi predlagatelja predloga zakona do 
teh predlogov odločil, da jih ne podpre. 

V razpravi so člani odbora želeli, da predlagatelj poda še dodatna pojasnila glede: 
nekaterih predlogov za amandmaje zbornice, predvsem glede predloga, da se 

zbornici zagotovi neposreden dostop v register in evidence, ki jih vodi ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve ter 

glede določbe, ki opredeljuje nošenje strelnega orožja varnostnikov, saj so 
menili, da to ni primerno, predvsem kadar gre za varovanje športne ali kulturne 
prireditve. 
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Predstavnik predlagatelja je odgovoril na zastavljena vprašanja. 
Vprašanje v zvezi z nošenjem orožja varnostnikov je ustrezno rešeno s sprejetjem 
amandmaja k 33. členu, ki določa, da v skladu z zakonom o javnih zbiranjih na javnih 
shodih in prireditvah ni dovoljeno nositi orožja nikomur razen državnim organom. 
Glede predloga o neposrednem dostopu zbornice do evidenc je poudaril, da gre v 
tem primeru za vodenje osebnih podatkov in da ni razloga za neposreden dostop do 
njih, saj jih zbornica za opravljanje javnih pooblastil ne potrebuje. 

* # # 

Odbor je sprejel amandma poslanca Dušana Vučka k 33. členu. 

Umaknjeni so bili naslednji amandmaji: 
poslanke Majde Zupan k 14. členu, 
poslanca Rudolfa Petana k 45. in 46. členu. 

Odbor je sprejel tudi naslednje svoje amandmaje: 

K 9. členu 

V tretjem odstavku se za besedo "treba" črtajo besede "poleg akta o ustanovitvi 
zbornice". 

Obrazložitev: 

Predlogu za vpis v Sodni register ni potrebno predložiti akt o ustanovitvi zbornice, 
saj je zbornica oseba javnega prava, ki je ustanovljena z zakonom. 

K 10. členu 

V prvem odstavku se namesto besed " javna pooblastila in način njihovega 
izvajanja." vstavijo besede "način izvajanja javnih pooblastil". 

Obrazložitev: 

Javna pooblastila, ki jih bo izvajala zbornica so opredeljena v prvem odstavku 12. 
člena predloga zakona, zato je potrebno v statutu zbornice natančno opredeliti zgolj 
način izvajanja teh javnih pooblastil. 

K 11. členu 

V tretjem odstavku se na koncu besedila namesto pike vstavi vejica, nato pa se 
dodajo besede " v soglasju z Vlado Republike Slovenije.". 
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Obrazložitev: 

V okviru določbe tega člena je potrebno zaradi spoštovanja načela določenosti v 
zakonu bolj natančno opredeliti sistem določanja in plačevanja obveznega 
članskega prispevka (članarine). S tem bi bila v zakonu vgrajena osnovna varovalka 
in nadzor nad poljubnim oblikovanjem višine teh prispevkov. 

K 12. členu 

V prvem odstavku se v napovednem stavku za besedo "izvaja" dodajo besede " kot 
javna pooblastila". 

V drugem odstavku se v prvi alinei namesto besede "članarine" vstavijo besede 
"obveznega članskega prispevka". 

Obrazložitev: 

V okviru določbe prvega odstavka je potrebno jasneje določiti, da so naloge, ki se 
prenašajo na zbornice, javna pooblastila, na kar je sicer možno posredno sklepati že 
iz določbe tretjega odstavka tega člena. Sprememba v drugem odstavku je 
uskladitvene - nomotehnične narave. 

K 14. členu 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Glede na koncept predloga zakona, ki temelji na podelitvi javnih pooblastil zbornici z 
zakonom, določbi tretjega in četrtega odstavka iz pravno-sistemskega vidika nista 
ustrezni, saj se javno pooblastilo lahko odvzame (glede na omenjen način njegove 
podelitve) samo v zakonodajnem postopku. 
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K 16. členu 

Pred 16. členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi: 

" A1 Splošne določbe " 

Obrazložitev: 

Glede na to, da je III. poglavje razčlenjeno na podpoglavja, kaže iz redakcijskih 
razlogov za naslovom poglavja dodati ustrezen podnaslov tudi za določbe 16., 17. in 
18. člena, ki se nanašajo na licenco in splošne pogoje za opravljanje zasebnega 
varovanja. 

K 45. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

" Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik uporabiti strelno orožje 
samo, če ne more drugače: 

zavarovati življenja ljudi; 
odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo 

življenje ali življenje osebe, ki jo varuje." 

Obrazložitev: 

Zaradi ustavnega načela legalitete ter zaradi načela določenosti v zakonu, je treba 
primere dopustnosti strelnega orožja natančno opredeliti v zakonu. Varnostnik sme 
torej uporabiti strelno orožje samo za obrambo lastnega življenja, življenja ljudi ali 
varovane osebe. 

K 60. členu 

V osmem odstavku se namesto besede "inšpekcije" vstavijo besede "inšpekcijskega 
nadzora". 

Obrazložitev: 

Gre za spremembo nomotehnične narave - poenotenje terminov. 

K 79. členu 

V četrtem odstavku se številka "18" nadomesti z s številko "24". 
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Obrazložitev: 

Rok 18. mesecev, v katerem morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki pridobiti ustrezne licence iz 5. člena predloga zakona ni realen, saj 
morajo biti v roku 18. mesecev pripravljeni katalogi strokovnih znanj in spretnosti, ki 
pa so ena od podlag - pogojev za pridobitev teh licenc. 

K 84. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 75. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku 76. 
člena in 77. členu tega zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika." 

Obrazložitev: 

Prehodna določba prvega odstavka ureja vprašanje izrekanja denarnih kazni za 
prekrške v obdobju do začetka uporabe zakona o prekrških (ZP-1). Pri tem pa se 
določba sklicuje na razpone denarnih kazni, ki so na sistemski ravni določeni v 
zakonu o prekrških (ZP), ki je še v uporabi. Ta rešitev bi lahko povzročila bistvene 
razlike glede sankcioniranja istovrstnih kršitev, zato bi bilo bolj primerno sklicevanje, 
da se globe, ki so predpisane v 75. do 77. členu zakona, do začetka uporabe ZP-1 
uporabljajo kot predpisane denarne kazni po ZP. 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o vloženih 
amandmajih in amandmajih odbora sprejel vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo članica odbora gospa Cveta Zalokar 
Oražem. 

Svetovalka Predsednik 
Katja Golob, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega 
varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja država (v nadaljnjem besedilu: 
zasebno varovanje), obvezno organiziranje službe varovanja, ter inšpekcijsko 
nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona. 

S tem zakonom se Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje (v nadaljnjem 
besedilu: zbornica) podeljuje javna pooblastila na področju zasebnega varovanja. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

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

1. Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja, ki ga kot pridobitno 
gospodarsko dejavnost opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

2. Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva 
za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno 
odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih 
sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (protivlomno 
varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, televizija zaprtega kroga idr.). 
Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana 
sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje ali omejevanje 
gibanja. 

3. Načrtovanje varnostnih sistemov je izdelava načrtov instalacij in izvedbe 
varovanja objektov, območij ali prostorov (študij, idejnih rešitev, projektov za 
razpis, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo del in izvedenih del, ocen 
ogroženosti idr.). Izvajanje varnostnih sistemov obsega neposredno izvedbo 
tehničnih rešitev varovanja in nadzor nad njegovo izvedbo ter vzdrževanje 
sistemov in mehanskih naprav za varovanje. 

4. Varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z 
varnostniki-telesnimi stražarji. 

5. Varovanje premoženja je varovanje premičnega in nepremičnega premoženja 
pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z varnostniki oziroma s 
tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami po predpisanih standardih; 
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6. Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih -pošiljk je prevoz denarja ter 
drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji 
ipd.) z varnostniki ter s pomočjo posebej prirejenih vozil na motorni pogon. 

7. Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih 
prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sistemi in mehanskimi 
napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. 

8. Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom je upravljanje in stalen fizičen nadzor 
nad vgrajenimi tehničnimi sistemi in napravami za varovanje premoženja, 
območja ali varovane osebe, in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa 
jalarmnih signalov, ki se opravlja v vamostno-nadzornem centru. 

9. Naročnik storitev zasebnega varovanja je fizična ali pravna oseba, ki s podjetjem 
za zasebno varovanje sklene pisno pogodbo o opravljanju posamezne oblike 
zasebnega varovanja. 

10. Licenca je dovoljenje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na območju 
Republike Slovenije. 

3. člen 
(izvajalci zasebnega varovanja) 

Zasebno varovanje lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom in v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opravljajo gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem 
besedilu: samostojni podjetnik posameznik). 

4. člen 
(tuji izvajalci zasebnega varovanja) 

Tuje pravne in fizične osebe iz držav, ki niso članice Evropske unije, ki so v matični 
državi pridobile pravico do opravljanja zasebnega varovanja, lahko v skladu s tem 
zakonom opravljajo zasebno varovanje v Republiki Sloveniji ob pogoju vzajemnosti. 

5. člen 
(oblike varovanja) 

Zasebno varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v naslednjih oblikah: 

- varovanje oseb; 
- varovanje premoženja; 
- prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk; 
- varovanje javnih zbiranj; 
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom; 
- načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. 
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II. PRISTOJNI ORGANI 

6. člen 
(pristojni organi) 

Upravne naloge s področja zasebnega varovanja določene v tem zakonu, izvaja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Zbornica na področju zasebnega 
varovanja na podlagi javnega pooblastila opravlja naloge, določene s tem zakonom. 

7. člen 
(pristojnosti ministrstva) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja zlasti naslednje naloge: 

- podeljuje, spreminja in odvzema licence za opravljanje zasebnega varovanja (v 
nadaljevanju besedila: licence); 

- podeljuje in odvzema službene izkaznice iz prvega odstavka 49. člena toga 
zakona; 

- na predlog zbornice določa vsebino in potek strokovnega izobraževanja iz 29. 
člena tega zakona; 

- daje soglasje tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje posameznih 
storitev zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije; 

- opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanimi na 
njegovi podlagi, ki urejajo zasebno varovanje; 

- vodi register in evidence iz 64. člena tega zakona. 

8. člen 
(zbornica) 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo licenco za 
opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, se zaradi zagotavljanja strokovnosti pri 
opravljanju zasebnega varovanja in varovanja javnega interesa na tem področju 
obvezno združujejo v zbornico. 

Članstvo v zbornici nastane za subjekte iz prejšnjega odstavka z dnem pridobitve 
licence po tem zakonu. 

Zaradi zagotavljanja ciljev iz prvega odstavka tega člena se lahko v zbornico 
interesno povezujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava. 
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9. člen 
(pridobitev pravne osebnosti) 

Zbornica je pravna oseba javnega prava. 

Pravno osebnost pridobi zbornica z vpisom v sodni register. 

Predlogu za vpis v sodni register je treba predložiti tudi statut zbornice in 
soglasje Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil. 

10. člen 
(statut zbornice) 

Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organizacijo, organe in 
njihove pristojnosti, obseg dejavnosti, ki se financira s članarino, ter način 
izvajanja javnih pooblastil. 

Vlada Republike Silovenije daje soglasje k statutu zbornice v delu, ki se nanaša 
na izvajanje javnihi pooblastil. 

11. člen 
(sredstva za delo zbornice) 

Sredstva za delo zb ornice so: 

- obvezni članski prispevek; 
- prispevki za izvajanje programov strokovnega izobraževanja; 
- drugi viri določeni s statutom zbornice. 

S članskim prispevkom iz prve alinee prejšnjega odstavka se financirajo 
storitve zbornice, ki jih opravlja za svoje člane izven izvajanja javnih pooblastil. 

Osnovo, višino in način plačevanja članskega prispevka določi zbornica v 
statutu, v soglasju z Vlado Republike Slovenije. 

12. člen 
(pristojnosti zbornice) 

Zbornica izvaja kot javna pooblastila naslednje naloge: 

- izvaja programe strokovnega izobraževanja iz 29. člena tega zakona; 

- zagotavlja kadrovske, materialne in prostorske pogoje ter opremo za 
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izvajanje programov strokovnega izobraževanja; 

- vodi evidenco strokovnega izobraževanja iz 74. člena tega zakona; 

- pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih znanj, in spretnosti v 
skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije:; 

- predlaga člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij in opravlja druge naloge določene z zakonom, ki ureja 
nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Zbornica opravlja tudi naslednje naloge: 

- določa višino obveznega članskega prispevka in drugih virov financiranja v 
skladu s statutom; 

- opravlja strokovni nadzor nad delom članov; 

- spremlja in obravnava delo članov, razvoj tehničnih sredstev in sodobnih 
tehnoloških dosežkov; 

- sprejema kodeks poklicne etike in ukrepa ob njegovem kršenju; 

- sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo pri oblikovanju 
predlogov standardov za vse oblike varovanja določeno s tem zakonom; 

- sodeluje s pristojnim organom oziroma ustanovo v postopkih atestiranja 
alarmnih sistemov in drugih naprav za varovanje; 

- sklepa v imenu izvajalcev zasebnega varovanja kot delodajalcev kolektivno 
pogodbo za dejavnost zasebnega varovanja z reprezentativnim sindikatom; 

• zastopa interese članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakona in 
drugih splošnih aktov s področja zasebnega varovanja; 

- organizira seminarje, tečaje in druge oblike dopolnilnega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja; 

- organizira strokovne posvete, sejme in druge spremljajoče dejavnosti na 
področju zasebnega varovanja; 

- nudi članom strokovno pomoč na njihovo zahtevo; 

• spremlja stanje in razmere na področju zasebnega varovanja in določa 
razvojne naloge na področju zasebnega varovanja; 
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opravlja druge naloge v skladu s svojim statutom. 

Zbornica je dolžna o izvrševanju javnih pooblastil iz prvega odstavka tega 
člena pisno poročati ministru, pristojnem za notranje zadeve oziroma 
ministrici, pristojni za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister, 
pristojen za notranje zadeve) do 31. marca za preteklo koledarsko leto. 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način opravljanja 
javnih pooblastil, ter kadrovske in materialne pogoje za izvajanje javnih 
pooblastil. 

13. člen 
(tarifa za izvajanje strokovnega izobraževanja in računovodstvo) 

Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog zbornice predpiše tarifo, s katero 
določi višino prispevkov za izvajanje programov strokovnega izobraževanja. 

Višina prispevkov iz prejšnjega odstavka se določi s tarifo glede na potrebno 
pokrivanje stroškov za izvajanje strokovnega izobraževanja. 

Višina prispevkov iz prvega odstavka tega člena se spreminja glede na rast cen 
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike 
Slovenije. Sprememba višine prispevkov je možna le v primeru, ko rast cen 
življenjskih potrebščin od uveljavitve višine prispevkov oziroma uveljavitve zadnjega 
zvišanja znaša več kot 5 %. 

Zbornica vodi računovodstvo po določbah zakona, ki ureja računovodstvo. 

14. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzira izvajanje javnih pooblastil po 
tem zakonu. 

Če pri izvajanju nadzora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ugotovi, da 
zbornica ne izpolnjuje več pogojev določenih s tem zakonom za izvajanje 
javnih pooblastil ali ne izvaja javnih pooblastil na način določen s tem 
zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, določi rok za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 
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15. člen 
(finančni nadzor) 

Porabo prispevkov za izvajanje javnih pooblastil nadzorujeta samostojna revizijska 
družba in Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Zbornica je dolžna do 31. marca za preteklo koledarsko leto predložiti ministrstvu, 
pristojnem za notranje zadeve poročilo o finančnem poslovanju skupaj z revizijskim 
poročilom samostojne revizijske družbe o porabi prispevkov za izvajanje javnih 
pooblastil. 

III. LICENCE IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA 

A1 Splošne določbe 

16. člen 
(postopek za pridobitev licence) 

Pravica za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se pridobi z licenco. 

Vloga za pridobitev licence s točno navedbo oblike zasebnega varovanja iz 5. 
člena tega zakona se vloži pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Vlogi 
se priložijo pisna dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogojev 
za podelitev licence, izpisek iz sodnega registra ali dokazilo o priglasitvi pri 
pristojnem organu, iz katerega je razviden vpis ali priglasitev posamezne 
oblike zasebnega varovanja. 

17. člen 
(sprememba licence) 

Licenco iz prvega odstavka 18. člena tega zakona se lahko na podlagi vloge 
gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima licenco 
po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: imetnik licence) spremeni, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje drugih oblik zasebnega varovanja iz 5. člena tega zakona 
oziroma če več ne izpolnjuje pogojev za opravljanje posamezne oblike zasebnega 
varovanja iz 5. člena tega zakona. 

18. člen 
(pogoji za začetek opravljanja zasebnega varovanja) 

Imetnik licence lahko začne opravljati oblike zasebnega varovanja, ki so navedene v 
licenci, z dnem pridobitve licence. 

Imetnik licence mora pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja iz prejšnjega 
odstavka zagotoviti zavarovanje odgovornosti iz 37. člena tega zakona. 
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Imetnik licence sklene z naročnikom storitev zasebnega varovanja pogodbo o 
varovanju v pisni obliki. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka, ki ni sklenjena v pisni obliki ali je sklenjena z 
gospodarsko družbo oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom, ki nima 
licence iz prvega odstavka tega člena, je nična. 

Imetnik licence sme opravljati zasebno varovanje samo z osebami, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene v 19., 20., 21., 22. ali 23. členu tega zakona. 

1. Osebni pogoji 

19. člen 
(odgovorna oseba) 

Oseba, ki je pri imetniku licence odgovorna za opravljanje zasebnega varovanja (v 
nadaljevanju: varnostni menedžer) mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer/varnostna 

menedžerka; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik; 
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj. 

20. člen 
(varnostnik) 

Oseba, ki pri imetniku licence neposredno opravlja zasebno varovanje kot 
varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka, ali varnostnik oziroma vamostnica, ali 
varnostnik telesni stražar oziroma vamostnica telesna stražarka, ali varnostnik 
nadzornik oziroma varnostnica nadzornica (v nadaljnjem besedilu: varnostnik) mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka, ali 

varnostnik/varnostnica, ali varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna 
stražarka, ali varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica; 

- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 
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21. člen 
(varnostni tehnik) 

Oseba, ki pri imetniku licence montira in vzdržuje tehnična sredstva in mehanske 
naprave za varovanje (v nadaljnjem besedilu: varnostni tehnik), mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

• i 
- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

22. člen 
(pooblaščeni inženir varnostnih sistemov) 

Oseba, ki pri imetniku licence opravlja dela odgovornega projektanta tehničnih 
sistemov in mehanskih naprav za varovanje oziroma dela odgovornega vodje teh del 
skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu; pooblaščeni 
inženir varnostnih sistemov), mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir varnostnih 

sistemov/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

23. člen 
(operater VNC) 

Oseba, ki pri imetniku licence upravlja s tehničnimi sredstvi in napravami .v 
varnostno-nadzornem centru (v nadaljnjem besedilu: operater VNC), mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo operater VNC/operaterka VNC; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 
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24. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija odgovornih oseb) 

Odgovorne osebe morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju vodenja 
delovnega procesa pri opravljanju zasebnega varovanja ljudi in premoženja 
varnostni menedžer/varnostna menedžerka, določeno s katalogom standardov 
strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po 
izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja 
nacionalne poklicne kvalifikacije. 

25. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnikov) 

Varnostniki morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju opravljanja 
zasebnega varovanja ljudi in premoženja varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka ali 
varnostnik/varnostnica, ali varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka, 
ali varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica, določeno s katalogom standardov 
strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po 
izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja 
nacionalne poklicne kvalifikacije. 

26. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnih tehnikov) 

Varnostni tehniki morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju 
montiranja in vzdrževanja tehničnih sredstev in mehanskih naprav za varovanje 
varnostni tehnik, določeno s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ali 
pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali pridobljeno 
na drug način v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

27. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija pooblaščenih inženirjev varnostnih sistemov) 

Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov morajo imeti nacionalno poklicno 
kvalifikacijo na področju načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov pooblaščeni 
inženir varnostnih sistemov/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov, določeno s 
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin 
pridobljenih po izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v skladu z 
zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

28. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija operaterjev VNC) 

Operaterji VNC morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju 
upravljanja s tehničnimi sredstvi in napravami v varnostno-nadzornem centru 
operater VNC/operaterka VNC, določeno s katalogom standardov strokovnih znanj 
in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih 
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programih ali pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne 
poklicne kvalifikacije. 

29. člen 
(strokovno izobraževanje) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona se morajo pred preverjanjem in 
potrjevanjem posamezne nacionalne kvalifikacije po tem zakonu strokovno 
izobraževati z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj in 
spretnosti na področju varovanja ljudi in premoženja. 

Stroške strokovnega izobraževanja plača imetnik licence oziroma posameznik sam, 
• če z imetnikom licence nima sklenjene ustrezne pogodbe o delu. 

Programe in način strokovnega izobraževanja predpiše na predlog zbornice 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki pridobijo nacionalno 
poklicno kvalifikacijo iz 24., 25., 26., 27. ali 28. člena tega zakona z doseženo 
poklicno oziroma strokovno izobrazbo po izobraževalnih programih sprejetih v 
skladu s predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. 

Zbornica izda osebam iz prvega odstavka tega člena potrdilo o opravljenem 
strokovnem izobraževanju. 

2. Pogoji za pridobitev licence 

30. člen 
(licenca za varovanje oseb) 

Za pridobitev licence za varovanje oseb mora gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov telesnih stražarjev; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzorni center; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu. 

31. člen 
(licenca za varovanje premoženja) 

Za pridobitev licence za varovanje premoženja mora gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje: 
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- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzomi center; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu. 

Gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz prejšnjega 
odstavka mora imeti v stalni pripravljenosti najmanj dva varnostnika, ki ustrezno 
ukrepata ob sprožitvi alarmne naprave ali varnostnikovega klica na pomoč. 

Za ustrezno ukrepanje iz prejšnjega odstavka se šteje takojšen odhod varnostnikov 
na kraj sprožitve alarma oziroma na kraj varnostnikovega klica na pomoč (v 
nadaljnjem besedilu: intervencija), kjer varnostniki lahko ukrepajo v skladu s pogoji, 
ki jih določa ta zakon. 

Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni in opremljeni 
za opravljanje intervencije v skladu s programom, ki ga na predlog zbornice določi 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

32. člen 
(licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk) 

Za pridobitev licence za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 
mora gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzorni center; 
- ima najmanj eno vozilo, prirejeno za prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu. 

Varnostno-nadzorni center iz četrte alinee prejšnjega odstavka mora imeti nadzorni 
sistem, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vožnje vozil za prevoz denarja ter 
drugih vrednostnih pošiljk v območju najmanj 200 kilometrov. 

Varnostniki, ki prevažajo in varujejo denar oziroma druge vrednostne pošiljke morajo 
biti za komunikacijo z varnostno-nadzornim centrom opremljeni z opremo, ki 
omogoča neposredno komunikacijo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše na predlog zbornice ter pristojnega 
bančnega in zavarovalnega združenja način prevoza in varovanja denarja ter drugih 
vrednostnih pošiljk. 
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33. člen 
(licenca za varovanje javnih zbiranj) 

Za pridobitev licence za varovanje javnih zbiranj mora gospodarska družba 
oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati pogoje iz prve, druge, 
četrte in pete alinee 31. člena tega zakona in imeti najmanj trideset 
varnostnikov. 

Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni za 
varovanje javnih zbiranj v skladu s programom, ki ga na predlog zbornice 
določi minister, pristojen za notranje zadeve. 

Za varovanje javnih zbiranj se uporabljajo določbe tega zakona, če predpisi, ki 
urejajo javna zbiranja ne določajo drugače. 

34. člen 
(licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom) 

Za pridobitev licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom mora 
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet operaterjev VNC; 
- izpolnjuje varnostne standarde in standarde kakovosti pri varovanju; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu. 

Standarde iz četrte alinee prejšnjega odstavka predpiše Slovenski inštitut za 
standardizacijo na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve in zbornice. 

35. člen 
(licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov) 

Za pridobitev licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov mora 
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj enega pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov; 
- ima najmanj tri varnostne tehnike; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem delu. 
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36. člen 
(zadržki javnega reda) 

Zadržki javnega reda iz 19., 20., 21., 22., 23., 30., 31., 32., 33., 34. in 35. člena tega 
zakona so podani: 

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

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

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

37. člen 
(odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti) 

Imetnik licence je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo osebe iz 19., 20., 21., 22. ali 
23. člena tega zakona, ki zanj opravljajo zasebno varovanje. 

Imetnik licence se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred 
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku varnostnik storitev ali tretji 
osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja za zavarovalno vsoto, ki ne sme 
biti nižja od 10.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma od 
20.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v posameznem letu. 

Imetnik licence javno objavi sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti. 

3. Dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem 

38. člen 
(opredelitev) 

Imetnik licence ne sme sklepati pogodb o opravljanju ali opravljati nalog, za katere je 
z zakonom določena oziroma pooblaščena policija, pravosodni organi, 
Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo ali Vojaška policija (pregon 
storilca kaznivega dejanja, izterjevanja dolgov, ipd.) ter poslov za domače in tuje 
obrambne, varnostne ali protiobveščevalne službe. 

Imetnik licence ne sme skleniti pogodbe o varovanju oseb ali premoženja, če je v isti 
zadevi že sklenjena pogodba o varovanju z drugim imetnikom licence. 

Imetnik licence ne sme uporabljati posebnih operativnih metod in sredstev, ki jih 
lahko v skladu z zakonom uporabljajo Policija, Slovenska obveščevalno-varnostna 
agencija in Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo. 
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39. člen 
(varovanje poklicne skrivnosti) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona so v zadevah, ki jih opravljajo 
oziroma katere so jim bile zaupane, zavezane k molčečnosti. 

4. Odvzem in prenehanje licence 

40. člen 
(začasni odvzem licence) 

Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve samo ali na podlagi pisnega predloga 
pristojnih inšpekcijskih služb, zbornice ali policije ugotovi, da imetnik licence v roku 
zadnjega leta ponavljajoče (dvakrat ali več) krši določbe tega zakona ter predpise s 
področja preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in varstva konkurence, mu z 
odločbo izreče začasni odvzem licence. 

Pisni predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje firmo ali ime in priimek, sedež ali 
bivališče imetnika licence ter podatke in opis kršitve. 

Ukrep iz prvega odstavka se lahko izreče v trajanju tri mesece. 

Pritožba na odločbo iz prvega odstavka ne zadrži njene izvršitve. 

41. člen 
(odvzem licence) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve imetniku licence odvzame licenco, če: 

- ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
zasebnega varovanja; 

- opravlja zasebno varovanje v nasprotju z licenco; 
- mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno 

odločbo; 
- ravna v nasprotju s 38. ali 39. členom tega zakona; 
- bi mu moral biti izrečen ukrep začasnega odvzema licence, potem, ko mu je bil 

takšen ukrep že dvakrat izrečen. 

Imetnik licence mora ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve posredovati 
odvzeto licenco v roku osmih dni po prejemu dokončne odločbe o odvzemu licence. 

Z odločbo o odvzemu licence se zaradi razlogov iz druge, četrte in pete alinee 
prvega odstavka tega člena prepove tudi ponovna podelitev licence za dobo treh let 
od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence. 
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42. člen 
(prenehanje licence) 

Licenca preneha: 

- če imetnik licence v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati zasebnega 
varovanja; 

- zaradi prenehanja imetnika licence v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe; 

- zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu z zakonom, ki 
ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. 

IV. UKREPI IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA 

43. člen 
(ukrepi varnostnika) 

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik izvajati naslednje ukrepe: 

- opozoriti osebo, naj se oddalji z območja, iz objekta ali prostora, ki ga varuje (v 
nadaljevanju: varovano območje), če se tam neupravičeno zadržuje; 

ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, 
kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, ali če tako 
določajo pravila na varovanem območju; 

- površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago osebe pri 
vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za varnost ljudi 
in premoženja, ki ga varuje, in če oseba s tem soglaša; 

- preprečiti osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni 
pregled iz prejšnje alinee, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so 
podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma 
izstop z varovanega območja prepreči; 

- zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem 
območju, da z ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje; 

- zadržati osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se 
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, do prihoda policije; 

- uporabiti sredstva za vklepanje, če drugače ne morejo zadržati osebe iz prejšnje 
alinee; 

- uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oziroma izstopa 
z varovanega območja, preprečiti neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali 
premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebe do prihoda policije; 
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- uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evidenco obiskovalcev na 
varovanem območju. 

Imetnik licence mora obvestilo o izvajanju ukrepa uporabe video nadzornega 
sistema iz 9. alinee prejšnjega odstavka vidno objaviti na varovanem območju. 

Imetniki licence vodijo zbirko podatkov o posnetkih video nadzornega sistema in o 
obiskovalcih varovanega območja. Zbirka podatkov vsebuje podatke o posnetku 
video nadzornega sistema (slika oziroma glas), osebnem imenu, naslovu stalnega 
ali začasnega prebivališča, številki in vrsti osebnega dokumenta, času vstopa in 
izstopa na varovano območje in razlogu vstopa v varovano območje. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo največ 3 mesece od dneva njihovega 
nastanka, nato se uničijo., V primeru, ko obstaja sum storitve kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, se podatki iz prejšnjega odstavka hranijo največ 
eno leto, nato se uničijo. 

Uporaba ukrepov iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena zoper uradne 
osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil ter drugih 
uradnih oseb državnih organov in lokalnih skupnosti, ko na varovanem območju 
opravljajo svoje uradne naloge, ni dovoljena. 

Posest ali uporaba drugih prisilnih sredstev, nevarnih predmetov, kot tudi psov, konj 
ali drugih živali pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, je prepovedana. 

44. člen 
(sorazmernost pri uporabi ukrepov) 

Uporaba ukrepov iz prejšnjega člena mora biti sorazmerna zakonitemu cilju njihove 
uporabe. Pri izvedbi ukrepov nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali 
ponižujočemu ravnanju. 

Varnostnik sme ukrepati samo na način, določen s tem zakonom, da z najmanjšimi 
škodljivimi posledicami doseže izvršitev naloge. Če je glede na okoliščine dopustno 
uporabiti več ukrepov, je dolžan uporabiti najprej tistega, ki osebi najmanj škoduje. Z 
uporabo ukrepa mora varnostnik prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih 
je bil uporabljen, ali ob ugotovitvi, da naloge na ta način ne bo mogel opraviti. 

Omejitev gibanja osebi s preprečitvijo izstopa (4. alinea prvega odstavka 43. člena) 
ali z zadržanjem osebe do prihoda policije (6. alinea prvega odstavka 43. člena) ne 
sme trajati več kot dve uri. 

45. člen 
(nošenje in uporaba orožja) 

Med opravljanjem nalog zasebnega varovanja sme varnostnik nositi strelno 
orožje v skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja. 
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Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik uporabiti strelno 
orožje samo, če ne more drugače: 

zavarovati življenja ljudi; 
odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo 

njegovo življenje ali življenje osebe, ki jo varuje. 

Preden varnostnik uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to 
dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s 
klicem: "Stoj, streljal bom!" in z opozorilnim strelom. 

46. člen 
(obveščanje policije) 

Varnostnik, ki osebi omeji gibanje (4. in 6. alinea prvega odstavka 43. člena), 
uporabi sredstva za vklepanje (7. alinea prvega odstavka 43. člena), uporabi fizično 
silo (8. alinea prvega odstavka 43. člena) ali strelno orožje (drugi odstavek 45. 
člena), je dolžan o tem takoj obvestiti policijsko postajo, na območju katere so bili 
ukrepi oziroma strelno orožje uporabljeni. 

Če je oseba pri uporabi ukrepov oziroma strelnega orožja iz prejšnjega odstavka 
telesno poškodovana tako, da potrebuje medicinsko pomoč, je varnostnik dolžan 
poskrbeti, da jo čim prej dobi, in o tem takoj obvestiti policijsko postajo. 

Imetnik licence je dolžan najkasneje v 24 urah od uporabe ukrepov iz prvega 
odstavka tega člena, o tem pisno obvestiti policijsko postajo, na območju katere so 
bili ukrepi uporabljeni. 

Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz tretje oziroma 
četrte alinee 70. člena tega zakona. 

47. člen 
(obveščanje pristojnega organa o kaznivem dejanju) 

Če varnostnik pri opravljanju nalog zasebnega varovanja ugotovi, da se pripravlja, 
izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni 
dolžnosti, je dolžan v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek o tem takoj 
obvestiti najbližjo policijsko postajo ali podati ovadbo pristojnem državnemu organu. 

48. člen 
(predpis ministra) 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način izvajanja ukrepov 
varnostnikov iz tega zakona. 
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49. člen 
(službena izkaznica) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona morajo imeti med opravljanjem 
nalog pri sebi službeno izkaznico (v nadaljevanju: izkaznica). 

Kadar osebe iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge v oblačilih, ki niso vidno 
označena z oznakami imetnika licence in se pri tem sklicujejo na svoje naloge in 
ukrepe, morajo pokazati izkaznico. V vsakem primeru so jo dolžne pokazati na 
zahtevo policista ali inšpektorja za zasebno varstvo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše obrazce in ceno izkaznic iz prvega 
odstavka tega člena, ter postopek za njihovo podelitev. 

50. člen 
(izdaja in vrnitev službene izkaznice) 

Izkaznico izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na stroške njenega imetnika, 
glede na vrsto del, ki jih opravljajo osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega 
zakona. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka preneha delovno razmerje pri imetniku licence, 
mora ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve vrniti izkaznico. Imetnik licence je o 
prenehanju delovnega razmerja osebe dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. 

51. člen 
(delovna obleka) 

Varnostniki, varnostni tehniki in operaterji VNC nosijo med opravljanjem nalog 
delovno obleko, opremljeno z znakom imetnika licence, ter z znaki, iz katerih je 
razvidno, kakšne naloge opravlja oseba, ki jo nosi. Delovna obleka po barvi, kroju in 
oznakah ne sme biti enaka uniformi in oznakah policije ali Slovenske vojske. 

Varnostniki lahko varovanje osebne varnosti ljudi opravljajo tudi v civilni obleki. 

V. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA IN 
STORITEV OSEB IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

52. člen 
(opredelitev) 

Fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, ki so v matični državi 
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pridobili pravico do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja (v nadaljevanju: 
osebe iz držav članic EU), lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravljajo 
dejavnost zasebnega varovanja in posamezne storitve zasebnega varovanja v 
Republiki Sloveniji. 

Matična je tista država članica EU, v kateri so osebe iz prejšnjega odstavka pridobile 
pravico do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja po predpisih te države. 

Določbe ostalih poglavij tega zakona se za osebe iz držav članic EU uporabljajo le, 
če v tem poglavju ni drugače urejeno. 

53. člen 
(načelo enakopravnosti) 

Pravica do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja za osebe iz držav članic EU 
ni vezana na pogoj vzajemnosti. 

Osebe iz držav članic EU so glede pridobitve licence za opravljanje dejavnosti 
zasebnega varovanja na ozemlju Republike Slovenije, pod pogoji iz tega poglavja, 
izenačene z državljani in pravnimi osebami Republike Slovenije, ne glede na to, ali 
na ozemlju Republike Slovenije ustanovijo pravno osebo ali se priglasijo kot 
podjetnik posameznik, ki bo opravljal dejavnost zasebnega varovanja ali pa bo 
opravljal storitve zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji s sedežem ali 
prebivališčem v državi članici Evropske unije. 

54. člen 
(prepoved obrnjene diskriminacije) 

Pod enakimi pogoji, ki veljajo za osebe iz držav članic EU, in brez diskriminacije se 
presoja tudi vioga slovenskega državljana, ki je opravljal ali še opravlja dejavnost 
zasebnega varovanja ali je pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v kateri izmed 
držav članic Evropske unije. 

55. člen 
(dovoljena diskriminacija) 

Osebam iz držav članic EU se lahko zavrne podelitev licence oziroma prepove v 
Republiki Sloveniji opravljati dejavnost zasebnega varovanja iz razlogov: 

- javnega reda; 
- javne varnosti; 
- varstva zdravja ljudi. 
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56. člen 
(priznavanje kvalifikacij osebam iz držav članic EU) 

Ministrstvo, pristojno za delo izda osebam iz držav članic EU na njihovo zahtevo 
odločbo o priznanju njihovih kvalifikacij v skladu z zakonom, ki ureja postopek 
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

57. člen 
(uporaba nazivov) 

Nazivi kvalifikacij oseb iz držav članic EU, ki opravljajo dejavnost zasebnega 
varovanja, se lahko uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije tudi, če so bili 
pridobljeni v državah članicah EU. 

Če oseba iz države članice EU uporablja naziv, pridobljen v matični državi, mora biti 
ta izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov njene matične države. 

Če oseba iz države članice EU izpolnjuje pogoje določene s tem zakonom oziroma z 
zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic 
Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih 
dejavnosti v Republiki Sloveniji za priznanje določene kvalifikacije, lahko uporablja 
tudi naziv, ki se za ustrezno kvalifikacijo uporablja v Republiki Sloveniji. 

58. člen 
(opravljanje posameznih storitev zasebnega varovanja) 

Osebe iz držav članic EU lahko v Republiki Sloveniji opravljajo posamezne storitve 
zasebnega varovanja kot posamezne oblike zasebnega varovanja, določene v 5. 
členu tega zakona (kot na primer: posamičen prevoz denarja na ozemlje Republike 
Slovenije ali posamično varovanje fizičnih oseb na ozemlju Republike Slovenije). 

Osebe iz držav članic EU morajo pred začetkom opravljanja storitev iz prejšnjega 
odstavka tega člena pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. V vlogi 
za priglasitev opravljanja posamezne storitve zasebnega varovanja morajo predložiti 
dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti, dokazilo o tem, da imajo pravico 
opravljati zasebno varovanje v svoji matični državi in o morebitnem članstvu v 
zbornici v matični državi ali katerikoli drugi državi ter pooblastilo naročnika 
posamezne storitve zasebnega varovanja iz prvega odstavka tega člena. 

Osebe iz držav članic EU so v celoti ali delno oproščene zavarovanja iz prejšnjega 
odstavka, če so v matični državi glede pogojev in obsega kritja zavarovanja v celoti 
ali delno enakovredno zavarovane. 

Pogoji iz prvega odstavka tega člena se dokazujejo s potrdili, izdanimi po predpisih 
oseb iz držav članic EU. Potrdila morajo biti predložena v overjenem prevodu v 
slovenski jezik. 
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Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na podlagi obvestila in dokazil iz drugega 
odstavka tega člena osebam iz držav članic EU v tridesetih dneh podeli soglasje k 
opravljanju posameznih storitev zasebnega varovanja, in o tem obvesti pristojni 
organ matične države osebe države članice EU. 

VI. OBVEZNO ORGANIZIRANJE SLUŽBE VAROVANJA 

59. člen 
(zavezanci) 

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike posameznike, zavode in državne organe in organizacije (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec), ki so dolžni organizirati službo varovanja: 

- če uporabljajo oziroma hranijo radioaktivne snovi, jedrska goriva, odpadke in dru 
ge ljudem in okolju nevarne snovi in naprave, na predlog ministra, pristojnega za 
okolje oziroma ministra, pristojnega za gospodarstvo; 

- če hranijo arhivsko gradivo in predmete, ki predstavljajo kulturno dediščino, na 
predlog ministra, pristojnega za kulturo; 

- če upravljajo z javnimi letališči ali z morskimi pristanišči za mednarodni javni 
promet, na predlog ministra, pristojnega za promet; 

- v drugih primerih, ko je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno potrebno, na 
predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve oziroma ministra, pristojnega za 
obrambo oziroma ministra, pristojnega za pravosodje. 

Poseben varnostni razlog iz 4. alinee prejšnjega odstavka je podan takrat, ko 
zavezanec opravlja dejavnost, pri kateri obstaja predvidljiva možnost nepričakovane 
nevarnosti oziroma povečana stopnja tveganja za varnost ljudi ali njihovo 
premoženje oziroma premoženje zavezanca. 

V uredbi iz prvega odstavka tega člena se določi tudi minimalen obseg varovanja pri 
zavezancu. 

Če zavezanec ne organizira službe varovanja, lahko ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve v upravnem postopku z odločbo določi obseg in način varovanja ter 
rok za izvršitev teh del. 

Službo varovanja lahko zavezanci iz prvega odstavka tega člena organizirajo kot 
lastno službo ali pa trajno zagotovijo varovanje tako, da v ta namen sklenejo 
pogodbo s subjektom iz 3. člena tega zakona. 

Določbe tega zakona smiselno veljajo tudi za lastno službo varovanja iz prejšnjega 
odstavka. 

Za varovanje zavezancev iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega 
zakona, kolikor posebni predpisi tega ne določajo drugače. 
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VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

60. člen 
(pristojnost) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanimi 
na njegovi podlagi, ki urejajo zasebno varovanje, opravlja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve opravljajo inšpekcijski nadzor 
delavci s posebnimi pooblastili - Inšpektorji oziroma inšpektorice za zasebno 
varstvo (v nadaljevanju: inšpektor). 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe 
in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je 
pooblaščen. 

Policija zagotavlja pomoč inšpektorjem skladno z določbami zakona, ki ureja 
policijo. 

Inšpektor opravlja izvrševanje predpisov na področju zasebnega varovanja s 
tem, da: 

- preverja statusne zadeve zasebnega varovanja; 
- preverja strokovne zadeve zasebnega varovanja; 
- preverja obstoj in vsebino evidenc pri imetniku licence; 
- ugotavlja kršitve opravljanja dejavnosti iz 38. člena tega zakona; 
- preverja vzpostavitev obveznega organiziranja službe varovanja iz 59. člena 

tega zakona; 
• pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi organi in 

organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili. 
Statusne zadeve zasebnega varovanja iz prve alinee prejšnjega odstavka 

pomenijo zlasti: 

• licence za opravljanje zasebnega varovanja določene s tem zakonom; 
- izkaznice iz 49. člena tega zakona; 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence za opravljanje 

zasebnega varovanja. 

Strokovne zadeve zasebnega varovanja iz druge alinee petega odstavka tega 
člena pomenijo zlasti: 

- izvajanje ukrepov in dolžnosti varnostnika; 
- prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk; 
. obveščanje policije o uporabi fizične sile, sredstev za vklepanje, omejitvi 

gibanja, telesnih poškodbah in o uporabi strelnega orožja; 
• obveščanje pristojnega organa o kaznivem dejanju; 
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- nošenje delovne obleke; 
- nošenje in shranjevanje strelnega orožja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način opravljanja 
inšpekcijskega nadzorstva na področju zasebnega varovanja. Če ni s tem 
zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega 
nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona o 
splošnem upravnem postopku. 

61. člen 
(pogoji, službena izkaznica in strokovni izpit) 

Inšpektor mora imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo pravne ali druge 
družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in strokovni izpit za 
inšpektorja. 

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico. 
Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše vsebino in način opravljanja 
strokovnega izpita za inšpektorja. 

62. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski 
nadzor, pravico in dolžnost: 

- določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju 
predpisov o zasebnem varovanju; 

- predlagati ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve začasen oziroma trajen 
odvzem licence, če ugotovi razloge iz prve do četrte alinee prvega odstavka 41. 
člena tega zakona; 

- zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora; 
- izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških; 
- podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 

dolžnosti. 

Zoper odločbo inšpektorja iz prve alinee prejšnjega odstavka je v roku osem dni od 
njene vročitve dovoljena pritožba ministru, pristojnem za notranje zadeve. Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve v tridesetih dneh od dneva 
njene vložitve. 
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63. člen 
(pristojnosti policije) 

Nadzor nad izvajanjem določb 45., 46., 49. in 51. člena tega zakona opravlja tudi 
policija. 

VIII. EVIDENCE 

64. člen 
(evidence) 

Ža izvrševanje v tem zakonu določenih nalog ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve vodi: 

- register imetnikov licenc; 
- evidenco varnostnih menedžerjev; 
- evidenco varnostnikov; 
- evidenco varnostnih tehnikov; 
- evidenco pooblaščenih varnostnih inženirjev; 
- evidenco operaterjev VNC. 

65. člen 
(register imetnikov licenc) 

Register imetnikov licence se vodi ločeno za imetnike licence, ki opravljajo dejavnost 
zasebnega varovanja kot storitev za druge, in imetnike licence, ki opravljajo obvezno 
varovanje po 59. členu tega zakona. 

Register obsega za vsakega imetnika licence naslednje skupne podatke: 

- registrska številka; 
- naziv firme; 
- sedež; 
- številko vložka sodnega registra oziroma številko priglasitve pri pristojnem 

davčnem organu; 
- matično številko iz sodnega registra; 
- šifro dejavnosti; 
- osebno ime osebe, pooblaščene za zastopanje; 
- številko izdane licence; 
- datum izdaje in odvzema vsake licence. 

Register obsega tudi logotip imetnika licence, če ga le-ta uporablja. 
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66. člen 
(evidence oseb, ki opravljajo varnostne storitve) 

Evidenca varnostnih menedžerjev, varnostnikov, varnostnih tehnikov, pooblaščenih 
varnostnih inženirjev in operaterjev VNC (v nadaljnjem besedilu: evidence oseb, ki 
opravljajo varnostne storitve) vsebujejo naslednje skupne podatke: 

- osebno ime; 
- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO; 
- naziv firme imetnika licence, pri katerem je oseba zaposlena; 
- državljanstvo; 
- stalno oziroma začasno prebivališče; 
- šolska izobrazba; 
- poklic; 
- opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije in datum izdaje posameznega 

certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji; 
- predpisana dokazila o nekaznovanju; 
- številka izkaznice; 
- datum preizkusa strokovne usposobljenosti; 
- datum opravljenega programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalne 

poklicne kvalifikacije; 
- datum podelitve in odvzema izkaznice; 
- datum prenehanja delovnega razmerja; v 
- fotografija osebe. 

67. člen 
(ravnanje s podatki) 

Podatke iz 65. in 66. člena tega zakona zbira ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in u 
porablja podatke, potrebne za podelitev licenc za opravljanje zasebnega varovanja 
in podelitev službenih izkaznic po tem zakonu. 

Kadar ministrstvo za notranje zadeve zbira podatke o posamezni pravni ali fizični 
osebi iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, o tem ni dolžno obvestiti tistega, na 
katerega se podatki nanašajo. Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke 
iz 65. in 66. člena tega zakona, morajo te podatke na zahtevo posredovati 
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbriše imetnika licence iz registra iz 65. 
člena tega zakona, če: 

- imetniku licence preneha veljavnost licence za opravljanje zasebnega varovanja 
- z dnem prenehanja veljavnosti licence; 

- če je imetnik licence izbrisan iz sodnega registra oziroma vpisnika samostojnih 
podjetnikov posameznikov - z dnem izbrisa. 
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Podatki iz 65. in 66. člena tega zakona se lahko posredujejo tudi drugim državnim 
organom, če to zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno z dejavnostjo ime 
tnikov licenc oziroma oseb, ki opravljajo varnostne storitve. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se na podlagi pisne zahteve posredujejo tudi zbornici 
za potrebe izvajanja javnih pooblastil določenih s tem zakonom. 

68. člen 
(poročanje o spremembi podatkov) 

Imetnik licence je dolžan vsako spremembo podatkov iz 65. in 66. člena tega zakona 
pisno sporočiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve v roku 8 dni od nastale 
spremembe. 

69. člen 
(evidence pri imetniku licence) 

Imetnik licence je dolžan voditi evidence: 

1. pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja; 
2. naznanjenih kaznivih dejanj. 
3. zadržanih oseb; 
4. uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje. 

70. člen 
(podatki v evidencah) 

Evidence iz 69. člena tega zakona vsebujejo naslednje podatke: 

- evidenca pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja: o naročniku 
storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež 
pravne osebe); o pogodbi o opravljanju storitve varovanja (zaporedna številka 
pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega 
varovanja (navedba oblike varovanja iz 5. člena tega zakona in opis vsebine 
predmeta pogodbe); 

- evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani 
podatki o kaznivem dejanju; domnevnem storilcu kaznivega dejanja (osebno ime, 
rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče); 

- evidenca zadržanih oseb: o zadržani osebi (osebno ime, rojstni podatki, začasno 
ali stalno bivališče); razlogu zadržanja; času in kraju zadržanja; času obveščanja 
policije in času predaje zadržane osebe policiji; morebitnih telesnih poškodbah; 
uporabi sredstev za vklepanje; 
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- evidenca uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje: o varnostniku, ki je 
uporabil fizično silo oziroma sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, 
EMŠO ter firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen); razlogu, 
načinu, kraju in času uporabe fizične sile oziroma sredstev za vklepanje; 
obveščanju policijske postaje; morebitnih telesnih poškodbah. 

71. člen 
(upravičenci do vpogleda v evidence) 

Imetnik licence je dolžan podatke iz evidenc iz 69. člena tega zakona na zahtevo 
inšpektorja predložiti na vpogled. 

Inšpektor je podatke iz evidenc iz 69. člena tega zakona dolžan varovati v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih uporabiti le pri opravljanju nadzora 
po tem zakonu ali za izpolnitev obveznosti po drugem zakonu. 

72. člen 
(čas shranjevanja podatkov) 

Podatki se shranjujejo: 

- v evidenci iz 1. točke 69. člena tega zakona pet let po sklenitvi pogodbe; 
- v evidenci iz 2. točke 69. člena tega zakona pet let po vnosu podatkov o 

naznanitvi kaznivega dejanja; 
- v evidenci iz 3. točke 69. člena tega zakona pet let po vnosu podatkov o 

zadržanju osebe; 
- v evidenci iz 4. točke 69. člena tega zakona pet let po uporabi fizične sile. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka imetnik licence podatke arhivira v skladu z 
zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. 

73. člen 
(čas shranjevanja osebnih podatkov) 

Osebni podatki se v evidencah iz 64. člena tega zakona shranjujejo do prenehanja 
delovnega razmerja oziroma do odvzema licence imetniku licence. Nato se ti podatki 
arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. 

Po prenehanju delovnega razmerja oziroma odvzemu licence se v evidencah iz 64. 
člena tega zakona vodijo le podatki o osebnem imenu, rojstni podatki, podatki o firmi 
in sedežu, podatki o prenehanju delovnega razmerja ter podatki o odvzemu licence 
in izkaznice. 

20. oktober2003 95 poročevalec, št. 86 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

74. člen 
(evidenca strokovnega izobraževanja) 

Zbornica vodi evidenco strokovnega izobraževanja. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

- vsebino in trajanje posameznih oblik strokovnega izobraževanja; 
- podatke o izvajalcih posameznih oblik strokovnega izobraževanja (osebno ime, 

rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče in navedba teme oziroma predmeta, 
ki ga predava); 

- podatke o posameznikih, ki so se udeležili posameznih oblik izobraževanja 
(osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče, potrdila o opravljenih 
strokovnih izobraževanjih). 

Osebni podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega člena shranjujejo pet let od 
njihove pridobitve. Nato se ti podatki arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska 
gradiva in arhive. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

75. člen 

Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje domača ali tuja 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če: 

1. opravlja zasebno varovanje brez predpisane licence ali v nasprotju z izdano 
licenco (prvi odstavek 18. člena); 

2. ne sklene zavarovanja za odgovornost (drugi odstavek 18. člena); 
3:; opravlja zasebno varovanje brez pisne pogodbe ali v nasprotju z njo (tretji 

odstavek 18. člena); 
4. opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje 

zasebnega varovanja (peti odstavek 18. člena); 
5. opravlja dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem (38. člen); 
6. ne objavi na vidnem mestu določbe o uporabi video nadzornega sistema (drugi 

odstavek 43. člena); 
7. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 43. člena; 
8. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena; 
9. pisno ne obvesti policijske postaje o omejevanju gibanja, uporabi sredstev za 

vklepanje, fizične sile, telesnih poškodbah ali uporabi strelnega orožja (tretji 
odstavek 46. člena); 

10. ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga določi inšpektor (prvi odstavek 62. člena); 
11. ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ne sporoči spremembe podatkov iz 

65. in 66. člena zakona (68. člen); 
12. ne vodi evidenc, ki jih je dolžna voditi (69. člen); 
13. na zahtevo inšpektorja za zasebno varstvo ne predloži na vpogled evidenc, ki jih 

vodi (prvi odstavek 71. člena). 

Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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76. člen 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje varnostnik, če: 

1. ravna v nasprotju s petim odstavkom 43. člena; 
2. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena; 
3. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 46. člena; 
4. ravna v nasprotju s 47. členom; 
5. med opravljanjem službe pri sebi nima službene izkaznice (prvi odstavek 49. 

člena); 
6. ne pokaže službene izkaznice (drugi odstavek 49. člena); 
7. ne nosi delovne obleke (prvi odstavek 51. člena). 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek varnostni tehnik 
oziroma operater VNC, ki storita prekršek iz 3., 4., 5.. 6. in 7. točke prejšnjega 
odstavka. 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba, 
varnostnik, varnostni tehnik, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov oziroma 
operater VNC, ki ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ne vrnejo službene 
izkaznice (drugi odstavek 50. člena). 

Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če 
opravlja zasebno varovanje, in ne izpolnjuje pogojev določenih s tem zakonom (19., 
20., 21., 22. in 23. člen). 

77. člen 

Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zbornica, če se 
ugotovi, da ne izvaja na predpisani način posamezne naloge zbornice, za katero je 
pridobila javno pooblastilo. 

Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba v zbornici, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

78. člen 
(prehodne določbe za izvajalce nadzora) 

Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so opravljali nadzor nad 
izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe 
varovanja do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim delom do imenovanja v 
inšpektorja, vendar najdlje dve leti od uveljavitve tega zakona. 
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Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 61. člena tega zakona se inšpektor izkazuje 
s službeno izkaznico pristojne službe za nadzor v ministrstvu, pristojnem za notranje 
zadeve. 

79. člen 
(uskladitev obveznosti) 

Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje preda ministrstvu, 
pristojnem za notranje zadeve, v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona, v 
tiskani in elektronski obliki, vse podatke iz evidenc in registra iz 23. člena 
zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja 
(Ur. I. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98), ter vse arhive, ki se nanašajo na 
podeljevanje licenc in službenih izkaznic po zakonu o zasebnem varovanju in o 
obveznem organiziranju službe varovanja. 

Zbornica mora uskladiti svoj statut in druge akte, sprejete na njegovi podlagi, 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona 

Zbornica pripravi vsebino katalogov strokovnih znanj in spretnosti iz 24., 25., 
26., 27. in 28. člena tega zakona najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Gospodarske družbe In samostojni podjetniki posamezniki morajo pridobiti 
ustrezno licenco po tem zakonu in vzpostaviti evidence iz 69. člena tega 
zakona najkasneje v 24. mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

80. člen 
(rok za izdajo predpisa vlade) 

Vlada Republike Slovenije najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona izda 
predpis o obveznem organiziranju službe varovanja (prvi odstavek 59. člena). 

81. člen 
(rok za izdajo predpisov ministra) 

Minister, pristojen za notranje zadeve najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona izda predpise o: 

- načinu izvajanja javnih pooblastil, ter o kadrovskih in materialnih pogojih za 
izvajanje javnih pooblastil (četrti odstavek 12. člena); 

- tarifi za izvajanje programov strokovnega izobraževanja na področju zasebnega 
varovanja (prvi odstavek 13. člena); 

- programih in načinu opravljanja strokovnega izobraževanja (tretji odstavek 29. 
člena); 

- načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (četrti 
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odstavek 32. člena); 
- načinu izvajanja ukrepov varnostnikov (48. člen); 
- o obrazcih in ceni službenih izkaznic ter o postopku za njihovo podelitev (tretji 

odstavek 49. člena); 
- načinu opravljanja inšpekcije na področju zasebnega varovanja (osmi odstavek 

60. člena); 
- obrazcu službene izkaznice inšpektorja za zasebno varstvo in postopku za njeno 

izdajo (drugi odstavek 61. člena); 
- vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita inšpektorjev za zasebno varstvo 

(tretji odstavek 61. člena). 

82. člen 
(prehodne določbe za odgovorne osebe, varnostnike, varnostne tehnike, 

pooblaščene inženirje varnostnih sistemov in operaterje VNC) 

Za novo zaposlene osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23 . člena tega zakona se, do 
določitve vsebine katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter začetka 
izvajanja postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
uporablja Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev glede določitve programov za 
preizkus znanja, izvajanja teh programov in načinu preverjanja znanja, ki ga je dne 
28.03.2002 sprejela Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje. 

Za odgovorne osebe, varnostnike in varnostnike tehnike iz 9., 10. in 11. člena 
zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja, ki so 
opravili preizkus znanja v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka se šteje, da 
imajo pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije v skladu s tem zakonom. 

Ne glede' na določbo prve alinee 20. člena tega zakona se šteje, da osebe s 
končano najmanj osnovno šolo in najmanj osem let delovnih izkušenj pri opravljanju 
dejavnosti zasebnega varovanja ljudi in premoženja na dan uveljavitve tega zakona, 
imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj/varnostnica 
čuvajka oziroma varnostnik/varnostnica. 

83. člen 
(začetek veljavnosti posameznih določb) 

Določbe 52. do 58. člena tega zakona, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje 
dejavnosti zasebnega varovanja in storitev oseb iz držav članic Evropske unije, se 
začnejo uporabljati z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

84. člen 
(denarne kazni za prekrške) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 75. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku 
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76. člena in 77. členu tega zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika posameznika. 

Za prekrške, določene v četrtem odstavku 76. člena tega zakona, se do 
začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka, kaznuje posameznik z 
denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev. 

85. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o zasebnem varovanju in 
obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98). 

Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljata 
Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem 
organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 90/98 in 76/02) in Pravilnik o 
tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega 
varovanja oseb in premoženja (Uradni list RS, št. 17/96), kolikor nista v nasprotju s 
tem zakonom. 

Do uveljavitve izvršilnega predpisa iz tretjega odstavka 49. člena tega zakona, se še 
naprej uporabljajo službene izkaznice, izdane na podlagi 18. člena zakona o 
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja. 

86. člen 
(pogoj državljanstva) 

Pogoj državljanstva Republike Slovenije, ki ga morajo izpolnjevati osebe iz 19. do 
23. člena tega zakona, se z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo 
nadomesti s pogojem državljanstva katere od držav članic Evropske unije. 

87. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 

(ZVDZ-B) 

- druga obravnava - EPA 881 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 004-01/92-0003/0042 EPA 881-11 
Ljubljana, 15.10.2003 

Na podlagi 42. in 128. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot matično 
delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 40. redni seji dne 09.10.2003 kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor - druga obravnava (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem 
Plemenitim (v nadaljevanju: predlagatelj). 

Prvopodpisani predlagatelj, Zmago Jelinčič Plemeniti, je dne 8.10.2003 na odbor 
naslovil pisni predlog, v katerem prosi, da se obravnava predloga zakona preloži na 
eno izmed naslednjih sej odbora zaradi predlagatelj drugih neodložljivih obveznosti. 
Člani odbora so se po opravljeni razpravi opredelili proti temu predlogu. Odločitev so 
utemeljili predvsem z dejstvom, da bi odlaganje obravnave tega predloga zakona 
imelo za posledico odlaganje obravnave vladnega predloga zakona o volitvah v 
državni zbor, ki tudi odpira številna zelo pomembna vprašanja. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pripombe iz njihovega 
pisnega mnenja. Predlagana določba, s katero predlagatelj dopolnjuje 7. člen 
zakona o volitvah v državni zbor, je pravno sistemsko neustrezna iz dveh razlogov: 

ker je tako oblikovana določba vsebinsko nejasna, saj pomeni urejanje 
pasivne volilne pravice in nezdružljivosti opravljanja funkcij, ki vsaka zase 
predstavljata poseben institut in sta tudi urejena v dveh različnih zakonih; 

ker gre po mnenju Zakonodajno-pravne službe v obravnavanem primeru za 
nezdružljivost, ki pa ni predmet urejanja zakona o volitvah v državni zbor. 

K predlogu zakona je podala pisno mnenje tudi Komisija državnega sveta za 
politični sistem, v katerem predloga zakona ne podpira. 

V razpravi so se člani odbora strinjali, da gre za pomembno politično vprašanje, do 
katerega imajo različne poglede. 
Člani odbora, ki se z vsebino predloga zakona niso strinjali, so poudaril, da ni 
razloga za zakonsko opredeljeno izključitev hkratnega opravljanja funkcij župana in 
poslanca, saj mora vsak posameznik sam presoditi, ali je sposoben hkrati opravljati 
obe funkciji. Menili so, da lahko poslanci opravljajo še nekatere druge funkcije, pri 
čemer prihaja do še večje kolizije interesov kot pri hkratnem opravljanju županske in 
poslanske funkcije, zato bi se bilo treba tega vprašanja lotiti bolj sistematično in 
celovito. Treba bi bilo generalno urediti, kdo in na kakšen način je lahko voljen v 
državni zbor. Poudarili so, naj v državnem zboru soočajo svoja mnenja ljudje 
različnih poklicev in ljudje, ki opravljajo različne funkcije. Nekateri so tudi menili, da 
popolna odsotnost lokalnih interesov v državnem zboru ni priporočljiva, predvsem 
zaradi šibke vloge državnega sveta in da tudi ni uresničljiva, saj se vsak poslanec 
praviloma zavzema za volilni okraj iz katerega prihaja. 

Drugi člani odbora so se s predlagano vsebino strinjali, zato so obžalovali, da je 
predlagana na pravno-sistemsko nesprejemljiv način. Menili so, da je ideja predloga 
zakona prava, saj gre za dve odgovorni funkciji, ki ju hkrati ni mogoče enako 
kvalitetno opravljati. Menili pa so tudi, da gre za kolizijo interesov, vendar so se 
strinjali, da ta ni prisotna le pri poslancih, ki so hkrati župani, ampak tudi pri drugih 
poslancih, saj tudi ti praviloma sprejemajo odločitve v prid lokalne enote iz katere 
izhajajo. Poudarili pa so, da je pri prvih ta kolizija interesov še močneje izražena, saj 
morajo bolj kot drugi poslanci skrbeti za lokalne interese. 

Predstavnici Zakonodajno-pravne službe so zastavili dve vprašanji: 
kakšen vidik nezdružljivosti bo urejal zakon o preprečevanju nasprotja 

interesov in omejevanju korupcije, ki je že v parlamentarni proceduri ; 
kako to, da zakon o volitvah iz Republike Slovenije v Evropski parlament 

vsebuje tudi določbe o nezdružljivosti, v zakon o volitvah v državni zbor pa, po 
opozorilih Zakonodajno-pravne službe, te določbe ne sodijo. 
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V odgovoru na zastavljeni vprašanji je predstavnica Zakonodajno-pravne službe 
poudarila naslednje: 
Govorimo lahko o dveh vidikih nezdružljivosti. En vidik ureja trenutno veljavni zakon 
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki v 1. členu 
določa, da se z zakonom urejajo omejitve glede opravljanja pridobitne dejavnosti v 
zasebne namene za osebe, ki opravljajo predstavniške in izvršilne funkcije v 
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, ter nadzorstvo nad njihovim 
premoženjskim stanjem. Predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in 
omejevanju korupcije razveljavlja ravno ta zakon. Drug vidik nezdružljivosti 
predstavlja nezdružljivost opravljanja funkcij. Ta je urejen v posameznih zakonih; za 
poslance v zakonu o poslancih. 

Nadalje je pojasnila razlike glede ureditve volitev poslancev v Evropski parlament in 
ureditve, ki velja za volitve poslancev v državni zbor. Zakon o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament je uredil tudi področje nezdružljivosti 
funkcij, medtem ko imamo volitve in možnost kandidiranja v slovenski parlament 
urejeno v enem zakonu, to je zakonu o volitvah v državni zbor, pravice in obveznosti 
poslancev ter nezdružljivost funkcij pa v drugem zakonu, to je v zakonu o poslancih. 
V zakonu o volitvah v državni zbor pa bi bilo izjemoma možno urediti vprašanje 
hkratnega kandidiranja za ti dve funkciji, tako kot to ureja zakon o volitvah 
predsednika republike, ki določa, da nihče ne more biti hkrati kandidat za 
predsednika republike in za poslanca državnega zbora ali za člana državnega sveta. 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, na neustreznost vsebine 
predloga zakona s pravno-sistemskega vidika, je Odbor za notranjo politiko na 
podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B) ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Svetovalka Predsednik 
Katja Golob.l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PREVOZNIH 

POGODBAH V CESTNEM PROMETU 

(ZPPCP-1) 

- druga obravnava - EPA 922 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo In okolje 

Številka: 326-07/03-35/1 EPA 922-II! 
Ljubljana, 16.10.2003 za 30. sejo DZ RS 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu(ZPPCP-1) 

- druga obravnava - 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 45. seji, dne 8.10.2003 opravil drugo 
obravnavo predloga zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v redni zakonodajni postopek predložila 
Vlada Republike Slovenije, dne 4.07.2003. 

Na seji so poleg predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora sodelovali še predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in 
gospodarskega interesnega združenja Intertransport. 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje posredovala Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora, ravno tako pa je pisno mnenje posredovala Komisija državnega 
sveta Republike Slovenije za gospodarstvo. 

20. oktober2003 105 poročevalec, št. 86 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju opozarja na 
posamezne predlagane rešitve v 1., 11., 14., 15., 22., 23., 31., 37., 41., 81., 82., 
84., 89., 90., 91., 93., 95., 96., 97., 99. členu tef.predlaga nekatere ustreznejše 
rešitve. 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo je predlog zakona obravnavala na 
9. seji, dne 1.10.2003 in ga podprla. 

* * * 

Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. in 131. členom 
poslovnika Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje 
amandmaje. 

* * * 

Poslanec Jože Avšič je vložil amandmaje k 3. (2. amandmaja), 4,5 11 38 
83., 86. in 92. členu.    

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel amandmaje poslanca Jožeta Avšiča k 
3. 5. 38., 86. in 92. členu. 

Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmaja poslanca Jožeta Avšiča k 
83. členu. 

S sprejetjem amandmajev odbora k 3., 4. in 11. členu so postali amandmaji 
poslanca Jožeta Avšiča k tem členom brezpredmetni. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje 

K 1. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ta zakon ureja razmerja iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage ter tovora v 
notranjem cestnem prometu, kakor tudi v mednarodnem cestnem prometu, če ni 
drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo." 

Obrazložitev: 
Nova dikcija je v skladu s terminologijo, ki jo uporabljata zakon o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-1) in Ustava RS. 

K 3. členu: 

Za 8. alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 
posrednik ali posrednica (v nadaljnjem besedilu: posrednik) je oseba, ki po 

pooblastilu pošiljatelja ali prejemnika v svojem imenu in na njun račun sklene 
prevozno pogodbo s prevoznikom;" 

Obrazložitev: 
Glede na prakso pri sklepanju prevoznih pogodb preko posrednikov se z dodatno 
opredelitvijo posrednika zagotovi prevozniku, da lahko kljub temu, da sklene 
prevozno pogodbo z njim, plačilo terja od pošiljatelja oziroma prejemnika. 

K 4.členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu z 
objavljenimi prevoznimi pogoji, v linijskem prometu pa tudi v skladu z voznim redom, 
prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, s 
pogodbeno določenim vozilom in sedežem, udobnostnimi in higienskimi pogoji, ki so 
običajni v cestnem prevozu, potnik pa, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino." 

Obrazložitev: 
Prevoza potnikov se opravlja v linijskem prometu le po voznem redu. 
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K 11. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
" Za škodo zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika odgovarja prevoznik, če 
škoda nastane med vstopanjem ali izstopanjem potnika, ko je potnik v vozilu ali med 
prevozom." 

Obrazložitev: 
Za prevoze v cestnem prometu sta primernejša izraza "vstopanje" in "izstopanje", 
potnik pa lahko škodo utrpi tudi, če se le nahaja v vozilu, ne da bi se prevoz že začel. 

K 14. členu 

Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Omejitev višine odškodnine" 

V tretjem odstavku se beseda "odgovornosti" nadomesti z besedo "odškodnine". 

V četrtem odstavku se beseda "odgovornosti" nadomesti z besedo "odškodnine". 

Obrazložitev: 
Po višini je mogoče omejiti le odškodnino, ne pa odgovornosti (688. člen OZ). 

K 15. členu: 

V prvem in drugem stavku prvega odstavka se črtata besedi "in ročno". 

.V tretjem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 
"Prevoznik lahko prepove vnos ročne prtljage v vozilo, ki lahko zaradi svojih lastnosti 
ali stanja, ogrozi varnost prevoza." 

Obrazložitev: 
Obveznost prevoznika je potrebno omejiti le na "izročeno" prtljago, ki je predmet 
posebne prevozne pogodbe, medtem ko se ročna prtljaga ne "prevzema" na prevoz. 

Prevozniku se da možnost, da prepove vnos "nevarne" ročne prtljage, ki lahko ogrozi 
varnost prevoza. 
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K 22. členu: 

Spremeni se naslov člena, tako da se glasi: 
"Omejitev višine odškodnine" 

V 1. točki prvega odstavka se za številom 666, 67 doda besedilo "SDR". 

V drugem odstavku se beseda "odgovornosti" nadomesti z besedo "odškodnine". 

V tretjem odstavku se beseda "odgovornosti" nadomesti z besedo "odškodnine". 

Obrazložitev: 
Po višini je mogoče omejiti le odškodnino, ne pa odgovornosti (688. člen OZ). 

K 23. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz izročene ali ročne prtljage, po splošnih 
pravilih o odškodninski odgovornosti Obligacijskega zakonika." 

Obrazložitev: 
Potrebno je določno zapisati, da gre za odgovornost po splošnih pravilih 
Obligacijskega zakonika. 

K 31. členu: 

Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo, ki se glasi: 
"ter o tem obvestiti pošiljatelja oziroma osebo, ki jo ta določi." 

Obrazložitev: 
Spuščena je bila prevoznikova obveznost obvestiti pošiljatelja ali drugo osebo, da je 
vozilo postavljeno na nakladališče, kar lahko vpliva na izpolnitev pošiljateljeve 
obveznosti pravočasne naložitve tovora. 

K 37. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Kadar je prevoznik z začetkom prevoza v taki zamudi, da pošiljatelj ni več 
zainteresiran za dogovorjeni prevoz, lahko pošiljatelj odstopi od prevozne pogodbe in 
zahteva povrnitev škode." 

Obrazložitev: 
V besedilu člena se pojasni oziroma jasneje določi, kaj je to "bistvena zamuda". 
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K 41. členu: 

2., 3. in 6. točka prvega odstavka se spremenijo tako, da se glasijo: 
"2. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov pošiljatelja; 

3. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prevoznika; 

6. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prejemnika in razkladališče;". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena so lahko v tovornem listu 
navedeni tudi podatki glede: 

1. prepovedi prekladanja tovora; 

2. stroškov, ki bremenijo pošiljatelja; 

3. povzetja; 

4. vrednosti tovora ali posebne vrednosti tovora; 

5. pošiljateljevih navodil prevozniku glede zaščite in nevarnosti tovora; 

6. dogovorjenega prevoznega roka; 

7.. natančnejših podatkov o načinu ugotavljanja količine tovora (npr. tehtanje, 
merjenje, štetje)." 

Obrazložitev: 
Med pošiljatelji in prevozniki niso le fizične ampak tudi pravne osebe, ki poslujejo s 
firmo in sedežem. 
Drugi odstavek se spremeni, ker ni bilo navedbe "glede katerih podatkov" se lahko 
dopolni tovorni list. 

K 44. členu: 

1. točka četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"1. kosmato težo ali drugače izraženo količino tovora predanega za prevoz;". 

Obrazložitev: 
Določi se, da gre za tovor, ki je dan za prevoz. 

K 47. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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"(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka ne sme presegati zneska, do 
katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost za izgubo ali 
poškodbo tovora." 

Obrazložitev: 
Odgovornost prevoznika zaradi izgube ali nepravilne uporabe listin se meri po 
njegovi odgovornosti za zaradi izgube ali poškodbe tovora. 

K 58. členu: 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme presegati 
zneska, do katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost za 
prevoz tovora. 

Obrazložitev: 
Določiti je potrebno, za kakšno škodo gre. 

K 81. členu: 

V prvem odstavku se beseda »odprave« nadomesti z besedami »prevzema za 
prevoz«. 

V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
»odškodnina za poškodbo tovora ne sme presegati:« 

V 2. točki drugega odstavka se črta beseda "poškodovanega". 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev s terminologijo v zvezi s prevozi v cestnem prometu. 
Vrednost izgubljenega dela tovora je v tem primeru uporabljena le kot kriterij za 
določitev odškodnine, kadar je poškodovan del tovora. 

K 82. členu: 

Spremeni se naslov člena tako, da se glasi: 
"Omejitev višine odškodnine". 

Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
" (5) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in tretjega 
odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da je prevoznik škodo povzročil 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti." 

V šestem odstavku se beseda "odgovornosti" nadomesti z besedo "odškodnine". 
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Obrazložitev: 
Nedoločna rešitev se nadomesti z določnejšo rešitvijo, da upravičenec dokazuje 
prevoznikov namen oziroma hudo malomarnost. 
Po višini je mogoče omejiti le odškodnino, ne pa odgovornosti (688. člen OZ). 

K 83. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
" Voznina se določi s prevozno pogodbo ali na drug običajen način." 

Obrazložitev: 
Določneje je opredeljeno, da se voznina določa s prevozno pogodbo in ne katerokoli. 

K 84. členu: 

V drugem odstavku se beseda »vse« nadomesti z besedo »celotne«. 

Obrazložitev: 
Slovnično pravilnejša rešitev. 

K 90. členu: 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Prevoznik, na čigar delu poti ni nastala škoda pa povrne škodo uporabniku 
prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno 
odgovorni." 

Obrazložitev: 
S predlagano rešitvijo je zagotovljena pravica prevozniku, na čigar delu poti ni 
nastala škoda, da regresira izplačano škodo, ki jo je izplačal uporabniku prevoza, od 
drugih prevoznikov. 

K 91. členu: 

V prvem odstavku se za besedami "da bo opravil prevoz tovora z različnimi 
prevoznimi sredstvi" dodajo besede "v različnih vrstah prometa". 

V tretjem odstavku se beseda »odgovornosti« nadomesti z besedo »odškodnine«. 

Obrazložitev: 
Prevoz tovora se opravlja v različnih vrstah prometa in ne le z različnimi prevoznimi 
sredstvi. 
Po višini je mogoče omejiti le odškodnino, ne pa odgovornosti (688. člen OZ). 
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K 93. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Terjatve iz pogodbe o prevozu tovora oziroma prtljage zastarajo v enem letu.«. 

V 1. točki drugega odstavka se za besedama »poškodbe tovora« dodata besedi 
»oziroma prtljage«. 

Obrazložitev: 
Določili se dopolnita, ker člen govori o zastaralnih rokih in zastaranju pri prevozu tako 
tovora kot prtljage. 

K 95. členu: 

V prvem stavku prvega odstavka se besedi »neha teči« nadomestita z besedama 
»se pretrga«. 

Obrazložitev: 
Predvideni ponovni tek zastaranja v drugem stavku prvega odstavka je možen le ob 
predhodnem pretrganju teka zastaralnega roka. 

K 96. členu: 

V drugem odstavku se besedi" uradna tajnost" nadomestita z besedama "poslovna 
skrivnost". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna upoštevaje določbe Zakona o tajnih podatkih in 
Zakona o gospodarskih družbah. 

K 97. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo od 300.000 SIT do 5.000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba 
ali samostojna podjetnica ali samostojni podjetnik (v nadaljnjem besedilu: samostojni 
podjetnik), ki ravna v nasprotju z zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, iz 
prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Z globo od 100.000 SIT do 500.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika." 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna upoštevaje materialno podlago za navedeni prekršek v 
prvem odstavku 96. člena. 
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K 99. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, 
ki so za globo določene v 97. členu tega zakona, razen za odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika.« 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna, da se bodo za globe za prekrške iz 97. člena, 
določene v razponu, lahko izrekale tudi kazni za prekrške v obdobju do uporabe 
novega zakona o prekrških. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je po opravljeni razpravi o posameznih členih 
zakona ter po končani razpravi in glasovanju o vloženih amandmajih poslanca ter 
amandmajih odbora v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval še 
o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena 
poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o prevoznih 
pogodbah v cestnem prometu, ki je sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora Branko 
Jane. 

Aldnka Mikuž, univ.dipl.prav., I.r. Branko Jane, l.r. 
svetovalka predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V CESTNEM 
PROMETU (ZPPCP-1) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(uporaba zakona) 

Ta zakon ureja razmerja iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage ter tovora v 
notranjem cestnem prometu, kakor tudi v mednarodnem cestnem prometu, če 
ni drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo. 

2. člen 
(načelo dispozitivnosti) 

(1) Določbe tega zakona ne obvezujejo strank pogodb iz prejšnjega člena, če iz 
posamezne določbe tega zakona ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega. 

(2) Pogodbe iz prejšnjega člena tega zakona ne smejo vsebovati določil, ki bi 
zmanjševala prevozničino ali prevoznikovo odgovornost, predpisano s tem zakonom. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi v tem zakonu pomenijo: 

- izpolnitvena pomočnica ali pomočnik (v nadaljnjem besedilmizpolnitveni 
pomočnik) je oseba, ki za izvršitev prevoza dela po naročilu prevoznice ali 
prevoznika (v nadaljnjem besedilu: prevoznika) ali za njegov račun; 

- izročena prtljaga so stvari, ki jih preda potnica ali potnik za prevoz na 
podlagi pogodbe o prevozu prtljage; 

- nakladališče je mesto, kjer se tovor preda prevozniku za prevoz; 

- namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča; 

- naročnica ali naročnik prevoza (v nadaljnjem besedilu: naročnik prevoza) je 
oseba, ki sklene v svojem imenu, zase ali za drugega s prevoznikom 
prevozno pogodbo; 

- odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni 
prevoz; 

20. oktober2003 115 poročevalec, št. 86 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

- osebne škode so škode, ki nastanejo zaradi smrti, okvare zdravja ali 
poškodbe potnika; 

- pošiljateljica ali pošiljatelj (v nadaljnjem besedilu-.pošiljatelj) je naročnik ali 
oseba, ki na osnovi sklenjene pogodbe s prevoznikom preda tovor za 
prevoz; 

- posrednik ali posrednica (v nadaljnjem besedilu: posrednik) je oseba, ki po 
pooblastilu pošiljatelja ali prejemnika v svojem imenu in na njun račun 
sklene prevozno pogodbo s prevoznikom; 

- potnica ali potnik (v nadaljnjem besedilu: potnik) je fizična oseba, ki je 
upravičena do pogodbeno določenega prevoza; 

- prejemnica ali prejemnik (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) je oseba, ki je 
upravičena v namembnem kraju prevzeti tovor, ki je bil predan za prevoz; 

- prevoznica ali prevoznik (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) je oseba, ki na 
podlagi pogodbe prevaža potnike, prtljago ali tovor; 

- prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu 
potnikov; 

- razklada/išče je mesto, kjer prejemnik prevzame tovor; 

- ročna prtljaga so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na 
določen prostor in ki jih potnik sam varuje; 

- SDR pomeni posebno pravico črpanja, ki je obračunska vrednostna enota, 
kot jo določa Mednarodni monetarni sklad, razmerje do slovenske valute 
oziroma vrednost pa objavlja Banka Slovenije; 

- upravičenka ali upravičenec (v nadaljnjem besedilu:upravičenec) je oseba, 
ki ima na podlagi pogodbe pravico kaj zahtevati od prevoznika; 

- voznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu 
tovora. 

- drugi izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo enak pomen kot ga opredeljujejo 
drugi zakoni in predpisi, ki urejajo cestni promet ter mednarodne pogodbe, 
ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 
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II. PREVOZ POTNIKOV 

1. Pogodba o prevozu potnikov 

4. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in 
naročnik prevoza. 

(2) S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v 
skladu z objavljenimi prevoznimi pogoji, v linijskem prometu pa tudi v skladu z 
voznim redom, prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer 
vamo, pravočasno, s pogodbeno določenim vozilom in sedežem, 
udobnostnimi in higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prevozu, potnik 
pa, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. 

(3) Prevoznik in naročnik prevoza lahko skleneta pogodbo o prevozu enega ali 
več potnikov za eno ali več potovanj ali za določen čas. 

(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sestavljena v pisni obliki. 

5. člen 
(vozovnica) 

(1) Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati vozovnico, ki je lahko 
posamična ali skupinska. Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je 
prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza. 

(2) Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, vendar se 
obstoj te pogodbe lahko dokazuje tudi drugače. 

(3) Če se vozovnica glasi na ime, se brez prevoznikove privolitve ne sme 
prenesti na drugega potnika. 

(4) Prevoznik lahko zavrne prenos vozovnice iz prejšnjega odstavka le tedaj, ko 
ima opravičene razloge. 

(5) V vozovnici morajo biti navedeni odhodni in namembni kraj ter čas odhoda, 
ki je določen z voznim redom oziroma s pogodbo. 

6. člen 
(izključitev potnika iz prevoza) 

(1) Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega 
vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočila izpolniti njegove 
obveznosti do drugih potnikov. 
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(2) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge 
potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti 
prevoznino. 

7. člen 
(odstop od pogodbe) 

(1) Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja. 

(2) Če potnik odstopi od pogodbe vsaj eno uro pred odhodom v domačem prometu, 
oziroma vsaj štiri ure v mednarodnem prometu, mu je prevoznik dolžan vrniti 
prevoznino, pri čemer sme obdržati največ deset odstotkov. 

(3) Določba iz prejšnjega odstavka je sestavni del prevoznih pogojev in je ni 
dopustno spreminjati v škodo potnika. 

8. člen 
(odstop od pogodbe zaradi zamude prevoznika) 

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, 
lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev 
prevoznine. 

9. člen 
(prekinitev prevoza) 

če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik 
pravico: 

1. zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom 
prepelje do namembnega kraja; 

2. zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni 
kraj in mu vrne prevoznino; 

3. odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine. 

2. Odgovornost prevoznika za prevoz potnikov 

10. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja in poškodbe 
(osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode). 

(2) Če škodo iž prejšnjega odstavka povzroči izpolnitveni pomočnik, jo je potniku 
dolžan povrniti prevoznik. 

poročevalec, št. 86 118 20. oktober2003 



DELOVNA TEI£SA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

11. člen 
(trajanje odgovornosti za osebne škode) 

Za škodo zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika odgovarja 
prevoznik, če škoda nastane med vstopanjem ali izstopanjem potnika, ko je 
potnik v vozilu ali med prevozom. 

12. člen 
(objektivna odgovornost prevoznika za osebne škode) 

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali 
poškodbe potnika, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika 
ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti 
(višja sila). 

13. člen 
(subjektivna odgovornost prevoznika za druge škode) 

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ne odgovarja, 
če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. 

14. člen 
(omejitev višine odškodnine) 

(1) V zvezi z istim škodnim dogodkom zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe 
potnika, prevoznik ni dolžan plačati več kot 83.333 SDR za posameznega 
potnika. 

(2) Za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekinitve potovanja, je 
prevoznik odgovoren do zneska dvojne prevoznine. 

(3) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in 
drugega odstavek tega člena, če se dokaže, da je škodo povzročil namenoma 
ali zaradi hude malomarnosti. 

(4) S pogodbo o prevozu potnikov se stranki lahko dogovorita za višji znesek 
odškodnine. 
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III. PREVOZ PRTLJAGE 

1. Pogodba o izročeni in ročni prtljagi 

15. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz potnikovo izročeno prtljago in jo 
prepeljati od odhodnega do namembnega kraja. Prevoznik lahko odkloni 
prevoz izročene prtljage, ki je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali 
brez škodnih posledic prepeljati. 

(2) Za izročeno prtljago mora potnik plačati dogovorjen znesek, če ni s 
prevozno pogodbo drugače določeno. 

(3) Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila. Prevoznik lahko prepove 
vnos ročne prtljage v vozilo, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali stanja, ogrozi 
varnost prevoza. 

16. člen 
(prtljažnica) 

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene prtljage (prtljažnica), 
v katerem morata biti navedena število kosov in vrsta prtljage. 

17. člen 
(dolžnost prevoznika, da preda izročeno prtljago) 

(1) Prevoznik je v namembnem kraju dolžan predati izročeno prtljago potniku 
oziroma imetniku prtljažnice takoj po končanem potovanju. 

(2) Če oseba, ki zahteva izročeno prtljago, ne predloži prtljažnice, jo je prevoznik 
dolžan izročiti le na podlagi ustreznega dokazila oziroma varščine. 

(3) Prevoznik ne sme predati izročene prtljage imetniku prtljažnice v primeru, ko ve, 
da ta oseba do prtljage ni upravičena oziroma z njo neupravičeno razpolaga. 

18. člen 
(hramba izročene prtljage) 

Če potnik v namembnem kraju po prispetju vozila ne prevzame izročene prtljage, jo 
mora prevoznik na potnikove stroške in njegovo nevarnost shraniti na varnem mestu 
ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalke ali 
shranjevalca (v nadaljnjem besedilu: shranjevalca). 
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2. Odgovornost prevoznika za izročeno in ročno prtljago 

19. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe izročene prtljage po 
določbah tega zakona, ki urejajo odgovornost za prevoz tovora. 

(2) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, če 
potnik dokaže, da je za škodo kriv prevoznik. 

(3) Če izguba ali poškodba ročne prtljage nastane v okoliščinah, v katerih je prišlo do 
smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, prevoznik odgovarja, razen če dokaže, da 
je škodo povzročil potnik ali je nastala iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče 
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila). 

20. člen 
(subjektivna odgovornost za zamudo) 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi zamude pri predaji izročene prtljage po 
določbah tega zakona, ki urejajo odgovornost za zamudo pri prevozu potnikov. 

21. člen 
(domneva, da je izročena prtljaga izgubljena) 

(1) Če prevoznik ni predal izročene prtljage v sedmih dneh po končanem prevozu, se 
šteje, da je izgubljena. 

(2) Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je izročena 
prtljaga izgubljena, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je izročena prtljaga 
izgubljena. 

22.člen 
(omejitev višine odškodnine) 

(1) V zvezi z istim škodnim dogodkom zaradi izgube ali poškodbe prtljage, 
prevoznik ni dolžan plačati več kot: 

1.166,67 SDR za kos izročene prtljage, vendar največ 666,67 SDR na potnika; 

2. 333,33 SDR na potnika za ročno prtljago 

(2) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prejšnjega 
odstavka, če se dokaže, da je škodo povzročil namenoma ali zaradi hude 
malomarnosti. 

(3) S pogodbo o prevozu izročene in ročne prtljage se stranki lahko dogovorita 
za višji znesek odškodnine. 
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3. Odgovornost potnika 

23. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz izročene ali ročne prtljage, po splošnih 
pravilih o odškodninski odgovornosti Obligacijskega zakonika. 

IV. PREVOZ TOVORA 

1. Pogodba o prevozu tovora 

24. člen 
(vsebina pogodbe) 

S pogodbo o prevozu tovora se prevoznik obveže, da bo tovor prepeljal v namembni 
kraj in ga izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik, 
pošiljatelj pa, da mu bo plačal v pogodbi dogovorjeno voznino. 

25. člen 
(vozilo) 

(1) Prevoznik je dolžan prepeljati tovor z dogovorjenim vozilom ali vozilom, ki ima 
dogovorjene lastnosti. 

(2) Če vozilo ni dogovorjeno je prevoznik dolžan prepeljati tovor z vozilom, s katerim 
je zagotovljena pravilna in pravočasna izvršitev prevozne pogodbe. 

26. člen 
(določanje količine tovora) 

(1) Količina tovora se določi s številom kosov, težo ali prostornino. 

(2) Če količine tovora ni mogoče natančno določiti v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena, se določi z mero, ki je običajna v odpravnem kraju. 

27. člen 
(pravica pošiljatelja do zamenjave tovora) 

Namesto dogovorjenega tovora lahko pošiljatelj preda za prevoz drug tovor pod 
naslednjimi pogoji: 

1. če se ne spremenijo prevozni pogoji v škodo prevoznika; 

2. če to ne povzroči bistvenega zadrževanja vozila na nakladališču ali razkladališču; 
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3. če ni ogroženo vozilo ali cestni promet; 

4. če da pošiljatelj prevozniku na njegovo zahtevo varščino za terjatev, ki bi utegnila 
nastati zaradi zamenjave tovora. 

28. člen 
(navodila glede posebnega tovora) 

Pošiljatelj mora dati prevozniku navodila za hrambo tovora in ravnanje z njim, če gre 
za tovor, katerega prevoz ni običajen, ali če to zahteva prevoznik. 

29. člen 
(odgovornost pošiljatelja za tovor) 

Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki jo tovor zaradi svojih lastnosti povzroči osebam, 
vozilu in drugemu tovoru, če te lastnosti niso bile ali niso mogle biti znane 
prevozniku. 

30. člen 
(določitev nakladališča) 

(1) Prevoznik je dolžan pripeljati vozilo na dogovorjeno nakladališče, če lahko to 
stori brez nevarnosti za vozilo, in če je tam mogoče naložiti tovor brez poškodovanja 
vozila. 

(2) Će nakladališče v pogodbi ni določeno, ga mora pošiljatelj pravočasno določiti. 

(3) Če nakladališče, ki ga določi pošiljatelj, ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 
tega člena, mora prevoznik vozilo pripeljati na najbližje mesto, ki izpolnjuje pogoje za 
nakladanje. 

31. člen 
(čas dostave vozila) 

(1) Prevoznik mora pripeljati vozilo na nakladališče dogovorjenega dne in ob 
dogovorjeni uri ter o tem obvestiti pošiljatelja oziroma osebo, ki jo ta določi. 

(2) Če je v pogodbi določen le dan, mora prevoznik dostaviti vozilo tega dne, 
vendar najpozneje v roku, ki omogoča naložitev tovora pred potekom 
pošiljateljevega delovnega časa ter o tem obvestiti pošiljatelja oziroma osebo, 
ki jo ta določi. 
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32. člen 
(obveznost nakladanja in razkladanja tovora) 

Tovor naloži na vozilo pošiljatelj, razloži pa prejemnik, če ni drugače določeno s 
prevozno pogodbo. 

33. člen 
(prevoznikova navodila glede nakladanja tovora) 

Pri nakladanju tovora na vozilo mora pošiljatelj upoštevati prevoznikova navodila, ki 
se nanašajo na razporeditev, pritrditev tovora in na druge okoliščine, ki utegnejo 
vplivati na varnost oseb, vozila in drugega tovora na vozilu. 

34. člen 
(nakladalni čas) 

(1) Nakladanje tovora se mora začeti in končati v primernem roku, če ni drugače 
določeno v prevozni pogodbi (nakladalni čas). 

(2) Rok za nakladanje tovora se podaljša za čas, v katerem nakladanje ni bilo 
mogoče zaradi vzrokov, za katere ne odgovarjata pošiljatelj ali prevoznik. 

(3) V nakladalni čas se všteva tudi čas, ki je potreben za: 

1. izpolnitev tovornega lista in izročitev prevoznih listin prevozniku; 

2. pokrivanje, vezanje in drugo zaščito tovora na vozilu, če je to dolžan storiti 
pošiljatelj; 

3. dejanja, brez katerih ni mogoče začeti prevoza. 

35. člen 
(dodatni nakladalni čas) 

(1) če tovor ni naložen v dogovorjenem roku zaradi vzroka, za katerega odgovarja 
pošiljatelj, je prevoznik dolžan pustiti vozilo na nakladališču še največ polovico časa, 
ki je dogovorjen za nakladanje (dodatni nakladalni čas). 

(2) Za dodatni nakladalni čas ima prevoznik pravico do posebnega plačila, bodisi na 
podlagi dogovora ali po prevoznikovi tarifi. 
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36. člen 
(posledice prekoračitve dodatnega nakladalnega časa) 

Če tovor ni naložen po izteku dodatnega nakladalnega časa, lahko prevoznik 
odstopi od prevozne pogodbe in zahteva povrnitev škode. 

37. člen 
(posledice bistvene zamude pri začetku prevoza) 

Kadar je prevoznik z začetkom prevoza v taki zamudi, da pošiljatelj ni več 
zainteresiran za dogovorjeni prevoz, lahko pošiljatelj odstopi od prevozne 
pogodbe in zahteva povrnitev škode. 

2. Tovorni list 

38. člen 
(opredelitev tovornega lista) 

(1)Tovomi list izda prevoznik na lastno željo ali na zahtevo pošiljatelja. Tovorni 
list predstavlja pogodbo med pošiljateljem, prejemnikom in prevoznikom ali 
med pošiljateljem, prejemnikom, posrednikom in prevoznikom. Prevoznik ima 
zaradi tega pravico neposrednega sodnega posega za plačilo svojih storitev 
napram pošiljatelju in prejemniku, ki sta poroka za plačilo voznine. 

(2) Tovorni list se izda ob prevzemu tovora za prevoz. 

(3) S tovornim listom prevoznik potrjuje, da je bila sklenjena prevozna pogodba 
in da je tovor prevzel za prevoz. 

(4) Neobstoj, nepravilnost ali izguba tovornega lista ne vpliva na obstoj in 
vsebino prevozne pogodbe, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

39. člen 
(izvodi tovornega lista in posebni primeri) 

(1) Tovorni list se izda v treh izvirnikih. 

(2) Prvi izvod tovornega lista se izroči pošiljatelju, drugi spremlja tovor med prevozom 
in se izroči prejemniku, tretjega pa obdrži prevoznik. 

(3) če so izvirniki tovornega lista razmnoženi, mora biti na vsakem izvodu označeno, 
da gre za kopijo, s katero ni mogoče razpolagati s tovorom. 

(4) Če mora biti tovor naložen na različna vozila, ali če gre za različne vrste tovora, 
ali če je razdeljen v skupine, lahko pošiljatelj ali prevoznik zahteva, da se za vsako 
vozilo, vrsto ali skupino tovora izda poseben tovorni list. 
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(5) Določila prevozne pogodbe, ki nasprotujejo prejšnjim odstavkom, so nične. 

40. člen 
(podpis tovornega lista) 

(1) Vse tri izvode tovornega lista podpišeta prevoznik in pošiljatelj. 

(2) Oseba, ki jo je pošiljatelj pooblastil, da naloži tovor, sme v njegovem imenu 
podpisati tovorni list z navedbo, da ga je podpisala v pošiljateljevem imenu. 

41. člen 
(vsebina tovornega lista) 

(1) Tovorni list mora obsegati naslednje podatke: 

1. datum in kraj izdaje tovornega lista; 

2. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov pošiljatelja; 

3. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prevoznika; 

4. registrsko številko vozila; 

5. datum naložitve tovora in nakladaiišče; 

6. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prejemnika in razkiadališče; 

7. običajen ali predpisani opis tovora in način pakiranja; 

8. število in označbe tovorkov; 

9. kosmato težo ali kako drugače izraženo količino tovora; 

10. stroške v zvezi s prevozom tovora (plačila za prevoz, dodatne stroške, 
uvozne dajatve in druge izdatke, ki nastanejo v času od sklenitve prevozne 
pogodbe do izročitve tovora prejemniku), in njihovi zavezanci; 

11. navodila za carinska in druga dejanja; 

12. seznam listin, ki so priložene tovornemu listu. 

(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena so lahko v tovornem listu 
navedeni tudi podatki glede: 

1. prepovedi prekladanja tovora; 

2. stroškov, ki bremenijo pošiljatelja; 

poročevalec, št. 86 126 20. oktober2003 



I IE LOVNA TELES/ 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

3. povzetja; 

4. vrednosti tovora ali posebne vrednosti tovora; 

5. pošiljateljevih navodil prevozniku glede zaščite in nevarnosti tovora; 

6. dogovorjenega prevoznega roka; 

7 natančnejših podatkov o načinu ugotavljanja količine tovora (npr. tehtanje, 
merjenje, štetje). 

42. člen 
(vpisovanje podatkov v tovorni list) 

(1) Podatke iz 1. do 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena vpiše prevoznik, 
podatke iz 5. do 12. točke pa pošiljatelj. 

(2) Podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena vpiše tista pogodbena stranka, ki 
zahteva njihovo vključitev v tovorni list. 

(3) Če prevoznik na pošiljateljevo zahtevo vpiše podatke, ki bi jih moral po prvem in 
drugem odstavku tega člena vpisati pošiljatelj, se šteje, da jih je vpisal v imenu in za 
račun pošiljatelja. 

43. člen 
(odgovornost za netočne in nepopolne podatke) 

Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki nastane zaradi netočnih in nepopolnih podatkov, ki 
jih je vpisal v tovorni list ali ki jih je na njegovo zahtevo vpisal prevoznik. 

44. člen 
(preverjanje točnosti podatkov in vpisovanje pripomb) 

(1) Če je možno, prevoznik pred prevzemom tovora preveri: 

1. točnost podatkov, ki so vpisani v tovorni list in se nanašajo na število 
tovorkov in njihovo označbo; 

2. zunanje stanje tovora in embalaže. 

(2) Prevoznik lahko vpiše v tovorni list obrazložene pripombe o podatkih iz 
prvega odstavka tega člena, oziroma vzroke, zaradi katerih teh podatkov ni 
mogel preveriti. 

(3) Prevoznikove pripombe Iz drugega odstavka tega člena se štejejo za točne, 
če se pošiljatelj izrecno strinja z njimi in to navede v tovornem listu. 
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(4) Če to ne povzroča večjih stroškov ali nesorazmerne izgube časa, lahko 
pošiljatelj zahteva od prevoznika, da na njegove stroške preveri in vpiše v 
tovorni list: 

1. kosmato težo ali drugače izraženo količino tovora predanega za prevoz; 

2. stanje in vsebino tovorkov. 

45. člen 
(zakonska domneva glede tovora) 

Če v tovornem listu ni prevoznikovih pripomb iz drugega odstavka prejšnjega člena, 
velja domneva, da sta tovor in embalaža v dobrem zunanjem stanju ter število in 
označbe tovorkov ustrezajo podatkom v tovornem listu, dokler prevoznik ne dokaže 
nasprotno. 

46. člen 
(dolžnost obveščanja) 

(1) Pošiljatelj mora sporočiti prevozniku vse podatke in priložiti vse listine, ki so 
potrebne za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe in druge predpisane 
postopke. 

(2) Prevoznik ni dolžan preizkušati pravilnosti in točnosti podatkov in listin iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki nastane zaradi pomanjkljivih, netočnih ali 
nepravilnih podatkov in listin iz prvega odstavka tega člena. 

47. člen 
(odgovornost prevoznika zaradi izgube ali nepravilne uporabe listin) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi izgube ali nepravilne 
uporabe listin iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen če dokaže, da ni kriv. 

(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka ne sme presegati zneska, do 
katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost za izgubo ali 
poškodbo tovora. 
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3. Prenosni tovorni list 

48. člen 
(splošna določba) 

(1) Pošiljatelj in prevoznik se lahko dogovorita, da prevoznik izda prenosni tovorni 
list. 

(2) Če je izdan prenosni tovorni list, mora biti na izvodu izvirnika, ki se izroči 
pošiljatelju, izrecno navedeno, da gre za prenosni tovorni list, na drugih izvodih pa, 
da je bil izdan prenosni tovorni list. 

(3) Določila prevozrie pogodbe in splošni pogqji prevoznika zavezujejo imetnico ali 
imetnika (v nadaljnjem besedilu: imetnika) prenosnega tovornega lista, ki ni 
pošiljatelj, če so navedeni v prenosnem tovornem listu ali se ta nanje izrecno 
sklicuje. 

49. člen 
(vrste prenosnih tovornih listov in njihov prenos) 

(1) Prenosni tovorni list se lahko glasi po odredbi ali na prinosnico ali prinosnika (v 
nadaljnjem besedilu: prinosnika). 

(2) Prenosni tovorni list po odredbi se prenese z indosamentom, prenosni tovorni list 
na prinosnika pa z izročitvijo. 

(3) Za obliko in pravni učinek indosamenta se smiselno uporabljajo predpisi o menici, 
razen dojočb, ki se nanašajo na regres. 

(4) Če na prenosnem tovornem listu po odredbi ni naveden prejemnik tovora, se 
prenese z odredbo pošiljatelja. 

50. člen 
(podpis) 

Prenosni tovorni list morata podpisati prevoznik in pošiljatelj ali pooblaščene osebe. 

51. člen 
(kopije prenosnega tovornega lista) 

Če so izvirniki prenosnega tovornega lista razmnoženi, mora biti na vsakem izvodu 
označeno, da gre za kopijo, s katero ni mogoče razpolagati s tovorom. 
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4. Izvršitev prevoza 

52. člen 
(prevozna pot) 

(1) Prevoznik mora opraviti prevoz tovora po dogovorjeni poti (prevozna pot). 

(2) Če prevozna pot ni dogovorjena, mora prevoznik opraviti prevoz po poti, ki najbolj 
ustreza interesom pošiljatelja. 

53. člen 
(prevozni rok) 

(1) Prevoznik mora opraviti prevoz tovora v dogovorjenem roku (prevozni rok). 

(2) Če prevozni rok ni dogovorjen, mora prevoznik opraviti prevoz v času, ki je glede 
na vrsto in dolžino poti običajen za prevoz določenega tovora in za določeno vrsto 
vozila. 

54. člen 
(trajanje prevoznega roka) 

(1) Prevozni rok začne teči od poteka nakladalnega časa oziroma dodatnega 
nakladalnega časa. 

(2) Domneva se, da prevozni rok poteče v trenutku, ko prejemnik prejme obvestilo, 
da je tovor prispel v namembni kraj in je pripravljen za izročitev prejemniku, ali od 
trenutka, ko prevoznik poskusi izročiti tovor prejemniku. 

55. člen 
(navodila v primeru ovir med prevozom) 

(1) Če prevoza tovora ni mogoče opraviti pravočasno in v skladu s prevozno 
pogodbo, mora prevoznik zahtevati navodila od osebe, ki je pooblaščena razpolagati 
s tovorom med prevozom, če mu imetnik prenosnega tovornega lista ni znan, pa jih 
mora zahtevati od pošiljatelja. 

(2) Če prevoznik ne more dobiti navodil iz prvega odstavka tega člena v primernem 
roku, mora ustrezno ukrepati v interesu osebe, ki je pooblaščena razpolagati s 
tovorom. 

(3) Prevoznik ima pravico do povračila stroškov, ki jih je imel zaradi, ovir, nastalih 
brez svoje krivde. 

56. člen 
(obvarovanje tovora) 

(1) Prevoznik mora ukreniti vse potrebno, da obvaruje tovor. 
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(2) Če prevoznik ne zahteva od pošiljatelja navodil o ukrepih, ki so potrebni za 
obvarovanje tovora, se šteje, da je bil z njimi seznanjen. 

5. Pravica razpolaganja s tovorom med prevozom 

57. člen 
(pošiljateljeva razpolagalna pravica) 

(1) Če ni bil izdan prenosni tovorni list, razpolaga s tovorom med prevozom 
pošiljatelj, ki lahko zahteva: 

1. da se prevoz tovora ustavi; 

2. da se izročitev tovora prejemniku odloži; 

3. da se tovor izroči v drugem namembnem kraju; 

4. da se tovor izroči pošiljatelju ali drugemu prejemniku, ki ni določen v prevozni 
pogodbi ali tovornem listu; 

5. da se tovor vrne v odpravni kraj. 

(2) Zahteve iz prvega odstavka tega člena in potrdilo o prejemu morajo biti pisni. 

58. člen 
(odgovornost prevoznika) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neizvršitve zahtev iz 
prejšnjega člena. 

(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme presegati 
zneska, do katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost 
za prevoz tovora. 

59. člen 
(prenehanje pošiljateljeve razpolagalne pravice) 

Pošiljateljeva pravica razpolaganja s tovorom med prevozom preneha z izročitvijo 
tovornega lista drugi osebi. 

60. člen 
(prejemnikova razpolagalna pravica) 

Prejemnik lahko med prevozom razpolaga s tovorom pod enakimi pogoji kot 
pošiljatelj v naslednjih primerih: 
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1. če pošiljatelj navede takšno pravico v tovornem listu; 

2. če pošiljatelj izroči prejemniku svoj izvod tovornega lista; 

3. če tovor prispe v namembni kraj. 

61. člen 
(razpolagalna pravica pri prenosnem tovornem listu) 

(1) Če je bil izdan prenosni tovorni list, lahko s tovorom razpolaga le upravičeni 
imetnik prenosnega tovornega lista, pod pogojem, da so izpolnjene vse obveznosti, 
ki izhajajo iz tega lista. 

(2) Imetnik prenosnega tovornega lista lahko v primeru iz prvega odstavka tega člena 
zahteva od prevoznika: 

1. da ustavi prevoz; 

2. da se mu tovor izroči v kakšnem drugem namembnem kraju; 

3. da se tovor vrne v odpravni kraj. 

(3) Imetnik prenosnega tovornega lista, ki zahteva izročitev tovora v drugem 
namembnem kraju, mora ob prevzemu tovora vrniti prevozniku prenosni tovorni list. 

62. člen 
(izvršitev razpolagalne pravice) 

Prevoznik ne sme odkloniti zahteve iz naslova pravice razpolaganja s tovorom med 
prevozom iz 57., 60. in 61. člena tega zakona: 

1. če je zahtevo mogoče izvršiti ob njenem prejemu; 

2. če z izvršitvijo zahteve ne nastane škoda pošiljatelju, prejemniku ali tretji osebi; 

3. če se prevozniku povrnejo škoda in vsi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve 
zahteve; 

4. če izvršitev zahteve ni v nasprotju s carinskimi ali drugimi predpisi. 
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6. Izročitev tovora 

63. člen 
(kraj izročitve) 

Prevoznik mora tovor izročiti v namembnem kraju ali v kraju, ki ga določi oseba, 
pooblaščena za razpolaganje s tovorom. 

64. člen 
(upravičenec do tovora) 

Prevoznik mora tovor izročiti prejemniku, ki je naveden v tovornem listu, ali imetniku 
prenosnega tovornega lista, ali drugi osebi, določeni v prevozni pogodbi. 

65. člen 
(prejem tovora) 

(1) Po prispetju tovora v namembni kraj lahko prejemnik zahteva od prevoznika, da 
mu izroči drugi izvod tovornega lista, če je izpolnil svoje obveznosti iz prevozne 
pogodbe. 

(2) Prevoznik mora ugoditi prejemnikovi zahtevi iz prvega odstavka tega člena, če ni 
določeno drugače v pošiljateljevi zahtevi iz naslova njegove pravice razpolaganja s 
tovorom. 

(3) Prejemnik mora potrditi prevozniku prejem tovora iz tovornega lista. 

(4) Prejemnik, ki odkloni prejem tovora, lahko pozneje zahteva njegovo izročitev, 
dokler prevoznik ne dobi drugačnega navodila. 

66. člen 
(obvestilo o prispetju tovora) 

(1) Prevoznik mora brez odlašanja obvestiti prejemnika o prispetju tovora v 
namembni kraj. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka prevoznik pošlje na naslov, ki ga je navedel 
pošiljatelj, in sicer v delovnem času prejemnika oziroma v običajnem času. 

67. člen 
(prejemnikova dolžnost razkladanja tovora) 

(1) Tovor mora razložiti prejemnik, če ni v prevozni pogodbi drugače določeno. 

(2) Pri razkladanju mora prejemnik upoštevati prevoznikova navodila glede varnosti 
oseb in zaščite vozila, tovora ter okolja. 
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68. člen 
(razkladanje tovora) 

(1) Razkladališče določi prejemnik, če ni v prevozni pogodbi drugače določeno. 

(2) Za razkladanje tovora se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o času 
dostave vozila na nakladališče (31. člen), nakladalnem času (34. člen) in dodatnem 
nakladalnem času (35. člen). 

(3) Če tovor ni razložen po drugem odstavku tega člena, ga lahko prevoznik razloži 
na stroške in nevarnost prejemnika ter ukrepa v skladu z 72. členom tega zakona. 

69. člen 
(vrnitev prenosnega tovornega lista) 

Imetnik prenosnega tovornega lista mora ob prevzemu tovora vrniti prevozniku 
prenosni tovorni list. 

70. člen 
(ugovor glede škode na tovoru) 

(1) Če prejemnik sprejme tovor brez ugovora, se šteje, da mu je izročen v stanju, ki 
je navedeno v tovornem listu ali v prenosnem tovornem listu, če teh listin ni, pa v 
stanju, v kakršnem je bil prevzet za prevoz. 

(2) Če je škoda vidna, mora prejemnik ugovarjati takoj ob prejemu tovora, če je ni 
bilo mogoče opaziti pa brez odlašanja, vendar najkasneje v 7 dneh od dneva 
izročitve. 

(3) Ugovor iz prejšnjega odstavka je pogoj za uveljavljanje odškodnine. 

(4) Če je škoda nastala zaradi zamude pri izročitvi tovora, mora prejemnik ugovarjati 
v 21 dneh od dneva, ko mu je bil tovor dan na razpolago, da ga prejme, drugače 
izgubi pravico do odškodnine. 

71. člen 
(nezmožnost izročitve tovora) 

Če prejemnik noče sprejeti tovora ali če prejemnika ni mogoče najti, mora prevoznik 
brez odlašanja zahtevati navodilo od pošiljatelja. 
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72. člen 
(hramba in prodaja neizrečenega tovora) 

(1) Prevoznik, ki ne dobi navodila iz prejšnjega člena ali ne more izročiti tovora, lahko 
v imenu in na stroške ter nevarnost osebe, ki je pooblaščena razpolagati s tovorom: 

1. tovor razloži in odda v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi, ali ga 
sam hrani; 

2. tovor takoj proda, če se kvari ali če grozi neposredna nevarnost, da se pokvari, ali 
če stroški hrambe niso v sorazmerju z njegovo vrednostjo. 

(2) Prevoznik mora o izročitvi tovora v hrambo brez odlašanja obvestiti osebo, ki je 
pooblaščena za njegovo razpolaganje. 

(3) Če tovor odda v hrambo javnemu skladišču ali drugi osebi, je prevoznik 
odgovoren za njuno izbiro. 

(4) Prevoznik lahko proda tovor tudi, če ga oseba, ki je pooblaščena razpolagati s 
tovorom, ne prevzame v 30 dneh od dneva, ko je bil izročen v hrambo, ali ne da 
ustreznih navodil. 

(5) Kadar prevoznik ukrepa po prvem odstavku tega člena, se šteje, da je prevoz 
končan. 

73. člen 
(kupnina za prodani tovor) 

(1) Kupnino za tovor, ki je prodan v skladu s prejšnjim členom, mora prevoznik 
položiti pri sodišču v dobro osebe, ki je pooblaščena razpolagati s tovorom, pri čemer 
odbije svoje terjatve v zvezi s prevozom in stroške za hrambo ter prodajo tovora. 

(2) O prodaji tovora in položitvi preostalega zneska pri sodišču mora prevoznik 
obvestiti pošiljatelja ali osebo, ki je pooblaščena razpolagati s tovorom. 

7. Odgovornost prevoznika 

74. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

Prevoznik odgovarja za popolno ali delno izgubo ali poškodbo tovora, ki ga prevzame 
za prevoz, in sicer od trenutka prevzema do njegove izročitve prejemniku, kakor tudi 
za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora prejemniku. 
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75. člen 
(objektivna odgovornost prevoznika) 

Prevoznik odgovarja za škodo iz prejšnjega člena, razen če dokaže, da je nastala 
zaradi: 

1. dejanj ali opustitev pošiljatelja, prejemnika prevoza ali tretje osebe, 

2. lastnosti tovora ali 

3. zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti 
(višja sila). 

76. člen 
(oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih) 

(1) Prevoznik ne odgovarja, če dokaže, da je izguba oziroma poškodba tovora 
nastala zaradi posebne nevarnosti, ki je povezana z eno ali več spodaj navedenih 
okoliščin: 

1. z uporabo odkritih in nepokritih vozil, če je bila uporaba takšnih vozil izrecno 
dogovorjena in navedena v tovornem listu; 

2. s tem, da tovor ni pakiran ali je pomanjkljivo pakiran in je zaradi teh 
pomanjkljivosti po svoji naravi izpostavljen izgubi ali poškodbi; 

3. z ravnanjem, naložitvijo, zložitvijo in razložitvijo tovora s strani pošiljatelja oziroma 
prejemnika ali oseb, ki so pri tem delale po nalogu pošiljatelja ali prejemnika; 

4. z naravo tovora, ki je po svojih lastnostih izpostavljen popolni ali delni izgubi ali 
poškodbi, zlasti zaradi razbitja, rjavenja, gnitja, sušenja, puščanja, normalnega 
razsipa ali delovanja mrčesa; 

5. s tem, da tovorki sploh niso ali so nepopolno označeni. 

(2) Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane z izgubo ali poškodbo žive živali, 
predane za prevoz, če dokaže, da je ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine dolžan 
ukreniti, kakor tudi da je ravnal po posebnih navodilih, če so mu bila dana. 

(3) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine primera izguba ali poškodba 
utegnila nastati zaradi ene ali več posebnih nevarnosti iz prvega odstavka tega 
člena, velja domneva, da je škoda nastala zaradi takšne nevarnosti. 

(4) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala v zvezi s katero od 
nevarnosti iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 
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77. člen 
(omejitve oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih) 

Prevoznik se ne more razbremeniti odgovornosti za škodo s sklicevanjem na prejšnji 
člen tega zakona: 

1. če pride pri prevozu z odkritim ali nepokritim vozilom do izgube vse pošiljke ali do 
nenavadno velike izgube tovora; 

2. če je prevoz tovora izvršen z vozilom, ki ima potrebno opremo za varstvo tovora 
pred toploto, mrazom, razlikami v temperaturi ali vlažnostjo zraka, pa ne dokaže, 
da je ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine dolžan ukreniti v zvezi z izbiro, 
vzdrževanjem in uporabo takšne opreme, kakor tudi, da je ravnal po posebnih 
navodilih, če so mu bila dana. 

78. člen 
(odgovornost za izpolnitvene pomočnike) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo izpolnitveni pomočniki. 

(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na druge prevoznike, s katerimi si je 
prevoznik pomagal pri prevozu tovora, kot tudi na osebe, ki so po nalogu drugih 
prevoznikov delale pri prevozu. 

79. člen 
(domneva, da je tovor izgubljen) 

(1) Šteje se, da je tovor izgubljen, če ga prevoznik ne izroči prejemniku v 30 dneh od 
dneva, ko ga je po pogodbi dolžan izročiti. 

(2) Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je tovor 
izgubljen, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je tovor izgubljen. 

80. člen 
(odgovornosti pri prevozu nevarnega tovora) 

Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane pri prevozu nevarnega tovora, če pri 
njegovem prevzemu za prevoz ni vedel in tudi ni mogel vedeti, da gre za nevaren 
tovor. 

81. člen 
(odškodnina za izgubo in poškodbo tovora) 

(1) Odškodnina za izgubo in poškodbo tovora se določi po določeni oziroma 
tržni ceni, ki jo ima tovor v času in kraju prevzema za prevoz. 

(2) Odškodnina za poškodbo tovora ne sme presegati: 
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1. zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru popolne izgube tovora - 
če je poškodovan celoten tovor; 

2. zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru izgube dela tovora - če je 
poškodovan samo del tovora. 

« 
82. člen 

(omejitev višine odškodnine) 

(1) Prevoznik za izgubo ali poškodbo tovora ni dolžan plačati več kot 8,33 SDR 
za kilogram kosmate teže izgubljenega ali poškodovanega tovora. 

(2) Poleg zneska iz prejšnjega odstavka mora prevoznik povrniti pošiljatelju 
plačano voznino in druge, pri prevozu tovora nastale stroške v polnem znesku, 
če gre za izgubo tovora, v sorazmernem znesku pa, če gre za poškodbo tovora. 

(3) Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora, prevoznik odgovarja 
do zneska dvojne voznine. 

(4) Zahtevo iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena mora upravičenec 
postaviti najpozneje v 21 dneh od dneva izročitve ali izgube tovora, sicer izgubi 
pravic«^ do odškodnine. 

(5) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in tretjega 
odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da je prevoznik škodo povzročil 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti. 

(6) S pogodbo o prevozu tovora se stranki lahko dogovorita za višji znesek 
odškodnine. 

8. Voznina 

83. člen 
(določitev voznine) 

Voznina se določi s prevozno pogodbo ali na drug običajen način. 

84. člen 
(plačilo voznine) 

(1) Voznina se plača samo za tovor, ki je bil prepeljan in v namembnem kraju 
dan na razpolago prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi. 

(2) Če je bil tovor prepeljan le del poti, ima prevoznik pravico do sorazmerne 
voznine za prevoženo pot, če pa je za to odgovoren uporabnik prevoza, ima 
pravico do celotne voznine. 
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85. člen 
(oddaja v hrambo in prodaja tovora) 

(1) Če prejemnik ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s prevozom, mu prevoznik ni 
dolžan izročiti tovora, če mu prejemnik na njegovo zahtevo in brez odlašanja ne da 
ustrezne varščine. 

(2) V primeru prejšnjega odstavka lahko prevoznik izroči tovor v hrambo javnemu 
skladišču ali drugi primerni osebi ali jo sam hrani. 

(3) Prevoznik mora o oddaji tovora v hrambo brez odlašanja obvestiti prejemnika in 
pošiljatelja. 

(4) Če odda tovor v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi, prevoznik 
odgovarja za njuno izbiro. 

(5) Prevoznik sme prodati tovor, če obveznosti iz prvega odstavka tega člena niso 
izpolnjene v 15 dneh od dneva obvestila o oddaji v hrambo, oziroma takoj, če se 
tovor kvari ali je neposredna nevarnost, da se pokvari, ali če stroški hrambe niso 
sorazmerni z njegovo vrednostjo. 

(6) Za prodajo tovora se uporabljata 72. in 73. člen tega zakona. 

86. člen 
(prevoznikova zastavna pravica) 

(1) Za zavarovanje svojih terjatev iz pogodbe o prevozu tovora ima prevoznik 
na tovoru, ki ga je prevzel za prevoz, zastavno pravico. 

(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima prevoznik tudi za zapadle terjatve iz 
predhodnih pogodb o prevozu tovora, v kolikor gre za istega zavezanca za 
plačilo voznine. 

V. PREVOZ PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV 

1. Zaporedni prevoz 

87. člen 
(vsebina pogodbe) 

Pogodba o zaporednem cestnem prevozu je pogodba o prevozu potnikov, prtljage ali 
tovora, s katero prevzame prevoznik (prvi prevoznik) obveznost, da bo opravil prevoz 
ob sodelovanju več prevoznikov (zaporedni prevozniki), potnik oziroma naročnik 
prevoza ali pošiljatelj pa v to privoli. 
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88. člen 
(pogodba med zaporednimi prevozniki) 

(1) Razmerja med zaporednimi prevozniki se uredijo s pogodbo. 

(2) Če v pogodbi ni drugače določeno, se za razmerja med zaporednimi prevozniki 
uporablja ta zakon. 

89. člen 
(odgovornost za škodo) 

(1) Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, kakor tudi 
za škodo, povzročeno z zamudo, odgovarjata solidarno prvi prevoznik in tisti 
zaporedni prevoznik, na čigar delu poti je škoda nastala. 

(2) Prvi prevoznik lahko s pogodbo izključi svojo odgovornost za škodo iz prejšnjega 
odstavka, ki nastane na delu poti, na katerem opravljajo prevoz zaporedni prevozniki. 

90. člen 
(odgovornost za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage 

in tovora ali za zamudo) 

(1) Za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage ali tovora ali za zamudo pri 
prevozu prtljage ali tovora, je poleg prevoznika, na čigar delu poti je škoda 
nastala, pošiljatelju solidarno odgovoren tudi prvi prevoznik, prejemniku pa 
tudi zadnji prevoznik. 

(2) Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do poškodbe, 
primanjkljaja ali izgube prtljage ali tovora oziroma do zamude, odgovarjajo za 
nastalo škodo solidarno vsi prevozniki. 

(3) Prevoznik, na čigar delu poti ni nastala škoda pa povrne škodo uporabniku 
prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno 
odgovorni. 

2. Multimodalni prevoz tovora 

91. člen 
(multimodalni prevoz) 

(1) S pogodbo o multimodalnem prevozu tovora se lahko podjemnica ali 
podjemnik (v nadaljnjem besedilu: podjemnik) multimodalnega prevoza zaveže, 
da bo opravil prevoz tovora z različnimi prevoznimi sredstvi v različnih vrstah 
prometa, pri čemer je del prevoza opravljen po cesti, naročnik prevoza oziroma 
pošiljatelj pa se zaveže, da bo za celoten prevoz plačal voznino. 
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(2) Podjemnik muitimodalnega prevoza odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali 
izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, razen če dokaže, da je ravnal 
kot skrben podjemnik oziroma prevoznik. 

(3) Za omejitev višine odškodnine podjemnika muitimodalnega prevoza se 
smiselno uporabljajo določbe 82. člena tega zakona. 

VI. REKLAMACIJE 

92. člen 

(1) Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno 
reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, ali s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če 
prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izplača zahtevane 
odškodnine. 

t 
(2) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti od dneva vročitve 
reklamacije. 

(3) Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve zahteve tistemu, ki 
odgovarja prevozniku. 

VII. ZASTARANJE TERJATEV 

93. člen 
(zastaralni roki in tek zastaranja pri prevozu tovora in prtljage) 

(1) Terjatve iz pogodbe o prevozu tovora oziroma prtljage zastarajo v enem 
letu. 

(2) Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči: 

1. za terjatve zaradi poškodbe tovora oziroma prtljage in terjatve zaradi 
zamude pri prevozu tovora - od dneva, ko je prevoznik izročil tovor; 

2. za terjatve zaradi izgube tovora oziroma prtljage - od dneva, ko se po tem 
zakonu šteje, da je tovor izgubljen. 

94. člen 
(zastaralni roki in tek zastaranja pri osebnih škodah) 

(1) Terjatve zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. 

(2) Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od 
dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti. 
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95. člen 
(zadržanje zastaranja) 

(1) Zastaranje se pretrga, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova 
začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in 
so mu bile vrnjene listine, priložene reklamaciji. 

(2) Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. 

(3) Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne preteče 30 dni 
od prejema odgovora na reklamacijo. 

VIII. SPREMLJANJE TRGA PREVOZNIH STORITEV 

96. člen 
(obveznost posredovanja podatkov) 

(1) Zaradi spremljanja trga prevoznih storitev lahko ministrstvo, pristojno za 
promet od prevozniških podjetij, prevoznih posrednikov, špediterjev in drugih 
subjektov, ki opravljajo prevoze potnikov ali blaga zahteva, da mu sporočijo 
vse podatke povezane z vozninami oziroma prevozninami, predvsem pa cene 
prevoznih storitev in drugih storitev povezanih s prevozom potnikov ali blaga. 

(2) Podatki pridobljeni v skladu s prejšnjim odstavkom se obravnavajo kot 
poslovna skrivnost. Ministrstvo, pristojno za promet lahko te podatke, na 
njihovo obrazloženo zahtevo, posreduje drugim ministrstvom in organom 
Evropske Skupnosti. 

(3) Za izvajanje tega zakona državni organi Republike Slovenije sodelujejo z 
drugimi državami članicami Evropske Skupnosti in organi Evropske Skupnosti. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

97.člen 

(1) Z globo od 300.000 SIT do 5.000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojna podjetnica ali samostojni podjetnik (v nadaljnjem 
besedilu: samostojni podjetnik), ki ravna v nasprotju z zahtevo ministrstva, 
pristojnega za promet, iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Z globo od 100.000 SIT do 500.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 
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X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

98. člen 
(razmerja pred uveljavitvijo tega zakona) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati Zakon o prevoznih pogodbah 
v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 2-18/1974) in Odlok o denarnih zneskih, do 
katerih je omejena odgovornost prevoznika v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 
48-640/1988). 

(2) Za razmerja, nastala pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so 
veljali v času nastanka teh razmerij. 

99. člen 
(uporaba predpisov o prekrških) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 97. členu tega zakona, razen za odgovorno 
osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

100. člen 
(uveljavitev tega zakona) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 VRAČANJU 

PROTIPRAVNO ODSTRANJENIH 

PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE 

(ZVPOPKD) 

- druga obravnava • EPA 923 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladinu, znanost in šport 

Številka: 612-04/03-7/1 
Ljubljana, 14. oktobra 2003 

EPA 923-III 
Za 30. sejo DZ RS 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Rebublike Slovenije (Ur.l. 
RS 35/02) daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično 
delovno telo> DZ po opravljeni drugi obravnavi naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov 
kulturne dediščine (ZVPOPKD) 

- druga obravnava - 

Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila Vlada Republike Slovenije ter 
predlagala, da se obravnava po rednem postopku. 

Predsedenik Državnega zbora je predlog zakona v drugi obravnavi posredoval v 
obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matičnemu 
delovnemu telesu z dopisom, dne 11.8.2003. Odbor ga je obravnaval na svoji 25. 
redni seji, dne 7.10.2003. 
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Za obravnavo na seji so člani Odbora poleg zakonskega predloga, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 64/03, z dne 31.7.2003 in mnenja Zakonodajno pravne službe 
DZ z dne 23.9.2003 prejeli še: 

- mnenje Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta Republike Slovenije, z 
dne 2.10.2003, 
- amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS, z dne 1.10.2003, 
- amandmaje Marije Ane Tisovic, z dne 1.10.2003 in 
- pregled vloženih amandmajev, z dne 6.10.2003. 

Na seji Odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Zakonodajno pravne 
službe DZ ter Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta RS. 

V skladu s poslovniškimi določili je Odbor opravil razpravo o posameznih členih 
zakonskega predloga in o vloženih amandmajih. 

Uvodno obrazložitev k posameznim rešitvam v zakonskem predlogu je v imenu 
predlagatelja zakona podal Ciril Baškovič, državni sekretar Ministrstva za kulturo. 
Predlagani zakon je namenjen uskladitvi slovenskega pravnega reda z Direktivo Sveta 
EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili 
nezakonito odstranjeni z ozemlja države članice. Zakon mora, če hoče doseči 
izvrševanje namenov direktive, predpisati tako obveznost in način vračanja kulturne 
dediščine iz držav članic EU v Slovenijo kot tudi obratno - iz Slovenije v EU. Gre za 
strogo tehničen zakon, ki dopolnjuje siceršnje sisteme varstva premične kulturne 
dediščine, oziroma vračanje odtujenih. 

Anton Peršak, predstavnik Državnega sveta RS je povedal, da podpirajo čimprejšen 
sprejem tega zakona. Opozoril pa je na to, da opredelitev pogojev, da se arheološki 
predmet šteje kot nacionalno bogastvo v 4. členu ni natančno določena. 

Predstavnica Zakonodajno pravne službe Nataša Voršič je menila, da so njihove 
pripombe, ki so pravne narave, ustrezno upoštevane v amandmajih štirih poslanskih 
skupin in v predlogih za amandmaje strokovne službe Odbora. 

Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega predloga ob upoštevanju 
mnenja Zakonodajno pravne službe in obrazložitve predstavnikov predlagateljev ter 
pripomb in predlogov iz razprave je Odbor 

- sprejel amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD, SLS in 
DeSUS k 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 20., 21. in 22'. členu; 

- ni sprejel amandmajev Marije Ane Tisovic k 3., 4., 11., 14., 15., in novemu 3. členu, 
saj na podlagi umika s strani predlagateljice o njih ni glasoval. 
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Ob upoštevanju pripomb Zakonodajno pravne službe je Odbor kot svoje sprejel 
naslednje amandmaje k amandmajem Poslanskega kluba LDS in Poslanskih skupin 
ZLSD, SLS in DeSUS k 3., 16. in 21. členu: 

Amandma k amandmaju k drugem odstavku 3. člena 

Na koncu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "besede "njegovega začasnega 
izvoza" se nadomestijo z besedami "njegove začasne odstranitve"." 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev. "Začasni izvoz" je namreč v besedilu naveden dvakrat. 

Amandma k amandmaju k prvem odstavku 16. člena 

Črta se besedilo "postopka in izvršitve sklepa". 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev. Vsebina 15. člena je namreč širša in zajema stroške postopka, 
stroške začasnih odredb in stroške, ki nastanejo z vračilom. 

Amandma k amandmaju k 21. členu 

V amandmaju k 21. členu se besedilo "po 31.12.1992" nadomesti z besedilom: "ki so 
bili protipravno odstranjeni po 31.12.1992". 

Obrazložitev: 
Relevanten je namreč datum protipravne odstranitve, zato se amandma navezuje na to 
dejstvo. 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji Odbora 
pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila in v katerega 
so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 
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Za poročevalca na seji Državnega zbora je bil določen predsednik Odbora Rudolf 
Moge. 

Uroš Pirnat Rudolf Moge, l.r. 
Podsekretar DZ Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O VRAČANJU PROTIPRAVNO ODSTRANJENIH PREDMETOV 

KULTURNE DEDIŠČINE 

I. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja vračanje predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili 
protipravno odstranjeni z ozemlja Republike Slovenije in prineseni na ozemlje 
katere od držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v 
nadaljevanju: države članice), ali protipravno odstranjeni z ozemlja držav članic in 
prineseni na ozemlje Republike Slovenije. 

2. člen 
(osrednji organ) 

(1) Ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino (v nadaljevanju: ministrstvo za 
kulturo), je osrednji organ, odgovoren za usklajevanje, organiziranje in 
spremljanje dejavnosti v zvezi z vračanjem protipravno odstranjenih 
predmetov kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo mora sodelovati z 
organi držav članic, ki so odgovorni za usklajevanje nalog v zvezi z vračanjem 
protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine v državah članicah (v 
nadaljevanju: osrednji organi držav članic). 

(2) Ministrstvo za kulturo mora o dejavnostih v zvezi v vračanjem predmetov 
kulturne dediščine obveščati druge organe in organizacije v Republiki 
Sloveniji, v katerih pristojnost sodijo dejavnosti v zvezi z iskanjem predmetov 
kulturne dediščine oziroma njihovim varstvom. 

II. poglavje; 

VRAČANJE SLOVENSKIH PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE IZ DRŽAV 
ČLANIC 

3. člen 
(predmet), katerih vračilo se zahteva) 

(1) Republika Slovenija lahko od države članice zahteva vračilo protipravno 
odstranjenega predmeta kulturne dediščine, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) da predmet spada v eno ali obe od naslednjih kategorij predmetov 
kulturne dediščine: 
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- je inventariziran kot del javne zbirke muzeja, arhiva ali knjižnice oziroma 
kot del opreme ali zbirke verske skupnosti, 

- sodi v eno od zvrsti predmetov kulturne dediščine, ki jih s pravilnikom 
določi ministrica ali minister (v nadaljevanju minister), pristojen za 
kulturno dediščino (v nadaljevanju: minister za kulturo); 

(b) ter je bil predmet pred ali po odstranitvi uvrščen v nacionalno bogastvo 
umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti (v nadaljevanju: nacionalno 
bogastvo). 

(2) Kot protipravno odstranjen se šteje predmet kulturne dediščine, ki je bil 
odstranjen z ozemlja Republike Slovenije v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
izvoz predmetov kulturne dediščine, oziroma v nasprotju z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 3911/92 z dne 9. 12.1992 o izvozu kulturnih dobrin (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Sveta 3911/92). Za protipravno odstranjen se šteje tudi 
predmet kulturne dediščine, ki ni bil vrnjen na ozemlje Republike Slovenije ob 
izteku obdobja zakonite začasne odstranitve oziroma so bili kršeni drugi 
pogoji njegove začasne odstranitve. 

4. člen 
(nacionalno bogastvo) 

(1) Kot nacionalno bogastvo se šteje predmet, ki izpolnjuje enega ali več od 
naslednjih pogojev: 

1. da ima status kulturnega spomenika državnega ali lokalnega pomena, 
2. da gre za več kot 100 let star arheološki predmet, ki izhaja iz izkopavanj in 

najdišč na kopnem ali pod vodo, arheoloških območij ali arheoloških 
zbirk, 

3. da gre za več kot 100 let star sestavni del arhitekturnega, zgodovinskega 
ali sakralnega spomenika, ki je bil razstavljen, 

4. da je inventariziran kot del opreme ali zbirke verske skupnosti, ali 
5. da ima za Republiko Slovenijo kulturno vrednost zaradi svojega 

zgodovinskega, umetnostnega, znanstvenega ali splošnega človeškega 
pomena. 

(2) O tem, ali ima določeni predmet kulturno vrednost v skladu s 5. točko 
prvega odstavka, odloči minister za kulturo. Minister za kulturo odloči, da ima 
predmet kulturno vrednost za Republiko Slovenijo, če ustreza enemu ali več 
od naslednjih meril: 

1. predmet je delo umetnice ali umetnika, oblikovalke ali oblikovalca, 
ustvarjalke ali ustvarjalca, pomembnega za določeno področje kulture v 
Sloveniji, 

2. predmet je izdelek domače ustvarjalnosti oziroma znanja, 
3. predmet je značilen s stališča kulturne dediščine Republike Slovenije ali 

njenih regij, 
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4. predmet je povezan z osebnostjo, pojavom ali dogajanjem, pomembnim za 
slovensko zgodovino oziroma za zgodovino na ozemlju Republike 
Slovenije, 

5. predmet je povezan s kulturnim spomenikom ali z drugim pomembnim 
kulturnim okoljem, 

6. predmet je na ozemlju Republike Slovenije redek, ogrožen ali bo postal 
redek. 

5. člen 
(pristojni organi) 

(1) Odločitev o sprožitvi postopka za vrnitev predmeta kulturne dediščine, ki 
je bil protipravno odstranjen z ozemlja Republike Slovenije, sprejme Minister 
za kulturo in ga posreduje državnemu pravobranilstvu. 

(2) Ministrstvo za kulturo mora o sproženem sodnem postopku za vračilo 
predmeta kulturne dediščine, ki je bil protipravno odstranjen z ozemlja 
Republike Slovenije, takoj obvestiti osrednji organ države članice, od katere 
se zahteva vračilo. 

(3) Drugi organi in organizacije v Republiki Sloveniji, v katerih pristojnost 
sodijo dejavnosti v zvezi z iskanjem predmetov kulturne dediščine oziroma 
njihovim varstvom, morajo v skladu s svojimi pristojnostmi storiti vse 
potrebno, da se zagotovi vračilo predmetov kulturne dediščine, ki so bili 
protipravno odstranjeni z ozemlja Republike Slovenije. 

III. poglavje: 

VRAČANJE PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE Z OZEMLJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE V DRŽAVE ČLANICE 

6. člen 
(obveznost vračanja predmetov kulturne dediščine) 

(1) Državi članici se vrne predmet kulturne dediščine, ki je bil protipravno 
odstranjen z ozemlja te države članice in se nahaja na ozemlju Republike 
Slovenije, če gre za predmet, ki je bil pred ali po protipravni odstranitvi z 
ozemlja države članice v skladu z njenimi predpisi uvrščen med nacionalna 
bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti, in ki bodisi: 

- sodi v katero od javnih zbirk, s katerimi upravljajo muzeji, knjižnice ali 
arhivi države članice. Javne zbirke so zbirke, ki so v lasti države članice, 
njenih regij ali lokalnih skupnosti. Javne zbirke so tudi zbirke v lasti 
ustanov na ozemlju države članice, če so te ustanove po zakonodaji 
države članice opredeljene kot javne ustanove in so v lasti te države, 
njenih regij ali lokalnih skupnosti oziroma jih te v večji meri financirajo; 
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- sodi v inventarje verskih skupnosti v državi članici; 
- sodi v eno od zvrsti predmetov kulturne dediščine, ki jih določa aneks k 

Direktivi Sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov 
kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države 
članice. 

(2) Šteje se, da je bil predmet iz prvega odstavka protipravno odstranjen z 
ozemlja države članice, če je bil z njenega ozemlja odstranjen v nasprotju 
njenimi predpisi o varstvu kulturne dediščine oziroma v nasprotju z Uredbo 
Sveta 3911/92, ali če ni bil vrnjen ob izteku obdobja zakonite začasne 
odstranitve oziroma če so bili kršeni drugi pogoji začasne odstranitve. 

(3) O vrnitvi predmeta kulturne dediščine na predlog države članice odloči 
sodišče. 

7. člen 
(iskanje in preverjanje predmetov kulturne dediščine) 

(1) Država članica lahko na ministrstvo za kulturo naslovi pisno vlogo za 
izsleditev določenega predmeta kulturne dediščine, ki je bil protipravno 
odstranjen z ozemlja te države, ter za ugotovitev identitete osebe, ki izvršuje 
neposredno oblast nad tem predmetom. Vloga mora vsebovati vse podatke, 
potrebne za lažje iskanje, predvsem dejansko oziroma domnevno lokacijo 
predmeta. 

(2) Ministrstvo za kulturo po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka o njej 
obvesti tiste organe in organizacije, ki bi lahko pripomogli k izsleditvi 
predmeta oziroma ugotovitvi identitete osebe, ki izvršuje neposredno oblast 
nad predmetom. Ministrstvo za kulturo izvede tudi druga potrebna dejanja, ki 
so v njegovi pristojnosti, za izsleditev predmeta kulturne dediščine ter osebe, 
ki izvršuje neposredno oblast nad tem predmetom. 

(3) Ministrstvo za kulturo mora obvestiti državo članico o predmetu kulturne 
dediščine, odkritem na ozemlju Republike Slovenije, za katerega obstajajo 
razlogi za sum, da je bil protipravno odstranjen z ozemlja te države članice. 

(4) Ministrstvo za kulturo v okviru svojih pristojnosti omogoči pristojnim 
organom države članice, ki je prejela obvestilo iz prejšnjega odstavka, da na 
ozemlju Republike Slovenije preverijo, ali je določen predmet res predmet 
kulturne dediščine, Če se preverjanje opravi v dveh mesecih od obvestila iz 
drugega odstavka. 

(5) Inšpektorica ali inšpektor, pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov o 
varstvu kulturne dediščine, je pooblaščen za izvajanje nalog izsleditve 
predmeta kulturne dediščine, ugotovitve identitete osebe, ki izvršuje 
neposredno oblast nad tem predmetom, ter omogočanja pristojnim organom 
države članice, da preverijo,ali je določen predmet res predmet kulturne 
dediščine. 
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(6) Ministrstvo za kulturo se mora truditi, da oseba, ki izvršuje neposredno 
oblast nad predmetom kulturne dediščine, ter država, ki zahteva njegovo 
vračilo, dosežeta sporazum o prostovoljni vrnitvi predmeta kulturne 
dediščine. Ministrstvo za kulturo lahko ob soglasju države članice ter osebe, 
ki izvršuje neposredno oblast nad predmetom, posreduje med njima v 
pogajanjih o prostovoljnem vračilu predmeta kulturne dediščine. 

8. člen 
(obveznosti drugih organov) 

(1) Organi in organizacije v Republiki Sloveniji, v katerih pristojnost sodijo 
dejavnosti v zvezi z iskanjem predmetov kulturne dediščine oziroma njihovim 
varstvom morajo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovati z ministrstvom 
za kulturo ter mu nuditi ustrezno pomoč, predvsem: 

1. obveščati ministrstvo za kulturo o iskanju in o najdbah predmetov 
kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni oziroma za katere 
obstaja sum, da so bili protipravno odstranjeni, in o drugih zadevah, 
povezanih s protipravnimi odstranitvami predmetov kulturne dediščine; 

2. ter po obvestilu ministrstva za kulturo o prejemu vloge iz prvega odstavka 
7. člena izvesti iskanje določenega predmeta kulturne dediščine, ki je bil 
protipravno odstranjen z ozemlja države članice, ter ugotovitev identitete 
osebe, ki izvršuje neposredno oblast nad tem predmetom. 

(2) Če kateri od organov oziroma oseb iz prvega odstavka prejme vlogo iz 
prvega odstavka 7. člena, jo mora odstopiti ministrstvu za kulturo. 

9. člen 
(predlog za vračilo predmeta kulturne dediščine) 

(1) Država članica lahko pred pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji vloži 
predlog za vračilo predmeta kulturne dediščine, ki je bil protipravno 
odstranjen z njenega ozemlja. 

(2) Sodišče odloči v nepravdnem postopku. 

(3) Predlogu mora biti priloženo: 

1. listina, ki opisuje predmet kulturne dediščine, čigar vračilo se zahteva, 
2. izjava države članice, da gre za predmet kulturne dediščine v skladu s tem 

zakonom, 
3. listina, ki jo je izdal pristojni organ države članice, iz katere izhaja, da je bil 

navedeni predmet kulturne dediščine protipravno odstranjen z njenega 
ozemlja. 

4. navedba osebe, ki mora vrniti zahtevani predmet kulturne dediščine (v 
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nadaljevanju: nasprotni udeleženec). Nasprotni udeleženec je oseba, ki v 
svojem imenu izvršuje neposredno oblast nad predmetom kulturne 
dediščine, oziroma £e takšne osebe ni, je neznana ali nedosegljiva, oseba, 
ki izvršuje neposredno oblast nad predmetom kulturne dediščine v tujem 
imenu. 

S. dokazila o tem, da je predlog vložen v roku iz 11. člena. 

(4) Če država članica zahteva vračilo predmeta kulturne dediščine, ki sodi v 
eno od zvrsti predmetov kulturne dediščine iz 3. alinee prvega odstavka 6. 
člena, se kot vrednost zahtevanega predmeta kulturne dediščine upošteva 
vrednost, ki jo ima predmet v Republiki Sloveniji v času vložitve predloga. 

(5) Ministrstvo za kulturo ima položaj udeleženca ali udeleženke (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženca) v postopku. 

10. člen 
(pristojnost sodišča) 

(1) Za odločanje o vrnitvi predmeta kulturne dediščine je pristojno okrožno 
sodišče, na katerega območju ima nasprotni udeleženec stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež. 

(2) Če se krajevne pristojnosti sodišča ne da določiti na način iz prvega 
odstavka, je krajevno pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je 
predmet kulturne dediščine, katerega vračilo se predlaga. 

11. člen 
(roki za vložitev predloga) 

(1) Predlog za vračilo predmeta kulturne dediščine mora biti vložen 
najkasneje v enem letu od dne, ko je država članica, ki zahteva vračilo, 
zvedela, kje je predmet kulturne dediščine in kdo je oseba, ki je zavezana za 
vračilo predmeta. 

(2) Predlog mora biti vložen najkasneje 30 let po tem, ko je bil predmet 
kulturne dediščine protipravno odstranjen z ozemlja države članice, ki 
zahteva vračilo. Izjema so predmeti kulturne dediščine, ki so deli javnih zbirk 
iz 1. alinee prvega odstavka 6. člena ter sakralni predmeti kulturne dediščine 
iz 2. alinee prvega odstavka 6. člena, če so ti predmeti kulturne dediščine 
predmet posebnega varstva po pravu države članice, ki zahteva vračilo. V teh 
primerih mora biti predlog vložen najpozneje v 75 letih, razen če mednarodna 
pogodba z državo članico, ki zahteva vračilo, določa daljši rok za zahtevanje 
vračila. 
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12. člen 
(obvestilo o začetem postopku) 

(1) Država, ki zahteva vračilo, mora o vložitvi predloga za vračilo predmeta 
kulturne dediščine nemudoma obvestiti ministrstvo za kulturo. Po prejemu tega 
obvestila mora ministrstvo za kulturo o tem obvestiti osrednje organe drugih držav 
članic. 

13. člen 
(odločitev sodišča) 

(1) V postopku za vračilo predmeta kulturne dediščine opravi sodišče narok. 

(2) Sodišče odloči, da je nasprotni udeleženec dolžan predlagatelju izročiti 
predmet kulturne dediščine, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da gre za predmet kulturne dediščine v skladu z prvim odstavkom 6. 
člena; 

2. da je bil ta predmet protipravno odstranjen z ozemlja države članice, ki 
zahteva vračilo; 

3. daje bil predlog vložen v roku iz 11. člena, 
4. da je bil predmet kulturne dediščine odstranjen iz države članice, ki 

zahteva vračilo, po roku iz 19. člena; 
5. da je imel nasprotni udeleženec v času vročitve predloga neposredno 

oblast nad predmetom kulturne dediščine. 

14. člen 
(denarna odškodnina) 

(1) Nasprotni udeleženec, ki dejansko oblast nad predmetom kulturne 
dediščine uresničuje v svojem imenu, ima do konca prvega naroka pravico 
predlagati, da mu mora država, ki je predlagala vračilo, plačati primerno 
denarno odškodnino ob vrnitvi predmeta. 

(2) V sklepu, s katerim ugodi predlogu za vračilo, sodišče odloči tudi o 
odškodnini. 

(3) Sodišče prisodi odškodnino, če je upravičenka ali upravičenec (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec) iz prvega odstavka tega člena pri 
pridobitvi predmeta kulturne dediščine ravnal v dobri veri in izkazal primerno 
skrbnost. Primerno višino odškodnine sodišče določi ob upoštevanju vseh 
okoliščin primera. 

(4) Če je upravičenec iz prvega odstavka tega člena pridobil predmet kulturne 
dediščine z neodplačnim pravnim poslom ali z dedovanjem, ima pravico do 
denarne odškodnine le v primeru, če bi to pravico imela tudi oseba, od katere 
je pridobil predmet. 
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15. člen 
(stroški postopka in izročitev predmeta) 

(1) Stroške postopka, stroške, ki bodo predvidoma nastali z vračilom 
predmeta, ter stroške morebitnih začasnih ukrepov zavarovanja predmeta 
kulturne dediščine, katerega vračilo se zahteva, nosi država članica, ki 
zahteva vračilo. 

(2) Sodišče v sklepu, s katerim je ugodilo predlogu za vračilo in nasprotnemu 
udeležencu prisodilo denarno odškodnino določi, da mora država, ki je 
zahtevala vračilo, denarno odškodnino položiti pri sodišču, sodišče pa jo bo 
izročilo nasprotnemu udeležencu, ko bo prejelo obvestilo ministrstva za 
kulturo, daje bil predmet kulturne dediščine izročen državi članici. 

(3) Nasprotni udeleženec mora izročiti predmet kulturne dediščine državi 
članici, ki je zahtevala vračilo, v treh dneh po tem, ko je država članica 
položila navedeni znesek pri sodišču. Postopek vračila se opravi pri 
ministrstvu za kulturo, ki o tem zastavi zapisnik in o izpolnitvi obveznosti 
vračila predmeta obvesti pristojno sodišče. 

16. člen 
(razmerje do drugih postopkov) 

(1) Sodišče določi primerno odškodnino po 14. členu ter stroške po 15. členu 
ne glede na morebitno pravico države članice, ki zahteva vračilo, da sproži 
ustrezen postopek za povračilo teh zneskov od osebe, ki je odgovorna za 
protipravno odstranitev predmeta kulturne dediščine z njenega ozemlja. 

(2) Vložitev predloga države članice za vračilo predmeta kulturne dediščine 
po tem zakonu ni ovira za vložitev tožbe za vračilo istega predmeta iz naslova 
lastninske pravice. Če teče pravda za vračilo predmeta kulturne dediščine iz 
naslova lastninske pravice, lahko sodišče nepravdni postopek po tem zakonu 
prekine do pravnomočnosti odločitve v pravdnem postopku. 

(3) Odločitev sodišča v nepravdnem postopku po tem zakonu ne posega v 
druga civilnopravna razmerja in v kazenskopravno odgovornost ter v 
možnost uvedbe kazenskega postopka v zvezi z protipravno odstranitvijo 
predmeta kulturne dediščine. 

(4) Lastninska pravica na predmetu kulturne dediščine se po vračilu presoja 
po pravu države članice, ki je zahtevala vračilo. 
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IV. poglavje 

DRUGE DOLOČBE 

17. člen 
(drugi postopki) 

Postopki vračanja predmetov kulturne dediščine po tem zakonu ne posegajo in ne 
vplivajo na postopke odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s 
protipravno odstranitvijo predmetov kulturne dediščine. 

18. člen 
(poročilo o izvajanju zakona) 

Vlada mora najmanj enkrat na tri leta sprejeti Poročilo o izvajanju tega zakona. 
Predlog poročila pripravi ministrstvo za kulturo. 

19. člen 
(uporaba zakona) 

Ta zakon se uporablja za vračilo predmetov kulturne dediščine, ki so bili 
protipravno odstranjeni z ozemlja Republike Slovenije oziroma držav članic od 
vključno 1.1.1993 dalje. 

20. člen 
(izvršilni predpis) 

Minister za kulturo s pravilnikom določi zvrsti predmetov kulturne dediščine 
iz 2. alinee točke (a) prvega odstavka 3. člena v 15 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe 34. in 35. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999), kolikor se 
nanašajo na vračanje predmetov kulturne dediščine iz držav članic v 
Republiko Slovenijo ter iz Republike Slovenije v države članice, ki so bili 
protipravno odstranjeni po 31.12.1992. 

(2) Začeti postopki vračanja predmetov kulturne dediščine, v katerih vračilo 
zahtevajo države članice, se končajo po določbah predpisov, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 
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22. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati z dnem začetka članstva Republike Slovenije v 
Evropskih skupnostih, ki delujejo v okviru Evropske Unije. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA 

OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ZVEZNE 

REPUBLIKE NEMČIJE 0 SODELOVANJU NA 

VOJAŠKEM PODROČJU (BDESVP) 

■ EPA 992 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 200-10/03-29/1 
Ljubljana, 16. oktobra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike 

Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju (BDESVP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 72. redni 
seji, ki je bila 16. oktobra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za 
obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju. 

Za seio zbora 
EPA 992-III 
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Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MEO REPURLIKU SLOVENIJO IN 

ROSNU IN HERCEGUVINU U MEDSEBOJNI 

POMOČI PRI CARINSKIH ZAREVAH (BBHPCZ) 

- EPA 993 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko Z3 S8j0 Zbora 
EPA 993-111 

Številka: 437-01/03-15/1 
Ljubljana, 16. oktobra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in 
Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 72. redni 
seji, ki je bila 16. oktobra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 
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Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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