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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek - EPA 1068 - III 7 

- Predlog zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) - prva obravnava - EPA 1070 - III 13 

- Predloga zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES) - prva obravnava 61 
-EPA 1072-III 

PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA 
- Predlog poslanca Jožefa Kavtičnika za sprejem avtentične razlage 195. člena Obligacijskega zakonika 101 

(Uradni list RS, št. 83/01) (OROZ195) - EPA 1071 - III 

SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
- Sklepi 31. seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 



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 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

31. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

ob obravnavi vprašanj poslank in poslancev 

SKLEP 

Državni zbor bo na naslednji redni seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika vlade mag. Antona Ropa na poslansko vprašanje 
Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s trgovino z orožjem. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 25. 11. 2003 
ob obravnavi vprašanj poslank In poslancev, na podlagi drugega 
odstavka 246. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti - EPA 909 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 25.11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o Izjemnem znižanju davčne 
obveznosti (ZIZDO-1) - druga obravnava, na podlagi drugega 
odstavka 134. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti - druga 
obravnava, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Kmetijsko 

gozdarski zbornici Slovenije - EPA 931 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 25.11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvi 
zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZZGZ-A) 
- druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 134. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije - druga obravnava, ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 

- EPA 323 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 27. 11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o dohodnini (ZDoh-E) - prva obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 122. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
- prva obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v 

državni zbor - EPA 927 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 27. 11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D) - prva obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 122. člena poslovnika državnega 
zbora glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
v državni zbor - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja - EPA 942 - III   

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 26.11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-B) EPA 942-III - druga obravnava, na podlagi drugega 
odstavka 134. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - druga obravnava, 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja - EPA 989 - III   

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 26. 11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o 
organizaciji In financiranju vzgoje In Izobraževanja (ZOFVI- 
E) EPA 989-III ■ druga obravnava na podlagi drugega odstavka 
134. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) EPA 989-III - druga 
obravnava, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o varstvu podzemnih jam - EPA 1454 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 26. 11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o varstvu podzemnih jam 
(ZVPJ), EPA 1454-111 - druga obravnava, na podlagi tretjega 
odstavka 137. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 
varstvu - EPA 949 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, dne 26.11. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu (ZSV-C), EPA 949-III - druga 
obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 VOLITVAH 

V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-E) 

- skrajšani postopek - EPA 1068 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 2. decembra 2003 

Na podlagi 114. člena poslovnika državnega zbora RS pošilja 
podpisani poslanec v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH 
V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ) - SKRAJŠANI POSTOPEK 

Na podlagi 176. člena poslovnika državnega zbora bo na sejah 
državnega zbora in matičnega delovnega telesa sodeloval kot 
predlagatelj zakona. 

Zakon predlagajo v sprejem po skrajšanem postopku, v skladu 
s 142. členom Poslovnika, saj gre za manj zahtevno dopolnitev 
zakona oziroma manj zahtevne uskladitve zakona s pravom 
Evropske Unije. Zato je treba čimprej sprejeti predlagano 
dopolnitev zakona o volitvah v državni zbor. Obenem gre samo 
za eno dopolnitev enega člena, kar pomeni, da je zakon lahko 
hitro sprejet, kar še dodatno utemeljuje sprejem zakona po 
skrajšanem postopku. 

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 
Vodja Poslanske Skupine SNS 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR - 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

I. UVOD 

Prvi člen Ustave Republike Slovenije kaže na temeljno značilnost državne 
ureditve. Zahteva po izvrševanju državne oblasti po načelu delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno je ena izmed izpeljav uvodne določbe 
normativnega dela ustave o demokratičnosti države. Oblast bi morala biti 
deljena in uravnotežena hkrati, skladno z načelom samostojnosti in 
neodvisnosti vseh treh njenih vej, kar preprečuje možnost njene zlorabe. 

Po tem načelu zakonodajalec ne more biti hkrati tudi izvrševalec teh zakonov. 

1. Ocena stanja 

Nobenega dvoma ni, da so del izvršilnih oblasti tudi lokalne skupnosti, saj 
izvršujejo ne le lokalne predpise pač pa tudi zakone in druge državne predpise. 
Hkratno opravljanje županske in poslanske funkcije nas pripelje do absurdne 
situacije, ko si župani, ki so tudi v vlogi poslancev, sami predpisujejo kako 
bodo ravnali, saj pri delu lokalnih skupnosti velja načelo supremacije, to 
pomeni da so temeljna pooblastila oziroma naloge lokalnih oblasti vezani na 
ustavo oziroma zakone. 

Biti župan občine je nedvomno nezdružljiva funkcija s funkcijo poslanca 
državnega zbora, kar se je večkrat izkazalo tudi v praksi. Poslanci, ki so 
obenem župani, redno pozabljajo, da so po 1. odstavku 82. člena Ustave 
predstavniki vsega ljudstva, kadar lahko pri zakonodajnem delu pomagajo 
svoji občini. Kot primer naj navedemo: organizacija in financiranje občine 
(proračunska sredstva), gradnja in vzdrževanja prometne infrastrukture 
(asfaltiranje cest, vodovod, kanalizacija), šol, vrtcev, športnih objektov in 
klubov itd.itd. 

2. Cilji in načela ter razlogi za sprejem zakona 

S predlagano novelo v prvi vrsti sledimo ustavnemu načelu delitve oblasti. 
Prav tako predlagana sprememba uresničuje določila 82. člena slovenske 
Ustave, da so poslanci predstavniki vseh slovenskih državljank in državljanov, 
po drugi strani pa onemogočena zloraba položaja poslanca za lobiranje ozkih 
lokalnih interesov. 

Ocena o nezdružljivosti poslanskega (zakonodajnega) dela od izvrševanja 
županske funkcije v lokalni samoupravi je prišla do izraza že pri spremembah 
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-7629/93 z 

poročevalec, št. 107 7. december 2003 



dne 31. decembra 1993 in št. 57-2035/94 z dne 29. septembra 1994) v začetku 
leta 1995 (Uradni list RS, št. 14-677/95 z dne 10. marca 1995), ko je bil 
spremenjen 43. člen in dopolnjen z določili o nezdružljivosti funkcij župana in 
podžupana z drugimi funkcijami v lokalni samoupravi. Predlagana dopolnitev 
volilnega zakona pomeni samo logično nadaljevanje in dopolnitev navedene 
nezdružljivosti tudi na republiški ravni. 

Nenazadnje bo takšna določba pripomogla tudi k povečanju ugleda poslancev 
in poslanske funkcije ter vsega državnega zbora. Dejstvo je, da funkcija 
poslanca zahteva celega človeka, kar se je pokazalo tudi in predvsem v 
obdobju prilagajanja Slovenije Evropi oziroma njenemu pravnemu redu. 
Podoben trend pa je predviden tudi v obdobju polnopravnega članstva v 
evropski uniji, saj bo vloga slovenskega parlamenta ne le nadzorna, temveč 
bodo poslanke in poslanci dodatno obremenjeni z obravnavanjem številnih 
evropskih sklepov. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

Sprejem zakona pa bo imel pozitivne posledice za izboljšanje kakovosti dela 
državnega zbora in za kakovost dela županov in podžupanov. Pomenil bo tudi 
izpolnitev navedenih ciljev in razlogov za sprejem zakona. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost 

predlagane ureditve pravu Evropske unije * 

Temeljno izhodišče za določanje nezdružljivih funkcij je preprečitev navzkrižja 
interesov posameznika in vpliv tega konflikta na njegovo ravnanje, predvsem 
na zakonito izvrševanje javnih pooblastil, ki so mu zaupana. 

Svet Evrope je med temeljnimi principi o statusu in delovnih pogojih lokalnih 
voljenih funkcionarjev državam članicam priporočil naj kot temeljne kriterije za 
določanje medsebojne nezdružljivosti voljenih funkcij opredelijo morebitne 
potencialne konflikte interesov v pretežnem delu pooblastil, ki se izvršujejo v 
okviru posamezne voljene funkcije. 

V zakonodajah članic Sveta Evrope s področja lokalne samouprave se ureditve 
pretežno usmerjajo v določanje poklicnosti opravljanja izvršilnih funkcij v 
lokalni samoupravi, ali pa vzpostavljanje statusa državnih uradnikov za lokalne 
voljene funkcionarje. V temeljnih principih je poudarjeno, da je upravičeno 
nezdružljiva udeležba v izvršilnih organih lokalnih skupnostih in v nadzornih 
državnih organih, vsaj kar se tiče državnih funkcionarjev in visokih uradnikov. 
Nezdružljivost je upravičena tudi takrat, kadar se v okviru ene funkcije lahko 
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izvršujejo pooblastila, ki imajo odločujoč vpliv na pravice in pravne koristi 
lokalne skupnosti (sodni funkcionarji). Za Svet Evrope tudi ni zaželeno 
opravljanje več kot dveh funkcij na različnih nivojih lokalne samouprave in od 
dveh funkcij več kot ene izvršilne funkcije. V Svetu Evrope prevladuje mnenje, 
da to ni v interesu volivcev in bi lahko pripeljalo do političnih in tehničnih 
problemov. Morebitne omejitve pa naj bodo vse v skladu z načelom 
sorazmernosti. 

Številne države prepovedujejo opravljanje »dvojnih« funkcij ministrom in 
drugim članom vlade, najvišjim državnim uradnikom in predstojnikom državnih 
organov na lokalnem nivoju (prefektom, guvernerjem). Enako velja za nekatere 
sodnike in visoke pravne uradnike v upravi. Posebej pa to velja za tiste sodnike 
in uradnike, ki opravljajo naloge v zvezi s pooblastili nadzornih organov nad 
lokalno samoupravo. Tudi nezdružljivost z opravljanjem nekaterih drugih 

- dejavnosti temelji ali na odnosu nadzornega organa in nadzorovanega organa, 
v mandatnih razmerjih ali pa na načelu, da voljeni funkcionar z odločanjem ali 
izvrševanjem odločitev ne sme ifheti možnosti sebi ali komu drugemu 
pridobivati premoženjske koristi. 

Primeri omejitve opravljanja funkcij v evropskih državah: 

Avstrija:posameznik ne more hkrati opravljati več funkcij v izvršilnih organih. 

Francija: posameznik ne sme in ne more opravljati več kot dve voljeni funkciji 
hkrati. 

ltalija:omejeni so župani velikih mest, ki ne morejo istočasno opravljati nobene 
druge voljene funkcije. 

5. Druge posledice 

Ocenjujemo da bo zakon imel za posledico kakovostnejše opravljanje dela 
poslancev oziroma županov, po drugi strani pa se bo pripomogel k 
preprečevanju oziroma zmanjševanju številnih koruptivnih dejanj. 
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II. BESEDILO ČLENO V 

1. člen 
/ 

V 7. členu zakona o volitvah v državni zbor (ZH/DZ - Uradni list RS, štev. 60 - 
2787/95 , štev. 14-659/96 - odločba ustavnega sodišča in štev. 67-3226/97 - 
odločba ustavnega sodišča) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na prejšnji odstavek ne more biti voljen za poslanca, kdor je župan 
ali podžupan občine. Poslancu, ki je med trajanjem mandata poslanca izvoljen 
za župana oziroma imenovan za podžupana, preneha funkcija poslanca z dnem 
nastopa županske oziroma podžupanske funkcije. 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek." 

'» , 

2. člen 

Določilo 1. člena ne velja župane, ki so poslanici v tem mandatu, ampak se 
začne uporabljati pri kandidiranju za volitve v državni zbor leta 2004. 

3. člen 

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

III. ČLENI KI SE SPREMINJAJO 

II. VOLILNA PRAVICA 

7. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je 
na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni odvzeta poslovna 
sposobnost. 

Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče. 

Volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, uresničuje pravico 
voliti v volilni enoti, v kateri je imel zadnje stalno prebivališče sam ali eden od 
staršev. Če tega ni mogoče ugotoviti, volivec sam odloči, v kateri volilni enoti 
in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico. 
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IV. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona določa nezdružljivost funkcije župana in podžupana občine s 
funkcijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, kar je v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije. Po ustavi je poslanec predstavnik zakonodajne 
veje oblasti, župan pa izvršne, to je druge veje oblasti. Obe funkciji že zato 
nista združljivi. 

Nezdružljivost poslanskega zakonodajnega dela od izvršnega dela župana in 
podžupana v občini je na ravni lokalne samouprave določil že zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet 
marca 1995. Predlagana dopolnitev volilnega zakona pomeni samo logično 
nadaljevanje in dopolnitev navedene nezdružljivosti še na republiški ravni. 

Razen tega se na ta način omogoča realizacijo 82. člena ustave, da so poslanci 
predstavniki vsega ljudstva in onemogoča zlorabo funkcije poslanca za 
uresničevanje ozkih lokalnih interesov posamezne občine. Na ta način se tudi 
omogoča izboljšanje kvalitete težkega in odgovornega dela poslanca, ki 
zahteva celega človeka, tudi časovno, ne le vsebinsko. To bo pripomoglo tudi k 
večji kvaliteti županskega dela ter ugleda poslancev in državnega zbora v 
celoti. 
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Predlog zakona o 

LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-N) 

- prva obravnava - EPA 1070 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0088 
Številka: 015-05/2001-4 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: • 

- PREDLOGA ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI, 

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 bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O LOKALNI 
SAMOUPRAVI 

I. UVOD 

1. Veljavna pravna ureditev lokalne samouprave 

Ustava Republike Slovenije v 9. členu zagotavlja lokalno 
samoupravo. Določba pomeni temeljno ustavno garancijo in 
opredelitev lokalne samouprave kot ene najpomembnejših 
ustavnih vrednot. Poleg tega ustava vsebuje temeljna načela in 
izhodišča za ureditev lokalne samouprave. V položaj lokalne 
samouprave ni mogoče posegati, temveč ga je z zakoni mogoče 
le podrobneje urediti in razčleniti. Izhodišče za to urejanje so 
določbe V. poglavja ustave, kjer je v členih 138 do 144 neposredno 
urejena lokalna samouprava ter nekatere druge določbe ustave, 
s katerimi so samoupravne lokalne skupnosti umeščene v 
organizacijo izvajanja oblasti ter zavezane načelom ustavnosti in 
zakonitosti. 

Temeljni predpis, s katerim je urejen sistem lokalne samouprave 
v Sloveniji je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/ 
93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-Odl.US, 63/ 
95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98,74/98,59/99-Odl.US, 70/00,51/02 in 108/03-Odl.US). Zakon 
je bil sprejet 21. decembra 1993 in je pomenil zakonsko podlago 

za začetek reforme lokalne samouprave. V letu 1994 so ZLS 
sledili zakoni o referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi 
občin ter določitvi njihovih območij, o lokalnih volitvah in o 
financiranju občin ter zakoni, s katerimi so bile opredeljene naloge 
občin (področna zakonodaja), zlasti pa zakon o upravi ter zakon 
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali 
organi občin. Tudi zakon o lokalni samoupravi je bil prvič 
spremenjen in dopolnjen že pred ustanovitvijo novih občin leta 
1994. Dopolnjen je bil z določbami, pomembnimi za vzpostavitev 
prve mreže občin predvsem s pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
območje, na katerem naj se ustanovi nova občina, kriteriji in 
postopkom za določitev statusa mesta ter pogoji za mestno občino. 
Z novelo je bilo tudi določeno, da organizacijo pokrajin ureja 
posebni zakon. Postopek ustanovitve novih občin se je zaključil z 
izvedbo prvih lokalnih volitev novembra 1994, postopek 
konstituiranja pa v prvi polovici leta 1995. 

V omenjenem postopku konstituiranja občin so se pokazale 
nekatere pomanjkljivosti zakona. Predvsem je šlo za nejasno in 
nedorečeno ureditev organizacije organov, njihovih pristojnosti in 
razmerij med občinskim svetom in županom. V sistem lokalne 
samouprave je bila namreč pred sprejemom zakona vgrajena 
določba, da sta oba organa voljena neposredno. Tej določbi pa 
niso bile v celoti prilagojene določbe o organizaciji, pristojnosti in 
razmerjih med njima. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95), ki je bil 
sprejet marca 1995, so bile spremenjene določbe, s katerimi so 
določene pristojnosti občinskega sveta in župana in spremenjen 
položaj odborov in komisij kot delovnih teles občinskega sveta, ki 
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v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in ?nu dajejo 
mnenja in predloge. Novela zakona je določila tudi, da irpa občina 
lahko podžupana kot funkcionarja, ki ga na županoy predlog 
imenuje občinski svet, opravlja pa naloge nadomeščanja župana, 
mu pomaga pri delu ter opravlja tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti. Določeno je bilo, kdo je občinski funkcionar, kdaj lahko 
občinski svet sprejema odločitve, položaj in izvolitev predsednika 
ter podpredsednika občinskega sveta, način prenehanja man- 
data članu občinskega sveta oziroma drugemu funkcionarju kot 
tudi način zagotavljanja opravil, potrebnih za delovanje občinskega 
sveta. Obsežna vsebina novele je bila posvečena nezdružljivosti 
funkcij občinskih funkcionarjev z delom v občinski upravi ter na 
nekaterih nalogah v državni upravi. Zakon je bil dopolnjen še z 
določbami o postopku in oblikah teritorialnih sprememb novih 
občin, o pravicah občine v zvezi s statistično, evidenčno in 
analitično dejavnostjo, o pravici pridobivanja podatkov od 
upravljavcev zbirk podatkov ter o določanju posebnega statusa 
občinam v primeru interesa države za ohranitev poselitve. S 
postopkom sprejemanja odločitev o ustanovitvi, spremembi ali 
ukinitvi pokrajin so bile z novelo dopolnjene tudi določbe o 
pokrajinah. S prehodnimi in končnimi določbami so bila urejena še 
nekatera vprašanja, ki so bila pomembna za konstituiranje občine 
in sicer: sprejem temeljnih aktov, veljavnost predpisov prejšnjih 
občin, rok ureditve premoženjskopravnih vprašanj, način 
izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, 
skladih in javnih podjetjih v času do dogovora, uporaba predpisov 
o funkcionarjih in o delavcih v državni upravi ter o njihovih plačah 
za občinske funkcionarje in delavce občinske uprave. 

Aprila 1997 je bil ZLS (Uradni list RS, št. 26/97) dopolnjen z določbo, 
s katero je urejeno nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov 
in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. 
Ob pripravi predlogov nekaterih področnih zakonov (zakon o 
javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o 
prekrških, zakon o turistični dejavnosti itd.) je bilo namreč 
ugotovljeno, da občine, ki s svojimi materialnimi predpisi urejajo 
področja svojega delovanja v skladu s svojimi izvirnimi 
pristojnostmi, nimajo pravne podlage za vzpostavitev učinkovitih 
instrumentov za nadzor nad izvajanjem svojih predpisov. Še isto 
leto, 14. novembra 1997, so bile z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona lokalni samoupravi (Uradni list 70/97) 
odpravljene neskladnosti z ZLS ustavo. Ustavno sodišče je v 
svojih odločbah namreč zakonodajalcu naložilo, da je treba 
neskladnosti zakona o lokalni samoupravi z ustavp, ki jih je 
ugotovilo in se tičejo statusno pravnih značilnosti krajevnih 
skupnosti s pravno subjektiviteto, odpraviti v enem letu od dneva 
objave odločbe (26.7.1996), določbe, ki se nanašajo na ime in 
sedež občine, pa najkasneje šest mesecev pred razpisom 
naslednjih rednih lokalnih volitev. Najpomembnejša vsebina novele 
so bile tako določbe, ki so vsebovale določitev kriterijev za 
določanje imena in sedeža občine (9. člen), ureditev področja 
členitve občin s poudarkom na statusno pravnih značilnostih delov 
občin, ki imajo pravno subjektiviteto, vzpostavitev pogojev za 
delovanje nadzornih odborov občin, določitev pravne podlage za 
ustanovitev organov občinske uprave ter skupnih organov 
občinske uprave in natančnejšo razmejitev pristojnosti med 
občinskimi organi pri odločanju o razpolaganju s premoženjem. 
Zakon o spremembi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 10/ 
98) je bi sprejet 12. februarja 1998 kot že peta novela. Sprememba 
se je nanašala na s prejšnjo novelo urejeno nezdružljivost članstva 
v nadzornem odboru občine z opravljanjem funkcij V vodstvih 
političnih strank. Ta nezdružljivost je bila odpravljena. 

Opisana pravna ureditev, ki je veljala v prvem mandatu občinskih 
organov (1994 - 1998), je temeljila na razmeroma jasni razdelitvi 
pristojnosti občinskih organov. Pokazalo pa se je, da kljub 
sorazmerni podrobnosti ne razrešuje vseh odprtih vprašanj. 
Predvsem pa je zaradi vzpostavitve dveh med seboj zelo 

neodvisnih organov kljub spremembam zakona prihajalo do 
situacij, ko sta oba občinska organa, katerih delovanje mora nujno 
potekati usklajeno in skupno, delovala vsak po svoje, kar je občine 
hromilo in pogojevalo neučinkovitost lokalne samouprave. V funkciji 
predsednika občinskega sveta je bila koncentrirana močna 
opozicija županu še posebej, če predsednik, ki je bil praviloma 
član najmočnejše politične opcije znotraj občinskega sveta, ni bil 
predstavnik iste opcije kot župan. Pogosto je prihajalo torej do 
tipičnih problemov kohabitacije obeh občinskih organov, ki je 
nastala predvsem zaradi načina izvolitve občinskega sveta na 
eni in župana na drugi strani. Tudi v občinski upravi, strokovnem 
oziroma tehničnem delu upravljanja v občini, se je zrcalil ta dualizem 
upravljanja. Šlo je celo tako daleč, da je občinski svet s svojimi 
splošnimi akti, konkretno z odlokom o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave, vzpostavil posebne strokovne službe 
občinskega sveta pod vodstvom sekretarja občinskega sveta, ki 
so za občinski svet opravljale enake naloge kot občinska uprava 
za župana. 

V prvem mandatu občinskih organov so lokalno samoupravo na 
Slovenskem obeleževale tudi aktivnosti v zvezi s sprejemanjem 
temeljnih občinskih splošnih aktov - statuta, poslovnika 
občinskega sveta, odloka o organizaciji in delovanju občinske 
uprave, težave z razumevanjem vsebine lokalne samouprave, 
njenih pristojnosti in položaja v sistemu javne oblasti ter razdelitve 
premoženja prejšnjih občin, kar vse je bilo povezano z reformo 
oziroma uvajanjem novega demokratičnega načina upravljanja 
lokalnih javnih zadev, katerega evolucijski razvoj je bil prekinjen s 
petdesetletnim drugačnim razumevanjem javne uprave, ki je 
temeljila na drugačnih ustavnih in pravnih temeljih.Takšna situacija 
je narekovala preureditev določb zakona o lokalni samoupravi 
predvsem s ciljem v novem mandatu zagotoviti učinkovito delo 
občinskih organov. Dejanske razmere in ovire, na katere so nove 
občine naletele v začetku svojega delovanja, pa so terjale tudi 
spreminjanje in dopolnjevanje zakonskih določb, ki pred tem v 
slovenski praksi še niso bile preizkušene ali pa so bile za to 
začetno obdobje preveč abstraktne. 

V tem obdobju so potekale tudi intenzivne priprave za ratifikacijo t 
Evropske listine lokalne samouprave, ki jo je Slovenija podpisala 
11. 10. 1994 in je bila vsebinsko že v veliki meri upoštevana pri 
urejanju lokalne samouprave v ustavi in zakonu. Evropska listina 
lokalne samouprave je mednarodna konvencija, ki nalaga 
evropskim državam, ki so jo ratificirale, dolžnost spoštovati 
določene pogoje, načela in pravila. Po tej listini je pravica do lokalne 
samouprave eno ključnih demokratičnih načel. Pravica državljanov, 
da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev, se lahko najbolj 
neposredno uresničuje na lokalni ravni. Lokalna samouprava pa 
po tej listini označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v 
mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v 
lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva. To pravico 
uresničujejo sveti ali skupščine, sestavljene iz članov, ki se izvolijo 
s svobodnim, tajnim glasovanjem na temelju neposredne, 
enakopravne in splošne volilne pravice. Sveti ali skupščine imajo 
lahko izvršilne organe, ki so njim odgovorni.Te določbe na noben 
način ne omejujejo zborov državljanov, referendumov ali kakšne 
druge oblike neposredne udeležbe državljanov, ki jo dopušča 
zakon. V listini je tudi poudarjeno, da obstoj lokalnih oblasti z 
dejanskimi pristojnostmi lahko zagotovi upravo, ki je hkrati 
učinkovita in obenem blizu državljanom. Listina se zavzema za 
zaščito in ponovno uveljavitev lokalne samouprave, ki je v različnih 
evropskih državah pomembno prispevala h graditvi Evrope, ki 
temelji na načelih demokracije in decentralizacije oblasti. Listina 
terja, da so temeljna pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti 
določene v ustavi ali v zakonu. Pooblastila lokalnim oblastem 
morajo biti polna in izključna. Ne sme jih spodkopavati ali omejevati 
druga, osrednja ali regionalna oblast, razen če zakon tako določa. 
Ratifikacija je bila opravljena z zakonom o ratifikaciji Evropske 
listine lokalne samouprave (MELLS), (Uradni list RS - Mednarodne 
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pogodbe, št.15, Uradni list RS, št.57/96). V skladu z določbo 8. 
člena ustave, ki določa položaj splošnih načel mednarodnega 
prava in ratificiranih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, 
je bilo pri nadaljnjem usklajevanju zakona o lokalni samoupravi 
treba upoštevati, da mora biti zakon v skladu tako z ustavo kot z 
evropsko listino lokalne samouprave. 

V drugi polovici prvega mandata občinskih organov so na podlagi 
ocene uveljavljanja določb zakona že dozorevali predlogi za 
spremembe in dopolnitve, ki bi pomenile spremembo, deloma pa 
tudi dopolnitev sistema lokalne samouprave. Rezultat strokovnih 
razprav je bila ugotovitev, da dualizem občinskih organov, ki naj 
bi temeljil na načelu delitve oblasti, izpeljanem v lokalni samoupravi 
na enak način in izhajajoč iz enakih načel kot veljajo za razmerja 
med temeljnimi državnimi organi, za lokalno samoupravo 
absolutno ni primeren in svojo neprimernost izkazuje v 
neučinkovitosti občinskih organov. Na lokalni ravni so funkcije 
političnega odločanja in izvrševanja odločitev bistveno bližje, zato 
preveč ostra ločitev na organe, ki sprejemajo temeljne odločitve 
in organe, ki jih izvršujejo, ni primerna. Za uspešno in učinkovito 
delovanje organov lokalne samouprave ter obenem zagotavljanje 
kar največjega vpliva državljanov na lokalno samoupravo je 
ustrezno čim tesnejše povezovanje in sodelovanje organov 
lokalne skupnosti in njihovo učinkovito nadzorstvo nad delovanjem 
lokalne uprave. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalni samoupravi(ZLS-J), (Uradni list RS, št.74/98) je tako 
posegel v določbe, s katerimi je bilo urejeno delovanje občinskega 
sveta in župana, razmerja med njima ter v določbe o pravicah in 
dolžnostih občinskih funkcionarjev s ciljem, da bi bilo delovanje 
sveta in župana bolj povezano in učinkovito. Nova ureditev je v 
velikem delu spremenila nekatere prvotne sistemske rešitve in je 
posegla v prav vsa poglavja zakona. Tako so bile s to novelo 
spremenjeni in dopolnjeni členi zakona, ki urejajo sodelovanje, 
združevanje in povezovanje občin, nekatere določbe, ki se 
nanašajo na financiranje občin, določba 13.a člena, s katero so 
določeni pogoji za ustanovitev občine ter določbe, ki se nanašajo 
na naloge občin in s tem povezan posebni status mestnih občin, 
ter na ureditev postopka prenosa državnih nalog na občine. 
Urejene so bile oblike neposrednega sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini. Poglavje X zakona je bilo dopolnjeno 
z novim 88.a členom, s katerim je urejeno nadzorstvo nad 
zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin iz njihove izvirne 
pristojnosti. Z določbo 90.a člena pa je bil zagotovljen nadzor nad 
izvajanjem z zakonom določenih lokalnih javnih zadev, ki so v 
izvirni pristojnosti občin. Določeno je bilo, da mora ministrstvo 
nalogo, ki je občina ne izvrši, pa bi z njeno opustitvijo lahko nastale 
škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi, za naravno 
življenjsko okolje ali premoženje, neposredno opraviti na stroške 
občine. 90.b člen je Državnemu zboru omogočil, da v primeru 
nezakonitega dela in drugih primerih, na predlog vlade razpusti 
občinski svet, razreši župana ter razpiše predčasne volitve. S 
spremenjenim lOO.b členom so bila urejena delovna razmerja in 
plače občinskih funkcionarjev ter delavcev občinskih uprav. Zakon 
je bil dopolnjen s členi, s katerimi je bilo določeno pravno nasledstvo 
in način razdelitve premoženja v primeru spremembe območij 
občin in ustanovitve novih občin ter s spremenjeno prehodno 
določbo, ki naj bi omogočala ureditev premoženjskopravnih 
vprašanj med občinami, ki so bile ustanovljene na območjih 
prejšnjih družbenopolitičnih skupnosti. Namen nove ureditve je bil 
pospešiti in usmeriti te postopke ter v bodoče zagotoviti hitro in 
smiselno sporazumevanje. Zoper te določbe je bila vložena zahteva 
za presojo ustavnosti, ki so jo vlagatelji argumentirali predvsem z 
ugotovitvijo, da ureditev daje privilegiran položaj večjim, 
bogatejšim, predvsem mestnim občinam, spreminja značaj 
občinske lastnine, kriterije delitve in postopke med 
sporazumevanjem. Ustavno sodišče je z odločbo U-l-4/99 (Uradni 
list RS, št. 59/99) razveljavilo tretji odstavek 51 .b člena, 51 ,c člen 
v celoti ter prvi, drugi in šesti odstavek 100. člena ZLS ter v izreku 
odločbe uredilo način opravljanja poslov rednega upravljanja s še 

nerazdeljenim premoženjem oziroma izvrševanja ustanoviteljskih 
pravic do javnih zavodov, javnih podjetij ali skladov. Ustavno 
sodišče je zakonodajalcu priporočilo naj razmisli o pospešitvi 
urejanja premoženjskih vprašanj z drugimi sredstvi, predvsem 
postopkovne narave. 

S sedmo novelo zakona- ZLS-K (Uradni list RS, št. 70/00), ki je 
bila sprejeta po poslanskem predlogu in obsežnih amandmajih 
vlade, je bila odpravljena pravna praznina, ki je nastala zaradi 
odločbe ustavnega sodišča. V skladu z načeli, ki jih je poudarilo 
ustavno sodišče, je bila urejena razdelitev občinskega premoženja 
ob ustanovitvi novih občin ter pospešen postopek dokončne 
razdelitve premoženja med občinami, ustanovljenimi v letih 1994 
in 1998. Z dopolnjeno določbo 21 .a člena zakona so občine dobile 
pravico do uporabe osebnih podatkov svojih prebivalcev, ki so 
sicer zaščiteni z zakonom, so pa nujni za delo občin. Dopolnjeni 
32.a člen je določil rok, v katerem mora biti imenovan nadzorni 
odbor občine, ki je najvišji občinski organ nadzora javne porabe. 
Verjetno najodmevnejša pa je bila sprememba prvega odstavka 
35.a člena, s katero je spremenjen način odločanja občinskega 
sveta. 

S spremembami in dopolnitvami ZLS (Uradni list RS 51/02) so 
bile junija 2002 opravljene najnujnejše uskladitve s temeljnimi načeli 
sistemske zakonodaje s področja javne uprave (državne uprave, 
inšpekcij). Poleg tega je bila spremenjena in dopolnjena ureditev 
medobčinskega sodelovanja in povezovanja občin v združenja. 
Zaradi bližajočih se lokalnih volitev sta bila v zakonodajnem 
postopku hkrati zakon o lokalni samoupravi in zakon o lokalnih 
volitvah. Skupaj so njune spremembe in dopolnitve delno uredile 
predvsem vprašanja volilne pravice tujcev, volitev članov občinskih 
svetov - predstavnikov romske skupnosti in začetka, konca in 
predčasnega prenehanja mandatov občinskih funkcionarjev. S 
tem zakonom je bil na zakonskem nivoju rešen problem 
zastopanja romskih skupnosti v občinskih svetih in sicer tako, da 
zakon določa občine, ki so morale Romom to pravico zagotoviti 
do rednih lokalnih volitev 2002. 

2. Razlogi za sprejem novega zakona o lokalni 
samoupravi 

Razlog za spreminjanje in dopolnjevanje pravne ureditve lokalne 
samouprave v Sloveniji je nadaljnja harmonizacija z načeli 
Evropske listine lokalne samouprave, katerih namen je varovanje 
in uveljavitev lokalne samouprave, predvsem pa večja enotnost 
evropskih držav pri urejanju in uveljavljanju demokratičnih načel 
lokalne demokracije. Listina vsebuje načela in usmeritve, pa tudi 
že konkretna pravila ravnanja. Ker je listina z ratifikacijo postala 
del slovenskega pravnega reda, je skupaj z ustavo obvezna 
podlaga za zakonsko urejanje lokalne samouprave. Svet Evrope 
s svojimi strokovnjaki sproti analizira pravne ureditve lokalne 
samouprave držav članic in oblikuje usmeritve in priporočila za 
urejanje lokalne samouprave v nacionalnih pravnih sistemih. 
Priporočila in usmeritve za izvajanje Evropske listine lokalne 
samouprave, ki jih ZLS še ne upošteva v celoti, se nanašajo na 
sodelovanje državljanov pri lokalnem javnem življenju, lokalne 
volitve, status in delovne pogoje lokalnih voljenih funkcionarjev 
ter odgovornosti lokalnih voljenih funkcionarjev za njihove 
odločitve in dejanja. 

Vrsta novih zakonov na področju javne uprave, ki so pomembni 
tudi za področje lokalne samouprave, so naslednji razlog za 
usklajevanje ZLS. Zakon je treba uskladiti z določbami zakona o 
državni upravi, zakona o javnih uslužbencih, zakona o 
inšpekcijskem nadzoru, zakona o javnih financah, zakona o 
urejanju prostora, zakona o splošnem upravnem postopku, 
zakona o javnih skladih, zakona javnih agencijah in zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja. V pripravi pa je tudi ureditev 
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pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Poseben vidik 
usklajevanja določb ZLS, ki urejajo občinsko upravo oziroma 
oblikovanje skupnih občinskih uprav, pomenijo zahteve zakonov, 
ki za izvajanje nalog občin terjajo ustrezno strokovno 
usposobljenost zaposlenih v občinskih upravah. Tako zakon o 
splošnem upravnem postopku in predpisi izdani na njegovi podlagi 
dopuščajo, da lahko upravni postopek vodi in v njem odloča uradna 
oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit. Pravilo je 
dopolnjeno s pravilom, da mora v primeru, da direktor občinske 
uprave ali župan ne izpolnjujeta predpisanih pogojev, postopek 
voditi uradna oseba, ki te pogoje izpolnjuje. Zakon o inšpekcijskem 
nadzoru predpisuje pogoje za izvajanje tovrstnih upravnih nalog, 
ki veljajo tudi za občinske inšpekcije. Posebej pogoje za inšpektorja 
za občinske ceste, tudi glede vrste izobrazbe, določa zakon o 
javnih cestah. Določbe o pogojih za opravljanje nalog na področju 
urejanja prostora pa vsebuje tudi zakon o urejanju prostora. Vsi 
omenjeni zakoni zahtevajo, da imajo osebe, ki opravljajo naloge 
na njihovi podlagi univerzitetno oziroma v nekaterih primerih 
najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo. V primeru, da občina 
ne more zagotoviti ustreznega kadra, ne izvaja svojih nalog 
zakonito. 

Med razloge za spremembe ZLS štejemo tudi spoznanja pravne 
teorije in doktrine. Tudi pri nas, kot sicer v vseh državah, ki na 
novo, ali po daljši prekinitvi, ponovno uvajajo lokalno samoupravo, 
se pravna teorija in doktrina razvijata. Na posamezne institucije 
javne uprave, predvsem lokalne samouprave znotraj nje, gledata 
drugače kot doslej. Razvoj teorije in doktrine je spodbujala po eni 
strani ustavnosodna praksa slovenskega ustavnega sodišča, 
po drugi strani pa aktivno sodelovanje slovenskih teoretikov pri 
delu evropskih institucij, ki skrbijo za razvoj znanstvene misli o 
javni upravi. 

Pomemben razlog za sprejem novega zakona je tudi v tem, da se 
je z rednimi lokalnimi volitvami v novembru 2002 začel nov, že 
tretji mandat občinskih organov. To pomeni, da so do sedaj veljavni 
instituti lokalne samouprave že uveljavljeni in preizkušeni v praksi 
in jih je mogoče potrditi, dograditi in v primeru, da se je izkazalo, 
da niso primerno opredeljeni, spremeniti. Po drugi strani pa veljavni 
zakon vsebuje določbe, katerih namen je bil z ustanovitvijo občin 
ter razmejitvijo pristojnosti med državo in občinami izčrpan. 
Veljavni zakon tako še vključuje usmerjevalne določbe za določitev 
nalog občin, ki so postale omejevalne oziroma ne držijo več 
povsem. Občinske naloge so določene v več kot osemdesetih 
zakonih, poleg tega pa še v statutih občin. Vsako naštevanje 
nalog, celo delovnih področij, torej ne more biti celovito in je za to 
odveč. V skladu s tem je tudi ugotovitev, da so zato, ker so občine 
ustanovljene in že osem let opravljajo svoje naloge, tudi določbe, 
ki so bile namenjene reformi lokalne samouprave, predvsem kriteriji 
za ustanavljanje občin in podrobno izdelan postopek za 
ustanovitev novih občin, odveč. Lokalna samouprava, ki jo 
zagotavlja ustava, je na občinskem nivoju zagotovljena vsem 
prebivalcem. Reforma lokalne samouprave je končana, pripraviti 
je treba zakonske določbe, ki bodo v razmerah delujočih občin 
omogočale nujno preoblikovanje njihovih območij in omogočale 
njihovim občanom boljše, bolj učinkovito In ekonomično 
zagotavljanje njihovih skupnih potreb in interesov. Spremenjene 
družbene razmere terjajo drugačno ureditev postopka za 
spreminjanje območij občin, kot je veljala doslej. Postopek mora 
biti v skladu z odgovornostjo občinskih organov za lokalno 
skupnost in za zadovoljevanje potreb in interesov svojih 
prebivalcev ter odgovornostjo vlade za delovanje sistema javne 
uprave in zagotavljanje položaja lokalne samouprave v njej. V 
skladu s temi ugotovitvami ne potrebujemo več posebnega 
zakona o postopku za spreminjanje območij občin in ustanavljanje 
novih, temveč je postopek treba urediti v zakonu o lokalni 
samoupravi. 

Veljavi zakon o lokalni samoupravi, ki je postal zaradi vrste novel 
in odločb ustavnega sodišča tudi sicer že nepregleden, je treba 
spremeniti in dopolniti tudi v tistih delih, ki se nanašajo na: 

položaj lokalne samouprave v sistemu javne uprave, 
pravico do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja 
prebivalcev pri upravljanju lokalnih javnih zadev, 
razmerja med predstavniškimi in izvršilnimi organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti, 
odgovornost samoupravne lokalne skupnosti za škodo po 
26. členu Ustave RS ter v tem okviru omejitev materialne 
civilne odgovornosti funkcionarjev, 
odgovornosti lokalnih voljenih funkcionarjev, 
medsebojno nezdružljivost javnih funkcij izvršilne in upravne 
veje oblasti s funkcijami v lokalni samoupravi ter nezdružljivost 
opravljanja funkcije v organih lokalne samouprave z 
opravljanjem pridobitne dejavnosti, 
pravno varstvo samoupravnih lokalnih skupnosti in njihovih 
funkcionarjev v zvezi z ukrepi državnih organov za 
zagotovitev zakonitosti, strokovnosti in primernosti dela 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Položaj lokalne samouprave v sistemu javne uprave je v skladu z 
veljavno ureditvijo poudarjeno neodvisen od vlade, ki je sicer 
odgovorna za organizacijo in delovanje sistema javne uprave. 
Nadzor nad zakonitostjo delovanja organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti ne vsebuje postopkov in ukrepov, s katerimi bi vlada in 
ministrstva učinkovito zagotavljala izvajanje zakonov, s katerimi 
so določene naloge občin. Lokalna samouprava je 
pravnosistemska institucija, ki opredeljuje položaj (status) lokalne 
skupnosti. Ta status pa je opredeljen s pravicami in dolžnostmi 
lokalne skupnosti, določenimi v ustavi in zakonu.Vsem pravno 
sistemskim ureditvam lokalne samouprave v Evropi je skupno, 
da lokalno samoupravo pojmujejo kot sestavni del celotne javne 
uprave v državi. Vsem je skupna tudi ugotovitev, da gre za lokalno 
samoupravo, kadar gre za sorazmerno neodvisen samostojen 
del javne uprave. Druga značilnost lokalne samouprave je; da so 
nosilci decentralizirane oblasti. Decentralizacija oblasti na 
samoupravne lokalne skupnosti zaradi njihove neodvisnosti in 
samostojnosti pomeni uveljavljanje demokratičnega načela delitve 
funkcij oblasti v vertikalnem smislu. Zato je njen samoupravni 
status utrjen z elementi zavor in ravnotežja, ki delujejo med njo in 
nosilci državne oblasti in ki so ustrezno vgrajeni v pravni sistem. 
Samoupravne lokalne skupnosti nimajo niti zakonodajnih niti 
sodnih pristojnosti. Njihove naloge po vsebini sodijo med naloge 
javne uprave, za katerih izvrševanje je odgovorna vlada. 

Priporočilo Rec (2001) 19 Ministrskega odbora Sveta Evrope 
državam članicam o sodelovanju državljanov pri lokalnem javnem 
življenju priporoča vladam držav članic, da oblikujejo politiko 
spodbujanja sodelovanja državljanov pri lokalnem javnem življenju 
na lokalnem in regionalnem nivoju, da izboljšajo pravne podlage 
za sodelovanje in omogočijo lokalnim in regionalnim oblastem 
široko izbiro sredstev za sodelovanje ter da se obvežejo k 
učinkovitemu pospeševanju sodelovanja državljanov pri lokalnem 
javnem življenju. Narava odnosov v lokalni skupnosti temelji na 
tesni povezanosti ljudi v skupnost ter večjem sodelovanju občanov 
pri izvajanju lokalne oblasti, zato je pravica do neposrednega 
odločanja o najpomembnejših vprašanjih neločljiv del lokalne 
samouprave. V lokalni skupnosti je, zaradi manjšega območja in 
števila prebivalcev ter njihove povezanosti z neposrednimi 
življenjsko pomembnimi interesi in potrebami, veliko lažje uporabiti 
različne institute neposrednega odločanja kot v državi. Poleg tega 
možnost občanov, da neposredno odločajo, tudi povečuje njihovo 
zanimanje za sodelovanje v zadevah lokalne samouprave, kar 
krepi njeno učinkovitost, prispeva pa tudi k večji legitimnosti tako 
sprejetih odločitev. Posebna vrednost neposrednega odločanja v 
lokalni samoupravi je ravno v tem, da omogoča polno uveljavitev 
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človekove pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. 
Pod pojmom sodelovanja občanov v lokalnem javnem življenju 
poleg neposrednega (zbori, referendumi, ljudska iniciativa) in 
posrednega (volitve) sodelovanja pri odločanju, razumemo tudi 
oblike in načine posvetovanja organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti z občani, nevladnimi organizacijami in drugimi oblikami 
tako imenovane civilne družbe. Predpogoj za zagotavljanje 
sodelovanja občanov v lokalnem javnem življenju sta javnost 
dela organov lokalne skupnosti in njene uprave ter učinkovit sistem 
zagotavljanja pravice do informacij javnega značaja v lokalni 
samoupravi. 

Med institute, s katerimi se zagotavlja večja možnost sodelovanja 
občanov pri upravljanju lokalnih zadev, sodi tudi možnost razdelitve 
občine na ožja območja in ustanovitev ožjih skupnosti. Veljavna 
ureditev pozna ožje dele občin. Namen določb veljavnega zakona 
o notranji členitvi občine je omogočiti občini, da (če presodi, da je 
to smotrno) izkoristi potencial ožjih skupnosti in odločanje o lokalnih 
zadevah ožjega pomena (upravljanje s kulturnimi domovi, 
rekreacijskimi objekti, skrb za lokalne ceste in poti ter drugo 
infrastrukturo, skrb za podobo kraja, pospeševanje kulturne 
dejavnosti, spodbujanje delovanja društev, gasilstvo itd.) približa 
ljudem. Med slovenskimi pravnimi teoretiki je prevladujoče stališče, 
da je skladno z ustavnimi načeli lokalne samouprave ožji del 
občine oblika notranjega organiziranja občine in da ne gre za 
samoupravne lokalne skupnosti znotraj občine. Zato je model 
ožjega dela občine kot ožje lokalne skupnosti s statusom lokalne 
samouprave in pravno subjektiviteto osebe javnega prava v 
nasprotju z načelom, da se lokalna samouprava uresničuje v 
občinah kot temeljnih samoupravnih lokalnih skupnostih. 

Temeljno izhodišče za urejanje razmerij med predstavniškimi in 
izvršilnimi organi v lokalni samoupravi je določba 3. člena MELLS, 
v skladu s katero prebivalci samoupravne lokalne skupnosti 
odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov, ki so 
sestavljeni iz članov, ki jih volijo prebivalci svobodno in tajno na 
podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Sveti imajo 
izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Za lokalno samoupravo je 
temeljno odločanje po predstavniškem organu. Veljavni zakon 
določa, da ima občina poleg sveta še neposredno izvoljenega 
župana. Njunega delovanja pa ne povezuje z volilnim sistemom, 
temveč predvsem z določbami o sklicevanju in vodenju sej 
občinskega sveta. Uveljavljeni dualizem upravljanja v slovenskih 
občinah ustvarja med obema med seboj neodvisnima organoma, 
občinskim svetom in županom, položaj, ki lahko povzroči blokado 
upravljanja (probleme kohabitacije). Problemi kohabitacije izhajajo 
iz poudarjene neodvisnosti in samostojnosti izvršilnega nasproti 
predstavniškemu organu in neizdelanega sistema odgovornosti. 
Razmerja med obema organoma, občinskim svetom na eni in 
županom na drugi strani, so v veljavni ureditvi in praksi izrazito 
odvisna od župana. Ureditev teži k učinkovitosti lokalne 
samouprave in manj k demokratičnosti odločanja in participaciji 
prebivalcev lokalne skupnosti pri sprejemanju odločitev. Tudi ta je 
namreč skoraj v celoti odvisna od volje in iniciative župana. Veljavna 
ureditev razmerij med občinskimi sveti in župani ni povsem v 
skladu z evropsko listino. Prav tako ni v skladu s stališčem 
slovenskih pravnih teoretikov, ki sodijo, da je v lokalni skupnosti 
zaradi njene narave najpomembnejše odločanje v predstavniških 
organih teh skupnosti, ne pa v organih, ki skrbijo za izvrševanje 
odločitev predstavniškega telesa. Na lokalni ravni sta funkcija 
političnega odločanja in upravnega izvrševanja bistveno bližje, 
čeprav se tudi tu ne stapljata. To se kaže na različne načine. S 
funkcionalnega vidika se kaže zlasti v tem, da svet pogosto 
neposredno sodeluje v izvrševanju lastnih odločitev, s 
personalnega pa zlasti v tem, da so nosilci izvršilne funkcije - 
župani voljeni izmed članov sveta ali pa so neposredno izvoljeni 
župani člani sveta po položaju. Za odgovornost izvršilnih organov 
svetom samoupravnih lokalnih skupnosti je nujen pogoj, da sta 
oba organa povezana in usmerjena k skupnemu delovanju. 

Veljavna ureditev nadzornega odbora občine, predvsem njegova 
neposredna vezanost na predstavniški organ ter njegova 
neprofesionalnost, ne omogoča dejanske neodvisnosti in 
samostojnosti izvajanja nadzora, ki naj bi izhajala iz njegovega 
statusa samostojnega - tretjega organa občine. Nadzorni odbor 
praviloma opravlja politični nadzor nad javnimi financami, ki mora 
biti v rokah občinskega sveta. V pristojnosti nadzornega odbora 
je tudi bistveno posegel zakon o javnih financah (Uradni list RS, 
št.79/99,124/00, 79/01, 30/02), ki je kot sistemski zakon uredil 
javno financiranje. Zakon o javnih financah ima poglavje o 
finančnem nadzoru, ki določa sistem notranjega nadzora javnih 
financ. Sistem notranjega nadzora zajema odgovornosti 
predstojnikov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 
za vzpostavitev in delovanje sistema finančnega poslovodenja in 
kontrol, opredeljuje notranje revidiranje, ki ga izvajajo notranji 
revizorji, ter določa pristojnosti ministrstva za finance v povezavi 
z notranjim nadzorom. Pri oblikovanju nove ureditve je bilo treba 
upoštevati, da veljavna zakonodaja na področju javnih financ 
terja, da se finančno nadziranje kot postopek za oblikovanje 
informacij za odločanje prepusti strokovno usposobljenim 
notranjim in zunanjim revizorjem in revizijskim hišam. Informacijsko 
funkcijo v samoupravnih lokalnih skupnostih je treba zagotoviti z 
vzpostavitvijo sistema notranjega nadzora, hkrati pa okrepiti 
funkcijo političnega nadzora nad namensko porabo občinskih 
sredstev in nad gospodarjenjem s premoženjem. 

Direktiva Evropske unije št. 94/80/EC z dne 19. decembra 1994 
zahteva, da države članice Evropske unije na lokalnih volitvah 
uveljavijo volilno pravico za državljane članic EU, ki imajo stalno 
prebivališče v drugi članici. Glede pasivne volilne pravice je z 
določbo tretjega odstavka 5. člena direktive dopuščeno odstopanje 
pri vodilnih izvršilnih funkcijah, katerih vsebina je lahko tudi 
izvrševanje funkcij državne uprave in varovanje splošnih 
interesov. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je tudi ena od 
vsebin Konvencije o udeležbi tujcev v lokalnem javnem življenju, 
ki jo je 5. maja 1992 ponudil državam članicam v podpis in 
ratifikacijo Svet Evrope. Konvencije, ki se ne nanaša le na tujce, 
ki so državljani držav članic Evropske unije, temveč na vse tujce, 
ki v državi stalno prebivajo, Republika Slovenija še ni podpisala in 
ratificirala. Na podlagi določbe tretjega odstavka 43. člena Ustave 
Republike Slovenije pa je delna uskladitev zakonov o lokalni 
samoupravi in o lokalnih volitvah z direktivo Evropske unije, ki je 
bila opravljena z njunima novelama v juniju 2002 (Uradni list RS, 
št.51/02), opredelila aktivno volilno pravico vseh v Sloveniji stalno 
živečih tujcev. Zakona pa nista usklajena glede pasivne volilne 
pravice tujcev za volitve v občinske svete. 

Glede na to, da ustava omogoča državi prenos njenih nalog v 
opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim ter da s prenosom 
nastanejo med državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti razmerja, ki so deloma drugačna kot v primeru, da 
lokalna skupnost opravlja naloge iz lastnega delokroga, je v 
posebnem interesu države za zakonito, pravilno, smotrno in 
strokovno opravljanje njenih nalog, utemeljena izrecna določitev 
odgovornosti funkcionarjev lokalne samouprave za izvajanje 
nalog, ki so z zakonom prenesene v opravljanje lokalni skupnosti. 
Predlagana ureditev upošteva dejstvo, da so župan in člani 
občinskega sveta odgovorni za zagotovitev opravljanja in hkrati 
izvrševanje z zakonom prenesenih državnih nalog. Ta njihova 
odgovornost izhaja iz funkcije nadzorovanja in usmerjanja dela 
občinske uprave. Država prenaša svoje naloge v opravljanje 
samoupravni lokalni skupnosti, ne le njeni upravi. Smisel prenosa 
je decentralizacija (katere obseg in značaj je lahko različen) in 
demokratizacija upravljanja. Znotraj pa je samoupravna lokalna 
skupnost organizirana tako, da je njen posamezni organ nosilec 
ene od funkcij demokratičnega upravljanja. 
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Ustava Republike Slovenije v 26. členu ureja pravico do povračila 
škode, ki jo ima vsakdo, ki mu je škodo v zvezi z opravljanjem 
službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa 
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil povzročila s svojim 
protipravnim ravnanjem oseba ali organ, ki tako službo oziroma 
dejavnost opravlja. Drugi odstavek 26. člena ustave pravi, da ima 
oškodovanec pravico, da v skladu z zakonom zahteva 
odškodnino tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. 
Odgovornost lokalne skupnosti za škodo, ki jo povzročijo njeni 
organi, funkcionarji in uslužbenci v njeni upravi, je urejena s 
splošnimi pravili nepogodbene odškodninske odgovornosti 
(Obligacijski zakonik), odgovornost uslužbencev pa z novim 
zakonom o javnih uslužbencih. Zato je treba v zakonu urediti 
predvsem odgovornost za škodo, ki jo lahko povzroči z 
nezakonito odločitvijo ali drugačnim protipravnim ravnanjem 
(dejanjem, opustitvijo) posamezni voljeni lokalni funkcionar ali 
organ samoupravne lokalne skupnosti. Doslej te posebne ureditve 
ni bilo, kar ne pomeni, da funkcionarji niso bili odgovorni, uporabljala 
so se splošna pravila civilnega odškodninskega prava. Pri 
oblikovanju ureditve odgovornosti posameznih funkcionarjev je 
sicer treba upoštevati načelo, da morajo biti lokalni voljeni 
funkcionarji odgovorni za svoje ravnanje, vendar je treba poskrbeti, 
da ta odgovornost ne bi obremenjevala njihovega normalnega 
delovanja in učinkovitosti lokalne samouprave posebej glede na 
to, da so voljeni funkcionarji in da je njihovo delovanje politično in 
ne strokovno. Splošna pravila civilnega odškodninskega prava je 
treba zato dopolniti in odškodninsko odgovornost voljenih lokalnih 
funkcionarjev omejiti glede višine odškodnine, ki so jo dolžni 
osebno plačati. 

Vprašanje hkratnega opravljanja večjega števila voljenih funkcij 
in medsebojna nezdružljivost javnih funkcij predvsem, če gre za 
funkcijo poslanca in župana, je bilo sproženo vsakokrat, ko je 
državni zbor razpravljal o novelah zakona o lokalni samoupravi. 
Pogosta so tudi vprašanja združljivosti funkcij v državni upravi, 
manj funkcije ministra, kot funkcije državnega sekretarja, ali s 
funkcijo župana ali s funkcijo člana občinskega sveta. Vprašanje 
združljivosti hkratnega opravljanja funkcij v državnih organih in 
lokalni samoupravi sledi iz ugotovitve, da gre lahko za konflikte 
interesov tako v primeru, ko državni funkcionar izvršuje 
pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov 
lokalne skupnosti kot v primeru, ko sprejema najpomembnejše 
odločitve, zakone, državni proračun, ki pomembno vplivajo na 
razvoj in položaj lokalne samouprave. Veljavni zakon o lokalni 
samoupravi urejuje medsebojno nezdružljivost občinskih funkcij 
ter nezdružljivost opravljanja funkcij župana in člana občinskega 
sveta s funkcijami v državni upravi, v okviru katerih se izvršuje 
nadzorstvo zakonitosti lokalne samouprave. Ne urejuje pa 
nezdružljivosti občinskih funkcij s funkcijami v zakonodajni in 
izvršilni veji oblasti. Zakon o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 
47/97, 119/00 in Uradni list RS, št. 52/02-ZDU-1) v 10. členu 
določa, da predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati 
funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in 
drugih javnih funkcij, za katere tako določa zakon. Zakon o državni 
upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02) je funkcijo državnega 
sekretarja opredelil kot funkcijo namestnika ministra, ni pa določil 
morebitne nezdružljivosti te funkcije z drugimi javnimi funkcijami. 
Na podlagi drugega odstavka 82. člena ustave določa zakon, 
kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost njegove 
funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi. Glede na vsebino bi 
moral nezdružljivost urediti zakon o poslancih. Ta sedaj določa, 
da sta ti dve funkciji nezdružljivi le v primeru, da ista oseba opravlja 
funkcijo v lokalni samoupravi poklicno. Zakon o poslancih torej ne 
določa nezdružljivosti funkcij ampak sledi zahtevi, da poslanci 
opravljajo svojo funkcijo poklicno. 

Vprašanje nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij v lokalni 
samoupravi s pridobitnimi dejavnostmi v slovenski zakonodaji za 
lokalne skupnosti ni posebej urejeno, oziroma je urejeno za vse 

nosilce javnih funkcij v državi z enim zakonom. Sedanji sistem je 
formalen in se v lokalnih skupnostih redko izvaja. Sistem ne 
zagotavlja v zadostni meri javnosti dostopa do informacij, 
pomembnih za graditev zaupanja v nosilce javnih funkcij. Prav 
tako pa ne omogoča vnaprejšnje gotovosti v neoporečno 
opravljanje javne funkcije. Vprašanje opravljanja javnih funkcij v 
lokalni samoupravi in posledično pridobivanje koristi pri izvajanju 
pridobitnih dejavnosti je lahko povezano tudi s korupcijo. Posebej 
v primeru, če gre za opravljanje dela za lokalno skupnost. 

Nadzor nad lokalno samoupravo se na podlagi določbe 8. člena 
MELLS lahko izvaja samo po postopkih in v primerih, ki jih 
predvidevata ustava ali zakon. Vsak nadzor je praviloma usmerjen 
samo k zagotavljanju skladnosti delovanja lokalne samouprave z 
ustavo in zakonom. Samo v primeru opravljanja nalog prenesenih 
z države je nadzor lahko usmerjen tudi k strokovnosti in 
primernosti opravljanja nalog. Temeljno načelo nadzora je načelo 
sorazmernosti, ki pomeni, da mora biti vsak poseg nadzornih 
organov sorazmeren s pomembnostjo interesov, ki jih varuje. 
Nadzor nad zakonitostjo dela organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti urejata zakon o državni upravi in zakon o lokalni 
samoupravi. V obeh zakonih so vsebovane tako določbe o 
nadzoru nad opravljanjem prenesenih nalog, kot o nadzoru 
zakonitosti opravljanja izvirnih nalog lokalne samouprave. Glede 
na vsebino obeh zakonov pa je treba v zakonu o državni upravi 
urediti predvsem nadzor nad opravljanjem prenesenih nalog 
državne uprave, v zakonu o lokalni samoupravi pa nadzor nad 
opravljanjem izvirnih nalog samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Ustavno sodišča Republike Slovenije je z odločbo U-l-186/00 z 
dne 24. 10. 2003 razveljavil določbo 90. b člena ZLS, ki je 
omogočala predčasno razpustitev občinskega sveta in predčasno 
razrešitev župana. Ob razveljavitvi veljavnega 90. b člena je 
sodišče opozorilo, da razveljavitev te določbe ne pomeni, da 
sploh ni ustavno dopustno z zakonom predpisati in izvrševati 
ukrepov razpusta občinskega sveta in razrešitve župana, vendar 
mora zakonodajalec pri tem spoštovati načela, ki sledijo iz 
obrazložitve. V tej zvezi je ustavno sodišče poudarilo, da naj 
bosta ukrep razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana 
utemeljena s ciljem državnega nadzora nad zakonitostjo delovanja 
lokalnih oblasti, ki je v zagotovitvi zakonitega delovanja lokalne 
samouprave. V skladu s stališči Kongresa lokalnih in regionalnih 
oblasti Sveta Evrope je navedene ukrepe dopustno uporabiti 
omejeno, pod strogimi pogoji in kot skrajni ukrep za zagotovitev 
delovanja lokalnih oblasti v skladu z ustavnimi načeli in zakoni. 
Zakonodajalca je ustavno sodišče zavezalo, da oba ukrepa 
opredeli kot izjemna in kot skrajno sredstvo ter pri tem natančno 
določi postopek in zapisalo: "Zakon mora določiti okoliščine, zaradi 
katerih se lahko uporabi ukrep razrešitve oziroma razpusta z 
upoštevanjem načela sorazmernosti, ki mora biti upoštevan tudi 
v konkretnem postopku nadzora. Prav tako mora biti zagotovljeno 
pravno varstvo zoper izrečene ukrepe." 

Za postopek ustanovitve občin v letu 1994 je bil sprejet poseben 
Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 51 
94), ki je po ustanovitvi prvih občin prenehal veljati. Oba naslednja 
postopka za ustanovitev občin v letu 1998 in 2002 pa sta potekala 
po določbah Zakona o postopku za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96). Vse tri 
postopke je označevala močna vloga ustavnega sodišča, ki je s 
svojimi presojami vzpostavljalo z ustavo skladno razumevanje 
načela lokalne samouprave in koncepta občine ter mestne občine. 
V skladu z mnenji ustavnega sodišča je z 9. členom ustave priznana 
lokalni skupnosti pravica do lokalne samouprave kot kolektivna 
pravica. Vendar pa je sodišče poudarilo, da pravica do lokalne 
samouprave ne pomeni pravice do lastne občine. Ustavni koncept 
občine in mestne občine pa je sodišče izgrajevalo na podlagi 
socialnih, teritorialnih in kasneje tudi funkcionalnih ter finančno 
materialnih elementov lokalne samouprave. 

poročevalec, št. 107 18 7. december2003 



Dogajanja pri ustanavljanju občin so imela naslednje skupne 
značilnosti: 

krog pobudnikov in predlagateljev za začetek postopka za 
ustanovitev občine je bil zelo širok(zbori krajanov, sveti 
krajevnih skupnosti, občinski sveti, poslanci, in drugi z ustavo 
določeni predlagatelji), 
nejasna je bila vloga vlade (v primerjavi z njenim ustavnim 
položajem nosilca izvršilne funkcije oblasti) v postopkih 
teritorialne členitve države na občine, v katerih je oziroma ni 
bila predlagatelj ustanovitve nove občine, 
umestitev predhodnega postopka pred razpisom referenduma 
v pristojnost državnega zbora je bila neskladna z njegovim 
ustavnim položajem in postopki ter načinom dela in značajem 
odločanja, 
nejasna so bila razmerja med rednim zakonodajnim postopkom 
po poslovniku državnega zbora in posebnim postopkom po 
zakonu o postopku za ustanovitev občin, 
enako je veljalo za pravno varstvo pravic, interesov in pravnih 
koristi pobudnikov in predlagateljev v predhodnem postopku. 

3. Cilji, načela in poglavitne rešitve 

3.1 Cilii in načela 

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZLS je z ustrezno 
zakonsko ureditvijo zagotoviti položaj lokalne samouprave v 
sistemu izvrševanja oblasti, demokratičnost lokalne samouprave 
oziroma odločanje v skladu z načeli neposredne in predstavniške 
demokracije v lokalni samoupravi ter zagotovitev njene 
učinkovitost kot podlage in cilja uveljavljanja načela subsidiarnosti. 
Pri pripravi predlogov nove ureditve so bila upoštevana načela 
lokalne samouprave kot jih opredeljujeta Ustava Republike 
Slovenije ter Evropska listina lokalne samouprave. Pri tem je 
pomembno opozoriti, da je k pravilnemu razumevanju načel 
prispevala predvsem ustavnosodna praksa, v velikem delu pa 
tudi uveljavljanje demokratičnih načel v evropskih državah in 
Evropski uniji, ki ga je na podlagi MELLS spodbujal Svet Evrope. 
Predlog zakona temelji na restriktivnem pristopu k spreminjanju 
in dopolnjevanju uveljavljene pravne ureditve lokalne samouprave. 
Pretežni del predlaganih določb pomeni le nomotehnično 
preureditev veljavnega zakona o lokalni samoupravi, saj ureditve, 
ki je uveljavljena in v zvezi s katero ni niti pravno teoretičnih 
strokovnih niti praktičnih ugovorov, ni smiselno spreminjati. 

Obe temeljni načeli lokalne samouprave, načelo avtonomije 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter načelo demokratičnega 
upravljanja, ki ju v naš pravni red vnaša 3. člen MELLS, sta od 
uvedbe lokalne samouprave v Sloveniji doživeli pomemben 
pojmovni razvoj. Predvsem je na to vplival splošni razvoj 
razumevanja nove demokratične pravne ureditve, ki jo označujejo 
načela pravne in socialne države, demokracije, delitve oblasti, 
ustavnosti in zakonitosti ter vloga in značaj človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin in mesto načel lokalne samouprave v tem 
okviru. 

Za položaj lokalne samouprave je pomembno načelo, ki ga 
vsebuje 4. člen MELLS in pravi, da morajo biti temeljna pooblastila 
in naloge lokalne samouprave določene z ustavo in zakonom. Pri 
izvrševanju svojih pristojnosti delujejo lokalne skupnosti svobodno 
in neodvisno v okviru ustave in zakona. Ena temeljnih sestavin 
načela pravne države je vezanost državnih organov in organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti na ustavo in zakon. Ker lokalna 
samouprava opravlja pomemben del nalog javne uprave, je treba 

za delovanje njenih organov in uprav nujno upoštevati vsa ustavna 
načela, ki se nanašajo na razmerje oblasti do državljanov oziroma 
prebivalcev. Poleg z ustavo varovane pravice do enakega varstva 
pravic (22. člen ustave), pravice do pravnega sredstva (25. člen 
ustave) in pravice do povračila škode (26. člen ustave) kot 
človekovih pravic, ki enako kot državne organe in nosilce javnih 
pooblastil zavezujejo tudi organe lokalnih skupnosti, zavezuje 
organe samoupravnih lokalnih skupnosti načelo ustavnosti, 
zakonitosti in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
tudi v skladu z 153., 154. in 155. člendm Ustave Republike 
Slovenije. Zavezanost lokalne samouprave načelu zakonitosti pa 
je poudarjena tudi v preambuli MELLS ki pravi, da je lokalna 
samouprava eden glavnih temeljev vsake demokratične ureditve. 
Ureditev pa ni demokratična, če ne temelji na načelih pravne 
države, ki so podlaga za uveljavljanje in varovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. 

Sodobno pojmovanje načela avtonomije lokalne samouprave 
temelji na načelu delitve oblasti in upošteva, da gre pri lokalni 
samoupravi za vertikalno delitev državne oblasti, ki se izraža v 
samostojnosti samoupravnih lokalnih skupnostih in v odnosih 
sodelovanja in medsebojnega nadzorovanja (sistem zavor in 
ravnotežja) med nosilci funkcij državne oblasti in lokalnimi 
skupnostmi. Načelo avtonomije samoupravnih lokalnih skupnosti 
narekuje pravno ureditev, ki bo zagotavljala pravico lokalne 
skupnosti, da v okviru ustave in zakona samostojno opravlja 
bistveni del javnih zadev v korist svojega prebivalstva. Glede na 
vsebinski pomen nalog in pristojnosti lokalne samouprave gre 
pretežno za del izvrševanja nalog javne uprave (državna uprava 
in lokalna samouprava). 

Načelo subsidiarnosti, ki nenehno išče ravnovesje med svobodo 
posameznika in različnimi oblastmi, med njimi pa daje prednost 
temeljnim pred višjimi ravnmi oblasti, je podlaga za decentralizacijo 
oblasti in razvoj demokratičnih načel lokalne samouprave, nikakor 
pa ne pomeni izločitve lokalne samouprave iz celovitega sistema 
državne uprave. 

Za lokalno samoupravo je bistveno odločanje v predstavniškem 
organu, vendar so oblike neposrednega sodelovanja (referen- 
dum, ljudska iniciativa) pomemben del upravljanja lokalnih javnih 
zadev. Na podlagi 3. člena MELLS ima lahko svet kot predstavniški 
organ prebivalcev lokalne skupnosti izvršilni organ oziroma 
izvršilne organe. Pomen tega načela je, da poudarja, da je 
predstavniški organ lokalne skupnosti najvišji organ odločanja o 
zadevah lokalne samouprave, izvršilni organ pa mu je »podrejen«. 
V lokalni samoupravi prebivalci sami kot subjekt odločanja 
upravljajo s svojimi lastnimi zadevami oziroma posredno in 
neposredno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. 

Učinkovit demokratičen sistem zahteva odprt prostor za kroženje 
informacij in mnenj, ki se tičejo javnih zadev, kajti sodelovanje 
državljanov pri odločanju o javnih zadevah je zagotovo povezano 
s količino kvalitetnih informacij. Ker svobodno izražanje misli in 
idej v demokratičnem sistemu zagotavljajo kontinuirano razpravo 
o zadevah splošnega pomena, je s tem omogočeno tudi splošni 
javnosti, da se vključi v razpravo in kasneje tudi sodeluje pri 
odločanju. To so razlogi, ki javnost dela v širšem smislu dvigujejo 
na nivo načela v lokalni samoupravi. K temu, da mora zagotavljanje 
javnosti dela organov samoupravnih lokalnih skupnosti postati 
načelo, nas zavezuje učinkovito zagotavljanje svobode izražanja 
in pravice do informacij javnega značaja, ki ju kot človekovo 
pravico oziroma svoboščino določa 39. člen ustave ter pravice 
do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pravice do peticije 
iz 44. oziroma 45. člena ustave. 
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3.2 Poglavitne rešitve 

3.2.1. Položaj lokalne samouprave v sistemu javne 
uprave 

Predlog zakona prenaša vrsto nalog iz pristojnosti državnega 
zbora v pristojnost vlade in državne uprave. To velja predvsem 
za teritorialno preoblikovanje občin, odgovornost za organizacijo 
in delovanje lokalne samouprave, nadzor oziroma zagotavljanje 
zakonitosti delovanja ter ukrepe v zvezi z nadzorstvom nad 
zakonitostjo deia organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Vlada 
kot nosilec izvršilne oblasti je hkrati odgovorna za delovanje 
sistema javne uprave, katere del je lokalna samouprava. Predlog 
zakona zato na dveh mestih, to je pri oceni sposobnosti 
posamezne občine za opravljanje tistih državnih nalog, katerih 
opravljanje naj bi bilo preneseno nanje in pri spremembi območij 
občin, določa poseben postopek, ki ga je treba opraviti pred 
sprejemom zakona ne glede na to ali je predlagatelj vlada sama 
ali pa drug z ustavo predvideni predlagatelj (poslanec, 5000 
prebivalcev). Vlada je namreč odgovorna, da skupaj z organi tiste 
samoupravne lokalne skupnosti, ki se je tiče nameravani prenos 
državnih nalog oceni sposobnost oziroma, da v posvetovanju s 
tisto samoupravno lokalno skupnostjo, ki jo sprememba območja 
zadeva ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za spremembo 
območja, morda tudi za ustanovitev nove občine. 

3.2.2. Pravice do obveščenosti, posvetovanja in 
sodelovanja pri upravljanju lokalnih javnih zadev 

t 
Predlog zakona urejuje pravico do obveščenosti in učinkovit 
postopek njenega zagotavljanja (navezujoč se na zakon o dostopu 
do informacij javnega značaja), pravico do posvetovanja in 
obveznosti organov samoupravne lokalne skupnosti, da jo 
zagotavljajo, oblike neposrednega odločanja občanov ter oblike 
vključevanja posebnih interesov (narodnih skupnosti, ožjih območij 
občine in interesnih skupin občanov) v procese oblikovanja in 
sprejemanja odločitev. 

Pravica do posvetovanja je izvedena iz ustavne pravice 
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pomeni tisti del 
sodelovanja, ki je drugačen od klasičnih oblik neposredne 
demokracije (referendum, ljudska iniciativa). Pravica do 
posvetovanja v pasivnem smislu pomeni pravico biti obveščen in 
poklican k sodelovanju pri oblikovanju odločitev, v aktivnem pa 
pomeni pravico podati mnenje, pobudo ali predlog v postopku 
oblikovanja odločitev. 

Pomembna novost je sodelovanje volilne komisije lokalne skupnosti 
v postopku razpisa lokalnega referenduma na zahtevo 
prebivalcev. Do sedaj je o pobudi in zbiranju podpisov odločal 
župan. V skladu z novo ureditvijo pa je za ta del postopka pristojna 
volilna komisija, ki je po svoji sestavi in z zakonom določeni 
samostojnosti in neodvisnosti najprimernejši občinski organ za 
neodvisno in strokovno presojo procesnih predpostavk razpisa 
referenduma. 

3.2.2.1 Ožji deli občine 

Predlog ureditve oblikovanja ožjih skupnosti znotraj občine 
upošteva, da je temelj ustanovitve ožjih delov občine interesna 
opredeljenost prebivalcev ožjega dela občine, namen pa 
uresničevanje skupnih interesov prebivalcev tega območja in 
približanje izvajanja nalog občanom in učinkovitost upravljanja s 
prilagoditvijo upravne strukture krajevnim potrebam in večjim 
sodelovanjem občanov pri upravljanju lokalnih zadev. Ožja 
skupnost nima elementov pravnega statusa lokalne samouprave, 
temelji na kombiniranem modelu ožjega dela občine, brez statusa 

pravne osebe javnega prava in z organom, ki ga praviloma 
imenuje občinski svet (lahko pa je s statutom občine določen 
drugačen način imenovanja ali volitev). V skladu s predlogom 
organ ožjega dela občine obravnava zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta, ki se nanašajo na del občine, predvsem pa 
proračun občine in predloge predpisov s področja urejanja in 
rabe prostora ter varstva okolja. Ureditev zavezuje občinske 
organe, da mnenja in predloge obravnavajo, jih upoštevajo ali pa 
obrazloženo zavrnejo. S statutom je še vedno mogoče prenesti 
ožjemu delu občine v izvrševanje posamezne naloge iz občinske 
pristojnosti. Za zastopanje občine v okviru teh nalog in proračuna 
občine, se lahko s pooblastilom (župana) pooblasti predsednika 
organa ožjega dela občine. Predlog ureditve ne omogoča 
pridobitve pravne subjektivitete ožjih delov občine (oziroma jo 
ukinja). Temelji na dejstvu, da je s stališča varnosti pravnega 
prometa sedanja ureditev neustrezna. Ker ne gre za pravno osebo, 
je poslovanje ožjih delov občine omejeno na sklepanje pravnih 
poslov v imenu in za račun občine. Kljub tako urejenim razmerjem 
znotraj občine pa ureditev vpeljuje register ožjih delov občin, 
katerega vsebina bo določena s podzakonskim predpisom 
pristojnega ministra. 

Glede na to, da so člani svetov ožjih delov občine praviloma 
voljeni neposredno ter da je vsebina njihove funkcije določena z 
veljavnimi statuti občin, ki so v skladu z veljavnim zakonom, je v 
predlogu zakona določeno, da se določbe, ki urejajo notranjo 
členitev občine, uveljavijo po prvih rednih lokalnih volitvah po 
uveljavitvi zakona. Pravna subjektiviteta bo ožjim delom občin 
tako prenehala s prvim dnem prvega proračunskega leta po prvih 
rednih volitvah po uveljavitvi zakona. Takrat bo občina prevzela 
premoženje teh ožjih delov in njihove zaposlene. 

3.2.3. Razmerja med predstavniškimi in izvršilnimi 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti 

Predlagana ureditev ohranja neposredno izvolitev župana. Predlog 
zakona pa vsebuje določbo, s katero je določeno, da župan s 
svojim glasom sodeluje pri sprejemanju odločitev občinskega 
sveta. Pravica župana, da glasuje za odločitve občinskega sveta, 
poudarja njegovo soodgovornost za sprejete odločitve občinskega 
sveta. Druge posebnosti statusa člana občinskega sveta 
(nepoklicnost, pravice do sejnin) za župana ne veljajo, temveč 
zakon ureja poseben položaj župana. Takšna ureditev je povezana 
z županovim položajem funkcionarja, ki skrbi za oblikovanje 
predlogov odločitev (n za izvrševanje odločitev občinskega sveta, 
njegovimi nalogami usmerjanja in nadzorovanja občinske uprave 
ter njegovo odgovornostjo. Za vse to je nujno, da je župan 
udeležen pri sprejemanju odločitev in v skladu s sistemom 
odgovornosti soodgovoren tudi za sprejete odločitve. Odgovornost 
župana za sprejete odločitve občinskega sveta ima pomemben 
vpliv na njegovo odgovornost za izvrševanje teh odločitev. Poleg 
načela individualne odgovornosti ga veže tudi načelo kolektivne 
odgovornosti. 

3.2.3.1. Vloga in položaj nadzornega odbora občine 

Dosedanjo vlogo nadzornega odbora občine naj bi opravljala 
komisija za finančni nadzor, po zakonu obvezno delovno telo 
občinskega sveta, sestavljeno iz članov imenovanih izmed 
občanov, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje za delo v takšni 
komisiji. Pogoj strokovnosti pa zagotavlja ustrezno obravnavo 
tudi županu in občinski upravi. Funkcija komisije je izvajanje 
nadzora občinskega sveta nad namensko porabo sredstev 
proračuna upravljanjem s premoženjem občine. Predlog zakona 
omogoča tudi dodatno neodvisno revizijo zaključnega računa 
proračuna, ki jo lahko s svojim poslovnikom predpiše občinski 
svet. 
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3.2.3.2. Volilna pravica tujcev 

V skladu z direktivo Evropske unije je predlagano, da naj bi imeli 
tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na lokalnih 
volitvah aktivno in pasivno volilno pravico za volitve v svete 
samoupravnih lokalnih skupnosti, da torej bi lahko volili in bili 
izvoljeni za člana občinskega sveta. Pri volitvah župana pa naj bi 
imeli samo aktivno volilno pravico, kar pomeni, da tujec ne bi 
mogel biti izvoljen za župana. 

3.2.3.3. Odgovornost za opravljanje prenesenih nalog 

V zadevah, ki jih na organe samoupravnih lokalnih skupnosti 
prenese država, opravljajo državni organi na podlagi tretjega 
odstavka 140. člena Ustave tudi nadzor nad primernostjo in 
strokovnostjo njihovega dela. V skladu s tem ustavnim 
pooblastilom določa predlog zakona, da so za ta nadzor, v kolikor 
gre za nadzor nad predpisi in posamičnimi akti, izdanimi v zadevah 
iz prenesene pristojnosti, pristojna ministrstva, vsako za svoje 
področje dela, za nadzor nad organi, konkretno nad delom župana, 
pa vlada. Postopek in ukrepe v zvezi z nadzorom zakonitosti, 
strokovnosti in primernosti opravljanja prenesenih nalog, kolikor 
se nanašajo na akte in delo občinske uprave določa Zakon o 
državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 in 110/02). S 
predlogom zakona o lokalni samoupravi pa so določeni razlogi, ki 
so podlaga za izjemne oziroma skrajne ukrepe zoper organe. 
Predlog tudi določa, da lahko vlada v postopku za razrešitev 
županu začasno omeji ali odvzame pooblastila, ki jih ima v zvezi 
z opravljanjem prenesenih nalog. 

3.2.4. Odgovornost samoupravnih lokalnih skupnosti in 
funkcionarjev za škodo 

Predlog zakona zaradi celovitosti ureditve lokalne samouprave 
določa odgovornost samoupravne lokalne skupnosti za škodo, 
ki jo povzročijo njeni organi, funkcionarji in uslužbenci s 
protipravnim ravnanjem, v skladu z drugim odstavkom 26. člena 
ustave. Vprašanje odškodninske odgovornosti funkcionarjev pa 
ureja tako, da določa regresno pravico samoupravne lokalne 
skupnosti. 

Za odgovornost lokalne skupnosti krivda ni pomembna, njena 
odgovornost je objektivna, če je škoda posledica protipravnega 
ravnanja, to je pravnega ali realnega akta, ki ni v skladu z zakonom 
ali drugim predpisom. Predlog zakona določa, da regresna 
odškodninska odgovornost posameznega funkcionarja temelji 
na krivdi - namenoma oziroma po hudi malomarnosti. Namenoma 
je škoda povzročena, če je povzročitelj škodo hotel, kar se zgodi, 
če je bil izrecno opozorjen, da bo nastala škoda, pa je kljub temu 
sprejel škodljivo odločitev. Iz velike malomarnosti pa je povzročena 
škoda, ko se je povzročitelj zavedal, da obstaja velika verjetnost, 
da bo oškodovancu škoda nastala, pa je neutemeljeno 
predvideval, da ne bo. Predlog zakona določa, da se v primeru 
protipravne odločitve sveta v skladu z načelom odgovornosti za 
glasovanje, lahko zahteva sorazmerna povrnitev plačane 
odškodnine od posameznega člana sveta, če je ta glasoval za 
odločitev kljub temu, da je bil svet s strani ministrstva, pristojnega 
za nadzor zakonitosti že opozorjen, da je njegova odločitev 
nezakonita, pa je pri ponovnem odločanju o isti stvari, ponovno 
sprejel enako odločitev. Višina regresnega zahtevka, ki jo je 
mogoče terjati od posameznega funkcionarja, je omejena na 
znesek letne osnovne plače za poklicno opravljanje funkcije 
župana (oziroma najvišje vrednotene funkcije v npr. pokrajini). 

Zaradi sprejemanja odločitev, dejanj in opustitev organov lokalne 
samouprave, v nasprotju z zakonom in načeli sistema javnih 
financ, nastaja škoda državljanom oziroma davkoplačevalcem in 
samoupravni lokalni skupnosti kot celoti. Zakon določa, da je 
zaradi javno finančne odgovornosti oziroma odškodninske 
odgovornost za zakonito, namensko, pravilno oziroma upravičeno 
porabo javnih sredstev in odgovornost za upravljanje z javnim 
premoženjem kot dober gospodar, lokalna skupnost upravičena 
terjati od funkcionarja, ki tako ravna, odškodnino za škodo. Tudi 
ta ureditev se navezuje na omejitev višine regresnega zahtevka 
samoupravne lokalne skupnosti zoper posameznega finkcionarja. 

3.2.5. Medsebojna nezdružljivost funkcij 

3.2.5.1. Medsebojna nezdružljivost funkcij v lokalni 
samoupravi s funkcijami v državnih organih 
zakonodajne in izvršilne veje oblasti 

Predlog zakona ureja nezdružljivost opravljanja funkcij v organih 
samoupravnih lokalnih skupnosti s funkcijami v zakonodajni in 
izvršilni veji oblasti ter pri tem upošteva dve ustavni načeli in sicer 
načelo delitve oblasti, v okviru katerega je poudarjena 
samostojnost zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, in 
načelo decentralizacije oblasti, na katerem temelji neodvisnosti in 
samostojnosti lokalne samouprave. Obe načeli zahtevata 
vzpostavitev učinkovitega sistema zavor in ravnotežja med nosilci 
različnih funkcij oblasti. S tega vidika v slovenski ustavni ureditvi 
ni združljivo hkratno opravljanje funkcij v zakonodajni in izvršilni 
veji oblasti ter lokalni samoupravi. 

Izvrševanje državne oblasti po načelu delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno je ena od izpeljav uvodne določbe 
normativnega dela Ustave o demokratičnosti države. Oblast naj 
bo deljena in uravnotežena hkrati, kar preprečuje možnost njene 
zlorabe. Po tem načelu zakonodajalec ne more biti hkrati tudi tisti, 
ki te zakone izvršuje. Načelo delitve oblasti zahteva natančno 
razdelitev pristojnosti med zakonodajno in izvršilno oblastjo, tj. 
njuno funkcionalno neodvisnost. Zakonodajno funkcijo pri nas 
opravlja Državni zbor, ki ga sestavljajo poslanci, ki so predstavniki 
vsega ljudstva. Nobenega dvoma pa ni, da so samoupravne 
lokalne skupnosti del izvršilne oblasti, saj tako kot vlada in 
neposredna državna uprava izvršujejo, ne le lokalne (lastne) 
predpise, pač pa tudi zakone in druge državne predpise. So del 
sistema javne uprave, ki vzporedno z državno upravo opravljajo 
pomemben del upravnih nalog. Te naloge pa imajo podlago v 
zakonih in drugih odločitvah Državnega zbora. Tako v primeru 
hkratnega opravljanja županske in poslanske funkcije pridemo 
do situacije, ko si župani v vlogi poslancev sami predpisujejo, 
kako bodo ravnali, kajti temeljna pooblastila in naloge lokalnih 
oblasti so predpisani z ustavo in zakonom. 

V tej zvezi ni mogoče spregledati še enega dejstva. Državni zbor 
sprejema državni proračun, ki je pomemben dokument 
gospodarske politike in tudi politike skladnega regionalnega (in v 
njegovem okviru lokalnega) razvoja. S proračunom je določen 
tudi obseg sredstev finančne izravnave za lokalne skupnosti in 
obseg izdatkov za sofinanciranje njihovih investicij. Zaradi 
nedosledno razmejenih pristojnosti med zakonodajo in izvršilno 
oblastjo so stalno na preizkušnji spoštovanje načela enakosti 
oziroma enakopravnost lokalnih skupnosti (npr. pri določanju 
obsega upravičenj lokalnih skupnosti) in njihova pravna varnost. 
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3.2.5.2 Nezdružljivost opravljanja javnih funkcij s 
pridobitnimi dejavnostmi 

Predlog zakona nadgrajuje veljavno ureditev nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije v lokalni samoupravi s pridobitno 
dejavnostjo tako, da določa dolžnost etičnega ravnanja 
občinskega funkcionarja. Občinski funkcionar, ki ugotovi, da ima 
osebni interes, ki je v nasprotju z javnim interesom kake odločitve 
organa lokalne skupnosti, mora občinskemu svetu najaviti svoj 
osebni interes pri posamezni zadevi in zahtevati, naj odloči o 
njegovem sodelovanju pri odločanju. Zakon določa tudi, kaj pomeni 
osebni interes (kakršna koli premoženjska korist (objektivni vidik)) 
in krog oseb (subjektivni vidik), za katere se šteje, da so njihovi 
interesi tako povezani z interesi funkcionarja, da se štejejo za 
njegove. Takšna ureditev je mnogo bolj primerna kot vnaprejšnje 
ugotavljanje nezdružljivosti, ki lahko pomeni tudi poseg v ustavne 
pravice posameznika, hkrati pa ne more zajeti vseh mogočih 
primerov. 

3.2.6. Skupno zagotavljanje nalog občinske uprave in 
javna pooblastila 

Zakon o lokalni samoupravi mora na splošen način zagotavljati 
zakonitost dela občin. Predlog zakona tako sicer določa, da občine 
lahko ustanovijo skupni organ občinske uprave za opravljanje 
posameznih nalog iz pristojnosti občinske uprave. Tej prostovoljni 
odločitvi, ki je odvisna od vsakokratnega interesa udeleženih 
občin, pa zakon dodaja tudi obvezno ustanovitev skupnih organov 
občinskih uprav tistih občin, ki zaradi finančnih ali kadrovskih 
razlogov ne morejo zagotoviti kadrov, ki jih za izvajanje nekaterih 
nalog občinske uprave morajo imeti, in za katere pristojno 
ministrstvo to ugotovi. Ministrstvo bo namreč to ugotovitev izreklo 
z odločbo, s katero bo občini naložilo ustanovitev skupnega organa 
občinske uprave. Zoper odločbo lahko občina sproži upravni spor. 
Zagotovljeno je torej pravno varstvo. Posebni zakoni, ki določajo 
pogoje strokovne izobrazbe, so: zakon o splošnem upravnem 
postopku, zakon o inšpekcijskem nadzoru, zakon o urejanju 
prostora in zakon o javnih cestah. Zakon o javnih financah zahteva 
oblikovanje občinske finančne službe ter vzpostavitev sistema 
notranjega nadzora, zakon o lokalni samoupravi pa imenovanje 
direktorja občinske uprave. Iz obrazložitve členov so razvidne 
občine, v katerih je po analizi predlagatelja možna takšna rešitev. 
Zakon namenoma ne omejuje tovrstnega medobčinskega 
sodelovanja na sosednje občine. Za opravljanje upravnih in 
strokovnih nalog namreč sklenjeno območje ni nujno. Omejevanje 
na skupne meje ne bi bilo smiselno še posebej, ker ne gre za 
skupno opravljanje vseh nalog z delovnega področja občinske 
uprave, temveč le tistih, za katerih izvajanje je treba zagotoviti 
ustrezen kader in ki lahko pomenijo za vsako posamezno občino 
preveliko finančno breme ali drugo organizacijsko težavo, ki je 
sama ne more preseči. Ureditev v predlogu zakona pomeni širši 
zakonski okvir za vzpostavljanje lastne upravne strukture (7. 
člen MELLS) in temelji na odgovornosti zakonodajalca za 
zagotovitev delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu 
z ustavo in zakoni. 

Javna pooblastila za izvajanje nalog občinske uprave so dejstvo. 
Javna komunalna podjetja npr. odločajo o priklopih na javna 
omrežja, stanovanjski javni skladi dodeljujejo stanovanja, vrtci 
odločajo o višini prispevkov staršev itd. Zakon o splošnem 
upravnem postopku vsebuje določbe, ki obravnavajo vodenje 
upravnega postopka in odločanje v njem po nosilcu javnega 
pooblastila, ki mu je bilo podeljeno s predpisom občine. Glede na 
vsebino 121. člena ustave, ki govori le o z zakonom podeljenem 
javnem pooblastilu za opravljanje državnih upravnih nalog, je z 
ZLS nujno opredeliti podelitev lokalnega javnega pooblastila za 
opravljanje posameznih upravnih nalog občinske uprave, ki se 
lahko podeli javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, 

javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem 
omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog občinske 
uprave zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili 
uporabnikov. Zakon določa način podelitve pooblastila tudi, če 
zanj lahko kandidira več pravnih oseb ali posameznikov ter položaj 
nosilca javnega pooblastila. 

3.2.7. Pravno varstvo samoupravnih lokalnih skupnosti 
in njihovih funkcionarjev v zvezi z ukrepi državnih 
organov za zagotovitev zakonitosti, strokovnosti in 
primernosti dela organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

3.2.7.1. Nadzor zakonitosti aktov samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

Predlog zakona ureja nadzor zakonitosti predpisov ter posamičnih 
in poslovodnih aktov lokalnih skupnosti, ki jih te sprejemajo v 
okviru svoje izvirne pristojnosti ter predpisov izdanih v okviru 
prenesenih pristojnosti. Predlog podrobno določa dolžnosti 
pristojnih državnih organov pri izvajanju nadzora in tudi dolžnosti 
organov lokalnih skupnosti. Pomembna novost je dolžnost lokalnih 
skupnosti, da predpise, s katerimi urejajo zadeve iz svoje 
pristojnosti, nemudoma, najkasneje pa hkrati z objavo, predložijo 
pristojnemu ministrstvu. Namen te ureditve je omogočiti svetovalni 
nadzor morda še pred uveljavitvijo predpisa, pa tudi možnost, da 
ministrstvo predlaga vladi, da zadrži glede izvrševanja predpis, 
za katerega meni, da je nezakonit in bi z njegovo izvršitvijo lahko 
nastale večje motnje v izvrševanju nalog lokalne samouprave, 
morebitne škodljive posledice za zdravje in življenje ljudi, 
gospodarska škoda oziroma bi njegovo izvrševanje pomenilo 
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nova je tudi 
ureditev dolžnosti pristojnega ministrstva, ki je izvajalo nadzor in 
ugotovilo, da organ lokalne skupnosti ni uskladil nezakonitega 
poslovodnega akta, predlagati državnemu pravobranilcu, da 
začne ustrezni sodni postopek. Predvsem gre za zagotavljanje 
varovanja javnega interesa tudi pri izvajanju neoblastnih nalog 
občin kot so gospodarjenje in razpolaganje s premoženjem, 
vlaganje kapitala v osebe zasebnega prava in drugo. 

3.2.7.2. Ukrepi za zagotovitev zakonitosti 

Razlogi varovanja z ustavo zagotovljene lokalne samouprave in 
njenih temeljnih načel, predvsem načela demokracije in načela 
zakonitosti, kot tudi načela pravne države, so narekovali predlog 
ureditve skrajnih ukrepov zoper občinske organe, ki svojih nalog 
ne opravljajo oziroma jih opravljajo nezakonito. Predlagana 
ureditev vsebuje razloge, postopek in pravno varstvo v primeru 
razpustitve ali razrešitve občinskih organov. Razlogi za razpust 
so nespoštovanje ustave in nezakonito delovanje organa, njegova 
nesposobnost sprejemanja odločitev (če gre za kolektivni organ) 
ali nezakonita prekoračitev pooblastil. Postopek razpustitve 
oziroma razrešitve začne vlada s sklepom, s katerim še enkrat 
opozori na nezakonitosti in nepravilnosti, ki jih je v postopku 
nadzora že prej ugotavljalo ministrstvo, ter določi način in rok za 
njihovo odpravo. Če organ ne ravna v skladu s sklepom, izda 
vlada odločbo o razpustitvi. Zoper odločbo je urejeno pravno 
varstvo v upravnem sporu. Šele pravnomočna odločba, torej 
odločba, zoper katero vlagatelj tožbe ni vložil ali s tožbo ni uspel, 
je podlaga za razpustitev. Takšen ukrep pa bo mogoče sprejeti le 
v primeru, da bo prestal tudi test sorazmernosti, kar pomeni, da 
bo vlada ugotovila, da je ukrep nujen in primeren za zavarovanje 
lokalne samouprave, da so bile zagotovljene vse pravne podlage 
in izvedeni vsi blažji ukrepi varstva zakonitosti ter da je teža 
posega v lokalno samoupravo manjša od koristi, ki jo je mogoče 
z ukrepom doseči. 
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Predlagana ureditev sledi zadnji odločbi Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, ki je z odločbo U-l-186/00 z dne 24.10.2003 
ob razveljavitvi veljavnega 90. b člena zakona o lokalni samoupravi 
opozorilo, da naj bosta ukrep razpustitve občinskega sveta in 
razrešitve župana utemeljena s ciljem državnega nadzora nad 
zakonitostjo delovanja lokalnih oblasti, ki je v zagotovitvi 
zakonitega delovanja lokalne samouprave. Tudi v skladu s stališči 
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je navedene 
ukrepe dopustno uporabiti omejeno, pod strogimi pogoji in kot 
skrajni ukrep za zagotovitev delovanja lokalnih oblasti v skladu z 
ustavnimi načeli in zakoni. Zakonodajalca je ustavno sodišče 
zavezalo, da oba ukrepa opredeli kot izjemna in kot skrajno 
sredstvo ter pri tem natančno določi postopek in zapisalo: "Zakon 
mora določiti okoliščine, zaradi katerih se lahko uporabi ukrep 
razrešitve oziroma razpusta z upoštevanjem načela 
sorazmernosti, ki mora biti upoštevan tudi v konkretnem postopku 
nadzora. Prav tako mora biti zagotovljeno pravno varstvo zoper 
izrečene ukrepe." 

Predlagana ureditev zagotavlja tudi izvajanje nalog in pristojnosti 
občinskih organov v vmesnem času, do nadomestnih volitev. V 
primeru razpustitve sveta sprejema nujne ukrepe in njegove 
pristojnosti župan, vendar jih je dolžan predložiti v potrditev 
novoizvoljenemu svetu. V primeru razrešitve župana, ki je 
neposredno izvoljen, pa njegove naloge začasno opravlja 
podžupan. Edini problem (poseg v lokalno samoupravo, ker 
začasno ni predstavniškega oziroma neposredno izvoljenega 
organa) predstavlja situacija, da sta razrešena tako svet kot 
župan. V tem primeru je do izvolitve novih organov nujno zagotoviti 
opravljanje nujnih nalog organov samoupravne lokalne skupnosti 
po začasnem upravitelju. Tudi začasni upravitelj je dolžan nujne 
ukrepe in njegove pristojnosti predložiti v potrditev 
novoizvoljenemu svetu, ko se ta lahko sestane. Svet ima potem 
možnost ukrepe potrditi, spremeniti ali razveljaviti in namesto njih 
sprejeti drugačno odločitev, vendar seveda le z veljavnostjo za v 
naprej. 

3.2.8. Postopek spremembe območja, imena in sedeža 
občine in ustanovitev nove občine 

Ureditev postopka za spreminjanje območja občine v predlogu 
zakona izhaja iz ugotovitve, da je reforma lokalne samouprave, 
ki je vključevala oblikovanje mreže temeljnih samoupravnih lokalnih 
skupnosti, zaključena. Za nove razmere je bistven obstoj občin, 
ki so temeljni upravni teritorialni sistemi in imajo z ustavo in 
zakonom določene pravice in dolžnosti oziroma pravni status 
lokalne samouprave. Občine opravljajo lokalne javne zadeve na 
svojem območju v korist svojega prebivalstva. Zato je nujno, da 
imajo pri odločanju o spremembah svojega območja pravico 
sodelovati. Postopek je bilo treba oblikovati v skladu z določbo 
139. člena ustave, ki določa, da se območje občine določi z 
zakonom in da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Predlog temelji 
tudi na odgovornosti vlade za organizacijo in delovanje lokalne 
samouprave kot dela javne uprave. Zato je določeno, da predhodni 
postopek izvaja vlada in to tudi v primeru, da vloži predlog drug 
predlagatelj, torej poslanec ali 5000 volivcev. Predlog zakona o 
spremembi območja občine ali o ustanovitvi nove občine je 
praviloma mogoče vložiti le, če s spremembo oziroma 
ustanovitvijo soglašajo prebivalci na relevantnem območju. Samo, 
če gre za združevanje občin, je mogoče ustanoviti občino kljub 
negativnemu stališču prebivalcev na posameznem območju. 

Ugotavljanje sposobnosti občine zadovoljevati potrebe in interese 
svojih občanov bolj učinkovito in racionalno (finančno materialni 
pogoji, kadrovski pogoji itd) je v skladu s predlogom zakona 
vsebina predhodnega postopka in posvetovanja med vlado in 
občinskim svetom oziroma občinskimi sveti, ko gre za 

spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine. 
Objektivno je ta sposobnost povezana s številom prebivalcev 
(5000 občanov), ki zagotavljajo občini primerna sredstva za 
opravljanje njenih nalog, zato pogoj hkrati velja kot objektivna 
podlaga za oceno spodobnosti občine, na območju katere je bila 
ustanovljena nova občina. Ta pogoj je mogoče spregledati le, 
kadar gre za združevanje manjših občin. 

4. Finančne posledice zakona 

Zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za državni ali 
občinske proračune. Izvrševanje njegovih določb pa bo imelo 
dolgoročno pozitivne posledice za učinkovito delo občin in 
racionalnejšo porabo sredstev občinskih proračunov. 

Sredstva državnega proračuna, ki so z veljavnim proračunom 
zagotovljena za finančno izravnavo in druge transfere občin, se 
z uveljavitvijo zakona ne bodo spremenila. 

5. Druge posledice zakona 

Zakon bo imel naslednje pomembnejše posledice: 
na prvih rednih volitvah bodo imeli državljani držav članic EU 
in drugi polnoletni tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji 
poleg aktivne volilne pravice tudi pasivno volilno pravico za 
volitve v občinske svete, 

- v novem mandatu po prvih rednih lokalnih volitvah bo župan 
s svojim glasom sodeloval pri sprejemanju odločitev 
občinskega sveta, 
nadzorni odbori občin bodo svojo funkcijo opravljali do prve 
seje novoizvoljenih občinskih svetov. Po prvih naslednjih rednih 
volitvah bodo občinski sveti ustanovili komisije za nadzor 
javne porabe, 

- v novem mandatu občinskih organov bodo uveljavljene 
določbe o medsebojni nezdružljivosti javnih funkcij (državnih 
in občinskih) ter 

- določbe o nezdružljivosti občinskih funkcij z delom pri osebah 
javnega prava, ki jih je ustanovila občina, 
ožjim delom občin (krajevnim, vaškim in četrtnim skupnostim), 
ki so pravne osebe javnega prava, bo s prvim dnem 
naslednjega proračunskega leta po prvih rednih lokalnih 
volitvah po uveljavitvi zakona prenehala pravna subjektiviteta, 
občine bodo prevzele njihovo premoženje in zaposlene, 
zakon bo v celoti nadomestil zakon o postopku za ustanovitev 
občin ter za določitev njihovih območij. Posledica ukinitve je 
drugačen način spreminjanja meja občin. 

6. Primerjalno pravni pregled 

6.1 Položaj lokalne samouprave v primerjalnih ureditvah 

Lokalna samouprava, tako občine kot širše samoupravne lokalne 
skupnosti, je v vseh primerjanih državnih ureditvah del javne 
uprave. Odgovornost za delovanje samoupravnih lokalnih 
skupnosti nosi v unitarnih državah (npr. Francija) vlada, oziroma 
v zveznih državah vlade federalnih enot (npr. Nemčija, Avstrija). 
Za francosko ureditev je značilno, da imajo občine oziroma 
departmaji z zakonom določen izvirni delokrog (razmejitev je 
opravljena z enim zakonom). Pristojnosti francoskih občin se 
nanašajo samo na področje lokalnih zadev, torej so pristojne za 
vse kar se lahko šteje za lokalne zadeve, državna oblast pa 
izvaja nadzor. Francoski model lokalne samouprave tudi ne pozna 
prenesenih nalog iz države na lokalne skupnosti, če jih država že 
prenese, jih prenese v Izvirno pristojnost lokalnih skupnosti. Župani 
so z zakonom pooblaščeni za opravljanje nekaterih državnih 
nalog in so v tem smislu državni funkcionarji. Nadzor države nad 
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zakonitostjo delovanja organov samoupravnih lokalnih skupnosti 
opravljajo prefekti. Prefekti so predstavniki francoske vlade na 
nivoju departnajev. Eden od njih opravlja funkcijo prefekta regije. 
Po tem konceptu so lokalne skupnosti del sistema javne uprave 
in imajo znotraj njega sorazmerno samostojen položaj. Nemška 
in avstrijska ureditev temeljita na generalni opredelitvi izvirnega 
delokroga (vse lokalne javne zadeve, ki jih ne opravljajo državni 
organi, so naloge samoupravnih lokalnih skupnosti) ter na 
obsežnem prenosu državnih nalog, ki jih skupnosti opravljajo kot 
državni organi. Na takšno pojmovanje kaže dejstvo, da so lokalni 
voljeni funkcionarji pravno državni funkcionarji v zadevah, ki so v 
zvezi z opravljanjem državnih nalog. Prav tako so zaposleni v 
upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, ki opravljajo 
prenesene naloge, državni uslužbenci. V skladu z našim 
razumevanjem so torej nemške in avstrijske občine in nemška 
okrožja (Landkreis) dvoživke, hkrati samoupravne lokalne 
skupnosti in državni organi. Nemška okrožja oziroma njihove 
uprave opravljajo nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov 
(državni organ znotraj uprave), državna uprava zveznih dežel 
pa nadzor nad delom organov okrožij. 

6.2 Participacija prebivalcev v lokalnem iavnem živlieniu 

Ker je ugotovitev, da je sodelovanje državljanov srce demokracije, 
in da so državljani, ki spoštujejo demokratične vrednote in ki se 
zavedajo svojih državljanskih dolžnosti ter vključujejo v politično 
dogajanje, življenjska sila kateregakoli demokratičnega sistema, 
je Svet Evrope leta 2001 sprejel Priporočilo Ministrskega odbora 
državam članicam o sodelovanju državljanov pri lokalnem javnem 
življenju. Priporočilo je bilo sprejeto z namenom spodbuditi zastoj 
participacije prebivalcev v lokalnem javnem življenju. Ker imajo 
prebivalci občutek, da niso zastopani na lokalni ravni, se njihov 
prispevek v javnem življenju na lokalnem nivoju zmanjšuje ter 
niso pripravljeni potegovati se za predstavniška mesta. Zaradi 
zmanjšanja finančnih sredstev se lokalne oblasti pritožujejo, da s 
prevzemom novih pristojnosti in nalog nimajo zagotovila za njihovo 
izvajanje. 

Prenova lokalne samouprave na Švedskem je v teku, zato je 
glavni poudarek dan krepitvi političnega vodenja na lokalnem nivoju 
ter demokratizaciji tako v večji udeležbi občanov v političnem 
procesu kakor tudi krepitvi participacije občanov in siceršnjih 
uporabnikov. Trend je v povečanju kvalitetnih uslug. Elementi, ki 
so pripeljali k takšnemu razvoju, so: funkcija svetov kot debatnih 
forumov se zmanjšuje (pomembne zadeve so pogosto 
dogovorjene v političnih strankah, komitejih, stalnih konferencah 
ali v izvršilnih organih); pripravljenost občanov za članstvo v 
političnih strankah ali za prevzem funkcij se zmanjšuje. 

Španija, kot primer podoben Franciji, je v postopku razprave o 
večjem poudarku lokalnemu nivoju oblasti. Vse politične stranke 
so zainteresirane za ukrepe, še posebej pravne narave, s katerimi 
bi dosegli večji pomen lokalne samouprave. Ti ukrepi naj bi dali 
med drugim večjo možnost občinskim svetom za izvajanje nalog 
z razširitvijo njihovih pristojnosti in ojačitvijo njegovih predstavnikov 
v različnih telesih; občinskim organom se da večja pravna varnost 
pred posegi države ali avtonomnih pokrajin. Glede na to imajo 
občinski sveti možnost direktne pritožbe na ustavno sodišče 
zoper zakone, ki naj bi bili v nasprotju s principi lokalne 
samouprave; izboljšati je potrebno vzvode za uveljavljanje vpliva 
na vodenje (povečanje odgovornosti izvršilnih organov in večja 
nadzorstvena funkcija občinskega sveta). Lokalne oblasti niso 
najbolje uveljavile ukrepov za promocijo državljanske participacije. 
Skupnosti, ki predstavljajo občane, tožijo, da jemljejo lokalne oblasti 
participacijo kot "nujno zlo" oziroma "uslugo" z njihove strani, ne 
pa kot pravico prebivalcev, in da imajo posledično njihovi akti 
nalogo zadrževati iniciativo prebivalcev, namesto da bi jim dali 

možnost razvoja. V glavnem je participacija zmanjšana na dajanje 
informacij, pogosto neprimernih in pomanjkljivih. 

Svet Evrope je državam članicam preko dela in usmeritev Vodilnega 
odbora za lokalno in regionalno demokracijo (CDLR) priporočil, 
naj pri ureditvah lokalne samouprave upoštevajo tudi interes 
prebivalcev ožjih skupnosti znotraj temeljnih samoupravnih 
skupnosti, da institucionalno sodelujejo pri upravljanju lokalnih 
javnih zadev. V skladu s tem izhodiščem je vrsta novejših ureditev 
vzpostavila ožje dele občin (Švedska, Francija), ponekod pa so 
institucionalne oblike sodelovanja prebivalcev pri upravljanju na 
ožjih območjih bodisi interesnega ali splošnega značaja znane že 
od prej (Nizozemska, nekatere dežele ZRN - Bavarska, Avstrija). 
Avstrijsko pravo pozna srenje, soseske (Ortschaften) in mestne 
okraje (Stadtsbezirke). Soseske nimajo pristojnost odločati o javnih 
zadevah lokalnega pomena, temveč so oblika notranje upravne 
organiziranosti občine oziroma upravni okoliši. Nimajo lastnih 
voljenih organov, temveč predstojnika, ki ga imenuje občinski 
svet. Mestne občine so razdeljene na mestne četrti s pravnim 
položajem sosesk. Izjema je le Dunaj, katerega 23 mestnih okrajev 
ima voljen predstavniški organ in predstojnika, ki ga izvoli ta or- 
gan. Naloge teh okrajev določa mestni svet. Nemška ureditev 
pozna kot ožje dele občin skupnosti (Ortschaft). Njihova organa 
sta neposredno voljen svet in predstojnik. Ustanovitev teh 
skupnosti je stvar diskrecije občinskega sveta. Skupnost ni 
pravna oseba javnega prava. Je organizacijski del občine, ki iz 
nje ni pravno izločen. Ustanovi se zaradi dekoncentracije izvajanja 
občinskih nalog. Z njegovo ustanovitvijo se zagotavlja 
približevanje uprave prebivalcem. Skupnosti imajo glede zadev, 
ki se nanašajo nanje, tudi pravico dajati občinskemu svetu mnenja 
in predloge. Mestne občine, ki niso vključene v okraje (Kreisfreie 
Stadte) so razdeljene na mestne četrti. Člane sveta v mestne 
četrti imenuje mestni svet, njihova vloga pa je zgolj posvetovalna. 

6.3 Odnos med predstavniškim organom in izvršilnim 
organom 

Rezultat primerjalno pravne analize ureditev lokalne samouprave 
v evropskih državah je ugotovitev, da so razmerja med organi 
lokalne samouprave v različnih državah zelo različno urejena. V 
vseh ureditvah lokalne samouprave imajo poleg predstavniškega 
organa še izvršilne organe ali izvršilni organ predstavniškega 
organa. Takšni organi so komiteji v britanski in skandinavskih 
ureditvah, župan, ki ga poznajo ureditve, ki so se zgledovale po 
francoski ureditvi lokalne samouprave ter magistrat, ki je kolektivni 
izvršilni organ v nekaterih nemških deželah. Ponekod popolnoma 
prevladuje vpliv predstavniškega organa na izvajanje lokalne 
uprave (britanska in skandinavske ureditve), drugod prevladuje 
vpliv magistrata ali pa župana (francoska ureditev in ureditev v 
nekaterih nemških zveznih deželah), ponekod pa je vendarle 
vzpostavljeno primerno ravnotežje (Italija, Avstrija, Španija). 

Svet lokalne skupnosti voli župana oziroma načelnika občinske 
uprave v Franciji in v nekaterih deželah Nemčije in Avstrije. Župan 
je glede na način izvolitve hkrati tudi član sveta in mu predseduje. 
V nekaterih zveznih deželah Nemčije in Avstrije pa so župani 
izvoljeni neposredno. Župan je član sveta po položaju v nekaterih 
nemških zveznih deželah (Bavarska, Baden-VVurtenberg) in v 
vseh avstrijskih deželah z neposrednimi volitvami. Članstvo 
župana v svetu samoupravne lokalne skupnosti je v primerjanih 
ureditvah torej pravilo celo, če ni voljen kot član sveta, temveč 
neposredno. 

V sistemu lokalne samouprave v Veliki Britaniji je ohranjen 
prevladujoč vpliv predstavniškega organa. V najmanjših lokalnih 
skupnostih - župnijah celo ni predstavniškega organa, temveč 
župnijski zbor, ki ga sestavljajo vsi volivci v župniji. Predstavniški 
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organ drugih lokalnih skupnosti (district, county) je svet, ki ga 
volijo volivci v lokalni skupnosti za mandatno dobo treh let. Sistem 
ne pozna ožjega kolektivnega izvršilnega organa splošne 
pristojnosti, temveč cel sistem odborov, v katerih se dejansko 
odloča, pa tudi izvršuje odločitve. Dejanska moč odločanja o 
lokalnih zadevah je v tem sistemu prenesena na odbore oziroma 
na nosilce predsedniških funkcij odborov. 

V nemških zveznih deželah, v katerih so bili odbori uvedeni po 
angleškem vzoru, je šel razvoj v različne smeri. V nekaterih 
(Severno Porenje - Vestfalija in Spodnja Saška) je ostal položaj 
predsednika sveta enako nepomemben, okrepil pa se je vpliv 
upravnega odbora ali glavnega odbora, ki po magistratnem 
modelu usmerja in nadzoruje delo lokalne uprave ter občinskega 
direktorja, ki je dejanski šef lokalne uprave. V drugih zveznih 
deželah (Bavarska, Baden-Wurtenberg) volijo župana volivci 
neposredno in je član sveta po položaju. Župan predseduje svetu 
in je šef uprave, prav tako pa je tudi državni funkcionar, ko 
samoupravna lokalna skupnost opravlja državne naloge, ki so ji 
prenesene v opravljanje. 

Francoskega župana izvoli občinski svet. Za župana je po 
nenapisanih pravilih izvoljen prvi kandidat na listi, ki je zmagala na 
volitvah za občinski svet. Svet izvoli tudi županove pomočnike 
(od enega do dvanajst), ki nimajo samostojnih pooblastil, temveč 
opravljajo tista županova pooblastila, ki jih ta nanje prenese. Župan 
je izvršilni organ občinskega sveta in je odgovoren za pripravo 
predlogov odločitev občinskega sveta ter za njihovo izvrševanje. 
Župan je glede na način izvolitve hkrati tudi član sveta in mu 
predseduje. Župan je šef občinske uprave, imenuje uslužbence, 
podpisuje vse akte uprave, predstavlja občino, jo zastopa kot 
pravno osebo. Župan izdaja policijske odredbe splošnega značaja, 
je osebno odbovoren za zagotovitev reda in miru ter varnosti. 
Poleg tega je francoski župan državni funkcionar in je odgovoren 
za izvajanje nalog, ki jih občina oziroma občinska uprava opravlja 
za državo (matična služba, nabor za vojsko), overja podpise in 
izdaja različna potrdila ter je šef kriminalne policije v občini. Če 
povzamemo, je francoski župan izvršilni organ občinskega sveta, 
samostojni organ občine in državni funkcionar v občini. 

6.5 Volilna pravica tuicev 

V skladu z direktivo 94/80/EC so države članice Evropske unije 
dolžne zagotoviti državljanom EU volilno pravico za lokalne volitve 
na območju države, v kateri prebivajo.Na podlagi direktive so 
državljani držav članic EU, ki niso državljani ZR Nemčije, volilno 
pravico na lokalnih volitvah v Nemških zveznih deželah prvič 
uresničili leta 1996, prav tako v Veliki Britaniji. Francija jim je to 
omogočila leta 2001 .Večina držav članic Evropske Unije pa daje 
volilno pravico na lokalnih volitvah vsem tujcem, ki z zakonom 
določen čas prebivajo v državi. Tako široko uveljavljajo načelo 
enakosti in nediskriminaclje med svojimi državljani in tujci, na 
katerem temelji člen 8b Pogodbe o ustanovitvi Evropske Unije, 
katerega cilj je zagotavljanje pravice do prostega gibanja in 
svobodne prebivanja. Tako so tujci v Nemčiji avtomatično vpisani 
v splošne volilne imenike za lokalne volitve. V Veliki Britaniji in 
Avstriji pa se morajo priglasiti za vpis. V državah članicah, v 
katerih tujce avtomatično vpišejo v volilne imenike (Nemčija, 
Nizozemska, Finska, Švedska), ne spremljajo njihove dejanske 
udeležbe na lokalnih volitvah. V državah članicah, ki zahtevajo 
registracijo (Belgija, Grčija, Španija, Irska, Italija, Luxemburg, 
Avstrija, Portugalska in Velika Britanija), pa ugotavljajo, da je 
udeležba tujcev na lokalnih volitvah sorazmerno nizka (aktivna in 
pasivna). 

6.6 Uveljavljanje politične odgovornosti organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti 

Politična odgovornost voljenih občinskih funkcionarjev ima 
primerjalno pravno gledano različne oblike. Brez dvoma je 
najpomembnejša njihova odgovornost prebivalcem oziroma 
volivcem. V zvezi s to vrsto odgovornosti poznajo v evropskih 
ureditvah lokalne samouprave referendumske oblike odpoklica 
ali nezaupnice vsem organom samoupravne lokalne skupnosti. 
Odpoklic z referendumom je zrcalna slika volitev, nezaupnica pa 
je lahko z zakonom predvidena posledica zavrnitve politike, 
programa ali druge odločitve organov samoupravne lokalne 
skupnosti z odločanjem volivcev na referendumu. Druga vrsta 
odgovornosti je odgovornost izvršilnega organa predstavniškemu 
organu. Ta vrsta odgovornosti je uveljavljena v ureditvah, v katerih 
predstavniški organ podeli izvršilnemu organu mandat, torej v 
primerih posrednih volitev kolektivnih ali individualnih izvršilnih 
organov, kjer odnosi med obema organoma temeljijo na zaupanju 
med svetom in izvršilnim organom, ki je izbran, da implementira 
politiko sveta. Če se "relationship of confidence" poruši, je mogoče 
glasovanje o zaupnici, ki ima lahko za posledico prenehanje man- 
data izvršilnega organa. Politična odgovornost nadzornim 
državnim organom je tretja oblika politične odgovornosti, ki se v 
nekaterih primerih razteza tudi na ukrepe, katerih posledica je 
suspenz ali trajno predčasno prenehanje mandata. Razlogi, ki 
nadzornim organom omogočajo tako ukrepanje, so v različnih 
ureditvah različni, pretežno pa gre za jasne primere nesposobnosti 
ali nezmožnosti opravljanja funkcije. Četrta oblika politične 
odgovornosti je odgovornost voljenih lokalnih funkcionarjev 
njihovim političnim strankam. Vendar ta odgovornost nikjer, v 
nobeni ureditvi, tudi tam, kjer volivci volijo lokalne funkcionarje na 
zaprtih listah, ni z zakonom pravno urejena. 

V avstrijskih zveznih deželah veljajo različne ureditve lokalne 
samouprave, vendar je vsem skupno, da je župan bodisi, da je 
voljen neposredno ali posredno, član občinskega sveta. Zato 
ureditve avstrijskih zveznih dežel poznajo politično odgovornost 
župana občinskemu svetu in sicer v obliki nezaupnice, ki jo svet 
sprejme na predlog najmanj ene tretjine svojih članov. Z razglasitvijo 
oziroma izročitvijo nezaupnice županu preneha mandat župana, 
lahko pa, če želi, ostane član sveta. Enako je lahko izrečena 
nezaupnica članu izvršilnega odbora (v mestnih občinah senata) 
le, da mora predlog nezaupnice podati dve tretjini članov sveta iz 
vrst stranke, ki je tega člana senata predlagala. Predlog se vroči 
županu, ki ga vroči članu senata in s tem je njegov odpoklic 
opravljen. Članstvo v svetu pa ostane. Sistem lokalne uprave v 
Veliki Britaniji se razlikuje od sistemov drugih evropskih držav. 
Tako ta ureditev ne pozna odpoklica ali razrešitve izvršilnega 
organa (če kot take označujemo odbore) temveč je neodobravanje 
mogoče izraziti samo ob ponovnih volitvah. V Nemčiji je tudi 
tovrstna ureditev različna po zveznih deželah. Pomembno je tudi 
to, da so v vrsti nemških zveznih dežel župani, čeprav so 
neposredno voljeni, v času svojega mandata tudi državni 
funkcionarji (značilnost nemške ureditve je tende^-a k enotirnosti 
upravnega sistema), prav tako so pomočniki županov, ki jih izvolijo 
sveti, v času svojega mandata državni funkcionarji. Glede na 
takšno ureditev, svet samoupravne lokalne skupnosti ne more 
suspendirati odločitve župana, ki jo ta sprejme v okviru svojih 
pristojnosti, lahko pa svet glasuje o nezaupnici, kar pa odločitve 
ne spremeni. Postopek razrešitve z referendumom pa lahko 
predlagajo prebivalci lokalne skupnosti (npr. v zvezni deželi 
Brabdenburg več kot 10 odstotkov volivcev) ali dve tretjini članov 
sveta samoupravne lokalne skupnosti (Nord Rhein-Westfalien). 
Župan je razrešen, če na referendumu za razrešitev glasuje 
večina volivcev, ki so glasovali in je ta večina večja od 25% 
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volilnih upravičencev. V Franciji volivci ali občinski svet ne morejo 
razrešiti župana, lahko pa svet "zamrzne" njegovo delovanje, če 
ne sprejme proračuna. Svet lahko tudi kritizira župana pri nadzorni 
oblasti. 

6.7 Odgovornost za opravljanje prenesenih nalog 

Prenos državnih nalog v opravljanje občinam in v nemških zveznih 
deželah okrajem je značilnost lokalne samouprave v Avstriji in 
Nemčiji. Za obe državi pa je značilno, da imajo tudi voljeni lokalni 
funkcionarji zaradi zagotavljanje opravljanja teh nalog položaj 
državnih funkcionarjev ali uslužbencev. V avstrijskih zveznih 
deželah lahko deželna vlada tudi odstavi župana (ali člana senata), 
če namerno, ali iz hude malomarnosti krši zakon ali drug predpis, 
s katerim so urejene zadeve iz prenesenega delokroga občine 
(naloge iz državne pristojnosti). Odstavitev pa ne vpliva na članstvo 
v svetu.V nemških zveznih deželah Baden-VVurttenberg in 
Bavarski svet ne more odpoklicati župana, razreši ga lahko samo 
upravno sodišče, ki mu lahko izreče tudi druge disciplinske ukrepe 
(za župane velja posebna disciplinska zakonodaja, ukrepi so 
opomin, znižanje plače, znižanje plače in ugodnosti ob upokojitvi 
in razrešitev). Francoski minister za notranje zadeve ali prefekt 
lahko župana v primeru večjih nepravilnosti pri izvrševanju 
državnih nalog suspendira za največ tri mesece. V skrajnem 
primeru pa ga lahko predsednik republike odpokliče. Vsi disciplinski 
ukrepi državnih organov zoper župana so pod nadzorom 
upravnega sodstva. 

6.8 Odgovornost za škodo 

Voljeni lokalni funkcionarji niso samo politično odgovorni, temveč 
poznajo vse ureditve tudi druge vrste njihove odgovornosti, ki se 
nanašajo konkretno na opravljanje njihove funkcije. Civilna 
odgovornost je odgovornost za škodo povzročeno (pri opravljanju 
funkcije) posamezniku, pravni osebi ali lokalni skupnosti sami. 
Gre za odgovornost za škodo, ki jo posamezni voljeni lokalni 
funkcionar ali organ samoupravne lokalne skupnosti povzroči z 
nezakonito odločitvijo ali dejanjem, ki je v nasprotju z zakonom. 
Odškodninska odgovornost posameznih lokalnih funkcionarjev 
v pretežnem delu evropskih ureditev temelji na krivdni 
odgovornosti, ki pomeni, da je odločitev sprejeta ali dejanje, ki je 
povzročilo nastanek škode, opravljeno namenoma ali iz velike 
malomarnosti. V nasprotju s tem pa je odškodninska odgovornost 
samoupravne lokalne skupnosti za neupravičeno povzročeno 
škodo vedno urejena kot objektivna odgovornost, s ciljem da 
posameznik ali pravna oseba lahko čimprej in v polni meri 
odškodnino terja od subjekta, ki jo je sposoben plačati. V nekaterih 
državah (Italija, Slovaška in Španija) je pravica do povrnitve tako 
povzročene škode garantirana z ustavo, v večini primerov pa je 
pravica izpeljana iz prav tako ustavne pravice državljanov do 
sodnega varstva zoper odločitve državnih organov, s katerimi so 
prizadete njihove pravice in pravne koristi. Samoupravna lokalna 
skupnost, ki ne oziraje se na krivdo odgovarja za neupravičeno 
škodo, ki so jo povzročili njeni organi in znotraj njih njeni 
funkcionarji, ima lahko zoper njih različna pravna sredstva. 
Ureditev pa je v različnih državah različna. V Avstriji je neposredna 
odgovornost posameznega lokalnega funkcionarja za škodo 
povzročeno pri opravljanju funkcije mogoča le v primeru, da gre 
za kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. V Franciji so oblasti 
na vseh nivojih (občinskem, departmajskem, regionalnem in 
državnem) odgovorne za škodo, povzročeno po krivdi voljenih 
funkcionarjev, vendar je mogoče odškodnino terjati tudi 
neposredno od posameznika. V zadnjem času se sodišča pri 
svojih odločitvah nagibajo na stran objektivne odgovornosti oblasti 
in njihove možnosti povračilnih zahtevkov. V Nemčiji samoupravne 
lokalne skupnosti odgovarjajo za tretji osebi povzročeno škodo 

neposredno, imajo pa zoper povzročitelja povračilni zahtevek, 
če gre za veliko malomarnost pri opravljanju dolžnosti ali naklep. 
Povračilna tožba je odvisna od deželne ureditve in je pogosto 
odvisna tudi od načina izvolitve lokalnega funkcionarja 
(neposredno ali posredno izvoljen). Tudi v Španiji so voljeni 
predstavniki osebno odgovorni za svoje odločitve tudi, če so 
člani kolegijskih teles. Zakon pravi "člani, ki so glasovali za odločitev 
samoupravne lokalne skupnosti, so za odločitev odgovorni". V 
skladu s postopkom je predpisano, da se povrnitev odškodnine 
zahteva od samoupravne lokalne skupnosti, ta pa ima zoper 
posameznika ali člane organa, ki je s svojo odločitvijo povzročil 
škodo, povračilni zahtevek. Na Švedskem pa je neposredna civilna 
odgovornost voljenih predstavnikov izključena, čeprav so tudi 
kolegijski organi odgovorni za napačne odločitve in dejanja, vendar 
pa za škodo, ki jo tako povzročijo, odgovarja samoupravna lokalna 
skupnost. 

Finančna odgovornost za zakonito in namensko porabo javnih 
sredstev je odgovornost do davkoplačevalcev in same 
samoupravne lokalne skupnosti. Povzročitev škode z 
neupravičeno, nepravilno, nenamensko in nezakonito porabo 
javnih sredstev je v večini ureditev povezana z dolžnostjo 
povrnitve škode. V Veliki Britaniji so lokalni voljeni predstavniki 
osebno odgovorni za nezakonite izdatke, ki so jih s svojimi 
odločitvami povzročili. Zakon omogoča zoper njih upravne in 
sodne ukrepe in sicer povračilo škode, suspenz in v primeru 
ponovitve odločitve ali kaznivega dejanja celo prepoved 
opravljanja kakršnekoli javne funkcije. V skladu z zakonom iz leta 
1993 so tudi francoski lokalni voljeni funkcionarji lahko odgovorni 
za napačno ravnanje z javnimi financami, nespoštovanje sodnih 
odločitev v zvezi z javnimi sredstvi ter za dajanje ugodnosti tretjim 
osebam (gre pretežno za postopke javnih naročil), čeprav je 
siceršnja javna poraba v Franciji v rokah zakladnikov, ki so državni 
uslužbenci (uslužbenci ministrstva za finance) in kljub temu 
osebno, z vsem svojim premoženjem, odgovorni za namensko 
in zakonito ravnanje z javnimi sredstvi. Nemška ureditev je 
drugačna in se sicer deloma razlikuje po zveznih deželah, na 
splošno gledano pa uveljavlja odgovornost posameznih voljenih 
lokalnih funkcionarjev (ne glede na način izvolitve) za nezakonite 
ali neupravičene izdatke javnih sredstev, če so jih povzročili hote 
ali iz velike malomarnosti. 

6.9 Medsebojna nezdružljivost funkcij 

6.9.1 Medsebojna nezdružljivost javnih funkcij 

Svet Evrope je med drugimi temeljnimi principi o statusu in delovnih 
pogojih lokalnih voljenih funkcionarjev državam članicam priporočil 
naj kot temeljne kriterije za določanje medsebojne nezdružljivosti 
voljenih funkcij opredelijo morebitne potencialne konflikte interesov 
v pretežnem delu pooblastil, ki se izvršujejo v okviru posamezne 
voljene funkcije. Poudarjeno je, da se večina pravnih teoretikov 
ustavnega prava v evropskih državah zaveda nezdružljivosti 
hkratnega opravljanja funkcij v zakonodajnem telesu in v organih 
lokalnih skupnosti, predvsem tistih, ki so povezana z izvrševanjem 
odločitev predstavniških teles lokalnih skupnosti. V temeljnih 
principih je poudarjeno, da je upravičeno nezdružljiva udeležba v 
izvršilnih organih lokalnih skupnostih in v nadzornih državnih 
organih, vsaj kar se tiče državnih funkcionarjev in visokih 
uradnikov. Nezdružljivost je upravičena tudi takrat, kadar se v 
okviru ene funkcije lahko izvršujejo pooblastila, ki imajo odločujoč 
vpliv na pravice in pravne koristi lokalne skupnosti (sodni 
funkcionarji). Za Svet Evrope tudi ni zaželeno opravljanje več kot 
dveh funkcij na različnih nivojih lokalne samouprave in od dveh 
funkcij več kot ene izvršilne funkcije. 
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2 vprašanjem opravljanja večjega števila javnih funkcij je povezano 
tudi vprašanje združljivosti funkcij lokalnih voljenih funkcionarjev 
z opravljanjem nekaterih drugih dejavnosti. V nekaterih državah 
je določeno, da policijski funkcionarji in vojaški častniki ne morejo 
opravljati funkcij lokalnih voljenih funkcionarjev. Ponekod teh funkcij 
ne morejo opravljati duhovniki, ki so plačani s strani države. 
Številne države prepovedujejo opravljanje takih funkcij ministrom 
in drugim članom vlade, najvišjim državnim uradnikom in 
predstojnikom državnih organov na lokalnem nivoju (prefektom, 
guvernerjem). Enako velja za nekatere sodnike in visoke pravne 
uradnike v upravi. Posebej pa to velja za tiste sodnike in uradnike, 
ki opravljajo naloge v zvezi s pooblastili nadzornih organov nad 
lokalno samoupravo. Tudi nezdružljivost z opravljanjem nekaterih 
drugih dejavnosti temelji ali na odnosu nadzornega organa in 
nadzorovanega organa, razmerjih, ki temeljijo na zaupanju 
(mandatna razmerja) ali pa na načelu, da voljeni funkcionar z 
odločanjem ali izvrševanjem odločitev ne sme imeti možnosti 
sebi ali komu drugemu pridobivati premoženjske koristi. 

Omejitve hkratnega opravljanja večjega števila voljenih funkcij 
pozna večina pravnih ureditev evropskih držav. Temeljno 
izhodišče za določanje nezdružljivih funkcij je preprečitev 
navzkrižja interesov posameznika in vpliv tega konflikta na 
njegovo ravnanje, predvsem na zakonito izvrševanje javnih 
pooblastil, ki so mu zaupana. Tako so na primer povsod določeni 
različni pogoji za voljene funkcionarje, ki opravljajo izvršilne funkcije 
ali posebne naloge. V tem smislu so določeni posebni pogoji za 
župane, člane kolektivnih izvršilnih organov, ponekod predsednike 
svetov, pa tudi vodje svetniških skupin. Poklicno opravljanje 
funkcije je razlog za ostrejše pogoje glede združljivosti opravljanja 
več voljenih funkcij hkrati. V večini ureditev velja prepoved 
opravljanja dveh takšnih funkcij istočasno (full time term - za poln 
delovni čas). 

Vprašanja medsebojne nezdružljivosti opravljanja 
najpomembnejših državnih funkcij, med njimi najpogosteje funkcije 
poslanca z funkcijami v lokalni samoupravi (na temeljnem nivoju 
in na nivoju širših lokalnih skupnosti ter regij), so predmet 
strokovnih in političnih razprav v prav vseh državah članicah 
Sveta Evrope. Ureditve pa so zelo različne in se hitro spreminjajo. 
V Avstriji na primer posameznik ne more hkrati opravljati več 
funkcij v izvršilnih organih, župan večje občine pa ne more biti 
poslanec zveznega ali deželnega parlamenta. V Italiji so omejeni 
župani velikih mest z več kot 15 tisoč prebivalci, ki ne morejo 
istočasno opravljati nobene druge voljene funkcije, tudi poslanske 
ne. V Nemčiji župan ne more biti poslanec zveznega ali deželnega 
parlamenta. Nemško zvezno ustavno sodišče je pri obravnavi 
nezdružljivosti poslancev in glavarjev oziroma županov ugotovilo, 
da ti v delu, ki se nanaša na prenesene naloge, opravljajo naloge 
državnih uradnikov, zato ne morejo hkrati opravljati funkcije 
poslanca. Na Irskem je bila doslej omejitev predpisana samo za 
ministre, ki ne morejo hkrati opravljati voljene funkcije v lokalni 
skupnosti. V obravnavi pa je predlog uveljavitve nove ureditve, v 
skladu s katero je nezdružljivo hkratno opravljanje poslanske 
funkcije s funkcijo v lokalni samoupravi. Nezdružljivost med 
poslancem in županom pozna tudi Grčija. Grška ustava omejuje 
županu možnosti hkratnega opravljanja več voljenih funkcij. 

6.9.2 Nezdružljivost opravljanja javnih funkcij s 
pridobitno dejavnostjo 

Svet Evrope v posebni študiji ugotavlja, da so sicer ureditve na 
tem področju različne, da pa izhajajo vse iz načela, da morajo 
voljeni funkcionarji in posebej tisti, ki opravljajo izvršilne funkcije v 
lokalni samoupravi, pred začetkom mandata in ves čas njegovega 
trajanja, pa tudi po izteku, sami skrbeti za to, da je predstavniški 
organ in javnost obveščena o njihovih aktivnostih, povezanih s 
pridobitnimi dejavnostmi, njihovem premoženju in interesih v 

gospodarskih družbah. Nekatere ureditve funkcionarju 
prepovedujejo sodelovanje pri odločanju o zadevah, ki se tičejo 
gospodarskih družb, v katerih ima interese kot posameznik. Kot 
njegovi se štejejo tudi interesi družinskih članov in krvnih 
sorodnikov (do določenega kolena). V večini sistemov je določeno, 
da odvetniki, zastopniki in agenti ne smejo opravljati dela za lokalno 
skupnost, v kateri so funkcionarji. 

V povezavi z nezdružljivostjo opravljanja javnih funkcij in načelno 
prepovedjo pridobivanja premoženjskih koristi na podlagi teh 
funkcij, so tudi ureditve, ki prepovedujejo voljenim lokalnim 
funkcionarjem sodelovanje pri odločanju o zadevah, v katerih 
imajo neposredne premoženjske interese kot lastniki oziroma 
člani družine ali krvni sorodniki lastnika, kot odvetniki, zastopniki, 
računovodje in agenti. Ureditve večinoma zavezujejo voljene 
lokalne funkcionarje, da sami najavijo obstoj svojega interesa. 
Najava praviloma ne pomeni neposredne izločitve, temveč o 
izločitvi oziroma prepovedi sodelovanja pri odločanju ali 
izvrševanju odločitev odloči predstavniški organ lokalne skupnosti. 
Če se kasneje ugotovi, da je posamezni funkcionar imel interes, 
pa je kljub temu sodeloval pri odločitvi, je odločitev v skladu z 
večino pravnih ureditev nezakonita (kar ugotovi sodišče). 

6.10 Nadzor zakonitosti in ukrepi nadzornih oblasti 

6.10.1 Nadzor nad akti 

Francoski Zakon o pravicah in svoboščinah občin, departmajev 
in regij, sprejet leta 1982, je postavil nova pravila nadzora pristojnih 
oblasti. Splošni akti lokalnih oblasti so podvrženi nadzoru, ki se 
opravlja ex posto tacto, torej potem, ko so akti stopili v veljavo in 
se nanašajo samo na področje njihove zakonitosti. Nadzor 
opravlja predstavnik centralne oblasti, to je prefekt, za departmaje 
in regije, in po potrebi tudi upravno sodišče, ki je edino pristojno 
za razveljavitev aktov lokalnih oblasti. Nadzor, ki ga opravi prefekt, 
se nanaša izključno na zakonitost akta, pri čemer se zakonitost 
presodi v vsakem pogledu, tako zunanjem (pristojnost 
predlagatelja akta, skladnost z postopkovnimi pravili) kot 
notranjem (kršitev zakona). Če v praksi prefekt ugotovi, da je akt 
nezakonit, zaprosi lokalno oblast da ga ponovno obravnava. 
Lokalna oblast lahko ugotovi dvoje: daje akt nezakonit, ga popravi 
ali umakne, ali pa da je sum o nezakonitosti brez pravne podlage 
ter potrdi sprejeti akt. V tem primeru je naloga organa, pristojnega 
za nadzor, da zadevo predloži v presojo upravnemu sodišču, in 
sicer v roku dveh mesecev. Prefekt kot nadzorstveni organ mora 
o svoji obrazloženi odločitvi nemudoma obvestiti občinski organ. 

Pri državnem nadzoru v Nemčiji razlikujejo dve vrsti nadzora: a 
priori in a posteriori nadzor. A priori (ali preventivni) nadzor se 
uporablja v primeru, ko akti lokalnih oblasti še niso postali 
pravnomočni. Najpogostejša oblika preventivnega nadzora je 
"predhodna potrditev": nekatere odločitve občinskega sveta 
potrebujejo potrditev nadzornega organa (npr. načrt uporabe 
stavbnega zemljišča ali prenos javnega dobra na tretjo osebo). V 
tem primeru nadzorni organ le ugotovi, ali je odločitev občinskega 
sveta v skladu z zakonom, hkrati pa ima možnost zaščititi svoje 
interese v nadzorstvenem postopku: to je primer, ko je pristojnost 
deljena med občino in državo. A posteriori nadzor pride v poštev 
po uveljavitvi akta in se ga opravi ex officio (po uradni dolžnosti) 
ali na zahtevo zainteresirane stranke (občana) v pravdnem 
postopku, ali na priporočilo revizorja. Nadzorstveni organi izdajajo 
opozorila, direktive in odločitve v imenu občine. Lokalne oblasti 
se lahko pritožijo na ugotovitve nadzorstvenega organa pri organu 
višjega ranga (minister za notranje zadeve) z namenom, da se 
odločitev preizkusi. Nadzorstvenim organom je dovoljeno uporabiti 
prisilna sredstva le v izjemnih primerih, truditi se morajo, da 
prepričajo organe lokalnih oblasti k popravku akta. Prepovedano 
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jim je celo, da bi prevzeli odločitev namesto občin, zakon omenja 
neprimernost nadzorstvenih organov za "intervencije". Nadzor 
strogo upošteva načelo subsidiamosti, zakon daje napotke, da 
se nadzor opravlja v smislu "naklonjenosti občinam". 

Številne državne oblasti na Švedskem nadzorujejo delokrog 
lokalnih oblasti. Njihova moč je različna: nekatere lahko zahtevajo 
popravke ali celo naložijo globo, druge le uporabijo možnost, da 
obvestijo vlado o eventuelni nezakonitosti, tretje pa spet lahko 
uporabijo sodno pot.Oblike in možnosti nadzora lokalnih oblasti 
so določene s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. Omeniti 
moramo, da ima vlada v nekaterih primerih in pod določenimi 
pogoji možnost razglasiti odločitve občinskih oblasti za nične. 
Upravni nadzor izvajajo: parlamentarni ombudsman, minister za 
pravosodje, okrajno ministrstvo za upravo, nacionalna agencija 
za šolstvo, ministrstvo za zdravje in blaginjo. Ombudsman je 
pristojen za ugotovitev, ali akti lokalnih oblasti (tako članov 
občinskih svetov kot zaposlenih) kršijo pravice in svoboščine. 
Nadzor se lahko opravlja po uradni dolžnosti ali na zahtevo. Akt, 
ki ga ombudsman izda, je ugotovitev ali priporočilo, in se mnogokrat 
navaja kot pravna praksa. Akt ima le opozorilni značaj, zato zoper 
njega ni pravnih sredstev. Podobno vlogo ima minister za 
pravosodje, ki v postopku nadzora preverja svobodo tiska in 
svobodo govora. Njegove ugotovitve so prav tako le deklaratorne 
narave. Okrajno ministrstvo za upravo opravlja predvsem 
inšpekcijski nadzor po uradni dolžnosti. Sodelovanje ministrstva 
z občinami je stalno, z namenom izboljšave uprave. Nacionalna 
inšpekcija za šolstvo nadzira uresničevanje šolskega sistema v 
občinah, predpisanega z zveznimi zakoni. Ob nadzoru izdaja 
priporočila, nima pa pravice naložiti občinam določena dejanja. 
Podobno vlogo ima ministrstvo za zdravje in blaginjo. Večina aktov, 
sprejetih na občinskem nivoju, je podvrženih sodnemu nadzoru. 
Obseg tega nadzora določa zakon o lokalni upravi. Ukrepi sodišča 
so lahko različni glede na obseg ugotovitev: odločitev lahko 
nadomesti občinski akt, ali pa da napotilo za njegovo popravo. 
Občinski in okrajni sveti imajo pravico ugovorov zoper odločitev 
sodišča. 

6.10.2 Nadzor nad spoštovanjem predpisov o javnih 
financah 

V Veliki Britaniji podpirajo občinski svet pri izvajanju nadzorne 
funkcije državni revizorji, ki vsako leto opravijo revizijo zaključnega 
računa. V Angliji in VVallesu je z zakonom zahtevana revizija 
zaključnega računa in vključitev pogodbenega (zunanjega) 
revizorja. V Veliki Britaniji, ki sicer dovoljuje imenovanje zunanjih 
neizvoljenih članov v občinske odbore, so člani finančnih odborov 
oziroma komisij imenovani izmed članov sveta. V majhnih občinah, 
kjer je zahteva za revizijo zaključnega računa preveliko finančno 
breme, so se oblikovale vmesne rešitve. S posebnimi zahtevami 
do finančnih odborov občin (strokovna usposobljenost članov in 
določeni standardi revidiranja zaključnega računa občine) je 
doseženo, da ta odbor opravlja to strokovno funkcijo. 

Nadzor izvajanja proračuna lokalnih oblasti v Franciji izvaja prefekt 
v sodelovanju z regionalnim revizijskim uradom. Njegova naloga 
je zagotoviti spoštovanje pravil o dobrem poslovanju. Nadzor 
proračuna, za razliko od običajnega nadzora, lahko pripelje do 
spremembe akta, v tem primeru odloka o proračunu, rebalansa 
proračuna ali drugih odločitev. 
Po zakonu iz leta 1982 zadeva proračunski nadzor štiri področja: 
- datum izglasovanja proračuna in njegove objave, 
- dejanska uravnoteženost proračuna, 

vpise in nakazila proračunskih izdatkov, 
- saldo računa. 

V Nemčiji izvaja nadzor občinskega proračuna občinski svet ali 
občinski nadzorni odbor. Nadzorni odbor je obvezen v občinah s 
preko 5000 prebivalcev in je edini občinski organ, ki ga ne vodi 
župan ali njegov predstavnik. V občinah in mestih z več kot 20000 
prebivalci je obvezna ustanovitev revizijskega urada, ki ima 
svetovalno vlogo za nadzorni odbor. Revizijski urad je del občinske 
uprave, katerega naloga je stalni nadzor prihodkov in odhodkov 
občinskega proračuna. Naloge in način dela nadzornega odbora 
so zapisani v zakonu o lokalni samoupravi ter v občinskih statutih. 
Samostojnost revizijskega urada je zagotovljena na več načinov: 
direktor in njegov namestnik sta javna uslužbenca, s posebnim 
statusom, kot ga predvideva nemška ureditev. Nadzor je pozitiven, 
če občinska uprava spoštuje proračun, redno vodi prihodke in 
izdatke ter se pri tem obnaša skrbno in hitro. Če revizija povzroči 
dvome, mora pristojni oddelek podati ustrezno obrazložitev. 
Revizijsko poročilo mora biti pisno. Višje občinsko nadzorstvo 
pomeni okrepitev občinskega nadzora, ki ne zagotavlja vedno 
kvaliteten, popoln in nepristranski nadzor.Tak nadzor sledi prvemu 
nadzoru, to je občinskemu nadzornemu odboru in nima 
neposrednega vpliva na lokalne oblasti, nima pa tudi moči odločanja. 
Revizorji obvestijo višje oblasti o svojih ugotovitvah, katerih 
pristojnost je poseg v občinske odločitve. Šele po opravljenem 
višjem nadzorstvu ima občinski svet možnost glasovati o oprostitvi 
občinske uprave glede finančne odgovornosti. Poleg rednega 
nadzora ima višji nadzorstveni organ možnost opraviti posebno 
revizijo na zahtevo občine ali organa, pristojnega za upravni 
nadzor. 

V Avstriji (Gradec) je s statutom mesta (ima moč deželnega 
zakona) zahtevana revizija zaključnega računa s strani 
računskega sodišča mesta, ki ima preko odbora za finančni nadzor 
povezavo z mestnim svetom. Položaj vodje računskega sodišča 
je varovan. Revizijskemu uradu občine je z zakonom zagotovljen 
tak položaj, da mu občinski svet lahko zaupa. Sveti imajo praviloma 
posebne finančne odbore ali komisije kot svoja ožja delovna 
telesa. 

Pravna podlaga nadzora na Švedskem je določena v zakonu o 
lokalni upravi, določbe pa so zelo splošne in so povzetek občinskih 
praks. Zakon napotuje, da lahko občinski svet izda podrobnejše 
predpise, ki morajo biti v skladu s splošno veljavnimi predpisi o 
reviziji. Nadzorniki, ki jih imenuje občinski svet z list političnih 
strank, imajo pristojnost podati splošne ugotovitve o finančnem 
poslovanju občine. Tako izvoljeni revizorji tvorijo posebno telo- 
nadzorni odbor - neodvisno od drugih odborov občinskega sveta, 
imajo pa možnost poiskati pomoč drugih strokovnih revizorjev. 
Nadzor je običajno razdeljen na finančni nadzor (ki vsebuje nadzor 
poslovnih knjig) in upravni nadzor (analiza poslovanja). Naloge 
ne vsebujejo le pregled številk temveč tudi učinkovitost. Nadzorni 
odbor preiskuje, ali so bile naloge občine izpeljane pravilno in 
ekonomsko upravičeno, ali so računi pošteni in resnični. Nadzor 
se opravi vsako leto in traja celo leto, z namenom, dobiti pravo 
sliko aktivnosti, računovodstva, učinkovitosti, notranje varnosti 
podatkov z namenom pridobiti čimveč podatkov za poročilo. 
Poročilo vsebuje izjavo, ali revizor predlaga potrditev finančnega 
poslovanja. Letno poročilo lahko vsebuje različne pripombe, 
občinski svet pa se v razpravi odloči, ali jih bo upošteval ali ne. 
Ker revizorji delajo v imenu občinskega sveta, med njimi poteka 
stalni dialog. Nadzorni odbor nima pristojnosti kaznovanja občine 
v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi ali jih prijaviti sodišču. So le 
oblika notranjega nadzora. Končne odločitve sprejema občinski 
svet Rezultat notranjega nadzora ima tako običajno le politične 
posledice. Prav tako ni obveznost občinskega sveta, da bi zaradi 
ugotovljenih nepravilnost obvestili sodno oblast ali druge organe. 
V kolikor občina dokaže, da ugotovljenih nepravilnosti ni, nadzorni 
odbor pravno ne odgovarja, saj nima takšne odgovornosti kot 
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profesionalni revizorji. Občinska uprava nima možnosti ugovora 
zoper ugotovitve nadzornega odbora, na sodišče se lahko obrne 
le v primeru, ali je nadzorni odbor ravnal v skladu s pristojnostmi, 
ki jih daje zakon. 

6.10.3 Ukrepi nadzornih oblasti zoper organe in 
funkcionarje 

Ukrepe zoper lokalne funkcionarje so v italijanski, španski, 
nekaterih zveznih nemških in kantonalnih švicarskih ureditvah, 
utemeljili z nujnostjo vzpostavitve zakonskih mehanizmov za 
zaščito in varovanje normalnega delovanja demokratičnega 
sistema v lokalni samoupravi, ko je ta paraliziran zaradi 
nesporazumov v predstavniškem organu ali med predstavniškim 
in izvršilnim organom.Ti ukrepi se lahko izvedejo v javnem interesu, 
ko nesposobnost organov lokalne samouprave pripelje do popolne 
blokade delovanja, ko se pretrgajo odnosi med javnostjo in organi, 
ali ko volivci nimajo več možnosti demokratičnega upravljanja 
preko izvoljenih organov. Da ne bi bilo arbitrarnosti odločanja o 
razrešitvi oziroma razpustitvi organov lokalne samouprave, so 
za to pristojni najvišji državni organi izvršilne veje oblasti 
(predsednik države, vlada). Ureditve postopkov, s katerimi se 
zagotavlja odgovornost lokalnih funkcionarjev, so v posameznih 
evropskih državah različne. 

V avstrijskih zveznih deželah občinski ali mestni svet lahko 
razpusti deželna vlada, če ta kljub opozorilom vlade ponovno in 
očitno krši zakone. Vlada istočasno razpiše volitve. Deželna vlada 
lahko tudi odstavi župana (ali člana senata), če namerno ali iz 
hude malomarnosti krši zakon ali drug predpis, s katerim so 
urejene zadeve iz prenesenega delokroga občine (naloge iz 
državne pristojnosti). 

V nemških zveznih deželah Baden-Wurttenberg in Bavarski lahko 
župana razreši samo upravno sodišče, ki mu lahko izreče tudi 
druge disciplinske ukrepe (za župane velja posebna disciplinska 
zakonodaja, ukrepi so opomin, omejitev ali odvzem pooblastil - 
suspenz, znižanje plače, znižanje plače in ugodnosti ob upokojitvi 
in razrešitev). 

V Franciji je lahko svet samoupravne lokalne skupnosti razpuščen, 
če pride do blokade njegovega delovanja. Razpustitev opravi 
predsednik republike na predlog prefekta. Minister za notranje 
zadeve ali prefekt lahko župana v primeru večjih nepravilnosti pri 
izvrševanju državnih nalog suspendira za največ tri mesece. V 
skrajnem primeru pa ga lahko predsednik republike odpokliče. 
Vsi disciplinski ukrepi državnih organov zoper župana so pod 
nadzorom upravnega sodstva. 

V Italiji so voljeni lokalni funkcionarji lahko razrešeni zaradi kršenja 
ustave, resnih in ponavljajočih se kršitev zakona ali resnih kršitev 
javnega reda, če ni zagotovljeno normalno delovanje 
predstavniškega organa, če ni izvoljen oziroma ni razglašena 
izvolitev župana v določenem roku po volitvah. Župana odpokliče 
minister za notranje zadeve, občinski ali pokrajinski svet pa lahko 
razpusti predsednik republike na predlog ministra za notranje 
zadeve. Poleg tega je svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
razpuščen, če je njegovo delovanje resno ogroženo, na primer, 
če ne sprejme proračuna v zakonitem roku. 

S. 11 Postopek za spremembo meia <območij) občin in 
za ustanovitev novih občin 

Francoska ureditev pozna spreminjanje območja občine samo 
kot možnost združitve dveh ali več občin v novo občino. Združitev 
proglasi prefekt kot predstavnik vlade na območju departmaja po 
predhodnem soglasju občin. Združitev se lahko izvede tudi z 
odlokom državnega sveta (državni svet je najvišji organ 

upravnega sodstva) po predhodnem mnenju departmajskega 
sveta (generalni svet departmaja, v katerem se občine 
združujejo). Zakon iz leta 1971 je vzpostavil nov način 
združevanja, ki temelji na lokalnem referendumu. Obstojita dva 
načina združevanja občin: 

z združitvijo dveh ali več občin v novo občino 
z združitvijo v zvezo občin, ki omogoča določeno upravno 
samostojnost bivših občin. 

Ne glede na zakonske možnosti v Franciji ni prišlo do združevanja 
občin. Obveljala je navezanost na tradicionalne lokalne skupnosti. 

Že v sami Nizozemski ustavi je določeno, da se province ali 
občine llahko odpravijo in vzpostavijo nove le na podlagi zakona 
sprejetega v parlamentu. Takšni zakoni so Zakon o provincah, 
Zakon o občinah in Zakon lokalne oblasti za reformo meja. Ti 
zakoni vsebujejo določbe, ki se nanašajo na morebitne ponovne 
delitve občin in provinc in določbe za prilagoditev njihovih meja. 
Občine in province se same odločajo za morebitne navedene 
spremembe. Province imajo zelo veliko vlogo tako pri ponovni 
delitvi občin kot pri morebitnih prilagoditvah oz. spremembah 
občinskih meja. One so tiste, ki lahko začnejo postopek ponovne 
razdelitve občin ali pa postopek prilagoditve občinskih meja.V 
primeru ponovne razdelitve občin, morajo province povabiti 
predstavnike občin ter vsakogar, ki želi podati svoje mnenje 
oziroma poglede glede ponovne delitve občin, na konzultacijo. 
Prav tako pa ima pravico tudi izvršilna oblast občine, da 
nameravano spremembo obravnava skupaj z izvršilno oblastjo 
province. Po končanih konzultacijah lahko provinca oblikuje 
osnutek sheme ponovne delitve občin, ki služi kot podlaga 
Ministrstvu za notranje zadeve za predlog zakona, ki ga sprejme 
parlament. Če izvršilna oblast občine meni, da so bili v postopku 
prezrti interesi občine, lahko zahteva od ministra za notranje 
zadeva, da poda glede tega svoje mnenje. Za oblikovanje mnenja 
ministru pomaga komisija neodvisnih strokovnjakov s svojim 
mnenjem. Izvršilna oblast province v tem primeru ne more 
nadalje)vati postopka in sprejeti odločitev za ponovno delitev občin, 
dokler ne pridobi zahtevanega mnenja ministra. Takšna ponovna 
razdelitev občin ni pogojevana z minimalnim številom prebivalstva 
ali z morebitnimi drugimi pogoji. Tu gre predvsem za zagotovitev 
čim bolj učinkovite lokalne samouprave v smislu zagotoviti 
prebivalstvu določene upravne storitve in pomoč. 

V nemiški pravni teoriji v zadnjih desetletjih prevladuje pojmovanje, 
da ima.jo vse naloge lokalnih skupnosti svoj prvotni izvor v državni 
oblasti. To so ideje decentralizacije, ki jim sledi ustavna in zakonska 
ureditev/. Država je tista, ki odmerja in zagotavlja prostor lokalni 
samoupravi v svojem okviru, država ureja sistem lokalne 
samouprave, država ustanavlja in razmejuje lokalne skupnosti. 
Državai daje tudi jamstvo za obstoj in delovanje lokalne 
samouprave. Te država ne more odpraviti (z odvzemom vseh 
bistvenih pravic). Povečani pomen nemških lokalnih skupnosti, 
zlasti občin, je bil vzrok za veliko teritorialno reorganizacijo v letih 
1968-1983, ki je imela namen - namesto prejšnjih malih občin - 
vzpostaviti večje, močnejše, gospodarsko trdnejše in tehnično 
bolj zmogljive skupnosti, ki bi lahko izvajale povečane funkcije 
občin in okrajev. Tako so z reformo zmanjšali število občin skoraj 
za trikrat. 

6.12 Skupno opravljanje nalog občinskih uprav 

V državah Evropske unije, predvsem tistih, v katerih je 
administrativni poseg države v funkcionalno nekonsistentno 
mrežo občin temeljil na spoštovanju tradicije in socioloških 
sestavin lokalne skupnosti (skupina ljudi, ki živijo na določenem 
zaokroženem območju in jih v skupnost povezujejo skupne 
potrebe in interesi), so »izkoristili« medobčinsko sodelovanje za 
premostitev finančno ekonomske šibkosti velikega števila po 
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prebivalstvu majhnih občin ter za pospeševanje skladnejšega 
razvoja na področju servisne funkcije lokalnih oblasti, pri čemer 
so izhajali iz tehnološkega razvoja, zahteve po vse višjem 
standardu javnih služb in posledično sorazmerno visoke cene, ki 
jo je treba za to plačati. Pospeševanje medobčinskega sodelovanja 
je na normativnem področju šlo v dve smeri. Prva smer 
(uporabljena v Avstriji na zveznem nivoju in v Italiji) je zakonsko 
normiranje obveznega oblikovanja zvez za določene naloge, druga 
smer (Belgija, Nemčija-Bavarska, Švedska, Nizozemska, Finska) 
pa je šla v smer pospeševanja prostovoljnega povezovanja občin 
za določene naloge. Poseben primer je francosko medobčinsko 
sodelovanje, ki je zraslo na enonamenskih sindikatih (gre za 
enonamenske zveze občin, ki jih je uvedel zakon iz leta 1890), ki 
so z večnamenskimi sindikati, distrikti in zvezami občin 
(communautes de communes) prerasli vsa podobna gibanja po 
vrstah in po številu interesnega institucionalnega medobčinskega 
sodelovanja. Zato je Francija 1998 sprejela poseben zakon o 
medobčinskem sodelovanju, v katerem vzpostavlja tri oblike 
institucij tega sodelovanja - zveze občin, zveze naselij in mestne 
zveze, postavlja zahteve glede števila prebivalstva, sklenjenosti 
območja in nalog, ki jih zveza mora "izbrati«, da bi imela dostop 
do sredstev, ki jih država namenja za pospeševanje dejavnosti 
lokalne samouprave. 

Po prenovi lokalne samouprave na Bavarskem pred tridesetimi., 
leti je iz prvotnih 7500 občin nastalo 2.076 občin, ki imajo v povprečju i 
od 2000 do 10000 prebivalcev. Občine z 2000 prebivalci iri manj, ' 
ki ne morejo vseh svojih nalog opravljati same, mecl seboj 
sodelujejo. Na Bavarskem imajo takšno vrsto sodelovanja urejeno 
z zakonom o medobčinskem sodelovanju. Razlogiov za 
sodelovanje je več: povečanje učinkovitosti izvajanja nalog, 
združevanje kadrovskih in finančnih potencialov, usklajevanje 
nalog, ki presegajo finančno zmogljivost ene občine (gradnja 
sežigalnice odpadkov), omogočiti izvajanje ukrepov občine, ki 
delujejo preko občinskih meja (obrtna območja). Zakon omogoča 
zasebnopravne in javnopravne oblike sodelovanja. Pri 
zasebnopravnih oblikah sodelovanja občine ustanovijo družbe 
zasebnega prava, predvsem za gospodarsko dejavnost. 
Javnopravne oblike sodelovanja občin pa so tri vrste: občinska 
delovna skupnost, namenski sporazum in namensko združenje. 
Najpomembnejša oblika med temi je namensko združenje, ki je 
pravna oseba javnega prava. Zaradi majhnosti občin je na 
Bavarskem kar 1500 namenskih združenj. Občine same izberejo 
primerno obliko sodelovanja za katerokoli izmed nalog, ki jih bodo 
skupaj opravljale. Največ namenskih združenj je na področju 
šolstva, kulture, športa, reševalne službe, oskrbe z vodo, 
odstranjevanja odpadnih voda in odpadkov in hranilniške službe. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

I. poglavje 
LOKALNA SAMOUPRAVA 

1. člen 
(vsebina in namen zakona) 

Ta zakon določa načela organizacije in delovanja samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ureditev lokalne samouprave v občinah ter 
način ureditve pokrajinske samouprave. 

Namen zakona je pravna ureditev lokalne samouprave kot pravice 
In sposobnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, da v okviru in 
na podlagi ustave In zakona samostojno opravljajo nalogo javne 
uprave v korist svojih prebivalcev. 

V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 

2. člen 
(samoupravne lokalne skupnosti) 

Lokalno samoupravo uresničujejo prebivalci in prebivalke (v 
nadaljnjem besedilu: prebivalci) v občinah in širših samoupravnih 
lokalnih skupnostih. 

Občine in mestne občine (v nadaljnjem besedilu: občine) so z 
zakonom ustanovljene temeljne samoupravne lokalne skupnosti. 

Zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov prebivalcev na 
zaokroženem območju, kjer obstajajo trajnejši odnosi med 
občinami in njihovimi prebivalci, se lahko z zakonom ustanovijo 
širše samoupravne lokalne skupnosti. 

3. člen 
(pravna subjektiviteta) 

Samoupravne lokalne skupnosti so pravne osebe javnega prava 
s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. 

Samoupravne lokalne skupnosti lahko v skladu z zakonom 
ustanavljajo druge pravne osebe javnega prava. 

4. člen 
(načelo samostojnosti samoupravnih lokalnih 

skupnosti) 

Samoupravne lokalne skupnosti imajo svoje izvirne naloge, ki jih 
v okviru ustave določajo s svojimi akti. Tudi država jim lahko z 
zakonom določi izvirne naloge kot njihove obvezne naloge. 

Pri opravljanju svojih nalog širša samoupravna lokalna skupnost 
ne sme posegati v pristojnosti občin in mora spoštovati njihovo 
samostojnost pri upravljanju lokalnih javnih zadev. 

Lokalne zadeve javnega pomena financira samoupravna lokalna 
skupnost samostojno iz lastnih virov in dodatnih sredstev države 
na podlagi svojega proračuna. 

Načela in merila za financiranje samoupravnih lokalnih skupnosti, 
zagotavljanje dodatnih sredstev države in njihovo zadolževanje 
določa zakon. 

Če je z zakonom na samoupravno lokalno skupnost preneseno 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora država 
za to zagotoviti sredstva. 

5. člen 
(načelo zakonitosti) 

Organi samoupravnih lokalnih skupnosti so odgovorni za zakonito 
opravljanje nalog samoupravne lokalne skupnosti ter za zakonito, 
primerno in strokovno izvajanje nalog, ki so z zakonom prenesene 
v opravljanje samoupravni lokalni skupnosti. 

Zakonitost dela organov samoupravnih lokalnih skupnosti 
nadzorujejo državni organi. 

V zadevah, ki jih na samoupravne lokalne skupnosti prenese 
država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in 
strokovnostjo dela organov in uprav samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 
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6. člen 
(statut in predpisi) 

Samoupravna lokalna skupnost s statutom na podlagi zakona 
podrobneje določa svojo organizacijo in delovanje, oblikovanje in 
pristojnosti svojih organov, način sodelovanja prebivalcev pri 
sprejemanju odločitev in druga vprašanja skupnega pomena. 

Lokalne javne zadeve iz svoje pristojnosti ureja samoupravna 
lokalna skupnost s predpisi. 

Statut in drugi predpisi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo 
biti v skladu z ustavo in zakonom. 

Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu, ki ga določa 
statut samoupravne lokalne skupnosti, veljati pa začnejo petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 

7. člen 
(načelo demokratičnega odločanja) 

Prebivalci samoupravne lokalne skupnosti so osebe, ki imajo na 
območju samoupravne lokalne skupnosti stalno prebivališče. 
Prebivalci občine so občani in občanke (v nadaljnjem besedilu: 
občani). 

Prebivalci odločajo o lokalnih javnih zadevah preko svetov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Prebivalci odločajo o zadevah lokalne samouprave tudi 
neposredno na svojih zborih, z referendumom in prek ljudske 
iniciative. 

Prebivalci sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na 
druge načine, ki jih določa zakon in statut samoupravne lokalne 
skupnosti. 

8. člen 
(volitve svetov) 

Člane in članice svetov samoupravnih lokalnih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: član sveta samoupravne lokalne skupnosti) 
volijo volivci in volivke (v nadaljnjem besedilu: volivci) svobodno 
in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. 

Pravico voliti in biti voljen za člana sveta samoupravne lokalne 
skupnosti ima vsak državljan in državljanka Republike Slovenije, 
ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. 

Pravico voliti in biti voljen za člana sveta samoupravne lokalne 
skupnosti ima tudi polnoletni tujec in tujka, ki ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. 

Volilno pravico ima volivec v samoupravni lokalni skupnosti, v 
kateri ima stalno prebivališče. 

Volitve v svete samoupravnih lokalnih skupnosti se opravijo v 
skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve. 

9. člen 
(sestava svetov) 

število članov sveta samoupravne lokalne skupnosti določa njen 
statut v skladu z zakonom. 

Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer 
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata 

narodni skupnosti v svetu najmanj po enega predstavnika oziroma 
predstavnico (v nadaljnjem besedilu: predstavnika). 

V občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, 
Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska 
Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, 
Tišina, Trebnje in Turnišče imajo Romi v občinskem svetu najmanj 
enega predstavnika. 

10. člen 
(mandatna doba članov svetov) 

Člani svetov samoupravnih lokalnih skupnosti se volijo za štiri 
leta. 

Mandatna doba članov sveta se začne s potekom mandatne 
dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega 
sveta. 

Do prve seje novo izvoljenega sveta traja tudi mandatna doba 
članov sveta, če so izvoljeni: 

na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega sveta, po 
odstopu večine njegovih članov ali, če je bila samoupravna 
lokalna skupnost ustanovljena po opravljenih rednih volitvah, 

* - na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi 
zakona opravljene po rednih lokalnih volitvah. 

Izvoljeni kandidat oziroma kandidatka za člana sveta 
samoupravne lokalne skupnosti pridobi mandat z dnem izvolitve, 
izvrševati pa ga začne z dnem potrditve mandata na svetu 
samoupravne lokalne skupnosti. 

11. člen 
(izvršilni organi) 

Sveti samoupravnih lokalnih skupnosti imajo izvršilne organe, ki 
so jim odgovorni. 

Izvršilne organe in njihove volitve določajo ta zakon in zakona, ki 
urejata lokalno samoupravo v širših samoupravnih lokalnih 
skupnostih ter lokalne volitve. 

Za začetek in trajanje mandatne dobe izvršilnih organov se 
uporabljajo določbe o mandatni dobi članov svetov samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo 
življenje in premoženje prebivalcev samoupravne lokalne 
skupnosti, njen svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko 
izvršilni organ sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti 
v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

12. člen 
(načelo javnosti) 

Prebivalci imajo pravico biti obveščeni o delu organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Obveščenost se zagotavlja z javnostjo dela organov in uprave 
samoupravne lokalne skupnosti, objavljanjem kataloga informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolaga samoupravna lokalna 
skupnost ter objavo predlogov in odločitev na način, ki zagotavlja 
široko dostopnost, uradnimi objavami predpisov ter na druge 
primerne načine. 
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Prebivalci kot posamezniki uresničujejo pravico do informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi samoupravne 
lokalne skupnosti, v skladu z zakonom. 

Pogoje in način zagotavljanja javnosti, razloge in postopek 
izključitve javnosti na podlagi zakona določa statut samoupravne 
lokalne skupnosti in poslovnik njenega sveta. 

13. člen 
(posvetovanje) 

Prebivalci samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico, da se 
organi samoupravne lokalne skupnosti pred sprejemom odločitev, 
ki jih neposredno zadevajo, z njimi posvetujejo ter pravico izraziti 
svoje mnenje, dajati pobude in predloge o vseh vprašanjih 
upravljanja javnih zadev v samoupravni lokalni skupnosti. 

Pravico do posvetovanja iz prejšnjega odstavka uresničujejo 
prebivalci osebno in preko posvetovalnih teles, ki jih ustanovi 
svet samoupravne lokalne skupnosti, društev, nevladnih 
organizacij in drugih oblik prostovoljnega interesnega združevanja. 

Način posvetovanja določa zakon in statut samoupravne lokalne 
skupnosti. 

14. člen 
(združenja) 

Samoupravne lokalne skupnosti se lahko zaradi predstavljanja in 
uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega 
zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. 

Samoupravne lokalne skupnosti in njihova združenja lahko 
sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z 
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 

15. člen 
(zveze) 

Samoupravne lokalne skupnosti prostovoljno sodelujejo zaradi 
skupnega urejanja in opravljanja lokalnih javnih zadev. V ta namen 
se lahko v skladu z zakonom povezujejo v zveze, ustanavljajo 
skupne organe in javne agencije ter druge osebe javnega prava. 

16. člen 
(odgovornost za škodo) 

Samoupravna lokalna skupnost odgovarja za škodo, ki jo v zvezi 
z opravljanjem njenih nalog povzroči fizični ali pravni osebi s 
svojim protipravnim ravnanjem njen organ ali oseba, ki v njenem 
imenu in za njen račun opravlja funkcijo, službo ali drugo dejavnost. 

Fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do povrnitve škode, 
lahko zahteva odškodnino od samoupravne lokalne skupnosti. 

Za odškodninsko odgovornost javnih uslužbencev samoupravne 
lokalne skupnosti se uporabljajo določbe zakona o javnih 
uslužbencih. 

17. člen 
(povračilo odškodnine) 

Samoupravna lokalna skupnost, ki je fizični ali pravni osebi 
povrnila škodo, ki jo je s svojim protipravnim ravnanjem povzročil 
njen organ, ima pravico od posameznega funkcionarja oziroma 
funkcionarke (v nadaljnjem besedilu: funkcionarja), ki je škodo 
povzročila namenoma ali iz hude malomarnosti, zahtevati 

povrnitev plačane odškodnine. Zahtevek zoper posameznega 
funkcionarja ne sme presegati zneska letne osnovne plače za 
poklicno opravljanje najvišje vrednotene funkcije v tej samoupravni 
lokalni skupnosti. Ta pravica zastara v šestih mesecih od dneva, 
ko je bila odškodnina plačana. 

Če je škoda, ki jo je povrnila samoupravna lokalna skupnost, 
nastala zaradi protipravne odločitve sveta ali kolegijskega 
izvršilnega organa, lahko samoupravna lokalna skupnost zahteva 
povrnitev plačane odškodnine v skladu s prejšnjim odstavkom 
od njegovih članov, če je organ kljub temu, da je bil s strani 
ministrstva, pristojnega za nadzor zakonitosti, opozorjen na to, 
da je sprejel nezakonito odločitev, po ponovnem odločanju o isti 
zadevi sprejel enako odločitev. Zahtevek se lahko vloži zoper 
posameznega člana, ki je za tako odločitev glasoval. 

Če je za povrnitev plačane odškodnine zavezan funkcionar 
oziroma funkcionarka, ki v skladu z zakonom zastopa 
samoupravno lokalno skupnost, določi pooblaščenca oziroma 
pooblaščenko za to zadevo svet samoupravne lokalne skupnosti. 

18. člen 
(finančna odgovornost) 

Samoupravni lokalni skupnosti so njeni organi odgovorni za 
zakonito in gospodarno sprejemanje odločitev na področju javnega 
financiranja in upravljanja ter razpolaganja z njenim premoženjem 
oziroma za opustitev dolžne skrbnosti pri opravljanju teh nalog. 

Če je samoupravni lokalni skupnosti s protipravnim ravnanjem 
oziroma opustitvijo dolžne skrbnosti njenega organa povzročena 
škoda, so jo povzročitelji dolžni povrniti v višini določeni v prvem 
odstavku 17. člena. 

19. člen 
(simboli in oznake) 

Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe 
lastnega grba in zastave. Grb mora biti heraldično pravilen in 
opisan po pravilih heraldike ter se mora razlikovati od grba in 
zastave Republike Slovenije, tujih držav in narodov ter drugih 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

• 
Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost s 
predpisom. 

Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora 
vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti. 

Območje samoupravne lokalne skupnosti je lahko v naravi 
označeno z ustreznimi neprometnimi znaki. 

II. poglavje 
OBČINA 

1. Naloge občine 

20. člen 
(naloge občine) 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), določene z zakonom ali s statutom občine. 

Mestna občina na podlagi in v skladu z zakonom kot svoje naloge 
opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki 
se nanašajo na razvoj mest. 
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Z zakonom se lahko prenese na občino opravljanje posameznih 
nalog iz državne pristojnosti (prenesene naloge), ki se lahko bolj 
racionalno in učinkovito opravljajo v občini, če vlada in občina 
sporazumno ugotovita, da jih je občina z ustreznimi sredstvi 
sposobna opravljati. Če predlagatelj zakona ni vlada, mora 
predsednik državnega zbora pred začetkom obravnave zakona 
pozvati vlado in občino, da najkasneje v šestdesetih dneh 
predložita poročilo o ugotovitvah glede sposobnosti občine za 
opravljanje državnih nalog, ki naj bi ji bile prenesene v opravljanje. 
Obravnava zakona se lahko začne po poteku šestdeset 
dnevnega roka. 

Z zakonom iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da se 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na 
vse občine, na vse mestne občine, na občine na določenem 
območju ali na posamezno občino. Prenos se opravi, če s tem 
soglašajo vse občine, na katere naj bi se opravil prenos. Soglasja 
je treba pridobiti pred sprejemom zakona v skladu z določbami 
poslovnika državnega zbora. 

21. člen 
(občinske javne službe) 

Občina v skladu z zakonom in občinskim predpisom zagotavlja 
obvezne in izbirne javne službe. 

Dvoje ali več občin lahko skupaj zagotavlja javne službe. Za 
skupno zagotavljanje javnih služb lahko občine ustanovijo zvezo 
občin. 

Če zakon ne določa drugače, predpiše način in pogoje opravljanja 
lokalnih javnih služb v skladu z zakonom občina ali zveza občin. 

Glede razmerij med izvajalci javnih služb in občino oziroma zvezo 
občin se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo ta 
razmerja med izvajalci javnih služb in državnimi organi. 

22. člen 
(uresničevanje pravic narodnih skupnosti) 

V okviru svojih pristojnosti občine s predpisi urejajo vprašanja, ki 
zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodnih skupnosti. 

K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje Svet narodne 
skupnosti prek predstavnikov narodnih skupnosti v občinskem 
svetu. 

Kadar občinski organi odločajo o drugih vprašanjih, ki se nanašajo 
na uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo 
predhodno pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti. 

23. člen 
(pridobivanje in obdelava podatkov za opravljanje 

nalog občine) 

Vse potrebne osebne podatke, ki se nanašajo na fizične osebe iz 
tega člena, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče ali so 
lastniki nepremičnine, in druge podatke za opravljanje svojih nalog 
pridobiva občina brezplačno od upravljavcev zbirk podatkov na 
podlagi obrazložene pisne zahteve oziroma na drug z zakonom 
ali predpisom vlade, določen način. 

Občina brezplačno pridobiva osebne podatke od upravljavca 
centralnega registra prebivalstva in sicer: enotno matično številko 
občana, osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno 
in začasno prebivališče, zakonski stan. 

Občina brezplačno oziroma pod enakimi pogoji kot veljajo za 
neposredne uporabnike državnega proračuna pridobiva podatke 
od upravljavcev nepremičninskih evidenc in sicer: podatke o 
nepremičnini, osebno matično številko občana, osebno ime 
lastnika in uporabnika nepremičnine. 

Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka lahko občina 
pridobi v pisni obliki, na magnetnih medijih ali po elektronski poti. 

Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, 
ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z 
zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov. 

Občina samostojno pridobiva in obdeluje podatke ter opravlja 
statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri 
varovanju, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati 
v skladu z zakonom, ki ureja to področje. 

Občina lahko zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti za 
določene namene in pod z zakonom določenimi pogoji posreduje 
pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. 

2. Občinski organi 

24. člen 
(občinski organi) 

Organa občine sta občinski svet in župan. 

Če zakon tako določa, ima občina tudi druge organe. 

25. člen 
(število članov občinskega sveta) 

Število članov oziroma članic občinskega sveta (v nadaljnjem 
besedilu: član občinskega sveta) se določi s statutom občine 
glede na število prebivalcev v občini, tako da šteje: 

v občini z do 5000 prebivalci 7 do 15 članov, 
- v občini z do 10.000 prebivalci 16 do 19 članov, 
- v občini z do 15.000 prebivalci 20 do 23 članov, 
- v občini z do 20.000 prebivalci 24 do 27 članov, 

v občini z do 30.000 prebivalci 28 do 31 članov, 
- v občini s preko 30.000 prebivalci 32 do 35 članov in 
- v občini s preko 100.000 prebivalci 36 do 45 članov. 

V število članov občinskega sveta se ne všteva župana oziroma 
županje (v nadaljnjem besedilu: župana). 

V občini, na območju katere živita italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, ali romska skupnost, se določi število članov 
občinskega sveta - predstavnikov italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti ali romske skupnosti. 

S statutom občine, v kateri je narodna skupnost v večini, se 
določi ustrezno število članov občinskega sveta-predstavnikov 
drugih občanov. 

26. člen 
(konstituiranje občinskega sveta) 

Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo skliče prejšnji župan v dvajsetih dneh po izvolitvi članov 
občinskega sveta. Če je bil za izvolitev župana potreben drugi 
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krog volitev, skliče prejšnji župan prvo sejo v desetih dneh po 
izvolitvi župana. 

Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske 
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega 
sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega 
sveta na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o pregledu 
potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb. 

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o 
vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. 

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. 

Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu 
odločil o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma 
liste kandidatov. 

Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur za župana na podlagi potrdila občinske 
volilne komisije o izvolitvi župana. 

Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
za župana oziroma kandidata, predstavnika kandidature oziroma 
predstavnika liste kandidatov za člane občinskega sveta ne ugodi, 
lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo. 

27. člen 
(pristojnost občinskega sveta) 

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. 

Občinski svet: 
sprejema statut občine; 
sprejema odloke in druge občinske akte; 
sprejema prostorske in druge programe razvoja občine; 
sprejema občinski proračun in zaključni račun; 

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino; 
imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega 
sveta; 
nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede 
izvrševanja odločitev občinskega sveta; 
odloča o pridobivanju in razpolaganju z občinskim 
premoženjem, če ni z zakonom ali s predpisom občine drugače 
določeno; 
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih 
zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh 
zadevah odloča drug občinski organ. 

28. člen 
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja) 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

Člane in članice komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje občinski svet izmed svojih članov praviloma 
na svoji prvi seji po volitvah, najkasneje pa v 30 dneh po njej. 

29. člen 
(način sprejemanja odločitev občinskega sveta) 

Občinski svet sprejema odločitve na sejah. Svet lahko veljavno 
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. 
Pri odločanju občinskega sveta s svojim glasom sodeluje tudi 
župan. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih 
glasov. 

Občinski svet sprejme statut z dvotretjinsko večino glasov vseh, 
ki imajo pravico glasovati. 

Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih. 

Za odločanje občinskega sveta o upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni 
postopek. Kadar občinski svet odloča o upravnih zadevah iz 
občinske pristojnosti, župan ne sodeluje pri odločanju. 

30. člen 
(sklicevanje in vodenje sej občinskega sveta) 

Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. 

Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti 
podžupana oziroma podžupanjo (v nadaljnjem besedilu; 
podžupan) ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo 
razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega 
sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi 
najstarejši član občinskega sveta. 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta 
občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj 
štirikrat letno. 

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta tudi, če to zahteva 
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v 
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic 
seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega 
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega 
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni 
red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami. 

31. člen 
(komisija za nadzor javne porabe) 

Občinski svet imenuje komisijo za nadzor javne porabe kot svoje 
delovno telo za nadzor nad namensko porabo sredstev proračuna 
občine in upravljanjem s premoženjem občine. 

Člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) komisije za 
nadzor javne porabe se imenujejo izmed občanov, ki imajo 
ustrezna znanja in izkušnje za delo v komisiji. 

Za člana komisije za nadzor javne porabe ne morejo biti imenovani 
župan, podžupan, člani oziroma članice svetov ožjih delov 
občine(v nadaljnjem besedilu: člani svetov ožjih delov občine) in 
zaposleni v občinski upravi ter člani oziroma članice poslovodstev 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna. 
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Strokovno in administrativno pomoč za delo komisije za nadzor 
javne porabe zagotavljata župan in občinska uprava. Na predlog 
komisije lahko občinski svet za strokovno pomoč komisiji pri 
posameznem nadzoru imenuje izvedenca - revizorja. 

Delo komisije za nadzor javne porabe, obveznosti in pravice 
občinskih organov v zvezi z ugotovitvami, priporočili in predlogi 
komisije ter javnost njenega dela ureja poslovnik občinskega 
sveta. 

Imenovanje članov komisije za nadzor javne porabe opravi 
občinski svet praviloma na svoji prvi seji po volitvah, najkasneje 
pa v 45 dneh po njej. 

32. člen 
(komisiji za narodnostna in romska vprašanja) 

V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija za 
narodnostna vprašanja. 

V občinah, v katerih imajo Romi svojega predstavnika v občinskem 
svetu, se ustanovi komisija za romska vprašanja. 

V sestavi komisije imajo pripadniki narodne skupnosti oziroma 
Romov polovico članov oziroma članic. 

33. člen 
(druga delovna telesa občinskega sveta) 

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore. 

Člani oziroma članice komisij in odborov občinskega sveta iz 
prejšnjega odstavka so imenovani izmed članov občinskega 
sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico 
članov. 

Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s 
funkcijo župana in z delom v občinski upravi. 

34. člen 
(delovno področje delovnih teles občinskega sveta) 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega 
področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega 
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega 
sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v 
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog 
župana. 

35. člen 
(župan) 

Župan je izvršilni organ občine in občinskega sveta. 

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na 
neposrednih tajnih volitvah. 

Za župana ne more biti izvoljen tujec oziroma tujka. 

Mandatna doba župana traja 4 leta. 

36. člen 
(pristojnosti župana) 

Župan predstavlja in zastopa občino. 

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, 
sodeluje pri sprejemanju odločitev ter skrbi za izvajanje občinskih 
predpisov in drugih odločitev občinskega sveta. 

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, 
zaključni račun proračuna, predpise in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta. 

Župan skrbi za objavo statuta občine in drugih občinskih 
predpisov. 

37. člen 
(skrb za zakonitost odločitev občinskega sveta) 

Župan zadrži objavo predpisa občine, za katerega meni, da je 
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem 
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti 
razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, 
se predpis objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču 
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma zakonom. 

Župian zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, za katero 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
predpisom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej 
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti 
razloge za zadržanje. Če občinski svet ponovno sprejme enako 
odločitev, lahko župan začne postopek pred pristojnim sodiščem. 

O zadržanju objave občinskega predpisa ali zadržanju izvajanja 
odločitve občinskega sveta, ki se nanaša na zadevo iz izvirne 
pristojnosti občine, župan obvesti ministrstvo, pristojno za 
strokovno pomoč. 

Če se občinski predpis ali odločitev občinskega sveta, za katero 
župan meni, da je nezakonita oziroma neprimerna, nanaša na 
zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, o njej 
obvesti ministrstvo, pristojno za nadzorstvo nad zakonitostjo, 
strokovnostjo in primernostjo dela občinskih organov. 

38. člen 
(podžupan) 

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in 
razrešuje občinski svet izmed članov občinskega sveta. 
Imenovanje podžupana predlaga župan v 90 dneh po volitvah 
članov občinskega sveta. Do imenovanja podžupana nadomešča 
župana najstarejši član občinskega sveta. 

Število podžupanov in način opravljanja njihove funkcije določi 
občinski svet ob imenovanju. 

Kadar imenuje občinski svet več podžupanov, določi na predlog 
župana z aktom o imenovanju podžupanov podžupana, ki bo v 
primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal 
funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem 
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve 
novega župana. 
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39. člen 
(pristojnosti podžupana) 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti in opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa 
o predčasnem prenehanju mandata župana do izvolitve novega 
župana. 

V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz 
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti. 

Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti 
podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
podžupan. 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta 
opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega 
sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član 
občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega 
sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana. 

V okviru nadomeščanja župana podžupan ali član občinskega 
sveta iz prejšnjega odstavka ne moreta odločati o upravnih 
zadevah iz občinske pristojnosti na drugi stopnji. 

40. člen 
(občinski funkcionarji) 

Občinski funkcionarji oziroma funkcionarke (v nadaljnjem 
besedilu: občinski funkcionar) so člani občinskega sveta, župan 
in podžupan. 

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. 

Občinski svet lahko na predlog župana določi, da bo poklicno 
opravljal svojo funkcijo tudi podžupan. 

41. člen 
(status poklicnih občinskih funkcionarjev) 

Za delovnopravni in materialni položaj občinskih funkcionarjev, ki 
opravljajo funkcijo poklicno, se uporabljajo predpisi, ki urejajo 
delovnopravni in materialni položaj državnih funkcionarjev in 
funkcionarjev lokalnih skupnosti. 

42. člen 
(plačilo za nepoklicno opravljanje občinske funkcije) 

Plačilo la opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega 
telesa občinskega sveta. 

Višino sejnin iz prejšnjega odstavka in plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije podžupana določi občinski svet s svojim aktom, 
s katerim določi tudi višino sejnin članov svojih delovnih teles, 
imenovanih izmed drugih občanov in članov organov ožjih delov 
občine. 

Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih tele« 
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega 

sveta, ne sme presegati 10 odstotkov letne osnovne plače 
župana, določene s predpisi o plačah v javnem sektorju. 

Če župan ali podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo v višini 50 odstotkov osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno. 

43. člen 
(plače poslovodnih organov in predstavnikov 

ustanovitelja v pravnih osebah) 

Merila za določanje plač direktorjev oziroma direktoric (v 
nadaljnjem besedilu: direktor) javnih podjetij, ki jih je ustanovila 
občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja 
v njihovih organih določi občinski svet. Osnovne plače direktorjev 
ne smejo presegati osnovne plače župana. Merila za določanje 
plač direktorjev skupnih javnih podjetij določijo skupno občinski 
sveti občin ustanoviteljic ali organ zveze občin, če akt o ustanovitvi 
ne določa drugače. Osnovne plače direktorjev ne smejo presegati 
najvišje osnovne plače župana občin ustanoviteljic. 

Če zakon ne določa drugače, določi plačni razred za določitev 
osnovne plače ravnatelja oziroma ravnateljice (v nadaljnjem 
besedilu: ravnatelj) ali direktorja javnega zavoda, javne agencije 
ali javnega sklada, katerih ustanoviteljica je občina, občinski svet 
s soglasjem pristojnega ministra v skladu z zakonom, ki določa 
sistem plač v javnem sektorju. Plačni razred za določitev osnovne 
plače ravnatelja ali direktorja skupnega javnega zavoda, javne 
agencije ali javnega sklada, določijo skupno občinski sveti občin 
ustanoviteljic ali organ zveze občin, če akt o ustanovitvi ne določa 
drugače, s soglasjem pristojnega ministra v skladu z zakonom, 
ki določa sistem plač v javnem sektorju. 

44. člen 
(medsebojna nezdružljivost javnih funkcij) 

Občinska funkcija ni združljiva: 
s funkcijo državnega sekretarja oziroma državne sekretarke, 

- z delom načelnika upravne enote oziroma načelnice upravne 
enote in vodij organizacijskih enot v upravni enoti, ki je krajevno 
pristojna za občino, 
z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih se 
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo 
oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih 
organov, 
ter z drugimi javnimi funkcijami, za katere tako določa ustava 
ali zakon. 

Funkcija župana je nezdružljiva s funkcijo poslanca državnega 
zbora. 

45. člen 
(nezdružljivost občinskih funkcij) 

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana 
in z drugimi funkcijami v občini, za katere tako določa zakon. 

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta 
in podžupana, članstvom v komisiji za nadzor javne porabe v 
občini in z drugimi funkcijami v občini, za katere tako določa 
zakon. 

Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v 
komisiji za nadzor javne porabe v občini in z drugimi funkcijami v 
občini, za katere tako določa zakon. 

poročevalec, št. 107 36 7. december2003 



46. člen 
(nezdružljivost občinskih funkcij z delom v občinski 

upravi in pri osebah javnega prava, ki jih je ustanovila 
občina) 

Funkcija člana občinskega sveta, župana in podžupana ni 
združljiva z delom v občinski upravi ter javnih agencijah in upravah 
javnih skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. 

47. člen 
(nezdružljivost opravljanja občinske funkcije s 

pridobitno dejavnostjo) 

Nezdružljivost občinskih funkcij s pridobitno dejavnostjo ureja 
poseben zakon. 

Za izvajanje določb zakona iz prejšnjega odstavka skrbijo organi, 
ki jih določa zakon. 

48. člen 
(dolžnost etičnega ravnanja) 

Če ima občinski funkcionar osebni interes v zvezi z zadevo, o 
kateri odločajo občinski organi, mora zahtevati, da o njegovem 
sodelovanju pri odločanju odloči občinski svet. 

Za osebni interes se šteje pridobitev kakršnekoli premoženjske 
koristi kot posledice odločitve občinskega organa, ki bi jo lahko 
pridobil funkcionar, njegov ožji družinski član ali oseba, ki je z njim 
v poslovnem razmerju. 

49. člen 
(predčasno prenehanje mandata občinskega 

funkcionarja) 

Občinskemu funkcionarju preneha mandat: 
če izgubi volilno pravico v občini, 
če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 
če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 
zapora, daljšo od šest mesecev, 
če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati 
pridobitne dejavnosti, ki ni združljiva z njegovo funkcijo, 
če odstopi. 

Mandat preneha z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali 
razlogi za prenehanje mandata. 

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko funkcionar, ki mu je 
prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na 
upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi 
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 

Postopki za nadomestitev funkcionarja se lahko začno: 
po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, 

- po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev 
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, 
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. 

50. člen 
(prenehanje mandata po zakonu) 

če je občinski funkcionar izvoljen ali imenovan na državno funkcijo, 
ki ni združljiva z njegovo funkcijo oziroma začne opravljati 
nezdružljivo delo v državni upravi, mu mandat občinskega 
funkcionarja preneha. 

Če je oseba, ki opravlja nezdružljivo državno funkcijo ali delo v 
državni upravi, izvoljena za občinskega funkcionarja, ji mandat 
občinskega funkcionarja preneha, če z nezdružljive državne 
funkcije ne odstopi ali ne preneha opravljati nezdružljivega dela v 
državni upravi. 

O izvolitvi, imenovanju oziroma odločitvi, katero funkcijo oziroma 
delo bo opravljal, je občinski funkcionar dolžan pisno obvestiti 
občinski svet in volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po 
imenovanju oziroma prejemu poročila o izidu volitev v občini. 

3. Ožji deli občine 

51. člen 
(razdelitev občine na ožje dele) 

Občinski svet lahko zaradi prilagoditve upravne strukture občine 
krajevnim potrebam, zagotovitve sodelovanja občanov pri 
upravljanju lokalnih javnih zadev ter učinkovitega upravljanja 
občine, razdeli območje občine na ožja območja ali ustanovi ožje 
skupnosti. 

Ožje skupnosti se ustanovijo ter določi njihovo območje s statutom 
občine. 

Razdelitev občine na ožja območja se opravi z odlokom. 

52. člen 
(ustanovitev ožje skupnosti) 

Glede na značaj naselja so ožje skupnosti lahko ustanovljene kot 
krajevne ali vaške skupnosti, v mestih pa lahko tudi kot četrtne 
skupnosti. 

Pobudo za oblikovanje ožjih skupnosti ali za spremembo njihovih 
območij lahko da zbor občanov ali s statutom določeno število 
prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obravnavati. 

Pred ustanovitvijo ali pred spremembo območja ožje skupnosti 
mora občinski svet na zborih občanov ali na referendumu ugotoviti 
interes prebivalcev dela občine, kjer naj bi bila ustanovljena. 

Ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo vodi evidenco ožjih 
skupnosti občin, njihovih nalog, organov in volitev ali imenovanja 
članov organov, pooblastil v pravnem prometu ter drugih podatkov 
o ožjih skupnostih občin. Podrobnejšo vsebino evidence in 
postopek njenega vodenja določi minister, pristojen za lokalno 
samoupravo s pravilnikom. 

53. člen 
(organ ožje skupnosti občine) 

S statutom občine se določi, da ima ožja skupnost občine svet ali 
odbor. Število članov sveta oziroma odbora določi občinski svet. 

Člane oziroma članice sveta ali odbora (v nadaljnjem besedilu: 
član sveta ali odbora) ožje skupnosti občine izvolijo volivci s 
stalnim prebivališčem na območju ožje skupnosti na svojih zborih 
ali na neposrednih volitvah v skladu z zakonom, ki ureja lokalne 
volitve. 

Svet ali odbor ožje skupnosti občine dela na sejah, na katerih je 
navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino 
glasov navzočih članov. Za člane sveta oziroma odbora ožje 
skupnosti občine se uporablja določba o nezdružljivosti opravljanja 
občinske funkcije z delom v občinski upravi. 
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Svet ali odbor ožje skupnosti občine ima predsednika oziroma 
predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik sveta ali odbora), 
ki ga izmed sebe izvolijo člani. Predsednik predstavlja ožjo 
skupnost občine, sklicuje in vodi seje njenega sveta ali odbora, 
skrbi za izvrševanje njegovih odločitev ter v okviru proračuna 
občine izvršuje finančni načrt ožje skupnosti občine. 

54. člen 
(odbor ožjega območja občine) 

Občinski svet lahko z odlokom za posamezno ožje območje 
občine ustanovi odbor in določi število njegovih članov. 

Člane odbora ožjega območja občine imenuje in razrešuje občinski 
svet, če z odlokom ni drugače določeno. 

Odbor dela na sejah, na katerih je navzoča večina njegovih članov, 
odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za člane 
odbora se uporablja določba o nezdružljivosti opravljanja občinske 
funkcije z delom v občinski upravi. 

Odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani. 

Predsednik predstavlja ožje območje občine, sklicuje in vodi seje 
odbora ter skrbi za izvrševanje njegovih odločitev. 

55. člen 
(naloge organov ožjih delov občine) 

Organi ožjih delov občine obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta, ki so za občane teh delov občine posebej 
pomembne, predvsem pa predlog proračuna občine in predloge 
predpisov s področja urejanja in rabe prostora. 

Mnenja, pobude in predloge organov ožjih delov občine v zvezi z 
obravnavanimi zadevami iz prejšnjega odstavka morajo pristojni 
občinski organi obravnavati in utemeljiti, kadar jih ni mogoče 
upoštevati. 

Organi ožjih delov občine lahko občinskemu svetu predlagajo 
odločitve, ki se nanašajo na posamezno ožjo skupnost ali ožje 
območje občine. Če tako določa statut občine, mora občinski 
svet pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na ožjo skupnost ali 
ožje območje občine, pridobiti mnenje organa ožjega delđ občine. 

56. člen 
(prenesene naloge ožje skupnosti) 

Ožja skupnost občine lahko opravlja tudi naloge, ki so ji prenesene 
v izvajanje s statutom občine in se nanašajo na njene prebivalce. 

Statut občine lahko prenese v izvajanje ožji skupnosti občine 
zlasti'naloge, ki se nanašajo na lokalne javne službe, vzdrževanje 
krajevnih cest in drugih javnih površin, upravljanje s premoženjem, 
namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva, pospeševanje 
kulturne in drugih društvenih dejavnosti. 

Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim skupnostim 
občine, določijo z odlokom. 

Pri izvajanju odločitev sveta oziroma odbora ožje skupnosti občine 
v okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma z 
odlokom iz prejšnjega odstavka in v okviru s proračunom občine 
določenih sredstev za izvajanje teh nalog, zastopa občino 
predsednik sveta oziroma odbora ožje skupnosti občine. 

S statutom občine se določijo pravni posli oziroma vrednost pravnih 
poslov, za katere mora predsednik pridobiti soglasje župana. 

57. člen 
(financiranje ožjih delov občine) 

Dejavnost ožjih delov občine in naloge, ki jih je občina prenesla v 
opravljanje ožjih skupnosti, financira občina iz občinskega 
proračuna. 

Za obveznosti ožje skupnosti občine odgovarja občina. 

4. Sodelovanje občanov pri odločanju 

58. člen 
(oblike neposrednega sodelovanja) 

Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini 
so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 

59. člen 
(zbor občanov) 

Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine 
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo 
predloge, pobude in mnenja ali odločajo. 

Območje občine, na katerem se oblikuje zbor občanov, določa 
statut občine. 

60. člen 
(sklic zbora občanov) 

Župan skliče zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali 
statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev 
v občini. 

Župan lahko skliče zbor občanov po lastni odločitvi, na pobudo 
občinskega sveta ali organa ožjega dela občine. 

61. člen 
(določbe statuta o zboru občanov) 

S statutom občine se predpišejo: 
zadeve, za katere je nujno, da jih obravnavajo občani na 
zboru, o njih oblikujejo svoja stališča, dajejo predloge, pobude 
in mnenja ali o njih odločajo, 

- način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora 
občanov, če sklic zahtevajo volivci, 
način sklica zbora občanov, 

- število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, 
predlogi, pobude in mnenja ali odločitve veljavno sprejete, 
kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve 
zavezujejo občinske organe in 

• druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter 
uveljavljanje njihovih stališč, predlogov, pobud, mnenj in 
odločitev. 

62. člen 
(posvetovalni referendum) 

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz 
svoje pristojnosti razpiše posvetovalni referendum. 

Posvetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. 

Odločitev volivcev na posvetovalnem referendumu pravno ne 
zavezuje občinskih organov. 
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63. člen 
(naknadni referendum) 

O vprašanjih, ki so vsebina predpisov občine, razen o proračunu 
in zaključnem računu ter o predpisih, s katerimi se v skladu z 
zakonom predpisujejo davki in druge dajatve, lahko volivci v občini 
odločajo na naknadnem referendumu (v nadaljnjem besedilu: ref- 
erendum), na katerem potrdijo ali zavrnejo sprejeti predpis ali 
njegove posamezne določbe. 

Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, 
če tako določa zakon. 

64. člen 
(fakultativni in obligatorni razpis referenduma) 

Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog člana 
občinskega sveta ali župana. 

Svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj deset 
odstotkov volivcev v občini. 

Svet mora razpisati referendum tudi, če tako določa zakon ali 
statut občine. 

Predlog za razpis referenduma oziroma pobudo za vložitev 
zahteve volivcev za razpis referenduma je treba vložiti v sedmih 
dneh po sprejemu predpisa. 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda 
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, se objava 
predpisa zadrži. 

Predpis se objavi, če občinski svet ne sprejme predloga za razpis 
referenduma ali če je ugotovljeno, da pobuda oziroma zahteva za 
razpis referenduma ni vložena v skladu z zakonom ali statutom 
občine. 

Če je predpis z odločitvijo na referendumu zavrnjen oziroma so 
zavrnjene njegove posamezne določbe, se ne objavi, dokler se 
ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. 

Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do 
konca njegovega mandata. 

65. člen 
(pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma) 

Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak 
volivec, politična stranka v občini ali organ ožjega dela občine. 

Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma, ki mora 
vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet 
referenduma, In obrazložitev. 

Pobuda mora biti podprta s podpisi s statutom občine določenega 
števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke 
podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega 
prebivališča. 

Pobudo vloži pobudnik pri občinski volilni komisiji. 

66. člen 
(preizkus pobude in zahteve za razpis referenduma) 

Občinska volilna komisija preizkusi pobudo za razpis referenduma 
in določi obrazec seznama ali obrazec za podporo zahtevi za 

razpis referenduma z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje 
podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za 
razpis referenduma. 

Če volilna komisija ugotovi, da pobuda in v pobudi oblikovana 
zahteva ni v skladu z zakonom ali statutom, o tem v treh dneh po 
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da v nadaljnjih 
osmih dneh ugotovljeno neskladnost odpravi. Če pobudnik tega 
ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Volilna komisija o tem 
izda sklep, ki ga pošlje pobudniku in občinskemu svetu. 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu sklepa iz prejšnjega 
odstavka zahteva, naj odločitev volilne komisije preizkusi upravno 
sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev 
neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh. 

67. člen 
(dajanje podpore zahtevi za razpis referenduma) 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s 
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem v skladu 
z odločitvijo volilne komisije. 

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, 
pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise 
volivcev na seznamu. 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v 
določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število 
volivcev. 

68. člen 
(razpis referenduma) 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu 
odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za 
razpis referenduma. 

Z aktom o razpisu referenduma se določi vsebina vprašanja, o 
katerem se bo odločalo na referendumu, dan, ki se šteje za dan 
razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja. 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s 
statutom občine, če ni z zakonom drugače določeno. 

69. člen 
(izvedba referenduma) 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne 
volitve. 

O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča 
volilna komisija. 

Podrobneje določi postopek za izvedbo referenduma statut občine 
v skladu z zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo. 

70. člen 
(glasovalna pravica in rezultati referenduma) 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi volivci, ki imajo pravico 
voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so veljavno glasovali, če zakon ne določa drugače. 
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Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje volilna komisija 
občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je določen s statutom 
občine. 

71. člen 
(ljudska iniciativa) 

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali 
razveljavitev predpisa ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega 
sveta oziroma drugih občinskih organov. 

Za ljudsko iniciativo se smiselno uporabljajo določbe, s katerim je 
urejen postopek vložitve pobude oziroma zahteve volivcev za 
razpis referenduma. 

Organ, na katerega je ljudska iniciativa naslovljena, je dolžan o 
njej odločiti v roku, ki ga določi statut občine, najkasneje pa v treh 
mesecih. 

5. Občinska uprava 

72. člen 
(delovno področje občinske uprave) 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in 
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb 
iz občinske pristojnosti. 

Občinska uprava opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 
občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti in zagotavlja obveščanje državnih inšpekcijskih 
organov o tistih dogodkih in pojavih na območju občine, ki jih je 
ugotovila pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva in se nanašajo 
na izvajanje zakonov in drugih predpisov, za katerih inšpekcijsko 
nadzorstvo so pristojni državni inšpekcijski organi. 

Občinska uprava opravlja strokovne, organizacijske in 
administrativne naloge za občinske organe. 

Občinska uprava opravlja svoje naloge samostojno, v okviru in 
na podlagi ustave, zakona in občinskih predpisov. 

73. člen 
(organizacija občinske uprave) 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim na 
predlog župana določi njene naloge in notranjo organizacijo. 

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski 
inšpektorji oziroma inšpektorice kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je 
urejen inšpekcijski nadzor. Za opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska 
inšpekcija. 

Za organizacijo občinske uprave se smiselno uporabljajo predpisi, 
s katerimi je predpisana organizacija državnih upravnih organov, 
če zakon ne določa drugače. 

74. člen 
(vodenje občinske uprave) 

Delo občinske uprave usmerja in nadzoruje župan. 

Občinsko upravo vodi direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem 

besedilu: direktor občinske uprave), ki ga v skladu z zakonom 
imenuje in razrešuje župan. 

Z odlokom, s katerim se ustanovi občinska uprava, se lahko za 
položaj direktorja občinske uprave določi naziv tajnik občine 
oziroma tajnica občine (v nadaljnjem besedilu: tajnik občine). Za 
tajnika občine se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo 
na direktorja občinske uprave. 

Položaj, pravice in dolžnosti direktorja občinske uprave določa 
zakon in občinski predpis. 

75. člen 
(uporaba predpisov o javnih uslužbencih) 

Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo določbe zakonov, 
ki urejajo delovnopravni in materialni položaj javnih uslužbencev. 

Predpisi izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo smiselno, če zakon ne določa drugače. 

76. člen 
(sistemizacija delovnih mest v občinski upravi) 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 

Župan je predstojnik občinske uprave v skladu z zakonom, ki 
ureja javne uslužbence. Posamezne naloge iz njegove pristojnosti 
lahko po pooblastilu opravlja direktor občinske uprave oziroma 
druga pooblaščena oseba. 

77. člen 
(pooblastila za odločanje o upravnih zadevah) 

Direktor občinske uprave odloča o upravnih zadevah iz pristojnosti 
občinske uprave. 

Direktor lahko za odločanje o upravnih zadevah iz pristojnosti 
občinske uprave pooblasti drugo uradno osebo. 

O izločitvi direktorja občinske uprave In pooblaščenih uradnih 
oseb odloči župan, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. O 
pritožbi zoper tako odločbo odloča občinski svet. 

78. člen 
(ustanovitev skupnega organa občinske uprave) 

Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave lahko dve ali 
več občin ustanovijo skupni organ občinske uprave. 

Občina, za katero pristojno ministrstvo ugotovi, da ne zagotavlja 
opravljanja nalog občinske uprave, za katere je z zakonom 
zahtevana ustrezna strokovna izobrazba zaposlenih in za to tudi 
nima pogojev, mora za opravljanje teh nalog ustanoviti skupni 
organ občinske uprave z drugo oziroma drugimi občinami. 
Pristojno ministrstvo določi rok, v katerem se ustanovi skupni 
organ občinske uprave. 

Z odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave se 
lahko določi, da se naloge skupnega organa opravljajo v občinski 
upravi ene od občin ustanoviteljic. V tem primeru opravlja naloge 
predstojnika skupnega organa občinske uprave direktor občinske 
uprave, če z odlokom ni drugače določeno. 
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79. člen 
(vodenje skupnega organa občinske uprave) 

Skupni organ občinske uprave vodi predstojnik oziroma 
predstojnica (v nadaljnjem besedilu: predstojnik skupnega organa 
občinske uprave), ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin, ki 
so skupni organ ustanovile. Za predstojnika skupnega organa 
občinske uprave se uporabljajo določbe zakona, s katerimi je 
urejen položaj direktorja občinske uprave. 

Predstojnik skupnega organa občinske uprave določi 
sistemizacijo delovnih mest in odloča o sklenitvi in prenehanju 
delovnega razmerja zaposlenih v skupnem organu. 

Predstojnik skupnega organa občinske uprave odgovarja za 
izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine, županu in direktorju občinske uprave te 
občine, za delo skupnega organa v celoti pa skupaj vsem županov 
občin, ki so skupni organ ustanovile. 

80. člen 
(krajevna pristojnost skupnega organa občinske 

uprave) 

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa skupni organ občinske 
uprave kot uprava tiste občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada. 

Skupni organ občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih 
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih 
vprašanj organiziranja in delovanja skupnega organa pa po skupnih 
usmeritvah vseh županov občin, ki so skupni organ ustanovile. 

O izločitvi predstojnika ali pooblaščenih uradnih oseb v skupnem 
organu občinske uprave ter o sporih o pristojnosti med skupnim 
organom in občinsko upravo odloča župan občine, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada. 

81. člen 
(zagotavljanje materialnih pogojev dela skupnega 

organa občinske uprave) 

Če z odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ni 
določeno drugače, zagotavljajo občine, ki so skupni organ 
ustanovile, sredstva in druge materialne pogoje za njegovo delo 
v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic. 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
skupnem organu občinske uprave, odgovarjajo solidarno občine, 
ki so jo ustanovile. 

82. člen 
(javno pooblastilo) 

Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje 
posameznih upravnih nalog občinske uprave podeli javno 
pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, 
javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem 
omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog občinske 
uprave zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili 
uporabnikov. 

Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev 
javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, 
se izbira opravi po javnem natečaju. 

Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in 
dolžnosti občinske uprave. 

O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan, 
ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. 

V sporih o pristojnosti med nosilci javnih pooblastil in o sporih o 
pristojnosti med občinsko upravo ali skupno občinsko upravo in 
nosilci javnih pooblastil odloča župan občine, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada. 

83. člen 
(občinsko pravobranilstvo) 

Za zastopanje občine pred sodišči in drugimi državnimi organi 
lahko občinski svet z odlokom ustanovi občinsko pravobranilstvo. 
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge 
pravne osebe, ki jih je ustanovila občina. Občinsko pravobranilstvo 
lahko opravlja tudi druge naloge, določene z občinskim predpisom. 
Občine lahko ustanovijo skupno občinsko pravobranilstvo. 

Naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski 
pravobranilec oziroma občinska pravobranilka (v nadaljnjem 
besedilu: občinski pravobranilec), ki ima lahko pomočnike. 
Občinsko pravobranilstvo vodi občinski pravobranilec. 
Občinskega pravobranilca in pomočnika občinskega pravobranilca 
imenuje in razrešuje župan. Za občinskega pravobranilca ali 
pomočnika občinskega pravobranilca je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon za imenovanje državnega 
pravobranilca. 

Za položaj in mandatno dobo občinskega pravobranilca se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o položaju in mandatu 
direktorja občinske uprave, za položaj pomočnika občinskega 
pravobranilca pa o položaju vodje organizacijske enote v občinski 
upravi. 

Za delo občinskega pravobranilstva se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo. 

84. člen 
(pogodbeno opravljanje nalog občinske uprave) 

Občina lahko s pogodbo, po izvedenem postopku javnega 
naročanja, odda izvrševanje posamezne strokovne naloge z 
delovnega področja občinske uprave občinski upravi druge 
občine ali drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje strokovne in 
druge z zakonom, določene pogoje. 

6. Premoženje in financiranje občine 

85. člen 
(premoženje občine) 

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari, 
denarna sredstva in pravice. 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu v 
denarju ali stvareh, ki postanejo del njenega premoženja, razen 
če se podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, 
izobraževalne ali druge tovrstne namene. 

Za razpolaganje in upravljanje s stvarnim in finančnim 
premoženjem občine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne 
finance ter predpisi, ki veljajo za razpolaganje in upravljanje s 
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stvarnim in finančnim premoženjem države, če zakon ne določa 
drugače. 

86. člen 
(pooblastila za razpolaganje in upravljanje) 

Pridobivanje premoženja in razpolaganje z občinskim finančnim 
in stvarnim premoženjem je mogoče le na podlagi občinskega 
proračuna in letnih programov, ki jih sprejme občinski svet. 

Župan je pristojen za upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi 
občinskega proračuna, za pridobitev stvarnega premoženja 
občine, za izvedbo programov razpolaganja in za upravljanje z 
občinskim stvarnim premoženjem, če zakon ne določa drugače. 

87. člen 
(občinski proračun) 

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne 
porabe v občini morajo biti zajeti v proračunu občine, oblikovanem 
v skladu z zakonom. 

Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan. 

Postopek sprejemanja proračuna in zaključnega računa proračuna 
občine določa poslovnik občinskega sveta. S poslovnikom se 
lahko določi, da se pred sprejemom zaključnega računa proračuna 
občine opravi neodvisna revizija. 

7. Predpisi in posamični akti občine 

88. člen 
(občinski statut) 

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje 
občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, način 
sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga 
vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. 

89. člen 
(občinski predpisi) 

Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki in pravilniki. 

Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi 
predpisi, določenimi z zakoni. 

90. člen 
(pristojnost za odločanje v upravnih zadevah) 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne 
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 

O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji 
občinska uprava, če zakon ne določa drugače. 

O pritožbah zoper odločbe občinske uprave in nosilcev javnih 
pooblastil na podlagi občinskega predpisa odloča župan, če ni z 
zakonom drugače določeno. O izločitvi župana odloča občinski 
svet, ki v tem primeru o zadevi tudi odloči. 

O pritožbah zoper odločbe skupne občinske uprave odloča župan 
občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne 
določa drugače. O izločitvi župana odloča občinski svet občine, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v tem primeru o 
zadevi tudi odloči. 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz 
prenesene pristojnosti odloča pristojni državni organ, ki ga določa 
zakon. 

91. člen 
(upravni postopek in upravni spor) 

Organi občine in občinska uprava odločajo v upravnih zadevah 
in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih in 
pravnih oseb v upravnem postopku. 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine odloča sodišče 
v upravnem sporu. 

92. člen 
(usklajenost aktov) 

Predpisi občine morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni. 

Posamični akti in dejanja občine ter akti poslovanja občine morajo 
temeljiti na zakonu in drugem zakonitem predpisu. 

93. člen 
(smiselna uporaba) 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za predpise in 
posamične akte zvez občin in splošne in posamične akte nosilcev 
lokalnih javnih pooblastil, če za prenesene naloge in za izvrševanje 
javnih pooblastil s posebnim zakonom ni določeno drugače. 

8. Združenja in zveze 

94. člen 
(ustanovitev zveze občin) 

Zveza občin se ustanovi za skupno opravljanje posameznih 
upravnih nalog in zagotavljanje javnih služb iz pristojnosti občin 
ter izvajanje skupnih razvojnih in investicijskih programov. 

Akt o ustanovitvi zveze občin sprejmejo na predlog županov 
občinski sveti občin ustanoviteljic. 

Z aktom o ustanovitvi zveze občin se določi: 
- ime in sedež zveze, 
- naloge zveze, 
• zastopanje zveze, 

začetek delovanja, 
poslovanje zveze ter njene pravice, obveznosti in 
odgovornosti, 

- pristojnosti, sestavo, organizacijo in način odločanja sveta, 
pristojnosti, organizacijo in način dela izvršilnega organa 
zveze, 

- zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog zveze, 
pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter načela 
urejanja medsebojnih premoženjskih in drugih razmerij, 
prenehanje zveze. 

Z aktom o ustanovitvi zveze se v okviru nalog, ki jih opravljajo 
občine v zvezi, določijo predpisi in drugi akti iz pristojnosti občinskih 
organov, za katerih sprejemanje bo po ustanovitvi zveze občin 
pristojen svet zveze. 

Zveza občin ima položaj posrednega uporabnika občinskih 
proračunov občin članic zveze. Za poslovanje zveze občin se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo poslovanje javnih 
agencij. 
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Če se za izvajanje nalog, za opravljanje katerih je ustanovljena 
zveza občin, ustanovi javno podjetje, javni zavod, javni sklad ali 
javna agencija, se lahko z aktom o ustanovitvi zveze določi, da 
pravice in obveznosti ustanovitelja, razen pravic in obveznosti, ki 
se nanašajo na ustanovitev, prenehanje, premoženje in financiranje 
javnega podjetja, javnega zavoda, javnega sklada ali javne 
agencije, izvršuje zveza občin. 

95. člen 
(organi zveze občine) 

Zveza občin ima svet, ki ga sestavlja z aktom o ustanovitvi zveze 
določeno število predstavnikov občinskih svetov občin 
ustanoviteljic. Vsaka od ustanoviteljic mora imeti vsa} enega člana 
sveta in nobena ne more imeti več kot polovice članov sveta. 

Zveza občin ima izvršilni organ, ki ga sestavljajo župani občin 
ustanoviteljic. Z aktom o ustanovitvi zveze določijo ustanoviteljice 
vrstni red županov pri zastopanju zveze ter vrednost glasu 
posameznega župana pri sprejemanju odločitev izvršilnega 
organa zveze. 

96. člen 
(pridobitev pravne subjektivitete zveze občin) 

Akt o ustanovitvi zveze občin predložijo ustanoviteljice v hrambo 
ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi za 
hrambo akta o ustanovitvi zveze priložijo župani občin 
ustanoviteljic sklepe občinskih svetov, s katerimi je bil akt sprejet. 
Ministrstvo prevzame akt v hrambo z odločbo, katere izrek in akt 
o ustanovitvi zveze objavijo župani občin ustanoviteljic v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Z dnem objave pridobi zveza občin sta- 
tus osebe javnega prava. 

97. člen 
(ustanovitev združenja občin) 

Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih 
interesov ustanovi združenje. 

Z aktom o ustanovitvi združenja občin določijo ustanoviteljice ime 
in sedež združenja, cilje in naloge združenja, pravice, obveznosti 
in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje 
združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja 
oziroma prenehanja članstva, organe združenja, financiranje 
združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje. 

Združenje občin lahko v imenu združenja uporabi ime »Slovenija«, 
izpeljanko ali kratico imena Republike Slovenije, če za to pridobi 
dovoljenje Vlade Republike Slovenije. 

98. člen 
(pridobitev pravne subjektivitete združenja občin) 

Akt o ustanovitvi združenja predložijo ustanoviteljice v hrambo 
ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi za 
hrambo priloži pooblaščena oseba združenja sklepe občinskih 
svetov o članstvu v združenju in statut združenja. Ministrstvo 
izda odločbo o hrambi. Akt o ustanovitvi združenja, statut združenja 
in izrek odločbe o hrambi objavi združenje v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Združenje občin je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o 
ustanovitvi. Združenje pridobi status pravne osebe javnega prava 
z dnem objave iz prejšnjega odstavka. 

99. člen 
(delovno področje združenja občin) 

Združenje občin predstavlja interese svojih članic pred državnimi 
organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali druge predpise, 
s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti 
občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi. 

Združenje lahko ustanovi strokovne službe za opravljanje 
strokovnih nalog za združenje, opravljanje informacijskih in 
izobraževalnih nalog in zagotavljanje strokovne pomoči občinam 
in zvezam občin. Združenje lahko ustanovi skupne strokovne 
službe, ki po pooblastilu izvajajo naloge za članice združenj. 

100. člen 
(reprezentativnost združenja občin) 

Združenje občin lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. 

Reprezentativno je združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 
ena četrtina občin, na območju katerih stalno prebiva najmanj 
ena četrtina občanov Republike Slovenije. 

Reprezentativnost združenja se ugotovi z odločbo o hrambi 
ustanovnega akta združenja. 

101. člen 
(mednarodno sodelovanje občin) 

Občine sodelujejo v organih Sveta Evrope in Evropske unije preko 
svojih reprezentativnih združenj. 

Merila in postopek za sestavo delegacij občin v organih Sveta 
Evrope in Evropske unije določi vlada. 

Število članov posameznih delegacij se določi po proporcionalnem 
načelu glede na velikost združenj tako, da ima vsako 
reprezentativno združenje v delegaciji vsaj enega predstavnika, 
kadar število članov delegacije to dopušča. 

Sredstva za delegacije reprezentativnih združenj v organih Sveta 
Evrope in Evropske unije, ki bremenijo države, se zagotovijo v 
državnem proračunu. 

102. člen 
(čezmejno in prekomejno sodelovanje občin) 

Sodelovanje občin s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
sosednjih in drugih držav je prostovoljno in se izvaja v okviru 
ustave in na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb. 

Strokovno pomoč in svetovanje občini glede sodelovanja s 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi sosednjih in drugih držav 
zagotavljajo ministrstva, pristojna za področja nameravanega 
sodelovanja. 

Občina, ki sklene akt o čezmejnem ali prekomejnem sodelovanju, 
o tem obvesti ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo. 
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9. Nadzor nad delom občinskih organov 

103. člen 
(pristojnost za nadzor) 

Državni nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov opravljajo 
vlada in ministrstva. 

Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva 
nad zakonitostjo dela občinskih organov nadzorujejo zakonitost 
občinskih predpisov in posamičnih aktov. 

Pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela občinskih 
organov vlada na predlog pristojnega ministrstva in če so podani 
razlogi, ki jih določa zakon, zadrži glede izvajanja občinski predpis, 
zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno 
skladnosti občinskega predpisa z ustavo oziroma zakonom in 
vodi ter odloča v postopku za predčasno razpustitev občinskega 
sveta oziroma predčasno razrešitev župana. 

9.1.Nadzor zakonitosti občinskih predpisov In 
posamičnih aktov 

104. člen 
(obveščanje in sodelovanje) 

Župan mora sprejete občinske predpise brez odlašanja, najpozneje 
pa hkrati z objavo, predložiti ministrstvu, pristojnemu za nadzor 
zakonitosti. 

Ministrstva morajo občinskim organom zagotoviti ustrezno 
sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč. 

105. člen 
(opozorilo) 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti občinski organ, ki je izdal akt, 
za katerega meni, da ni v skladu z ustavo in zakonom, mu 
predlagati ustrezne rešitve in določiti rok, v katerem mora občinski 
organ akt uskladiti. 

Če občina ne izvaja nalog iz svoje izvirne pristojnosti v skladu z 
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga način in 
rok za izpolnitev nalog. 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti župana, če ugotovi, da 
občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim 
predpisom, in mora predlagati ustrezne ukrepe. 

106. člen 
(dolžnost ministrstva, ki opravlja nadzor) 

Če občinski organ v roku, ki ga je določilo pristojno ministrstvo, 
ne uskladi svojega predpisa, s katerim so urejene zadeve iz 
občinske izvirne pristojnosti, z ustavo ali z zakonom, mora 
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred 
ustavnim sodiščem za oceno skladnosti občinskega predpisa z 
ustavo oziroma zakonom. 

Če občinski organ ne uskladi svojega posamičnega akta z 
zakonom, mora ministrstvo o tem obvestiti ministrstvo pristojno 
za upravni nadzor oziroma, če ne gre za upravni pravni akt, 

predlagati državnemu pravobranilcu, da začne ustrezen postopek 
pred sodiščem. 

Če bi zaradi neizvajanja nalog iz občinske izvirne pristojnosti 
utegnile nastati večje motnje pri izvajanju upravnih nalog, pri 
zagotavljanju obveznih javnih služb, škodljive posledice za 
življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali 
premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo 
naloge z odločbo. Če občina ne izvrši odločbe v določenem v 
roku, jo na stroške občine izvrši ministrstvo v skladu z določbami 
zakona, ki ureja upravno izvršbo. 

107. člen 
(zadržanje izvrševanja občinskega predpisa) 

Vlada lahko na predlog ministrstva zadrži glede izvrševanja 
občinski predpis, za katerega meni, da bi z njegovim izvrševanjem 
lahko nastale večje motnje pri opravljanju nalog občine, škodljive 
posledice za zdravje ali življenje ljudi, večja premoženjska škoda, 
ali bi izvrševanje takega predpisa pomenilo kršitev človekovih 
pravic ali temeljnih svoboščin. 

Če vlada zadrži občinski predpis, s katerim občina ureja zadeve 
iz svoje izvirne pristojnosti, mora ustavnemu sodišču predlagati, 
da pred obravnavo njene zahteve za oceno skladnosti predpisa 
z ustavo oziroma zakonom, odloči o zadržanju. 

9.2. Predčasna razpustitev občinskega sveta oziroma 
predčasna razrešitev župana 

108. člen 
(razlogi za predčasno razpustitev občinskega sveta) 

Občinski svet se lahko predčasno razpusti če: 
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo 
in zakonom skladno ravnanje, 
v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje ieto 
ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in 
pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku 
leta ali 
če se po najmanj trikratnem sklicu v obdobju šestih mesecev 
ne sestane na sklepčni seji. 

109. člen 
(razlogi za predčasno razrešitev župana) 

Župana se lahko predčasno razreši, če krši ustavo ali huje krši 
zakon. 

Župan krši ustavo ali huje krši zakon, če: 
ustavno sodišče po ustavnih pritožbah ali sodišče, pristojno 
za upravni spor, v pravnomočnih odločbah več kot enkrat 
odločita, da je bila z njegovim posamičnim aktom kršena 
človekova pravica ali temeljna svoboščina, 
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih 
odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo 
z ustavo in zakonom skladno ravnanje, 
ne opravlja svojih, z zakonom predpisanih nalog, za katere je 
po zakonu edini predlagatelj in s tem povzroči, da občinski 
svet ne more opravljati nalog iz svoje pristojnosti, 
je pristojni organ s pravnomočno odločbo ugotovil, da 
nezakonito razpolaga z občinskim premoženjem. 
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110. člen 
(postopek predčasne razpustitve oziroma razrešitve 

občinskega organa) 

Postopek za predčasno razpustitev občinskega sveta oziroma 
predčasno razrešitev župana začne vlada s sklepom, s katerim 
obvesti občinski svet oziroma župana, da je pristojno ministrstvo 
ugotovilo z zakonom določeni razlog oziroma razloge za njegovo 
predčasno razpustitev oziroma razrešitev ter ga pozove, da naj 
v primernem roku odgovori oziroma da pojasnila o očitanih kršitvah 
ustave oziroma zakona. 

Če vlada po prejemu odgovora oziroma pojasnil ugotovi, da ni 
razlogov za predčasno razpustitev občinskega sveta oziroma 
razrešitev župana ali, da je občinski svet oziroma župan odpravil 
razlog oziroma razloge za to, sprejme sklep, s katerim postopek 
ustavi. 

Če vlada po prejemu odgovora oziroma pojasnil ugotovi, da obstaja 
z zakonom določen razlog za predčasno razpustitev občinskega 
sveta oziroma predčasno razrešitev župana, občinski svet 
oziroma župana s sklepom pozove, naj v primernem roku očitane 
kršitve ustave in zakona odpravi in mu predlaga ustrezne rešitve. 
Če vlada po preteku roka ugotovi, da je pozvani občinski organ 
odpravil očitane kršitve, sprejme sklep, s katerim postopek ustavi. 

Če vlada po preteku roka za odgovor oziroma pojasnila ugotovi, 
da pozvani občinski organ ni odpravil očitane kršitve, nadaljuje 
postopek z oceno, ali je predčasna razpustitev občinskega sveta 
oziroma razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen 
ukrep za zagotovitev zakonitosti njegovega dela oziroma ali so 
uporabljeni vsi milejši ukrepi. Če vlada oceni, da je za zagotovitev 
lokalne samouprave in zakonitosti dela občinskega organa v 
konkretni občini to primerno in nujno, izda odločbo o predčasni 
razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana. 

Občinski svet oziroma župan lahko v osmih dneh od prejema 
odločbe iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče, 
ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno 
sodišče v 30 dneh. 

Šteje se, da je občinski svet razpuščen oziroma da je župan 
razrešen z dnem pravnomočnosti odločbe o razpustitvi oziroma 
razrešitvi. 

111. člen 
(začasna omejitev in odvzem pooblastil v zvezi z 

opravljanjem državnih nalog) 

Vlada lahko v postopku za predčasno razrešitev župana s 
sklepom začasno omeji ali odvzame županu pooblastila v zvezi z 
opravljanjem državnih nalog, ki so z zakonom prenesene občini 
v opravljanje. 

Pooblastila Iz prejšnjega odstavka začasno preidejo na pristojnega 
ministra. 

S sklepom iz prvega odstavka lahko vlada naloži občini, da za 
čas začasne omejitve ali odvzema pooblastil, zadrži izplačilo do 
40 odstotkov mesečne plače župana. 

Zadržani del plače se županu izplača z zamudnimi obrestmi, če 
ni razrešen. 

Zoper sklep vlade je dovoljen upravni spor. 

112. člen 
(nujne naloge) 

Če je občinski svet predčasno razpuščen, lahko nujne naloge iz 
njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta 
na nadomestnih volitvah opravlja župan. 

Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu 
občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. 

Če je predčasno razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove 
pristojnosti do izvolitve novega župana na nadomestnih volitvah 
podžupan. 

113. člen 
(hkratna predčasna razpustitev občinskega sveta in 

razrešitev župana) 

Vlada lahko predčasno razpusti občinski svet in razreši župana, 
če so podani razlogi in izveden postopek predčasne razpustitve 
in razrešitve po tem zakonu. 

V primeru iz prejšnjega odstavka imenuje vlada začasnega 
upravitelja oziroma upraviteljico (v nadaljnjem besedilu: začasni 
upravitelj), ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne 
naloge. 

Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev 
novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na 
prvi seji. 

Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja 
z občinsko funkcijo nezdružljivo državno funkcijo ali nezdružljivo 
delo v državni upravi. 

10. Varstvo lokalne samouprave 

114. člen 
(zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti) 

Občina lahko pri ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno 
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, za katere meni, da 
posegajo v njen ustavni položaj in pravice. 

115. člen 
(upravni spor) 

Občina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne 
akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo nadzor 
zakonitosti dela njenih organov. 

116. člen 
(položaj občine v upravnem postopku) 

Občina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in 
obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi 
položaj stranke, če so s temi akti neposredno prizadete njene 
pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni. 
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117. člen 
(položaj občine v postopkih državnega zbora) 

Državni zbor mora pozvati občinske svete naj dajo svoje mnenje 
k določbam predlogov zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu 
z ustavo tičejo koristi občin oziroma naj sporočijo svoje soglasje 
ali nesoglasje k predlogu zakona, s katerim se nanje prenaša 
izvrševanje državnih nalog. 

Če se predpis nanaša na posamezno občino in posega v njene 
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred 
njegovim sprejemom. 

118. člen 
(položaj združenj občin v postopkih vlade) 

Predlog zakona, ki posega v pristojnosti, delovanje in financiranje 
občin, mora v uvodu vsebovati oceno finančnih posledic zakona 
za občinske proračune in navedbo, kako bodo zagotovljena 
sredstva za izvajanje zakona. 

Vlada in drugi predlagatelji zakona iz prejšnjega odstavka morajo 
pred predložitvijo zakona v sprejem, zagotoviti ustrezno 
sodelovanje z združenji občin. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi kadar 
vlada ali posamezen minister sprejema predpis iz svoje 
pristojnosti. 

11. Sprememba območja, statusa ter imena in 
sedeža občine 

119. člen 
(območje in sprememba območja občine) 

Območje občine je določeno z zakonom, s katerim je občina 
ustanovljena. 

Območje občine se lahko spremeni in nova občina se lahko 
ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. 

120. člen 
(razlogi za spremembo območja občine in pogoji za 

ustanovitev nove občine) 

Postopek za spremembo območja občine ali za ustanovitev nove 
občine se začne z razpisom referenduma, če vlada po 
predhodnem posvetovanju z občinskim svetom oziroma 
občinskimi sveti občin, katerih območje naj bi se spremenilo, 
ugotovi: 

da je sprememba območja občine oziroma ustanovitev nove 
občine utemeljena z razlogi učinkovitosti in racionalnosti 
opravljanja občinskih nalog, 
da bo nova občina sposobna zadovoljevati potrebe in interese 
svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z 
zakonom bolj učinkovito kot prejšnja občina, 
da bo tako na območju nove občine kot občine, katere območje 
se bo zaradi njene ustanovitve spremenilo, živelo najmanj 
5000 prebivalcev razen, če gre za združitev občin v novo 
občino. 

121. člen 
(ugotovitev volje prebivalcev) 

Referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev za spremembo 
območja občine ali za ustanovitev nove občine, razpiše Državni 
zbor na predlog Vlade. Z aktom o razpisu referenduma se določi 
referendumsko območje oziroma več referendumskih območij, 
besedilo vprašanja na posameznem območju, dan razpisa 
referenduma in dan glasovanja. 

Referendum se opravi v skladu z zakonom, ki ureja referendum 
in ljudsko iniciativo, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. 

Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na 
referendumskem območju volilno pravico za volitve v občinski 
svet. 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna 
komisija, volilne komisije referendumskih območij, ki jih imenuje 
republiška volilna komisija in volilni odbori. Republiška volilna 
komisija lahko za izvedbo referenduma pooblasti občinsko volilno 
komisijo. Glede oblikovanja in dela volilnih organov se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah. 

122. člen 
(zakonodajni postopek) 

Postopek za sprejem zakona, s katerim se spremeni območje 
občine oziroma ustanovi nova občina, se lahko začne po 
opravljenem referendumu. 

Če zakona o spremembi območja občine oziroma ustanovitvi 
nove občine ni vložila vlada, mora predsednik oziroma 
predsednica državnega zbora pred začetkom obravnave zakona 
pozvati vlado, da ugotovi utemeljenost spremembe območja 
občine oziroma ustanovitve nove občine in najkasneje v 
šestdesetih dneh predlaga razpis referendum, oziroma predloži 
poročilo, s katerim zavrne spremembo območja občine oziroma 
ustanovitev nove občine. Obravnava zakona se lahko začne po 
izvedenem referendumu. 

Z zakonom se lahko spremeni območje občine oziroma ustanovi 
nova občina, če se je za to na ustreznih območjih izrekla večina 
volivcev, ki so glasovali. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko ustanovi občina 
z združitvijo dveh ali več občin. 

Z zakonom o ustanovitvi občine se določi njeno območje, ime in 
sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, 
pomembne za konstituiranje občine. 

123. člen 
(prve volitve v organe nove občine) 

Volitve v občinski svet in volitve župana nove občine se izvedejo 
ob prvih rednih lokalnih volitvah po njeni ustanovitvi. 

Občinsko volilno komisijo nove občine imenuje občinski svet 
oziroma občinski sveti občin, na območju katerih je bila nova 
občina ustanovljena. 

Občinsko volilno komisijo je treba imenovati najkasneje do objave 
razpisa rednih lokalnih volitev v občinske svete, sicer jo imenuje 
republiška volilna komisija. 
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124. člen 
(konstituiranje nove občine) 

Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje naloge s 
prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile 
opravljene volitve. 

Za konstituiranje prvega občinskega sveta se uporabljajo določbe 
zakona o prvi seji občinskega sveta po volitvah. 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta skliče 
predsednik oziroma predsednica občinske volilne komisije, vodi 
pa jo njegov najstarejši član, oziroma član, ki ga na njegov predlog 
določi občinski svet. 

125. člen 
(Pogoji za spremembo statusa občine) 

Občina lahko pridobi status mestne občine, če 
obsega območje občine mesto, ki je geografsko, gospodarsko 
in kulturno središče širšega gravitacijskega območja, 

- če ima mesto najmanj 20.000 prebivalcev ter najmanj 15.000 
delovnih mest. 

Status mestne občine lahko občina pridobi ob ustanovitvi ali ko 
mesto na njenem območju izpolni pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Status mestne občine se določi z zakonom, ki se sprejme po 
postopku, ki ga ta zakon določa za sprejem zakona, s katerim se 
spremeni območje občine oziroma ustanovi nova občina. 

126. člen 
(sprememba imena in sedeža občine) 

Ime in sedež občine sta določena z zakonom in se lahko 
spremenita samo z zakonom. 

Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega naselja v 
občini ali po krajinskem imenu. Ime občine je lahko sestavljeno iz 
imen največ dveh naselij v občini. Ime občine se mora razlikovati 
od imen drugih občin. 

Kot sedež občine se praviloma določi središčno naselje oziroma 
mesto. 

Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po katerem je 
imela občina ime ali je bilo sedež, ni več v tej občini, se v postopku 
za spremembo območja občine določi tudi novo ime ali sedež 
občine. 

III. poglavje 
POKRAJINA 

127. člen 
(pokrajinska samouprava) 

Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost. 

Pokrajina opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom 
določene zadeve regionalnega pomena. 

Lokalno samoupravo v pokrajini v skladu z ustavo, evropsko 
listino lokalne samouprave in tem zakonom, ureja poseben zakon 
o pokrajinah. 

128. člen 
(ustanovitev pokrajin) 

Pokrajina se ustanovi zaradi uresničevanja skupnih potreb in 
interesov prebivalcev na zaokroženem območju, kjer'obstajajo 
trajnejši odnosi med občinami in njihovimi prebivalci in ga v enovito 
zaključeno prostorsko celoto združujejo poselitveni, infrastrukturni 
in naravni sistemi ter na katerem je mogoče zagotoviti skladen 
regionalni razvoj. V območje pokrajine so vključena celotna 
območja občin. 

Pokrajine se ustanovijo na celotnem območju Republike Slovenije 
hkrati, z zakonom, s katerim se določijo območja pokrajin, imena 
in sedeži pokrajin ter število članov prvega pokrajinskega sveta. 

IV. poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

129. člen 

Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije morata 
zaradi ohranitve lastnosti reprezentativnosti izpolniti kriterije 
reprezentativnosti, ki jih določa ta zakon, do 12.6.2005, sicer se 
z odločbo status reprezentativnosti odvzame. 

130. člen 

Določbe od 51. do vključno 57. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati po prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona. 

Ožjim delom občin, ki so pravne osebe javnega prava, preneha 
pravna subjektiviteta s prvim dnem naslednjega proračunskega 
leta po prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona. 

Lastninsko pravico na premoženju, druge pravice in obveznosti 
ožjih delov občin iz prejšnjega odstavka ter delavce, ki so pri njih 
v delovnem razmerju, prevzame občina. 

131. člen 

Določbe tega zakona o medsebojni nezdružljivosti javnih funkcij, 
o nezdružljivosti občinskih funkcij z delom pri osebah javnega 
prava, ki jih je ustanovila občina, o sodelovanju župana pri 
sprejemanju odločitev občinskega sveta, o komisiji za nadzor 
javne porabe v občini ter o ustanovitvi skupnega organa občinske 
uprave na podlagi ugotovitve pristojnega ministrstva, da občina 
ne zagotavlja opravljanja nalog občinske uprave, za katere je z 
zakonom zahtevana ustrezna strokovna izobrazba zaposlenih 
in za to tudi nima pogojev, se začnejo uporabljati po prvih rednih 
lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona. «» 

132. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/ 
94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 
9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99- 
odl.US, 70/00, 51/02 in 108/03-odl.US), razen 18., 19., 19. a, 19. 
b, 19. c, 19. č. člena, tretjega odstavka 30., 32., 32.a člena, prvega 
odstavka 35. člena, 37.a, 37. b in 38. člena, ki prenehajo veljati po 
prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona ter prvega, 
drugega in tretjega odstavka 15. a člena, ki se uporablja do 
uveljavitve zakona, s katerim bodo urejeni pogoji in postopek za 
določitev statusa mesta. 
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Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati: 
Zakon o postopku za ustanovitev občin ter o določitvi njihovih 
območij (Uradni list RS, št. 44/96), 
in 103. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/ 
93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 
64. in 65. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1) (Uradni list 
RS, št. 52/02 in 110/02). 

Po prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega zakona se 
drugi stavek 10. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92), ki se nanaša na poklicno opravljanje občinske funkcije, začne 
uporabljati tudi za nepoklicno opravljanje funkcije župana. 

133. člen 

Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Določba občinskega statuta, ki določa število članov občinskega 
sveta na podlagi 25. člena tega zakona, se prvič uporabi za prve 
redne volitve v občinske svete po uveljavitvi tega zakona. 

134. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. POGLAVJA ZAKONA 

V prvo poglavje zakona so kot splošne določbe uvrščene določbe, 
ki opredeljujejo načela lokalne samouprave kot jih določata Ustava 
Republike Slovenije in Evropska listina lokalne samouprave. 
Določbe poglavja veljajo za samoupravne lokalne skupnosti obeh 
ravni. Glede na to, da širših samoupravnih lokalnih skupnosti v 
Sloveniji še ni, se določbe neposredno nanašajo na občine. 

Drugo poglavje vsebuje določbe, ki okvirno določajo način 
določanja in opravljanja nalog občin, občinske organe, njihovo 
sestavo, pristojnosti, način dela in sprejemanja odločitev, občinske 
funkcionarje in njihov status, sodelovanje ožjih skupnosti oziroma 
delov občin ter prebivalcev pri sprejemanju odločitev u občini, 
občinsko upravo in druge načine opravljanja njenih nalog, 
premoženje in financiranje občine, predpise in posamične akte 
občine, medobčinsko sodelovanje, nadzor nad zakonitostjo dela 
občinskih organov, varstvo lokalne samouprave in postopek za 
spremembo območja imena in sedeža občine. 

Tretje poglavje vsebuje le dve določbi, 127. člen, s katerim je 
določeno, da je širša samoupravna lokalna skupnost pokrajina, 
ki opravlja z zakonom določene zadeve širšega lokalnega pomena 
in zadeve regionalnega pomena ter da pokrajinsko lokalno 
samoupravo določa poseben zakon. 128. člen pa določa kriterije 
za oblikovanje območja pokrajine, ustanovitev pokrajin hkrati na 
celotnem območju Republike Slovenije z zakonom ter njegovo 
obvezno vsebino. 

Četrto poglavje v členih 129 - 133 vsebuje prehodne in končne 
določbe, ki zagotavljajo veljavnost kriterijev za pridobitev statusa 
reprezentativnega združenja, uveljavitev tistih določb zakona, s 
katerimi se glede na veljavni zakon o lokalni samoupravi posega 
v status ožjih delov občin, nadzornega odbora občin, organizacijo 
občinskih organov ter njihov mandat. S 131. členom je določeno, 
da se začnejo določbe, ki urejajo medsebojno nezdružljivost javnih 
funkcij, predvsem nezdružljivost občinske funkcije in funkcije 
poslanca (44. člen) in nezdružljivost občinskih funkcij z delom pri 
osebah javnega prava (46. člen), uporabljati po prvih rednih lokalnih 
volitvah po uveljavitvi zakon. Z uveljavitvijo predlaganega zakona 
bo prenehal veljati Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/ 

97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00, 51/02 in 108/03-odl.US), 
razen določb, ki urejajo prej omenjene zadeve na bistveno 
drugačen način in bodo prenehale veljati po prvih rednih lokalnih 
volitvah po uveljavitvi zakona, zakon o postopku za ustanovitev 
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) v 
celoti, 5. in 103. člen zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) ker nista usklajena z opredelitvijo 
volilne pravice na podlagi direktive Evropske unije in odločbe 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Prenehala bosta 64. in 
65. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1) (Uradni list RS, št. 52/ 
02), ki sta nadomeščena z določbami o nadzoru nad zakonitostjo 
dela občinskih organov pri opravljanju nalog iz njihove izvirne 
pristojnosti. 10. člen Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92, 
ki ureja le nezdružljivost poklicnega opravljanja funkcije v lokalni 
skupnosti s funkcijo poslanca, pa se začne po prvih rednih volitvah 
uporabljati tudi za nepoklicno opravljanje funkcij župana. 

2. DOLOČBE ZAKONA 

Določbe zakona so zaradi preglednosti naslovljene. Naslovi 
vsebujejo kratek povzetek bistvene vsebine ali namena 
posamezne določbe. 

V 1. členu je zaradi celovitosti ureditve povzeta določba prvega 
odstavka 3. člena Evropske listine lokalne samouprave. Tekst te 
določbe v najkrajši možni obliki določa bistveno vsebino lokalne 
samouprave kot pravne ureditve, ki opredeljuje pravni in upravni 
status lokalnih skupnosti. Določa, da imajo lokalne skupnosti svoje 
izvirne naloge, ki pomenijo pomemben del nalog javne uprave ter 
da jih lokalne skupnosti opravljajo samostojno na podlagi ustave 
in zakona. 

Lokalna skupnost, ki ji je z zakonom določen pravni status 
samoupravne lokalne skupnosti je v skladu z določbo 138. člena 
ustave RS občina ali druga samoupravna lokalna skupnost, v 
kateri prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo. Določba je 
povzeta v prvem odstavku 2. člena kot iztočnica za ugotovitev, 
da so občine in mestne občine z zakonom ustanovljene temeljne 
lokalne skupnosti. Ožje skupnosti (krajevne, vaške, četrtne) na 
območju občin oziroma mestnih občin nimajo statusa 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Z ustavo napovedana 
dvoravenska lokalna samouprava pa še ni uresničena, uresničiti 
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jo je mogoče z ustanovitvijo samoupravnih lokalnih skupnosti na 
širšem zaokroženem območju po postopku, določenem z 
zakonom. 

3. člen vsebuje eno od najpomembnejših komponent samostojnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti. To je njihov status pravne osebe 
javnega prava. Pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 
vsemi vrstami premoženja imajo kot pravne osebe. Na tej podlagi 
lahko posedujejo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in 
vrednostne papirje, tudi deleže oziroma kapital v osebah 
zasebnega prava, v okviru spiošnejših določb zakonov, ki določajo 
pravni režim gospodarjenja in razpolaganja s premoženjem 
pravnih oseb javnega prava seveda, če jih pridobijo na način, ki 
ga določa pravni režim, ki velja za državo in občine. Drugi 
odstavek posebej določa, da samoupravne lokalne skupnosti 
enako kot država ustanavljajo druge osebe javnega prava. 
Določba je posebno pooblastilo, saj osebe javnega prava skladu 
z zakonom lahko ustanavljajo le država in samoupravne lokalne 
skupnosti (teritorialne osebe javnega prava). 

4. člen poudarja samostojnost oziroma neodvisnost lokalne 
samouprave pri opravljanju in financiranju lastnih nalog, ki so 
določene z zakonom, občina pa jih lahko v okviru ustavne določbe 
o svoji generalni pristojnosti (prvi odstavek 140. člena ustave) 
določa tudi s svojim statutom. V povezavi s sistemom nadzora 
zakonitosti to seveda ne pomeni, da bi občina lahko popolnoma 
neodvisno od spiošnejših zakonskih okvirov določala svoje naloge. 
Načelo samostojnosti vključuje tudi načelo, da med samoupravnimi 
lokalnimi skupnostmi na različnih ravneh ni odnosa nadrejenosti 
oziroma podrejenosti, temveč so tako občine kot širše 
samoupravne lokalne skupnosti samostojne in imajo z zakonom 
določen delokrog in zagotovljeno finančno neodvisnost. Za te 
odnose velja torej načelo enakopravnosti in institucionalnega 
dialoga. Finančno samostojnost samoupravnih lokalnih skupnosti 
poudarja četrti odstavek 5. člena. Poleg lastnih virov financiranja, 
ki jih določa poseben zakon, sodijo med lastne vire tudi sredstva, 
ki jih samoupravna lokalna skupnost pridobi na podlagi javno 
razpisanih sredstev (države, skladov EU, bank) za sofinanciranje 
svojih nalog. Dodatna sredstva države pa so sredstva finančne 
izravnave, kijih država iz državnega proračuna nameni za občine, 
ki z lastnimi viri ne morejo financirati svojih nalog. Samoupravna 
lokalna skupnost ni dolžna financirati državnih nalog, ki so ji 
prenesene v opravljanje. Že na podlagi ustavne določbe drugega 
odstavka 140. člena jih mora financirati država iz svojega 
proračuna. 

V 5. členu je opredeljeno, da samoupravne lokalne skupnosti 
delujejo v skladu z načelom zakonitosti. Glede na načelo lokalne 
samouprave, ki zagotavlja njihov samostojni položaj in neodvisno 
delovanje in ga vsebuje Evropska listina lokalne samouprave je 
določeno, da lahko zakon določi nadzor državnih organov nad 
delovanjem organov samoupravnih lokalnih skupnosti le kot nadzor 
nad zakonitostjo. Obe načeli dejansko pomenita, da morajo biti 
vsi elementi lokalne samouprave - teritorialni, organizacijski, 
funkcionalni, pravni in premoženjsko finančni okvirno določeni z 
zakonom. Samoupravne lokalne skupnosti so prvenstveno same 
odgovorne za zakonitost svojega delovanja, nadzor državnih 
organov, ki je glede njihovih izvirnih pristojnosti omejen le na nadzor 
zakonitosti, pa vsebuje glede prenesenih državnih nalog tudi 
nadzor primernosti in strokovnosti. Ker se z opravljanjem 
prenesenih državnih nalog samoupravne lokalne skupnosti 
vključujejo v sistem državne uprave, je ta nadzor urejen z 
zakonom o državni upravi. Nadzor zakonitosti dela organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti pri opravljanju izvirnih nalog pa 
z določbami zakona o lokalni samoupravi. Posledica takšne 
ureditve je razveljavitev 64. in 65. člena ZDU-1, ki urejata nadzor 
nad izvajanjem izvirnih pristojnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti v 132. členu predloga zakona. 

6. člen v skladu z načelom samostojnosti in neodvisnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izraža v njihovi svobodi, 
da v okviru ustave in spiošnejših zakonskih določb zagotovijo 
svojemu okolju najprimernejšo organizacijo lokalne samouprave 
in določajo na podlagi zakona splošna pravila ravnanja pri izvajanju 
svojih nalog, določa njihovo pristojnost sprejemati statut in 
predpise. Drugi odstavek 154. člena ustave določa, da morajo biti 
predpisi lokalnih skupnosti preden začno veljati, objavljeni v 
uradnem glasilu, ki ga te same določijo, zakon konkretizira in 
pravi, da mora biti uradno glasilo določeno s statutom 
samoupravne lokalne skupnosti. 

Načelo demokratičnega odločanja v lokalni samoupravi, ki je 
vsebina 7. člena, opredeljuje prebivalke in prebivalce lokalne 
skupnosti kot nosilce lokalne samouprave, ki o zadevah lokalne 
samouprave odločajo po svojem predstavniškem telesu - svetu 
in na neposreden način. 

8., 9. in 10. člen določajo volilno pravico na lokalnih volitvah in 
volitve predstavniških teles. Volilna pravica, ki je neposredna, 
enaka in splošna je za razliko od volilne pravice za volitve 
državnega zbora, na lokalnih volitvah omejena po območju in 
personalno razširjena na tujce s stalnim prebivališčem na območju 
samoupravne lokalne skupnosti. Lokalne volitve urejuje poseben 
zakon. Volilni upravičenci volijo tolikšno število članov oziroma 
članic sveta, kolikor jih na podlagi okvirnejših zakonskih določb, 
ki zagotavljajo sorazmernost s številom prebivalcev, določa statut 
samoupravne lokalne skupnosti. Na narodnostno mešanih 
območjih morajo samoupravne lokalne skupnosti zagotoviti 
narodnima skupnostma ustrezno predstavništvo. Enako velja za 
občine, v katerih so stalno naseljeni avtohtoni romski prebivalci. 
Člane svetov volijo volivci za štiri leta. Mandat, ki ga pridobijo na 
volitvah, začno člani sveta izvrševati s potrditvijo mandata, ki ga 
opravijo na prvi seji po volitvah. S tem dejanjem tudi preneha 
mandat prejšnjim članom in sicer ne glede na to, koliko časa so 
izvrševali svoj mandat. S temi členi so povezani 24. člen, ki določa, 
da je organ občine občinski svet, 25. člen, ki glede na število 
prebivalcev občine določa razpon števila članov občinskega 
sveta, v katerega pa se ne šteje župana, ter obveznost, da se s 
statutom občine, v kateri živijo, določi število predstavnikov 
narodnih skupnosti oziroma Romov, izjemoma pa tudi drugih 
občanov, če so ti v manjšini. V 26. členu so pravila, ki jih je treba 
upoštevati ob vsakokratnem konstituiranju novoizvoljenega 
občinskega sveta in jih je do sedaj določal zakon o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij le za prvi 
občinski svet, sicer pa je bilo to prepuščeno poslovnikom občinskih 
svetov, kar pa se je izkazalo za slabo, ker je zaradi nedorečenosti 
ureditev prihajalo do težavna prvih sejah novoizvoljenih občinskih 
svetov. 

Določba 11. člena na podlagi možnosti, da imajo lahko sveti 
samoupravnih lokalnih skupnosti izvršilne organe, ki so jim 
odgovorni, ki jo določa drugi odstavek 3. člena Evropske listine 
lokalne samouprave, določa, da imajo sveti samoupravnih lokalnih 
skupnosti v Sloveniji take izvršilne organe. Kateri so in kako so 
izvoljeni, pa za posamezno vrsto samoupravnih lokalnih skupnosti 
določa zakon. Odgovornost izvršilnih organov svetom 
opredeljujejo načela lokalne samouprave, v skladu s katerimi 
uresničujejo sveti kot predstavniška telesa, ki neposredno izvirajo 
iz prebivalstva, pravico lokalnih skupnosti do lokalne samouprave, 
sprejemajo najpomembnejše odločitve usmerjajo In nadzorujejo 
delo izvršilnih organov in svojih uprav. Gre torej za načelo enotnosti 
lokalne samouprave, enotnosti politike in delovanja, ki je ne sme 
ogroziti niti volilni sistem, v skladu s katerim so volitve izvršilnih 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti neposredne. Načelo 
odgovornosti v predlaganem zakonu je prav zaradi neposrednih 
volitev županov, v primeru občin opredeljeno kot načelo politične 
odgovornosti za poenotenje oziroma uskladitev politike in delovanja 
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sveta in župana in ne vsebuje neposredne možnosti sveta, da bi 
posegel v županov mandat. Obstajajo pa posredne možnosti, ki 
so politične narave. To so nesprejemanje predlogov, predvsem 
proračuna in njegovih sestavnih delov: načrta razvojnih 
programov, načrta zaposlovanja, letnega programa razpolaganja 
s premoženjem itd. Načelo odgovornosti župana občinskemu 
svetu je v skladu s predlagano določbo torej sestavni del man- 
data, ki ga volivci dajo županu z izvolitvijo, ko pričakujejo, da bo 
svojo funkcijo opravljal odgovorno. Z določbo 11. člena je povezan 
35. člen, s katerim je določeno, da je župan izvršilni organ občine 
in občinskega sveta. Župan je neposredno izvoljen izmed 
polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine po dvokrožnem večinskem 
volilnem sistemu. Za župana ne more biti izvoljen tujec. Njegova 
mandatna doba je enaka mandatni dobi občinskega sveta. 36. 
člen določa pristojnosti župana, ki predstavlja in zastopa občino, 
občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, skrbi za 
izvajanje njegovih odločitev, mu v sprejem predlaga proračun in 
druge odločitve ter skrbi, da z objavo začno veljati občinski 
predpisi. 

12. člen določa načelo javnosti oziroma pravico prebivalcev 
samoupravne lokalne skupnosti, da so o delu njenih organov 
vsestransko obveščeni. Obveščenost prebivalcev namreč 
zagotavlja za lokalno samoupravo značilen način upravljanja. 
Določba se navezuje na dolžnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki jih imajo na podlagi zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja in jim daje pristojnost, da samostojno s svojimi 
predpisi določijo v okviru zakona pogoje in način zagotavljanja 
javnosti svojega dela. 

Pravica do posvetovanja, ki jo opredeljuje 13. člen, temelji na 
določbi 44. člena ustave, s katero je državljanom Slovenije 
zagotovljena tudi pravica do neposrednega sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev. Pravico do posvetovanja kot vrsto 
neposrednega sodelovanja izvršujejo prebivalci osebno ali preko 
raznovrstnih oblik institucionalnega in prostovoljnega interesnega 
združevanja. Način zagotavljanja te pravice zagotavlja 
samoupravna lokalna skupnost na podlagi zakona in svojega 
statuta. 

14. in 15. člen urejata vrste medobčinskega sodelovanja kot jih 
opredeljuje 10. člen Evropske listine lokalne samouprave. Gre za 
prostovoljno združevanje zaradi predstavljanja in uveljavljanja 
skupnih interesov samoupravnih lokalnih skupnosti, njihovo 
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi drugih držav in mednarodnimi 
organizacijami ter posebej za njihovo sodelovanje in povezovanje 
za skupno izvajanje nalog. Pri skupnem izvajanju nalog imajo 
udeležene samoupravne lokalne skupnosti v okviru svojega 
pravnega in upravnega statusa, ki je določen z zakonom vse 
pristojnosti ter posebej pristojnost ustanoviti posebno pravno 
osebo javnega prava - zvezo, na katero prenesejo opravljanje 
svojih nalog. V zvezi s tema dvema splošnima določbama so 
določbe 8. podpoglavja II. poglavja predloga zakona, ki govorijo o 
združenjih in zvezah. Določbe 94. do vključno 99. člena, s katerimi 
je urejeno medobčinsko sodelovanje pri izvajanju občinskih nalog 
v zvezah občin ter njihovo združevanje v združenja zaradi varstva 
interesov in avtonomije lokalne samouprave, so vsebinsko enake 
veljavnim določbam. 94. člen tako določa namen ustanovitve 
zveze občin, ki je skupno opravljanje posameznih upravnih nalog 
in zagotavljanje javnih služb iz njihove pristojnosti ter skupno 
izvajanje razvojnih in investicijskih programov. Drugi odstavek 
določa način ustanovitve, tretji pa vsebino akta o ustanovitvi. 
Nova je le določba četrtega odstavka 94. člena, ki določa, da 
morajo občine ustanoviteljice v aktu o ustanovitvi zveze določiti 
»regulator no« pristojnost zveze. Torej tiste predpise in odločitve, 
kijih bo namesto njihovih organov, po ustanovitvi zveze sprejemal 
svet zveze. 95. člen določa, da ima zveza občin organ, ki ga 
sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, ki z aktom o ustanovitvi 

določijo sestavo sveta vendar tako, da ima vsaka od njih vsaj 
enega predstavnika v svetu in nobena več kot polovice članov. 
Določba preprečuje tako oblikovanje sveta zveze občin, ki bi 
posamezni ustanoviteljici preprečevalo enakopravno sodelovanje 
pri upravljanju zveze.Z drugim odstavkom je kot izvršilni organ 
zveze določen organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
Zveza občin pridobi status osebe javnega prava na podiagi 96. 
člena z dnem objave akta o ustanovitvi zveze občin in izreka 
odločbe pristojnega ministrstva, s katerim vzame akt o ustanovitvi 
v hrambo. 97. člen določa namen in način ustanovitve združenja 
občin ter vsebino akta o ustanovitvi združenja. 98. člen pa 
pridobitev pravnega statusa osebe javnega prava z objavo akta 
o ustanovitvi in izreka odločbe pristojnega ministrstva o hrambi 
akta v Uradnem listu RS. V 99. členu je določeno delovno področje 
združenja, ki predstavlja svoje članice pred državnimi organi, 
kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone in druge predpise, s 
katerimi določajo naloge, pravice in obveznosti občin oziroma s 
predpisi kakorkoli posegajo v njihove interese. Z drugim 
odstavkom je združenjem dana pravica ustanavljanja svojih 
strokovnih služb, služb za pomoč članicam ter skupnih strokovnih 
služb, ki za članice izvajajo naloge. S temi zadnjimi so opredeljene 
službe, katerih delovno področje ni povezano z nalogami iz stvarne 
pristojnosti občin, ki jih morajo občine izvajati v okviru svoje 
krajevne pristojnosti in se nanašajo na odločanje o pravicah, 
obveznostih in pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb. Skupno 
opravljanje tovrstnih nalog je mogoče v skupnih občinskih upravah, 
kijih lahko občine ustanovijo na podlagi 78. člena predloga zakona. 
100. člen določa samo, katero združenje lahko pridobi lastnost 
reprezentativnosti in na kakšen način. Sicer pa ne opredeljuje 
reprezentativnosti. Ta je opredeljena z določbami posebnih 
zakonov, ki pri urejanju nekaterih zadev na področju urejanja 
delovnih razmerij in plač v osebah javnega prava, katerih 
ustanoviteljice so občine ter javnih uslužbencev in njihovega 
statusa, določajo tudi njihovo udeležbo na delodajalski strani 
oziroma pri opravljanju nalog delodajalcev. 101. člen v skladu s 
sprejetimi pravili organiziranja organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti držav članic v Svetu Evrope in Evropski uniji določa, 
da merila in postopek za sestavo njihovih delegacij določi vlada. 
Temeljni principi, ki jih obe instituciji sprejemata izhajajo iz 
ugotovitve, da te delegacije v posebnih organih zastopajo sicer 
interese lokalne samouprave, vendar pa predstavljajo državo 
članico. Zato je zahtevana in uveljavljena odgovornost vlad kot 
nosilcev izvršilne veje oblasti za zagotovitev ustreznega 
predstavništva (glede na strukturo skupnosti, geografski položaj, 
političnq in spolno strukturo). 102. člen določa prostovoljnost 
občinskega čezmejnega in prekomejnega sodelovanja in vezanost 
na ustavo in ratificirane mednarodne pogodbe (DZ je ratificiral 
Konvencijo, Vlada pa dodatna protokola). Vendarle gre za 
sodelovanja dela javne uprave naše države z javno upravo 
sosednjih in drugih držav, zato zakon določa dolžnost pristojnih 
ministrstev, da zagotovijo strokovno pomoč občinam (čezmejni 
vodovodi, skupne zdravstvene ustanove itd. pri urejanju 
sodelovanja in dolžnost občin, da državo obvestijo o sklenjenih 
aktih. 

16., 17. člen neposredno, 18. člen pa posredno temeljijo na 26. 
členu ustave RS. Natančneje določajo odgovornost samoupravne 
lokalne skupnosti za škodo, ki jo fizični ali pravni osebi povzroči 
s svojim protipravnim ravnanjem njen organ (svet, župan) ali pri 
njej zaposlena oseba (javni uslužbenec-uradnik, strokovno 
tehnični delavec), pri opravljanju funkcije oziroma službe. 
Odgovornost temelji na objektivni odgovornosti samoupravne 
lokalne skupnosti, ki pa je vendarle pogojena z ugotovitvijo 
protipravnosti ravnanja, ki pa ni nujno krivdno povzročeno. 
Samoupravna lokalna skupnost (občina) lahko terja povrnitev 
plačane odškodnine, če se ugotovi, da je bila škoda povzročena 
ali namenoma, ali iz hude malomarnosti. Najpomembnejša je 
določba, s katero je regres, ki ga je dolžan plačati posameznik 
oziroma funkcionar, omejena največ na znesek letne osnovne 
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plače najvišje vrednotene funkcije za poklicno opravljanje funkcije 
v konkretni samoupravni lokalni skupnosti, v primeru občine torej 
osnovne plače župana. Odškodninski postopki in tudi regresni 
se začno z zahtevkom za izvensodno poravnavo ali s tožbo. V 
primeru, da je zahtevajoča stranka oziroma tožnik samoupravna 
lokalna skupnost, jo v postopku zastopa organ, ki je po zakonu 
njen zastopnik (župan), v primeru, da je vložen oziroma je treba 
vložiti zahtevek zoper njega, pa pooblaščenca za zadevo določi 
občinski svet. Za odškodninske zahtevke je pristojno sodišče 
splošne pristojnosti. 18. člen določa odgovornost organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti za škodo, ki jo lahko povzročijo 
javnim sredstvom oziroma premoženju. Samoupravna lokalna 
skupnost ravna v tem primeru tako, kot bi ravnala, če bi zahtevala 
regres za plačano odškodnino. 

19. člen daje samoupravnim lokalnim skupnostim pravico do lastnih 
simbolov in oznak. Kakšne bo imela, določi samostojno s svojim 
predpisom, pri morebitnem določanju grba pa mora zagotoviti, da 
se simboli razlikujejo od simbolov Republike Slovenije, tujih držav 
ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti in je vezana na 
heraldično pravilnost grba in njegov opis po pravilih heraldike. 

Predlagani 20. člen v nasprotju z določbama 21. in 22. člena 
veljavnega zakona, ki določata delovna področja, na katerih imajo 
občine in mestne občine v skladu s posebnim zakonom določene 
naloge kot izvirne naloge, vsebuje samo splošno opredelitev 
izvirnega in prenesenega delokroga in način določanja. Naštevanje 
delovnih področij, ki je bilo namenjeno razmejevanju nalog ob 
ustanovitvi občin, je nujno nepopolno in omejujoče. Določba tudi 
nadomešča dosedanjo določbo o vrstah nalog, načinu in območju 
morebitnega prenosa (24. člen) ter zagotavljanju sredstev (25. 
člen), ki je nepotrebna in preveč zavezujoča za državo in za 
občine. Med državo in občinami je s predlogom zakona, predvsem 
z vlogo združenj občin v postopkih vlade, ki jo določa 118. člen in 
določbo 117. člena, ki določa položaj občin v postopkih državnega 
zbora, vzpostavljen institucionalni dialog glede vseh vprašanj, ki 
posegajo v njihove interese. Ti pa se tičejo tako izvirnih pristojnosti 
kot prenesenih nalog, sposobnosti občin za njihovo izvajanje in 
njihovega financiranja. 

21. člen posebej določa zagotavljanje občinskih javnih služb tako, 
da je poudarjeno, da so te službe določene z zakonom in se 
zagotavljajo v skladu z zakonom. Evropska unija poudarja 
deetatizacijo oziroma liberalizacijo čim večjega dela dejavnosti 
ter opozarja, da načela omejevanja konkurence zahtevajo, da 
države članice zagotovijo, da se kot javne službe, pri katerih se 
lahko uveljavljajo monopoli javnih oblasti, opravljajo le tiste 
dejavnosti, katerih zagotavljanja v javnem interesu ni mogoče 
prepustiti trgu. Glede na to občine ne morejo samostojno določati 
svojih izbirnih javnih služb, temveč to lahko storijo le v okviru 
zakona. 

22. člen zavezuje občine, da v okviru svojih pristojnosti s predpisi 
urejajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje 
narodnih skupnosti ter, da pri tem zagotovijo sodelovanje (soglasje 
ali mnenje) njihovih organov. Določba je splošna, pomeni pa, da 
mora občinski svet občine, katere območje je narodnostno 
mešano, pri sprejemanju kateregakoli predpisa iz svoje pristojnosti 
upoštevati pravice narodnih skupnosti in jih tudi zagotoviti, če se 
predpis nanaša na zadevo, pri kateri te posebne pravice so. 

Občina v okviru svojih pristojnosti opravlja pomemben del nalog 
javne uprave in je del celotne javne uprave v državi. Za opravljanje 
nalog potrebuje podatke, kipa jih zbirajo in z njimi upravljajo različni 
upravljavci. Večinoma so to državni organi ali nosilci javnih 
pooblastil. S 23. členom je določeno, da ima občina dostop do 
vseh relevantnih podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje svojih 
nalog, v katerikoli izvajalski obliki. Določeno je, da občina pridobiva 

vse podatke brezplačno, oziroma nepremičninske pod enakimi 
pogoji kot neposredni uporabniki državnega proračuna, na podlagi 
pisne zahteve, da jih lahko pridobi v pisni obliki, na magnetnih 
medijih ali po elektronski pošti, lahko pa tudi on line, če zagotovi 
tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja varovanje 
osebnih podatkov. 

Pristojnosti občinskega sveta so urejene v 27. členu kot do sedaj 
v 29. členu veljavnega zakona. Pristojnost dajanja soglasja k 
imenovanju načelnika upravne enote pa je glede na določbe novega 
zakona o državni upravi črtana. Enako kot do sedaj je urejen tudi 
način sprejemanja odločitev občinskega sveta v predlaganem 
28. členu, dodana je le natančnejša določitev sprejemanja odločitev 
občinskega sveta v upravnem postopku. 29. člen enako kot do 
sedaj ureja sklicevanje in vodenje sej občinskega sveta ter 30. 
člen obvezno oblikovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. 

V 31. členu je na novo urejen nadzor občinskega sveta nad 
namensko porabo sredstev proračuna občine in upravljanjem s 
premoženjem občine. Dosedanjo vlogo nadzornega odbora občine 
bo opravljala komisija za finančni nadzor, po zakonu obvezno 
delovno telo občinskega sveta, pristojno za nadzor nad 
izvrševanjem proračuna. Komisija bo sestavljena iz članov 
imenovanih izmed občanov, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje. 
Podobno kot v veljavni ureditvi nadzornega odbora, določa zakon 
medsebojno nezdružljivost članstva v tej komisiji in opravljanja 
občinskih funkcij, dela v občinski upravi ali v poslovodstvih 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Ti so namreč kot 
predstojniki porabnikov, odgovorni za zakonito, pravilno in 
namensko porabo proračunskih sredstev, za upravljanje z 
občinskim premoženjem, nenazadnje pa tudi za pomoč sami 
komisiji. Delo komisije in druge določbe v zvezi z njim bo moral 
urediti poslovnik občinskega sveta. Skrajni rok za imenovanje 
komisije je enak kot v veljavnem zakonu za nadzorni odbor - 45 
dni po prvi seji. 

32., 33. in 34. člen ne vsebujejo nobenih novosti. V njih so povzeti 
dosedanji 31. člen, ki ureja delovno področje in pravice komisij in 
odborov občinskega sveta ter četrti odstavek 39. člena ZLS, ki 
določa sestavo komisije za narodnostna vprašanja. 

37. člen pa povzema z veljavno določbo 33. člena ZLS določeno 
pravico župana, da v primeru, če meni, da je občinski svet sprejel 
nezakonit predpis ali kakšno drugo odločitev zahteva ponovno 
odločanje oziroma v primeru ponovne enake odločitve zahteva 
aH oceno zakonitosti predpisa ali razveljavitev odločitve. 

Nekoliko drugače kot do sedaj ureja 38. člen podžupansko 
funkcijo. Predvsem je pomembno, da določa rok v katerem je 
župan dolžan predlagati imenovanje podžupana (podžupanov). V 
času do imenovanja bo župana nadomeščal najstarejši član 
občinskega sveta. Rok in način opravljanja te funkcije do 
imenovanja podžupana je bilo nujno določiti, ker se sedaj pogosto 
zgodi, da v posamezni občini ni funkcionarja, ki bi lahko 
nadomeščal župana v njegovi odsotnosti oziroma opravljal njegovo 
funkcijo, če mu predčasno preneha mandat. Posebej je tudi 
določeno, da število podžupanov določi občinski svet ob 
imenovanju. Ta določba omogoča vsakokratnemu županu in 
občinskemu svetu, da glede na svoje programe oziroma politiko 
upravljanja, sestavita ustrezno občinsko vodstvo. V 39. členu je 
nov prvi odstavek, s katerim je jasneje kot do sedaj določeno, 
katere pristojnosti ima podžupan po zakonu. Sicer pa določba 
omogoča županu, da te naloge s svojimi pooblastili še razširi. 
Pomembna novost je tudi zadnji odstavek, s katerim je določeno, 
da podžupan ne more nadomestiti župana v njegovi funkciji 
pritožbenega organa v upravnem postopku. V upravnem postopku 
lahko sodeluje le kot član občinskega sveta. 
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40. člen vsebinsko povzema veljavno določbo 34. a člena 
veljavnega ZLS, ki določa občinske funkcionarje in način 
opravljanja njihove funkcije. 

41. člen določa, da veljajo za delovno pravni in materialni položaj 
občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno, predpisi, 
s katerimi je ta položaj urejen za državne funkcionarje. Konkretno 
gre za še veljavni zakon o funkcionarjih in zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju. Ker ta zadnji ne urejuje plač poklicnih 
podžupanov, jih je bilo treba določiti s tem zakonom. Plača je 
določena v višini, ki jo kot najvišjo možno določa veljavni zakon v 
100.b členu, vendar tako da njeno določanje ni več v pristojnosti 
občinskega sveta. Tudi naslednja določba 42. člena vsebinsko 
povzema določbo veljavnega 100.b člena v tistem delu, ko določa 
plačila za nepoklicno opravljanje občinskih funkcij, edina 
sprememba je znižanje odstotkov letne osnovne plače župana, 
ki je skupno izplačilo sejnin članom občinskega sveta ne sme 
presegati s sedanjih 15 odstotkov na 10 odstotkov. Razlog za 
takšno znižanje je predvidena uskladitev županskih plač z 
zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 

43. člen vsebinsko povzema deveti in deseti odstavek 100. b 
člena veljavnega ZLS, ki urejata določanje osnovnih plač 
poslovodnih organov in predstavnikov občine v organih oseb 
javnega prava, ki jih je občina ustanovila. Zaradi uskladitve z 
določbami ZSPJS, predvsem z 11. členom, zakon določa, da 
določi plačni razred ravnatelja oziroma direktorja javnega zavoda, 
javne agencije ali javnega sklada, katerih ustanoviteljica je občina, 
občinski svet s soglasjem pristojnega ministra. Merila za določanje 
plačnih razredov bodo urejena z uredbo vlade. Ker javna podjetja 
po ZSPJS ne sodijo v javni sektor, zakon ureja določanje plač 
njihovih direktorjev. 

Z določbami 44., 45. in 46. člena ter 49. in 50. člena so dopolnjene 
dosedanje določbe o nezdružljivosti občinskih funkcij z drugimi 
javnimi funkcijami, njihovi medsebojni nezdružljivosti ter 
nezdružljivosti teh funkcij z delom v občinski upravi ter določbe o 
predčasnem prenehanju mandatov občinskih funkcionarjev. 

Medsebojno nezdružljivost funkcij v državnih organih s funkcijami 
v lokalni samoupravi ureja ustava in vrsta zakonov. Tako 
nezdružljivost funkcije predsednika države ureja 105. člen ustave. 
Nezdružljivost sodniške funkcije s funkcijami v organih lokalne 
samouprave ureja 133. člen ustave. Nezdružljivost funkcije 
državnega tožilca s funkcijami v organih lokalne samouprave 
ureja 136. člen ustave. Nezdružljivost funkcije sodnika ustavnega 
sodišča s funkcijami v organih lokalne samouprave ureja 166. 
člen ustave. Zakon o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 
47/97, 23/99, 119/00 in 30/01-ZODPM-C, 52/02-ZDU-1) v 10. 
členu ureja nezdružljivost opravljanja funkcije predsednika vlade 
in ministrov z opravljanjem funkcij v organih lokalnih skupnosti. 
Nezdružljivost funkcij v drugih državnih organih s funkcijami v 
lokalni samoupravi urejajo zakoni, s katerimi so ti organi 
ustanovljeni. Tako zakon o Varuhu človekovih pravic (Uradni list 
RS, št. 71/93,15/94-popr., 56/02-ZJU)) ureja nezdružljivost 
njegove funkcije s funkcijami v organih lokalnih skupnosti v 19. 
členu. Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, 11/01) v 16. 
členu ureja nezdružljivost funkcije člana računskega sodišča, 
vrhovnega državnega revizorja in sekretarja računskega sodišča 
s funkcijami v organih lokalnih skupnosti: Zakon o državnem 
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97, 56/02-ZJU) v 57. členu 
določa, da se glede nezdružljivosti oziroma združljivosti funkcije 
državnega pravobranilca smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja sodniško funkcijo. Zakon o Banki Slovenije (Uradni list 
RS, št. 58/02, 85/02-popr.) v 38. členu določa, da funkcija člana 
Sveta BS ni združljiva s funkcijami oziroma z delom v organih 
lokalnih skupnosti. 

Prva alinea prvega odstavka 44. člena določa nezdružljivosti 
opravljanja funkcije državnega sekretarja s funkcijami v organih 
in delom v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti. Ta določba 
je za razliko od drugih treh alinej, v akterih je vsebinsko povzeta 
vsebina veljavnega 37. b člena ZLS, nova. Na podlagi ustave in v 
skladu z zakonom opravljajo ministrstva vsako na svojem 
področju dela nadzorstvo nad zakonitostjo dela organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Ob spremembi funkcije 
državnega sekretarja v funkcijo namestnika ministra ni bila 
določena nezdružljivost opravljanja funkcije državnega sekretarja 
s funkcijami v organih in delom v upravah samoupravnih lokalnih 
skupnosti, čeprav gre za enake razloge za nezdružljivost kot pri 
ministrih. 

44. člen v drugem odstavku določa nezdružljivosti funkcije župana 
s funkcijo poslanca glede na to, da zakon o poslancih načeloma 
ne določa nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijami v organih 
samoupravnih lokalnih skupnostih, temveč z namenom 
zagotovitve učinkovitega dela državnega zbora varuje funkcijo 
poslanca kot poklicno funkcijo in preprečuje hkratno poklicno 
opravljanje funkcije v lokalni samoupravi. Zato je bilo treba ponovno 
pretehtati ali gre v primeru hkratnega opravljanja funkcije poslanca 
in funkcije župana za navzkrižje interesov, ki je v nasprotju z 
načeli ustave, ker posega v neodvisnost in nepristranskost 
državnega zbora kot nosilca zakonodajne funkcije oblasti in v 
samostojnost samoupravnih lokalnih skupnosti, in to opravičuje 
zakonsko ureditev nezdmžljivosti teh funkcij. Predlagana določba 
temelji na stališču, da v tem primeru gre za konflikt interesov in je 
zato določitev nezdružljivosti hkratnega opravljanja funkcije 
župana in poslanca v skladu z namenom zakona, da se vzpostavi 
med nosilci oblasti na državnem nivoju in občinami razmerja, ki 
bodo po eni strani zagotavljala samostojnost, neodvisnost lokalne 
samouprave in enakopravnost položaja samoupravnih lokalnih 
skupnosti, po drugi strani pa neodvisnost in nepristranskost 
poslancev oziroma Državnega zbora. 

Medsebojna nezdružljivost občinskih funkcij je v 45. členu urejena 
tako kot do sedaj, nasprotno pa 46. člen razširja nezdružljivost 
občinskih funkcij in v šestem odstavku 53. člena članstva v organih 
ožjih delov občin z delom v občinski upravi tudi na opravljanje 
nalog direktorjev javnih agencij in članov uprav javnih skladov, ki 
jih je občina ustanovila. 49. člen je vsebinsko enak prvim trem 
odstavkom 37.a člena veljavnega zakona, 50. člen pa dosedanjo 
ureditev, ki je veljala le za župana in je urejala predčasno 
prenehanje mandata po zakonu, v primeru izvolitve državnega 
funkcionarja v občinsko funkcijo, oziroma imenovanja občinskega 
funkcionarja na državno funkcijo, razširja na vse občinske 
funkcije, ki so v skladu s 44. členom nezdružljive z drugimi javnimi 
funkcijami. 

Medtem, ko 47. člen določa le enotno ureditev nezdružljivosti 
občinske funkcije s pridobitno dejavnostjo, pa 48. člen ureja 
dolžnost etičnega ravnanja občinskega funkcionarja, ki mu nalaga 
dolžnost, da sam skrbi za to, da pri sprejemanju odločitev z 
njegove strani ne bi prihajalo do navzkrižja med osebnimi in javnimi 
interesi. Za osebni interes šteje določba pridobitev kakršnekoli 
premoženjske koristi, torej take, ki lahko izhaja iz po splošnih 
pravilih prejšnjega člena nedovoljene ali dovoljene pridobitne 
dejavnosti oziroma na drugih podlagah (lastništvo nepremičnin). 

V 51. členu so določeni razlogi za členitev občine na ožje dele. 
Občinski svet lahko občino razčleni na ožja območja (ali ustanovi 
ožje skupnosti) zaradi prilagoditve upravne strukture krajevnim 
potrebam, kar je odvisno od geografskih in poselitvenih razmer v 
občini ali pa za to, da se zagotovi večje možnosti za participacijo 
prebivalcev ožjih območij občine pri načrtovanju razvoja v občini 
in pri sprejemanju odločitev. Členitev lahko opravi občinski svet z 
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odlokom brez iniciative in neposrednega sodelovanja prebivalcev, 
pri čemer ožji deli občine niso ustanovljeni kot ožja skupnost, 
lahko pa s statutom ustanovi kot ožje skupnosti. Bistvena razlika 
med obema oblikama je v teritorialno socialni komponenti. 
Praviloma bo skupnost ustanovljena na območju naselja, kjer že 
obstaja zavest skupnosti in trajne povezanosti prebivalstva 
(skupnostna identiteta) ter skupni od drugih razlikujoči se interesi. 
V 52. členu je zato določeno, da se skupnosti glede na značaj 
naselja ustanovi kot krajevna ali vaška skupnost, v mestih pa 
tudi kot četrtna skupnost. Občinski svet lahko ustanovi skupnost 
po lastni iniciativi. Če da pobudo za ustanovitev zbor občanov ali 
s statutom določeno število prebivalcev, jo je občinski svet dolžan 
obravnavati. V obeh primerih je pred ustanovitvijo treba ugotoviti 
interes prebivalcev na območju občine, na katerem naj bi bila 
skupnost ustanovljena. Podatke o ožjih skupnostih občin bo 
ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo evidentiralo v skladu 
s pravilnikom, katerega vsebino bo določil minister, pristojen za 
lokalno samoupravo. 53. člen prepušča občinskemu statutu 
odločitev, kakšen organ bo imela ožja skupnost. To je lahko svet 
ali odbor. Člani organa ožje skupnosti so voljeni na zborih ali na 
splošnih lokalnih volitvah. Drugače kot občinski svet odločajo 
odbori ali sveti ožjih skupnosti z večino glasov navzočih članov, 
če jih je seveda navzočih večina. Določba o nezdružljivosti 
članstva v organih ožjih skupnosti občine z delom v občinski 
upravi temelji na dejstvu, da občinska uprava opravlja vse upravne 
naloge občine in naloge za občinske organe in ožje skupnosti 
občine. Svet ali odbor ožje skupnosti izmed svojih članov izvoli 
predsednika, ki predstavlja ožjo skupnost, sklicuje in vodi delo 
njenega organa ter v okviru občinskega proračuna izvršuje 
finančni načrt skupnosti. Določba je povezana z določbo 56. člena, 
ki dopušča, da občina s statutom prenese ožji skupnosti v izvajanje 
del svojih nalog, ki se nanašajo na prebivalce ožje skupnosti. Pri 
izvajanju prenesenih občinskih nalog in v okviru za to namenjenih 
sredstev občinskega proračuna zastopa občino že na podlagi 
zakona predsednik sveta oziroma odbora ožje skupnosti občine. 
Namen določbe je jasna določitev zastopnika občine v primeru 
opravljanja občinskih nalog po njeni ožji skupnosti in s tem 
zagotovitev varnosti pravnega prometa. Določba je povezana 
tudi z določbo 52. člena, ki določa evidenco ožjih skupnosti občine. 
Za razliko od organa ožje skupnosti določa 54. člen odbor ožjega 
dela občine kot organ, ki ga ustanovi in njegove člane imenuje 
občinski svet. Naloge organov, tako ožje skupnosti kot ožjega 
dela občine, in razmerja med njimi in občinskimi organi določa 55. 
člen. Gre predvsem za naloge participacije pri sprejemanju 
odločitev občinskih organov: obravnavo vprašanj, ki so posebej 
pomembna za prebivalce ožje skupnosti ali ožjega dela, obravnavo 
proračuna, predpisov s področja urejanja in rabe prostora ter 
oblikovanje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi, ki so jih 
občinski organi dolžni obravnavati, če pa jih ne morejo upoštevati, 
jih morajo obrazloženo zavrniti. Bistveno spremembo veljavne 
ureditve vsebuje 57. člen, ki ureja financiranje dejavnosti ožjih 
delov občine. Le ti so v celoti integrirani v občinski proračun. To 
pomeni, da so finančni načrti ožjih skupnosti del občinskega 
proračuna kot določa zakon o javnih financah, da opravlja 
strokovne finančne naloge in notranji nadzor nad financiranjem 
občinska uprava oziroma njena ustrezna služba ter da ožje 
skupnosti delujejo v okviru občinskega transakcijskega računa, 
v okviru katerega lahko občina zahteva posebno vodenje ustreznih 
podračunov. 

V 58. do vključno 71. členu ureja zakon neposredne oblike 
sodelovanja občanov pri odločanju. Ureditev je vsebinsko enaka 
veljavni ureditvi z nekaj spremembami. 62. člen tako namesto 
dosedanjega svetovalnega referenduma, referendum z enako 
vsebino poimenuje kot posvetovalni referendum. Oznaka je bolj 
jasna, ker gre dejansko za možnost občinskega sveta, da pred 
odločanjem o kakšni zadevi iz svoje pristojnosti opravi 
posvetovanje s prebivalci v obliki referenduma. Odločitev sicer 

občinskega sveta pravno ne zavezuje, vsekakor pa je odločitev 
moralno in politično zavezujoča. Določba 64. člena bolj natančno 
kot doslej uveljavlja razlikovanje med fakultativnim in obligatornim 
razpisom naknadnega referenduma, skrajšuje rok, v katerem je 
mogoče predlagati oziroma dati pobudo za oblikovanje zahteve 
za razpis referenduma s 15 na 7 dni. Skrajšanje je mogoče 
uveljaviti glede na zahteve zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja, na katerega se navezuje načelo javnosti iz 12. člena 
zakona, ki zahteva, da se objavijo že predlogi občinskih predpisov. 
Zato je volivcem sistemsko omogočena obveščenost o delu 
občinskega sveta. Predlog zakona tudi povečuje potrebno število 
volivcev za vložitev zahteve za razpis obligatornega naknadnega 
referenduma z do sedanjih 5 na 10 odstotkov. Pomembno novost 
vsebuje 66. člen, ki določa pristojnost občinske volilne komisije 
za preizkus pobude in zahteve za razpis referenduma ter za 
določitev obrazcev podpore pobudi. Sprememba pristojnega 
organa temelji na spremenjenem razmerju med občinskim svetom 
in županom, ki izhaja iz 3. člena Evropske listine lokalne 
samouprave, v skladu s katerim je župan izvršilni organ 
občinskega sveta ter določbi predloga zakona (drugi odstavek 
35. člena), ki določa, da je župan po položaju član občinskega 
sveta, kar pomeni, da ima pravico odločati o sprejemu občinskih 
predpisov. 

72. člen smiselno določbam ustave in zakona, ki ureja delovno 
področje državne uprave, določa delovno področje občinske 
uprave in poudarja, da občinska uprava opravlja svoje naloge 
samostojno, v okviru in na podlagi zakona in občinskih predpisov. 
73. člen določa zakonski okvir za samostojno določanje notranje 
organizacije občinske uprave. Občina tako praviloma ni omejena, 
predpisi o organizaciji državne uprave se uporabljajo samo 
smiselno kadar gre za oblike, delovno področje in nazive notranjih 
organizacijskih enot, kar se navezuje na predpise o javnih 
uslužbencih, ki se v skladu z zakonom (75. člen) uporabljajo 
neposredno tudi za zaposlene v občinski upravi. S posebno 
določbo drugega odstavka 73. člena je v skladu z namenom 
zakona o inšpekcijskem nadzoru, določena tudi relativna 
samostojnost občinske inšpekcije. 74. člen določa za lokalno 
samoupravo značilne posebnosti vodenja občinske uprave. 
Politični del vodenja - usmerjanje in nadzor, ter odločanje o 
pritožbah zoper odločbe uprave izdane v upravnih zadevah iz 
občinske pristojnosti, je v pristojnosti župana - podobno vlogo 
razen odločanja o pritožbah, če zakon tega posebej ne določi, 
ima na državnem nivoju nasproti državni upravi vlada ■ vodenje 
uprave in odločanje o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
na prvi stopnji pa je v pristojnosti direktorja uprave, ki je javni 
uslužbenec, uradnik na položaju, določenem z zakonom o javnih 
uslužbencih. 

Pomembno novost vsebuje drugi odstavek 78. člena, s katerim je 
določeno, da je skupni organ občinske uprave občina dolžna 
ustanoviti, če pristojno ministrstvo ugotovi, da ne zagotavlja kadra, 
kakor je zahtevano z zakonom in za to tudi nima pogoje. Ministrstvo 
bo namreč to ugotovitev izreklo z odločbo, s katero bo občini 
naložilo ustanovitev skupnega organa občinske uprave in ji za to 
določilo primeren rok. Zoper odločbo lahko občina sproži upravni 
spor (115. člen). Zagotovljeno je torej pravno varstvo. Načela 
lokalne samouprave zagotavljajo občinam prostovoljnost 
sodelovanja in združevanja in samostojnost pri vzpostavljanju 
svoje upravne strukture, vendar brez vpliva na širši zakonski 
okvir. Izhodišče za določitev širšega zakonskega okvira, ki ga 
vsebuje 78. člen predloga zakona, je 14. člen Ustave Republike 
Slovenije, ki zagotavlja vsem državljanom enakost pred zakonom. 
Načela ne le dopuščajo, temveč s stališča varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin celo narekujejo ureditev v predlogu 
zakona, ki pomeni takšen širši zakonski okvir za vzpostavljanje 
lastne upravne strukture (7. člen MELLS) in temelji na obveznosti 
zakonodajalca za zagotovitev zakonitosti delovanja samoupravnih 
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lokalnih skupnost i. S prehodno določbo 131. člena je določeno, da 
se določba drugega odstavka 78. člena začne uporabljati po prvih 
rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakon. 

Predlog temelji na ugotovitvi, da z zakonom predpisani izobrazbeni 
in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci določenih upravnih 
nalog, pomenijo objektivne pogoje za zakonito in strokovno 
opravljanje teh nalog. Konkretno gre za to, da bi morala vsaka 
občina zagotoviti najmanj naslednje kadre: 

direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine (ZLS). Torej 
uradnika na položaju, ki se v skladu z zakonom o javnih 
uslužbencih opravlja najmanj v nazivu devete stopnje, torej v 
tretjem kariemem razredu, za katerega je predpisana najmanj 
visoka strokovna izobrazba; 
uradnika, ki izpolnjuje izobrazbene in druge pogoje za vodenje 
upravnega postopka na drugi stopnji (zakon o splošnem 
upravnem postopku • univerzitetna ali visokošolska 
strokovna); 

- uradnika, občinskega urbanista (zakon o urejanju prostora - 
univerzitetna izobrazba); 

■ uradnika, občinskega inšpektorja (zakon o inšpekcijskem 
nadzoru - univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba, 
zakon o javnih cestah - občinski inšpektor za ceste: splošni 
pogoji in dodatno še gradbene smeri); 

- strokovno tehničnega delavca z najmanj višjo strokovno 
izobrazbo za opravljanje nalog občinske finančne službe in 
notranjega nadzora (zakon o javnih financah); 

- strokovno tehničnega delavca z najmanj srednjo izobrazbo 
za vodenje pisarniškega poslovanja in dokumentarni arhiv 
(zakon o splošnem upravnem postopku in uredbe). 

Letni stroški občinske uprave s kadrovsko strukturo, ki je 
zahtevana po zakonu, v skladu z zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju pa znašajo 20 000 000 tolarjev samo za plače. 
Kar bi v posameznih občinah pomenilo, da bi se stroški občinske 
uprave izjemno povečali. Podatki kažejo, da bi zaposlitev z 
zakonom »predpisanega« kadra pomenila za vrsto občin prehudo 
finančno breme, hkrati pa bi bila neracionalna glede na sorazmerno 
majhen obseg nalog, zaradi katerih je predpisan izobrazbeni pogoj. 
Zagotovitev izvajanja konkretnih določb navedenih zakonov v 
vsaki posamezni občini je torej nerealna. To pa pomeni, da tudi z 
ukrepi nadzora zakonitosti dela občinskih organov ni mogoče 
zahtevati izpolnjevanja pogojev za zakonito opravljanje nalog 
občinskih uprav. Izhod je torej v sodelovanju oziroma združevanju 
občin in skupnem zagotavljanju teh pogojev. Pri tem je treba 
poudariti, da veljavni zakon določa, da mora vsaka občina imeti 
občinsko upravo, ki opravlja zanjo upravne in strokovne naloge. 
Vsaka občina mora tako zagotoviti najmanj ustrezne kadre v 
občinski upravi za vodenje postopkov in odločanje o upravnih 
stvareh iz občinske pristojnosti, opravljanje strokovnih nalog za 
občinske organe, izvrševanje občinskega proračuna, 
gospodarjenje s premoženjem in zagotavljanje izvajanja javnih 
služb. Delo občinske uprave v skladu s predlogom zakona in v 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih vodi direktor občinske 
Uprave. Poleg direktorja pa mora občina zagotoviti kader vsaj še 
za vodenje" pisarniškega poslovanja, dokumentarnega arhiva in 
naloge finančne službe oziroma notranjega nadzora. Mogoče pa 
je ustanoviti skupni organ občinske uprave za opravljanje nalog 
po zakonu o urejanju prostora, vodenje upravnega postopka na 
drugi stopnji ter občinsko inšpekcijo. 
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Podlaga za predlog drugega odstavka 78. člena so bili podatki, ki 
jih vsebujeta spodnji tabeli. Prva vsebuje podatke o občinah z do 
3000 prebivalci, in sicer: 

OSOU, KI JIH 
JE MOGOČE 
USTANOVITI 

' PO 78. ČLENU 
PREDLOGA 
ZLS 

■ '.S* Preb. Zap. 

stopnja izobrazbe 

Župan 
(p/n) 

Št. 
ob. 
sv. 

Delež stroškov občinske uprave (kazalniki) za 
leto 2002 

tajnik VII VI V Odhodki občine 
skupaj 

Stroški OU Oelež 
% 

1. 

Osilnica 412 2 ne 2 P 7 67.885.000,00 31.463.000,00 46,35 

Kostel 685 3 VII 1 1 P 7 168.739.000,00 40.237.000,00 23,85 

2. 

Kobilje 639 1 VI ft n 7 72.450.914,10 19.646.686,82 27,12 

Dobrovnik 1386 4 VII 1 2 n 11 293.904.174,60 79.131.200,48 26,92 

3. 

Razkrižje 1331 2 ne 2 P 7 151.373.000,00 28.503.000,00 18,83 

Veržej 1384 3 VII 1 1 n 9 175.067.350,17 31.068.135,66 17,75 

Odranci 1726 4 VI 2 1 n 9 175.124.315,78 32.912.259,81 18,79 

Velika Polana 1567 3 V 2 P 7 155.790.000,00 46.190.000,00 29.65 

4. 

Ribnica na 
Pohorju 

1297 4 VI 1 2 n 7 153.920.000,00 22.533.000,00 14,64 

Vuzenica 2870 4 VII 1 1 1 n 11 382.022.000,00 47.348.000,00 12,39 

Podvelka 2767 5 ne 1 1 3 P 10 330.801.000,00 45.300.000,00 13,69 

5. « 

Tabor 1516 1 ne 1 n 7 183.969.000,00 30.577.000,00 16,62 

Vransko 2617 4 VII 1 n 11 292.571.000,00 35.739.000,00 12,22 

Gornji Grad 2646 5 VII 1 3 P 11 422.932.000,00 44.233.000,00 10,46 

Luče 1597 3 VII 1 2 P 11 205.459.000,00 23.877.000,00 11,62 

Ljubno 2727 3 VI 2 P 11 420.977.000,00 39.501.000,00 9,38 

Nazarje 2710 3 VII 1 1 P 11 270.818.000,00 45.132.000,00 16,67 

Solčava 550 2 VII 1 n 7 122.390.000,00 21.382.000,00 17,47 

Šmartno ob 
Paki 

2946 3 VII 1 1 n 10 287.318.000,00 51.701.000,00 17,99 

6. 

Kuzma 1654 5 VI 2(2) n 9 220.994.000,00 45.400.000,00 20.54 

Šalovci 1806 2 ne 2 P 7 249.834.588,96 31.022.794,65 12,42 

Grad 
2390 3/15 VI 2 

(12) P 11 397.359.000,00 134.363.000,00 33,81 

Cankova 2079 6 VI 2 3 n 11 218.421.349,23 42.977.716,74 19.68 
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Gornji Petrovci 2314 6 ne 1 4(1) P 13 385.542.000,00 71.424.000,00 18,53 

Hodoš 353 3 ne 2(1) P 7 129.157.000,00 23.160.000,00 17,93 

7. - 

Cerkvenjak 2138 5 VII 1 1 1(1) P 3 338.248.000,00 43.267.000,00 12,79 

Benedikt 2144 5 VI 2 2 P 9 295.908.000,00 56.432.000,00 19,07 

Sveta Ana 2367 3 VI 2 n 9 303.187.000,00 33.687.000,00 11,11 

8. 

Sodražica 2165 4 VII 1 1 1 P 9 231.766.000,00 42.364.000,00 18,28 

Loški Potok 2055 5 ne 1 3 1 n 8 371.525.000,00 31.597.000,00 8,50 

Bloke 1605 2 ne 2 n 7 227.225.000,00 24.680.000,00 10,86 

USTANOVIJO 
OSOUS 
SOSEDNJO, 
VEČJO 

•'OBČINO . 

Sveti Jurij 2911 4 VI 1 2 n 11 382.543.000,00 56.294.000,00 14,72 

Dobje 1013 2 VI 1 n 7 79.786.000,00 16.991.000,00 21,30 

Horjul 2659 3 V 1 1 n 11 430.349.000,00 27.174.000,00 6,31 

Mirna Peč 2751 4 IV 2 1 n 10 315.826.000,00 41.356.000,00 13,09 

Bistrica ob 
Sotli 

1480 2 ne 2 P 7 198.142.000,00 26.903.000,00 13,58 

Jezersko 677 0 ne P 7 99.030.000,00 38.827.000,00 39,21 

POVPREČJE 248.874.424,13 40.659.291,73 18,22 

Če je številka v stolpcu - stopnja izobrazbe V, v oklepaju pomeni 
število delavcev z manj kot V stopnjo (IV, III) 

Deset občin, v katerih prebiva manj kot 3000 prebivalcev, je že 
ustanovilo skupni organ občinske uprave. Med preostalimi 37 pa 
jih enajst ne izpolnjuje z zakonom o lokalni samoupravi določenih 
pogojev za delo občinske uprave. Nimajo namreč niti tajnika občine. 
Ena od njih (občina Jezersko) sploh nima občinske uprave, 
temveč samo pogodbenega delavca. V upravah občin z manj kot 
3000 prebivalci je 123 zaposlenih, povprečno 3,3, razen v občini 
Grad, ki močno odstopa, ker je po pogodbi z državo ustanovila 
režijski obrat, v katerem zaposluje delavce, ki opravljajo delo za 
državo (nastanitev in oskrba oseb, prijetih zaradi nelegalnega 
prehoda državne meje). Tudi kadrovska struktura ni ustrezna. 
Poleg 12 tajnikov oziroma direktorjev občinskih uprav, ki izpolnjujejo 
pogoje za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji 
(fakultetna ali visoka strokovna izobrazba), je le 15 zaposlenih, ki 
izpolnjujejo izobrazbene pogoje, ki jih zahtevajo zakoni. Glede na 
povprečno višino skupnih odhodkov občin z manj kot 3000 
prebivalcev v letu 2002, ki znaša 248 874 424 tolarjev (najmanj 
67 885 000 v občini Osilnica in največ 430 349 000 v občini 
Horjul), je delež stroškov občinske uprav zelo visok saj znaša 
povprečno 18,22 % skupnih odhodkov proračuna (največ 46,35 
% v Osilnici). V podatkih o stroških občinske uprave so sicer 
zajeti tudi stroški za plače in plačila za opravljanje občinskih funkcij, 
ki v skladu z zakonom (100.b člen ZLS) lahko v teh občinah v 
povprečju znašajo na leto 8 258 827 tolarjev, če je župan poklicen 
in 6 607 061 tolarjev, če je nepoklicen. Torej je delež stroškov za 
plače in plačila občinskih funkcionarjev v občinah, ki so navedene 

v tabeli (glede na to, da je 18 poklicnih in 19 nepoklicnih županov) 
v povprečju tri odstotke povprečnih skupnih odhodkov občinskega 
proračuna. 

Po razpoložljivih podatkih je v letu 2002 znašal delež stroškov 
občinskih uprav v občinah z 3000 do 5000 prebivalcev (46 občin) 
v povprečju 16% povprečnih skupnih odhodkov občinskih 
proračunov. Ti skupni odhodki pa so dvakrat večji od odhodkov 
občin z manj kot 3000 prebivalcev in znašajo v povprečju 510 
361.261 tolarjev. 

Med občinami v tej skupini so štiri, ki nimajo direktorja občinske 
uprave, sicer pa je v njihovih upravah, v katerih je skupno 
zaposlenih 302, povprečno 6,56 delavcev. 27 direktorjev uprav in 
61 drugih uslužbencev- skupno 88 ali 29 % ■ ima fakultetno ali 
visoko izobrazbo ter 90 ali 29,8 % z višješolsko izobrazbo 
(skupno 59 % vseh zaposlenih). 

Tudi za te občine ni mogoče trditi, da vse zagotavljajo primerno 
kadrovsko strukturo občinskih uprav, vendar je to za njih 
sorazmerno manjši kadrovski problem in manjše finančno breme, 
zato predlog zakona omogoča pristojnemu ministrstvu, ki ugotovi, 
da posamezna občina ne zagotavlja ustrezne usposobljenosti 
občinske uprave, da občini z odločbo naloži ustanovitev skupne 
občinske uprave z drugo oziroma drugimi občinami. 
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' ■ i-1'v 
OBČINE OD 
3001 DO 5000 
PREBIVALCEV 

Preb. Zap. 

stopnja izobrazbe 

Župan 
p/n 

Št. 
ob. 
sv. 

Delež stroškov občinske uprave (kazalniki) za 
leto 2002 

tajnik VII VI V Odhodki občine 
skupaj Stroški OU Delež 

% 

Škocjan 3059 4 VII 1 2 n 12 306.861.000.00 49.768.000,00 16,22 
Preddvor 3073 4 VII 1 2 n 11 581.586.000,00 313.469.000,00 53,90 

Lovrenc na 
Pohorju 3152 6 VII 1 4 P 12 360.391.000,00 68.300.000,00 13,93 

Rogatec 3254 5 V 2 2 P 12 511.022.000,00 56.095.000,00 10,98 
Podčetrtek 3306 4 VI 2 1 P 12 479.669.000,00 58.104.000,00 12,11 
Bovec* 3349 7 VI 1 '3 2 n 12 591.105.000,00 105.562.000,00 17,86 

Dolenjske 
Toplice 3365 4 VII 2 1 n 12 385.642.000,00 52.439.000,00 13,60 

Trzin 3365 9 VII 2 3 3 n 12 481.812.700,00 93.465.880,00 19,40 

Rogašovci 3401 4 1 2 1 n 15 455.645.000,00 48.662.000,00 10,68 
Kozje 3420 4 VII 1 1 1 P 15 413.626.000,00 48.420.000,00 11,71 
Turnišče 3543 3 2 1 P 14 499.459.344,47 43.748.616,14 8,76 

Križevci 3563 4 VI 1 2 P 13 375.889.175,24 41.615.702,54 11,07 

Dobrepolje 3582 5 V 1 1 2 P 12 405.840.000,00 41.145.000,00 10,14 

Komen 3611 6 VII 1 2 2 n 13 411.668.000,00 125.948.000.00 30,59 

Črna na 
Koroškem 36S5 8 VI 5 2 P 13 451.176.000,00 78.478.000,00 17,39 

Hajdina 3699 5 VN 2 1(1) P 14 427.700.000,00 107.245.000,00 25,07 

Muta 3736 4 VI 1 2 P 13 380.162.000,00 46.714.000,00 12,29 

Velike Lašče 3774 9 VII 2 2 2(2) P 12 690.220.000.00 67.674.000,00 9,80 

Loška dolina 3782 6 VI 1 2 1(1) P 14 ' 491.439.000.00 67.458.000.00 13,73 

Borovnica 3804 4 VI 1 1 1 n 13 378.080.000,00 46.562.000.00 12,32 
Semič 3832 6 VII 2 2 1 P 13 496.516.000,00 64.240.000,00 12,94 

Divača 3900 10 VII 5 4 n 15 410.035.000,00 77.235.000,00 18,84 

Vodice 3949 11 VII 3 4 1(2) n 15 1.076.037.000,00 123.927.000.00 11,52 

Oplotnica 3956 7 V 2 2(2) n 15 354.773.000,00 56.780.000,00 16,00 

Mežica 3960 5 VI 1 3 P 14 361.836.000,00 52.103.000.00 14,40 
Markovci 3988 7 VII 2 4 n 11 574.606.000,00 98.342.000.00 17,11 
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Starše 3996 8 VII 2 4(1) P 13 541.426.000,00 111.571.000,00 20,61 

Majšperk 4144 6 VII 1 2 1(1) n 14 464.630.000,00 63.009.000,00 13,56 

Žirovnica 4149 6 VII 3 2 n 14 . 439.848.000,00 68.131.000,00 15,49 

Štore 4160 4 VII 1 1 1 P 14 532.794.000,00 110.342.000,00 20,71 

Hrpelje - 
Kozina 4189 9 VII 2 4 1(1) P 14 592.653.000,00 136.888.000,00 23,10 

Tišina 4286 9 VII 1 3 2(2) P 15 597.308.000.00 79.495.000,00 13,31 

Črenšovci 4381 4 2 2 P 15 664.187.835,02 53.095.318,93 7,99 

Dol pri Ljubljani 4388 4 VI 3 P 13 512.319.000,00 102.857.000,00 20,08 

Kungota 4389 7 VI 1 3 2 n 14 505.138.000,00 56.617.000,00 11,21 

Komenda 4495 6 VII 2 2 1 P 14 524.898.000,00 74.917.000,00 14,27 

Moravče 4508 10 VII 6 2(1) P 14 443.163.000,00 76.106.000,00 17,17 

Kobarid 4575 17 VII 4 2 7(3) P 16 1.013.908.000,00 164.749.000,00 16,25 

Selnica ob 
Dravi 4594 8 VII 3 2(2) P 15 504.400.180,43 99.618.355,55 19,75 

Žužemberk 4614 6 VII 1 3(1) n 15 675.808.000,00 50.997.000,00 7,55 

Prebold* 4632 4 VI 2 1 n 15 419.413.000,00 46.309.000.00 11,04 

Radeče 4689 11 6 3(2) n 16 550.951.000,00 81.216.000,00 14,74 

Mislinja 4700 5 VII 3 1 n 14 494.223.000,00 60.131.000,00 12,17 

Miren - 
Kostanjevica 4865 10 4 2 0(4) P 15 496.344.000,00 80.368.000,00 16,19 

Žlri 4893 12 VII 1 3 4(3) n 15 543.156.764,00 91.998.643,00 16,94 

Naklo 4973 5 VH 2 1 1 P 15 606.753.000,00 65.283.000,00 10,76 

POVPREČJE 182738 302 510.361.260,85 80.591.272,09 15,87 

Na podlagi veljavnega zakona sta bila doslej ustanovljena dva 
skupna organa občinske uprave. V letošnjem letu je bila 
ustanovljena medobčinska inšpekcija občin Dobrna, Vitanje, Zreče 
in Vojnik. Inšpekcijske naloge opravlja medobčinska inšpektorica 
s fakultetno izobrazbo in strokovnim izpitom za območje, na 
katerem prebiva 11 471 prebivalcev. Trinajst občin z območja UE 
Ptuj, na območju katerih prebiva skupno 55 737 prebivalcev, pa 
je že leta 1998 ustanovilo skupni organ občinske uprave, v 
katerega delovno področje sodijo naloge občinske uprave po 
zakonu o urejanju prostora, graditvi objektov, občinska cestna in 
komunalna inšpekcija, komunalni nadzor ter vodenje upravnega 
postopka na prvi in drugi stopnji. Stvarna pristojnost skupnega 
organa je individualizirana glede na potrebe posamezne občine 
oziroma na njene lastne kadrovske zmogljivosti. V skupnem 
organu je 15 zaposlenih, od tega 11 s fakultetno izobrazbo, 2 z 
visoko strokovno izobrazbo in 4 s srednjo izobrazbo. 

82. člen določa, da se lahko z občinskim predpisom določi, da se 
za opravljanje posameznih upravnih nalog občinske uprave podeli 
javno pooblastilo osebi javnega prava, drugi pravni osebi ali 
posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše 
opravljanje nalog občinske uprave, zlasti, kadar se te naloge v 
celoti ali delno financirajo s plačili uporabnikov. Namen določbe je 
določitev zakonske podlage za podeljevanje občinskih javnih 
pooblastil, ki ne morejo temeljiti le na določbah zakonov, ki 
omogočajo podeljevanje javnih pooblastil za opravljanje nalog 
občinske uprave, ki so določene z zakonom. V načelu lahko 
občina določi del svojih nalog s svojim statutom, seveda le na 
način in v obsegu, ki ne pomeni posega v pristojnosti državne 

uprave oziroma nosilcev javnih pooblastil za opravljanje nalog 
državne uprave. Po drugi strani pa je občina na podlagi načel 
lokalne samouprave, ki jih vsebuje Evropska listina lokalne 
samouprave, samostojna pri vzpostavitvi organizacijske strukture 
za izvajanje svojih nalog, če ne poseže v z zakonom določene 
strukture. S tega vidika se kaže potreba po določitvi zakonske 
podlage za podeljevanje občinskih javnih pooblastil zlasti takrat, 
kadar je odločanje o pravicah in pravnih koristih posameznikov 
povezano z izvajanjem javnih služb (vrtci, priključitev na javne 
infrastrukturne objekte itd.). Namen 84. člena je varovanje 
prostega dostopa in konkurence za izvajanje strokovnih nalog 
občinske uprave, za katere ni zakonskega zadržka zaradi 
varovanja javne koristi in nuje, da se izvajajo znotraj sistema 
javne uprave. 

Razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem, 
vsebino in sprejemanje občinskega proračuna, načela 
proračunskega financiranja in drugo ureditev sistema javnega 
financiranja v lokalni samoupravi vsebuje zakon o javnih financah. 
Določbe 85., 86. in 87. člena vsebujejo zato le posebnosti, značilne 
za občine ter povezavo z določbami zakona o javnih financah. 

Določbe podpoglavja "Predpisi in posamični akti občine« so 
vsebinsko enake veljavnim določbam »Splošni in posamični akti 
občine. Pomembna je uskladitev določb 88. do vključno 92. člena 
s terminologijo Ustave RS, ki govori o predpisih lokalnih skupnostih 
in ne o »splošnih aktih«. V tem smislu so iz zakona izločene 
odredbe in navodila, ki nimajo značaja predpisa, temveč so interni 
splošni akti, ki imajo sicer lahko ob določeni vsebini tudi učinek 
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navzven, načeloma pa ne. 93. člen pa določa (v skladu z ustavno 
terminologijo) o splošnih aktih nosilcev javnih pooblastil. 

103. člen na podlagi 144. člena ustave konkretizira pristojnost 
državnih organov za nadzor nad zakonitostjo dela organov občine. 
Zakon ureja posebej nadzor nad zakonitostjo aktov, torej 
predpisov in posamičnih aktov občin in posebej nadzor nad organi. 
Ta nadzor opravljajo vlada in ministrstva vsako na svojem področju 
dela. Zaradi sodelovanja in obveščanja je županu v 104. členu 
naložena dolžnost predložitve občinskih predpisov pristojnemu 
ministrstvu. Ministrstvom pa dolžnost sodelovanja, obveščanja 
in strokovne pomoči. Sicer pa je nadzor v zadevah iz pristojnosti 
občin omejen izključno na nadzor zakonitosti. Postopek nadzora 
vsebuje predvsem opozorilo (105. člen) in predlog ustreznih 
rešitev. Šele, če opozorilo ni uspešno, ima ministrstvo na razpolago 
ukrepe iz 106. člena. Ti ukrepi so: predlog vladi, da začne postopek 
ocene ustavnosti in zakonitosti občinskega predpisa; obvestilo 
ministrstvu, pristojnemu za upravni nadzor (izredna pravna 
sredstva po ZUP); predlog pravobranilcu, da začne postopek 
zoper poslovodni akt za zavarovanje javnega interesa; izdaja 
odločbe, s katero se naloži izvršitev določene naloge in ob 
neuspehu- nadomestna izvršitev nalog v skladu z določbami 
ZUP (297. člen). Nova je določba, ki omogoča vladi, da zadrži 
izvrševanje občinskega predpisa za čas do ustrezne odločitve 
ustavnega sodišča, če meni, da bi z njegovim izvrševanjem nastale 
večje motnje pri izvrševanju občinskih nalog, škodljive posledice 
za zdravje ali življenje ljudi, večja materialna škoda, ali bi izvrševanje 
predpisa pomenilo kršitev človekovih pravic in svoboščin. 
Ugotovitve nadzornih organov o nezakonitem delu občinskih 
organov so lahko razlog za izjemne in skrajne ukrepe zoper 
občinske organe, predčasno razpustitev občinskega sveta (108. 
člen) in predčasno razrešitev župana (109. člen). Glede na to, da 
je namen določb o razpustitvi oziroma razrešitvi občinskih organov 
zagotovitev zakonitosti njihovega dela in varovanje lokalne 
samouprave, hkrati pa pomenijo, da je lahko razpuščen 
predstavniški organ kar pomeni, da prebivalci ne morejo odločati 
o zadevah lokalne samouprav, so razlogi za razpustitev 
občinskega sveta le trije, neizvrševanje odločb ustavnega sodišča, 
ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje, nesprejem 
zakonito pripravljenega in vloženega proračuna in nesklepčne 
seje. Vse tri razloge je moč dokazati objektivno in ne dopuščajo 
arbitriranja. Podobno je z razlogi za razrešitev župana, ki pa so 
prilagojeni njegovi funkciji. Prvi razlog je v zvezi z županovimi 
pristojnostmi odločanja po posebnih zakonih In izdajanja 
posamičnih pravnih aktov. Ugotavljanje nezakonitosti je v 
pristojnosti sodišč. Zato je razlog izpolnjen šele, če ustavno 
sodišče po ustavni pritožbi ali upravno sodišče ugotovi, da je bila 
z njegovim aktom komu kršena kakšna človekova pravica ali 
svoboščina. Drugi razlogi so lahko, če župan ne izvršuje odločb 
ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb upravnega sodišča, 
ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje, če ne 
opravlja svojih, z zakonom predpisanih nalog, za katere je po 
zakonu edini predlagatelj in s tem povzroči, da občinski svet ne 
more opravljati nalog iz svoje pristojnosti ali če nezakonito 
razpolaga z občinskim premoženjem. Odločitev o razpustitvi 
oziroma razrešitvi sprejme vlada v okviru svoje funkcije nadzora 
zakonitosti, vendar šele, ko je predhodno izveden z določbo 110. 
člena določen postopek, v katerem sodelujejo občinski organi, 
glede katerih pristojno ministrstvo ugotovi, da je nastal z zakonom 
določen razlog za ta ukrep, s svojim odgovorom in pojasnilom. 
Pred sprejemom odločitve o razpustitvi oziroma razrešitvi mora 
vlada tudi pretehtati ali je tak ukrep v konkretnem primeru 
sorazmeren, torej primeren in nujen za zagotovitev zakonitega 
delovanja konkretnega občinskega organa in za varovanje lokalne 
samouprave prebivalcev občine pred nezakonitim delom njenih 
organov. Zoper odločbo vlade 110. člen dopušča upravni spor, v 
katerem sodišče odloča o zakonitosti ukrepa razpustitve oziroma 
razrešitve na podlagi tožbe. Občinski svet je razpuščen oziroma 
župan je razrešen, ko postane odločba vlade pravnomočna. Torej, 

če tožba ni vložena po preteku z zakonom določenega roka za 
vložitev tožbe v upravnem sporu, če pa je vložena tožba, po 
pravnomočni odločbi upravnega sodišča, s katero le to ugotovi, 
da je odločba vlade zakonita. 

Ureditev nadzora zakonitosti sicer ureja pretežno nadzor nad 
zakonitostjo dela občin pri opravljanju izvirnih nalog. Vendar pa 
111. člen vsebuje začasne ukrepe, ki jih lahko vlada sprejme v 
času postopka za razrešitev župana občine, kateri so bile z 
zakonom prenesene v opravljanje določene državne naloge. Gre 
za postopek, ki ga pristojno ministrstvo lahko predlaga pred 
predlogom za začetek postopka za odvzem prenesenih nalog v 
skladu z zakonom o državni upravi, če meni, da je nezakonito 
delal župan, odvzem prenesenih nalog občini pa bi bil 
nesorazmeren torej neprimeren in ne nujen ukrep. Člen je 
umeščen v ZLS glede na to, da je ureditev v ZDU-1 pomanjkljiva 
in ne zagotavlja učinkovitega nadzora nad zakonitostjo dela 
občinskih organov, ki so odgovorni tudi za strokovnost in 
primernost opravljanja prenesenih nalog.. 112. člen določa, da v 
primeru, da je razpuščen občinski svet, opravlja nujne naloge iz 
njegove pristojnosti župan, vendar mora svoje odločitve predložiti 
v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu, nujne naloge iz 
pristojnosti župana, če je ta razrešen, pa opravlja podžupan. 
Nadomestne volitve za primer predčasne razpustitve občinskega 
sveta ali razrešitve župana določa zakon o lokalnih volitvah. 113. 
člen ureja začasno izvrševanje nujnih nalog obeh občinskih 
organov, če se hkrati opravi razpustitev občinskega sveta in 
razrešitev župana. Glede na različnost razlogov, ki jih vsebujeta 
108. člen za razpustitev občinskega sveta in 109. člen za razrešitev 
župan, so hkratni ukrepi zoper njiju lahko uporabljeni le izjemoma, 
ko so ugotovljeni razlogi tako za razpustitev občinskega sveta 
kot za razrešitev župana. 

114. do vključno 118. člen vsebujejo vsebinsko enako ureditev 
varstva lokalne samouprave, kot jo urejuje veljavni zakon s tem, 
da 117. člen ne določa postopka pridobivanja mnenja oziroma 
soglasja za prenos državnih nalog v opravljanje občini, ker ga 
urejuje poslovnik državnega zbora. Nova pa je določba prvega 
odstavka 118. člena, s katero je konkretizirana določba poslovnika 
DZ, ki ureja obvezno vsebino predloga zakona (finančne posledice 
za državni proračun in druga javna sredstva) tako, da je določeno, 
da mora predlog zakona, ki posega v pristojnosti, delovanje in 
financiranje občin vsebovati v uvodu tudi oceno finančnih posledic 
za občinske proračune in navedbo, kako bodo zagotovljena 
sredstva za izvajanje takega zakona. 

119. člen določa, da je območje občine določeno z zakonom in se 
spremeni lahko samo z zakonom, ki se lahko sprejme po 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev 
glede spremembe. Predhodni postopek je v skladu z 120. členom 
v pristojnosti vlade, ki mora ugotoviti ali je sprememba utemeljena 
z razlogi učinkovitosti in racionalnosti opravljanja občinskih nalog, 
če naj bi se po spremembi območja občine (ali več občin) 
ustanovila nova občina pa še, ali bo ta sposobna zadovoljevati 
potrebe in interese svojih prebivalcev bolj učinkovito, kot jih je 
zadovoljevala prejšnja občina. Hkrati mora vlada zagotoviti, da 
bo na območju nove in prejšnje občine živelo najmanj 5000 
prebivalcev. Pogoj števila prebivalcev je objektivni kriterij, ki ga 
vsebuje tudi veljavni zakon, ki pa tudi po izkustvenih merilih 
zagotavlja občini temeljne pogoje za samostojnost delovanja in 
financiranja. Ureditev postopka za spremembo območja občine 
temelji na določbi Evropske listine lokalne samouprave, ki ureja 
varstvo meja lokalnih oblasti (5. člen) in pravi, da se meje lokalne 
oblasti ne spreminjajo brez predhodnega posvetovanja z lokalnimi 
skupnostmi, na katere se nanašajo, po možnosti z referendumom. 
Glede na priporočila Sveta Evrope so v postopek spremembe 
območja vključeni občinski sveti občin, katerih območje se 
namerava spremeniti in sicer tako, da se mora vlada posvetovati 
z njimi preden sprejme ugotovitev o utemeljenosti spremembe. 
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Hkrati pa je treba izvesti tudi posvetovanje s prebivalci. 121. člen 
določa, da predhodni posvetovalni referendum razpiše Državni 
zbor na predlog vlade. 

Predlagani 122. člen vsebuje posebnosti zakonodajnega postopka 
za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove 
občine. Ta se lahko začne šele po izvedenem predhodnem 
postopku. Za izvedbo postopka ugotovitve utemeljenosti 
spremembe je pristojna vlada tudi, če ni predlagatelj zakona. 

123. člen določa, da se v.olitve občinskih organov nove občine, 
ne glede na čas ustanovitve, izvedejo ob prvih rednih lokalnih 
volitvah, 124. člen pa, da se nova občina konstituira in začne z 
delom s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem 
so bili njeni organi izvoljeni. 

125. člen določa pogoje in postopek za spremembo statusa 
občine. Občina lahko pridobi status mestne občine, če mesto, ki 
je določeno kot njeno območje ali del njenega območja, izpolnjuje 
naslednje pogoje: če na območju mesta živi 20000 prebivalcev in, 
če ima mesto 15000 delovnih mest ter je hkrati gravitacijsko 
središče širšega območja. Status mestne občine se podeli z 
zakonom občini ob ustanovitvi ali kasneje, če mesto izpolni pogoje. 
Za sprejem zakona velja postopek, ki ga zakon določa za sprejem 
zakona o ustanovitvi občine. 

Ime in sedež občine sta konstitutivna elementa, kiju določa zakon 
o ustanovitvi občine. Zato je v 126. členu določeno, da se lahko 
spremenita le z zakonom. Gre za redni zakonodajni postopek, ki 
ga lahko začno z ustavo pooblaščeni predlagatelji, izvede pa se 
v skladu s poslovnikom državnega zbora. 
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Predlog zakona o 

IZVAJANJU CARINSKIH PREDPISOV 

EVROPSKE SKUPNOSTI (ZICPES) 

- prva obravnava - EPA 1072 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0008 
Številka: 424-43/2003-1 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU CARINSKIH 
PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI, 

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. Dušan Mramor, minister za finance, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
Tatjana Mlekuž, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Suzana Tokič, podsekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 

PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU 
CARINSKIH PREDPISOV EVROPSKE 

SKUPNOSTI 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Republika Slovenija bo z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljnjem 
besedilu: EU) začela v celoti uporabljati evropske predpise, ki 
urejajo delovanje carinske unije, saj v procesu pogajanj za pristop, 
v poglavju o carinski uniji (poglavje 25) niso bila izpogajana nobena 
prehodna obdobja ali izjeme glede spoštovanja zakonodaje 
Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti). 

Medtem, ko bo poslovanje naših gospodarskih subjektov z 
gospodarskimi subjekti iz drugih držav članic EU, temeljilo na 
štirih svoboščinah notranjega evropskega trga, t.j. na prostem 

pretoku blaga, storitev, kapitala in ljudi, bomo pri trgovanju z blagom 
iz tretjih držav še vedno morali upoštevati carinske predpise. 
Glede na navedeno, pa je potrebno posebej opozoriti, da pogoji 
prostega trgovanja z blagom' v okviru carinske unije med 
državami članicami, ne veljajo na splošno, ampak veljajo le za 
blago, ki je po poreklu iz držav članic ali ima status blaga skupnosti. 

Večina predpisov s področja carinske unije je neposredno 
uporabljiva2, zato njihovo prenašanje v nacionalno zakonodajo 
ne bo potrebno, temveč bomo s članstvom naše države v EU 

1 Pri poslovanju med državami članicami EU ne govorimo več o uvozu 
oziroma izvozu blaga, temveč o t.i. intrakomunitarnih pridobitvah in 
dobavah in ne več o pravilih carinske zakonodaje, temveč o pravilih 
notranjega trga. 

' Neposredna uporabnost prava Skupnosti v državah članicah pomeni, da 
za njegovo delovanje niso potrebni nadaljnji zakonski ali podzakonski 
akti držav članic. Tako so prav uredbe ES v državah članicah vedno 
neposredno uporabne. 
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pričeli direktno uporabljati tisto carinsko zakonodajo, ki je 
objavljena v evropskem uradnem listu. Zato so v tem zakonu 
podrobneje urejene posamezne določbe v nadaljnjem besedilu 
navedenih predpisov Skupnosti: 

- Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o 
uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, 
str. 1), vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
carinski zakonik) 

- Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi carinskega 
zakonika Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) vključno z 
vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba) 

- Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o 
skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL L 105, 24.4.1983, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
uredba o carinskih oprostitvah) 

- Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256,7.9.1987, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
uredba o tarifi) 

- Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o 
ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga 
v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega 
postopka (UL L 341, 30.12.1994, str. 8), vključno z vsemi 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: uredba o varstvu pravic 
intelektualne lastnine) 

- Uredba Komisije (ES) št. 1367/95 z dne 16. junija 1995 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 o ukrepih za prepoved 
sprostitve v prost pretok, izvoz, ponovni izvoz ali za uvedbo 
odložilnih postopkov glede ponarejenega in piratskega blaga (UL 
L 133, 17.6.1995, str. 2), z vsemi spremembami (v nadaljnjem 
besedilu: izvedbena uredba o varstvu pravic intelektualne 
lastnine). 

Temelje evropske carinske politike predstavlja carinski zakonik, 
ki vsebuje temeljne določbe o tem kako morajo ravnati pravne in 
fizične osebe z blagom, ki ga uvažajo na območje Skupnosti iz 
tretjih držav oziroma ga izvažajo v tretje države in kdo, kdaj in na 
kakšen način mora plačati uvozne ali izvozne (carinske) dajatve. 
Z združitvijo številnih, dotlej veljavnih, uredb je carinski zakonik 
bistveno prispeval k transparentnosti pravnih pravil delovanja 
carinske unije, s tem pa je veliko prispeval tudi k pravni varnosti 
udeležencev v postopkih pred carinskimi organi. 

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/96, 32/99 in 59/02; v 
nadaljnjem besedilu: CZ) in na njegovi podlagi izdani podzakonski 
akti, ki so trenutno v veljavi v Sloveniji, so skoraj popolnoma, 
razen posameznih področij, ki jih nismo mogli prevzeti pred 
članstvom, usklajeni s carinskim zakonikom, kot osnovnim aktom 
in ostalimi carinskimi predpisi Skupnosti. Zaradi izogiba podvajanju 
in nejasnostim, ki bi lahko nastale ob uporabi obeh sistemov, 
bodo z dnem članstva slovenski carinski predpisi prenehali veljati. 

Čeprav je velika večina pristojnosti pri izvajanju carinske politike 
prenesena na evropske institucije, pa ostajajo nekatera področja, 
kjer imajo države članice možnost nacionalne ureditve. Zato se je 
predlagatelj zakona odločil, po vzoru nekaterih držav članic 
(Avstrija, Nemčija in Nizozemska) za sprejem posebnega zakona, 
v katerem bodo ta področja podrobneje urejena. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona je podrobnejša ureditev določb carinskega zakonika 
in drugih carinskih predpisov Skupnosti, ki dajejo pooblastila 
državam članicam, da področje nadalje uredijo v nacionalni 
zakonodaji (npr. zastopanje pred carinskimi organi, način izvajanja 
nadzora, pristojnosti carinskih organov v konkretnih primerih, 
ukrepi pri varstvu intelektualne lastnine itd.) oziroma določb, kjer 
se evropski carinski zakonik sklicuje na ureditev v zakonodaji 
držav članic (zaseg in prodaja blaga) ter področij, ki jih carinska 
zakonodaja skupnosti ne ureja (področje prekrškov, 
preoblikovanje prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z Republiko Hrvaško, v mejne prodajalne in o posebnih 
ukrepih nadzora teh prodajaln). Ostala področja, ki zadevajo 
delovanje carinske unije in ureditev katerih ni v pristojnosti 
Skupnosti, kot so organiziranost in pooblastila carinske službe, 
carinski upravni postopek, ipd. pa bodo urejena v drugih zakonih, 
in sicer pooblastila in organiziranost službe v zakonu o carinski 
službi, procesne določbe v zakonu, ki ureja davčni postopek, ipd. 
Predpisi Skupnosti, ki jih ta zakon »dopolnjuje« so našteti v drugem 
odstavku 1. člena tega zakona. Namen naštevanja navedenih 
predpisov Skupnosti v zakonu, je poleg taksativnega naštevanja 
predpisov, ki jih ta zakon nadalje ureja, tudi seznanitev uporabnikov 
tega zakona z njimi. 

3. Poglavitne rešitve zakona 

Zakon vsebuje določbe, ki pomenijo na eni strani ureditev tistih 
področij, ki jih carinski predpisi Skupnosti po svoji vsebini ne 
urejajo natančno oziroma dopuščajo državi članici dokončno 
rešitev oziroma podrobnejšo ureditev. Po drugi strani pa zakon 
ureja tudi tista področja, ki sicer niso urejena na nivoju Skupnosti, 
kot so npr. prekrški. 

Zakon je razdeljen na 9 delov, pri čemer so nazivi in vsebina 
posameznih delov usklajeni z nazivi v carinskem zakoniku. 

Splošni del zakona je razdeljen na dve poglavji, pri čemer prvo 
poglavje vsebuje vsebinski okvir zakona, območje uporabe, ki 
se razlikuje od carinskega območja Skupnosti in definicije 
posameznih izrazov, ki veljajo za celotno besedilo zakona ter 
pravno podlago za uporabo tega zakona glede plačevanja dajatev, 
ki se plačujejo pri uvozu ali izvozu blaga, vendar po definiciji iz 4. 
člena carinskega zakonika niso uvozne oziroma izvozne dajatve. 
V drugem poglavju so urejene pravice in obveznosti oseb, ki 
nastopajo pred carinskimi organi, kot deklarant ali kot 
pooblaščenec. Navedene pravice in obveznosti izvirajo že v 
carinskem zakoniku in so v tem zakonu zgolj podrobneje urejene. 
Npr. 5. člen carinskega zakonika navaja dve možni obliki 
zastopanja strank pred carinskimi organi (posredno in 
neposredno), pri čemer je državi članici dana možnost izbire, da 
dovoli eno ali drugo oziroma obe obliki zastopanja ter določi pogoje 
za opravljanje poslov zastopanja. 

Čeprav je drugI del zakona naslovljen »Elementi za določitev 
višine uvoznih oziroma izvoznih dajatev ter drugih ukrepov, 
predpisanih za blagovno menjavo«, to ne pomeni, da so v tem 
delu navedeni in v osnovi obravnavani elementi, kot so: carinska 
vrednost, poreklo in tarifa, ki vplivajo na določitev višine carinskega 
dolga, saj so ti elementi, skoraj v celoti, urejeni s carinskimi predpisi 
Skupnosti. Skupnost je npr. na področju carinske vrednosti 
državam članicam dala »avtonomijo« le pri določitvi tečaja, ki se 
uporablja za preračun tuje valute v domačo valuto. V Sloveniji 
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smo se odločili, tako kot do sedaj, za uporabo srednjega tečaja 
Banke Slovenije. Zunanjetrgovinska politika EU je skupna vsem 
državam članicam, tako da je urejanje področja porekla blaga (ki 
pomeni enega od ključev za vnos blaga na območje Skupnosti) s 
strani držav članic, omejeno na določitev institucije, ki je pristojna 
za izdajo potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga ter na določitev 
pogojev, ki jih mora stranka izpolnjevati za pridobitev dovoljenja 
za izvajanje poenostavitev in, glede na organizacijsko strukturo 
carinske administracije, carinski organ, ki je pristojen za izdajo 
dovoljenj za poenostavitev. 

Tretji del zakona je razdeljen na dve poglavji: carinski nadzor in 
začasna hramba. V prvem poglavju je, v členih od 15, do vključno 
29., podrobneje urejen carinski nadzor nad neskupnostnim 
blagom. Zakon določa, da je vnos oziroma iznos blaga na oziroma 
iz carinskega območja Skupnosti mogoč samo preko mejnih 
prehodov, ki so določeni na podlagi zakona, ki ureja nadzor 
državne meje. Prav tako je v pristojnosti države članice, da določi 
mejne prehode, ki so namenjeni za potniški ali blagovni promet 
ter gibanje oziroma omejitve gibanja blaga na posameznem 
mejnem prehodu, npr. mejne prehode, preko katerih je dovoljen 
pretok blaga, ki je ob vnosu na ozemlje Skupnosti zavezano 
inšpekcijskem pregledu posameznih organov, kot so: veterinarski, 
fitosanitarni, ipd. 
V drugem poglavju tega dela zakona je urejena začasna hramba 
blaga. Osnovna zahteva je, da je v prostorih, ki so namenjeni 
začasni hrambi, zagotovljen carinski nadzor, pri čemer je ministru 
pristojnemu za finance dano pooblastilo za izdajo podzakonskega 
akta za določitev natančnejših pogojev za odprtje prostorov 
namenjenih za začasno hrambo in carinsko skladiščenje. 

Četrti del zakona je prav tako razdeljen na dva dela: na splošni 
del in del, ki ureja proste cone oziroma prosta skladišča. V 
splošnem delu je podrobneje urejena carinska deklaracija in z njo 
povezana dejanja carinskih organov in strank (običajna carinska 
deklaracija in vlaganje carinske deklaracije s pomočjo 
računalniške izmenjave podatkov, sprejem in preverjanje carinske 
deklaracije, odvzem vzorcev, popravek napak, preverjanje blaga), 
ravnanje s hitro pokvarljivim blagom, za katerega je potekel rok 
za začasno hrambo, v ključno s prodajo in uničenjem, ravnanje 
državnih organov ter pravnih in fizičnih oseb z neskupnostnim 
blago, ipd. Drugi del ureja pogoje za ustanovitev proste cone ali 
prostega skladišča ter pogoje za nemoteno izvajanje carinskega 
nadzora na teh področjih. 
Čeprav je področje carinskega dolga celovito urejeno v predpisih 
Skupnosti, saj gre za prihodek Skupnosti, so v petem delu tega 
zakona podrobneje urejena področja, kot so določitev pristojnosti 
za vknjižbo, sporočanje in izterjavo carinskega dolga, opredelitev, 
kdaj se šteje, da je carinski dolg dolžniku sporočen (to je zelo 
pomembno, ker od tega trenutka dalje tečejo posledice, ki 
nastanejo iz tega naslova), rok za plačilo in možnost odloga plačila 
ter povračilo in odpust dajatev. Glede na to, da je področje 
oprostitev celovito rešeno v carinski predpisih Skupnosti in v 
mednarodnih pogodbah, je v zakonu zgolj dano pooblastilo ministru 
pristojnemu za finance za izdajo podrobnejših predpisov za 
uveljavljanje carinskih oprostitev. 

Šesti del zakona podrobneje ureja izvajanje uredbe o varstvu 
pravic intelektualne lastnine in izvedbene uredbe o varstvu pravic 
intelektualne lastnine na naslednjih področjih: zahteva za varstvo 
pravic, odločitev o zahtevi in zavarovanje, instrumenti 
zavarovanja, odločanje pristojnih organov, uničenje blaga zaradi 
molka kršitelja, dogovori o uničenju, varščino namesto zadržanja 
blaga, skladiščenje zaseženega blaga ter ravnanje z odvzetim 
blagom. 

V sedmem delu zakona so razdelani posebni ukrepi nadzora v 
prodajalnah na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. 
Gre za uredite poslovanja dosedanjih prosto carinskih prodajaln, 
ki postanejo mejne prodajalne, po vzoru na tovrstno ureditev v 
zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih z državami članicami Skupnosti, ki delujejo v 
okviru EU, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh 
prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01; v nadaljnjem besedilu: 
ZPPCPEU). Proste carinske prodajalne so v skladu s CZ 
obravnavane kot carinska skladišča in je njihovo odprtje, 
poslovanje, nadzor itd. sedaj urejeno v carinskem zakonu. Tako 
se lahko v skladu s 87. členom CZ, v prostih carinskih prodajalnah 
potnikom, ki odhajajo iz carinskega območja, prodaja blago brez 
plačila carine. Podobno je v 32. členu zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02 in 101/03) dana 
osnova za oprostitev plačila davka ter znižanje plačila trošarine v 
43. in 51. členu zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/ 
99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01, 5/02 in 101/03). Dovoljenje za 
poslovanje proste carinske prodajalne lahko carinski organ izda 
samo pod posebnimi pogoji kot so: 
a) da se predvidena prosta carinska prodajalna nahaja na letališču, 
odprtem za mednarodni promet ali v pristanišču, odprtem za 
mednarodni promet na lokaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski 
nadzor in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam, in 
b) da bodoči imetnik proste carinske prodajalne predloži 
zadovoljive dokaze za to, da bodo lahko spoštovani pogoji, pod 
katerimi lahko poslujejo proste carinske prodajalne. 

Posebej pa 181. člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona (Uradni list RS štev 32/99)3 določa prehodno 
obdobje za delovanje prostih carinskih prodajaln na mednarodnih 
cestnih mejnih prehodih. Tako zadevni člen določa: 
a) da proste carinske prodajalne, ki so na dan uveljavitve zakona 
- op. 21. maja 1999 - poslovale na mednarodnih cestnih mejnih 
prehodih, lahko nadaljujejo svoje poslovanje v skladu s carinskimi 
predpisi, ki se nanašajo na proste carinske prodajalne v 
pristaniščih in na letališčih, vendar "ne dalj kot do polnopravnega 
članstva RS v EU; 
b) da odpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih ni dovoljeno; 
c) da vlada objavi datum, ko morajo proste carinske prodajalne 
prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila carine, 
najpozneje šest mesecev pred članstvom RS v EU 
d) da te proste carinske prodajalne lahko do članstva RS v EU 
prodajajo blago tudi kupcem pri vstopu na carinsko območje. 

Z upoštevanjem obveznosti iz tretjega odstavka 181. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona iz leta 1999, je 
Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o objavi datuma, ko 
morajo proste carinske prodajalne prenehati s prodajo blaga, ki je 
oproščeno plačila carine (Uradni list RS, št. 54/03), s katerim je 
objavila, da je ta datum 30. april 2004. Tako naj bi proste carinske 
prodajalne na mednarodnih cestnih mejnih prehodih z Republiko 
Hrvaško poslovale samo do članstva RS v EU. Na meji z Republiko 
Madžarsko pa bodo proste carinske prodajalne prenehale 
poslovati, saj bo z dnem vstopa obeh držav v EU, carinska meja 
med državama ukinjena. Dva carinski območji, carinsko območje 
Republike Madžarske in carinsko območje Republike Slovenije, 
se združita v eno carinsko območje v okviru carinske unije EU. 

3 To določbo je še nadalje spremenil ZPPCPEU, ki je v 15. členu določil, da 
z določenim datumom preneha veljati 181. člen zakona o spremembah in 
dopolnitvah carinskega zakona (Uradni list RS, št. 32-1515/1999) v delu, 
ki se nanaša na proste carinske prodajalne na mednarodnih cestnih 
mejnih prehodih na meji z državami članicami Evropskih skupnosti, ki 
delujejo v okviru Evropske unije. Tako so bile z 21. septembrom 2001 na 
meji z Avstrijo in Italijo proste carinske prodajalne preoblikovane v mejne 
prodajalne. 
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Tako so v sedmem delu zakona določene oblike in način nadzora 
mejnih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. 
S temi določbami se želi določiti posebne pogoje za opravljanje 
trgovske dejavnosti na območju mejnih prehodov.Ti posebni pogoji 
poslovanja so povezani izključno z lokacijo mejnih prodajaln in 
stremijo za tem, da se s čim manjšim poseganjem v splošne 
pogoje opravljanja trgovske dejavnosti prepreči morebitne zlorabe, 
do katerih bi lahko prišlo zaradi specifične lokacije prodajaln, 
hkrati pa omogočiti, da se pri opravljanju mejne carinske kontrole, 
blago, ki se prodaja v mejnih prodajalnah obravnava kot 
skupnostno in ne kot neskupnostno blago. Zaradi uresničitve 
tega cilja, je v prehodnih določbah posebej natančno opredeljen 
postopek ureditve carinskega statusa blaga, ki je na zalogi v 
prostih carinskih prodajalnah na dan 30. april 2004. Pri tem se 
izhaja iz splošnih načel veljavne davčne ureditve v Republiki 
Sloveniji ter bodoče ureditve v carinskem zakoniku Skupnosti. 
Določeni posebni ukrepi nadzora v zvezi s prodajo blaga v mejnih 
prodajalnah so naravnani v dve smeri: 
a) v ukrepe, ki so potrebni zaradi preverjanja, da se prodajalna 
oskrbuje z blagom, katerega je v skladu z veljavno zakonodajo 
dovoljeno dajati v promet na območju Skupnosti; 
b) v ukrepe, ki so potrebni za to, da se blago, ki ga potniki kupujejo 
v mejnih prodajalnah pri carinski kontroli ne meša z neskupnostnim 
blagom. 

Posebni ukrepi, določeni s tem delom zakona, so potrebni le za 
prodajalne, ki poslujejo na območju mejnega prehoda, zato so te 
prodajalne v zakonu izrecno definirane. Prav tako ta del zakona 
določa, da je pristojni organ za izvajanje posebnih ukrepov 
nadzora Carinska uprava Republike Slovenije z vsemi svojimi 
organizacijskimi enotami. Določeni pristojni organ v ničemer ne 
posega v pristojnosti drugih organov, kot so npr. davčne in tržne 
inšpekcije itd., ki so le-tem dodeljene na podlagi drugih predpisov. 
Takšna rešitev je najbolj smotrna, saj so carinski organi že doslej 
nadzorovali poslovanje prodajaln na mejnem prehodu, prav tako 
pa je takšna rešitev najbolj ustrezna tudi z vidika stroškov nadzora. 
Ker gre za posebno obliko nadzora, ne pa za izvajanje pooblastil, 
ki jih imajo carinski organi po carinskem zakoniku, je treba njihova 
pooblastila in pristojnosti izrecno urediti. Imetniki vseh prodajaln 
morajo v skladu z zakonom o trgovini voditi evidence o nabavi in 
prodaji blaga. Te evidence se uporabljajo tudi za potrebe 
dokumentarnega nadzora v skladu s tem zakonom. Carinskim 
organom se daje pristojnost, da lahko kontrolirajo evidence, 
primerjajo dejansko stanje s stanjem po evidencah ter zahtevajo 
dodaten popis blaga na zalogi. Zaradi preprečitve oskrbovanja 
mejnih prodajaln z blagom neposredno iz tujine je predvidena 
dolžnost predložitve blaga in trgovskih dokumentov carinskemu 
organu pred vnosom le-tega v mejno prodajalno. Zaradi ločevanja 
neskupnostnega blaga (t.j. blaga, ki je bilo kupljeno v tujini in za 
katerega veljajo določbe carinskega zakonika) in blaga, kupljenega 
v mejni prodajalni pa je predvidena obveznost izdajanja računov 
v mejnih prodajalnah ter dolžnost potnikov, da na zahtevo 
carinskega organa le-temu predložijo račun ter blago, ki so ga 
kupili v mejni prodajalni. Gre za povsem enako obveznost kot jo 
imajo potniki tudi sicer v skladu s carinsko zakonodajo - v zvezi 
z obveznostjo predložitve blaga v svoji osebni prtljagi. Če potnik 
ne more Izkazati, da je določeno blago kupil v mejni prodajalni, se 
takšno blago šteje za neskupnostno blago in se obravnava v 
skladu s carinskimi predpisi. 

Osmi del zakona določa kazenske določbe, s katerimi se 
sankcionira kršitev oziroma nespoštovanje določb tega zakona, 
carinskega zakonika, izvedbene uredbe in uredbe o carinskih 
oprostitvah. Glede na sedaj veljavne kazenske določbe, kjer so 
prekrški razdeljeni po storilcih prekrška (pravne in fizične osebe), 
v tem zakonu, razvrstitev kazenskih določb temelji zgolj na zgoraj 
navedenih materialnih aktih. Tako je za vse kazenske določbe 
predvideno, da jih lahko storijo: pravna oseba, njena odgovorna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik, njegova odgovčrna 

oseba4 in posameznik (fizična oseba). Globe za prekrške so 
predpisane v razponu, kot to določa drugi odstavek 17. člena 
zakona o prekrških (Uradni list, št. 7/03; v nadaljnjem besedilu: 
ZP-1). Razponi so glede na osebe, ki jih storijo, povsod enaki. V 
skladu s 94. členom tega zakona in na osnovi petega odstavka 
17. člena ZP-1, se sme v primeru, ko se s prekrškom povzroči 
neplačilo uvoznih ali izvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo 
pri uvozu ali izvozu, v znesku, ki presega pet povprečnih 
mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v 
času storitve prekrška pravno osebo ali samostojnega podjetnika 
posameznika kaznovati z globo, ki je trikrat višja od tiste, ki je 
predpisana za posamezno kršitev. S tem je izpolnjen pogoj za 
kvalifikacijo hujšega prekrška, kot je to izrecno zahtevano v petem 
odstavku 17. člena ZP-1. To pomeni, da je prekršek, ki ima za 
posledico utajo dajatev v višini, ki presega 5 povprečnih mesečnih 
neto plač v času storitve prekrška, opredeljen kot hujši, saj je s 
tem za storilca prekrška protipravno pridobljena premoženjska 
korist. Poleg navedenega se je predlagatelj odločil opredeliti kršitve, 
za katere lahko carinski delavec na kraju kršitve izda plačilni 
nalog. Pri tem gre za kršitve v zvezi s prekoračitvijo rokov, ki niso 
daljši od deset dni ter kršitve, ki so neposredno vezane na 
neskupnostno blago, carinska vrednost le-tega pa ne presega 
200.000 tolarjev. Globe za te kršitve so nizke, saj je njihov namen 
v glavnem opominjanje. Odločitev za tovrstno rešitev je bila 
sprejeta, ker se velika večina carinskih prekrškov odkrije z 
osebno zaznavo uradne osebe, zato je bilo potrebno določiti 
dodatna merila, ki preprečujejo arbitrarnost pri odločanju carinskih 
organov. Predlagatelj je določil, da se v teh primerih globa izreče 
v znesku, ki je predpisan kot spodnja meja globe v razponu iz 87. 
do 91. člena tega zakona. Taksativnemu naštevanju prekrškov 
sledijo določbe, ki jih vsebuje tudi sedaj veljavni carinski zakon, 
kot so: sankcioniranje nedobrovernih posestnikov, zaseg in 
odvzem predmetov prekrška in prevoznih sredstev, izrekanje 
plačilnega naloga in zastaranje. Te določbe so usklajene z ZP-1. 
Zaključujemo s prehodno določbo, s katero urejamo izrekanje 
kazni v obdobju od začetka uporabe tega zakona do začetka 
uporabe ZP-1. 

Deveti (zadnji) del zakona, ki ureja prehodne in končne ukrepe 
zakona, je sestavljen iz petih poglavij: splošne določbe, prehodni 
ukrepi pri preoblikovanju prostih carinskih prodajaln v mejne 
prodajalne, zaključek poslovanja prostih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih z Republiko Madžarsko, prehodne kazenske 
določbe in prenehanje veljavnosti predpisov. 

V procesu pogajanja o pristopu Republike Slovenije k EU so bili 
izpogajani določeni ukrepi trajne narave. Le-ti so zajeti v prilogi IV 
Akta o pristopu, ki je bil objavljen v Uradnem listu EU serije L, št. 
236, z dne 23 . 9 . 20035, pri čemer je področje carinske unije 
urejeno v točki 5. Ta točka določa, da se carinski zakonik in 
izvedbena uredba za nove države članice uporabljata ob 
upoštevanju prehodnih ukrepov na naslednjih področjih: ureditev 
statusa in položaja blaga, ki je bilo uvoženo v Slovenijo pred 
dnevom pristopa in se po tem datumu nahaja na ozemlju Slovenije, 
dokazila o preferencialnem poreklu blaga, veljavnost in uporaba 
dovoljenj, ki so bila izdana pred dnevom pristopa, način in 
pripadnost morebiti naknadno nastalega in izterjanega carinskega 
dolga ter povračila in odpust carinskega dolga. Zato smo v tem 
poglavju zgolj napotili na uporabo navedenega Akta, v izogib 
prepisovanju pravno zavezujočih določb iz njega, poleg tega pa 
smo uredili tudi tista področja, katerih ureditev je nujno potrebna 
za nemoten prehod iz sedanjega nacionalnega carinskega sistema 

* To novost prinaša ZP-1. 
* 5. točka priloge IV, ki je sestavni del Akta je na strani 799. 
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v sistem carinske unije, kot so: področje porekla blaga, ki je po 
sedaj veljavnih predpisih urejeno v sporazumih o prosti trgovini z 
državami, ki bodo po vstopu Slovenije vEUv odnosu do EU 
obravnavane kot tretje države, podrobnejša ureditev veljavnosti 
izdanih dovoljenj, dokončanje upravnih postopkov v širšem 
pomenu, ipd. V tem poglavju smo dodali tudi člen, ki glede ureditve 
statusa in položaja kmetijskih izdelkov napotuje na novo sprejeto 
uredbo Komisije o prehodnih ukrepih v trgovini s kmetijskimi 
blagom. Pravna podlaga za sprejem zadevne uredbe je v 4. točki 
priloge IV Akta o pristopu, ki ureja prehodne ukrepe za področje 
kmetijstva in je objavljena v UL serije L št. 293,11.11. 2003. 

Drugo in tretje poglavje urejata zatečeno stanje v prodajalnah, ki 
bodo do 30. aprila 2004 poslovale kot proste carinske prodajalne, 
od 1. maja 2004 dalje pa kot mejne prodajalne. Ureditev zatečenega 
stanja za neskupnostno blago je določena s carinskim zakonikom, 
zato ta del zakona ureja le zatečeno stanje v zvezi s trošarinskimi 
izdelki, ki imajo v skladu s carinsko zakonodajo status 
skupnostnega blaga (v Sloveniji proizvedeni tobačni izdelki in 
alkoholne pijače). Za te proizvode se določa, da morajo imetniki 
prodajaln obračunati razliko v trošarini med trošarino, ki je bila 
plačana za trošarinske izdelke v prostih carinskih prodajalnah in 
trošarino, ki jo je treba sicer obračunati v skladu z Zakonom o 
trošarinah za trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v promet na 
območju Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljeno, da 
bodo tudi trošarinski izdelki na zalogi, ki se bodo prodajali po 1. 
maju 2004 obdavčeni z enako trošarino kot enakovrstni trošarinski 
izdelki v drugih prodajalnah. V prehodnem režimu ni predvideno, 
da bi se od blaga na zalogi obračunal davek na dodano vrednost, 
saj predlagatelj ocenjuje, da to glede na takojšnjo pravico do 
odbitka vstopnega davka, ni potrebno. Imetniki mejnih prodajaln 
bodo tako obračunali davek od blaga na zalogi šele, ko bo s tem 
blagom opravljen promet v smislu zakona o davku na dodano 
vrednost. Poleg tega določa tudi način obravnavanja zalog blaga( 
v prostih carinskih prodajalnah na cestnih mejnih prehodih na' 
meji z Republiko Hrvaško, tako da bi prodajalne s čim manj zapleti 
lahko 1. maja 2004 nadaljevale s poslovanjem pod novimi davčnimi 
in carinskimi pogoji. Določene so obveznosti imetnikov dovoljenj 
za proste carinske prodajalne, ki jih moraj? izpolniti, da bi lahko v 
skladu s spremenjenimi pogoji od 1. maja 2004 dalje nadaljevali s 
poslovanjem na dosedanjih lokacijah. Zaradi učinkovitosti izvajanja 
obveznosti imetnikov dovoljenj zaradi sprememb pogojev 
poslovanja so v delu o kazenskih določbah predvidene tudi 
sankcije za morebitne kršitve. 

Na podoben način je urejen tudi zaključek poslovanja prostih 
carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko 
Madžarsko. 

Končni določbi določata prenehanje veljavnosti predpisov ter 
začetek veljavnosti zakona. Zakon bo začel veljati 1. maja 2004, 
razen določenih členov, ki dajejo pooblastila vladi ali ministru za 
finance za izdajo podzakonskih aktov in dveh členov, ki v prehodnih 
določbah urejata preoblikovanje prostih carinskih prodajaln na 
meji z Republiko Hrvaško ter zaključek poslovanja prostih 
carinskih prodajaln na meji z Republiko Madžarsko, ki pa bi vsi 
začeli veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu. S 
takšno ureditvijo bo zagotovljen nemoten prehoden iz sedanjega 
carinskega sistema v nov, saj bodo tako udeleženci kot carinski 
organi pravočasno seznanjeni z vsemi predpisi potrebnimi za ta 
prehod. 

4. Prikaz ureditev v drugih pravnih sistemih 

a) Avstrija 

Avstrija je ob vstopu v Evropsko unijo leta 1995 razveljavila 
obstoječi carinski zakon, ki ga je nadomestil carinski zakonik 
Skupnosti in hkrati sprejela svoj nacionalni carinski zakon, ki 
podrobneje urejuje določbe, ki so v nacionalni pristojnosti oziroma 
na ureditev katerih napotuje carinski zakonik. Avstrija je k 
avstrijskemu carinskemu zakonu sprejela tudi izvedbene določbe 
za izvajanje tega zakona, ki so urejene v posebni uredbi. 

Avstrijski nacionalni carinski zakon je obsežen in je razdeljen na 
razdelke (razdelek A, B, C, D, E, F, G in H), ki urejuje posamezne 
vsebinsko zaokrožene sklope. Tako razdelek A vsebuje splošne 
določbe, razdelek B vsebuje določbe vezane na poslovanje 
carinske uprave, razdelek C vključuje določbe vezane na carinski 
nadzor, razdelek D je specifičen, saj vsebuje dopolnilne določbe 
za izvajanje carinskega zakonika, ki se navezujejo na ustrezne 
člene carinskega zakonika, razdelek E se nanaša na carinske 
oprostitve, razdelek G urejuje meddržavno upravno pomoč in se 
nanaša na upravno sodelovanje med carinskimi organi, razdelek 
H pa se nanaša na uveljavitev avstrijskega nacionalnega 
carinskega zakona, prehodne določbe ter končne določbe. V 
nadaljnjem besedilu so natančneje predstavljene temeljne 
značilnosti posameznih razdelkov avstrijskega nacionalnega 
carinskega zakona. 

Razdelek A natančno definira carinsko pravo ES, ki je neposredno 
uporabljivo v Avstriji, določa stvarno pristojnost carinskega prava 
Skupnosti in avstrijskega nacionalnega carinskega zakona ter 
podzakonskih aktov k carinskemu zakonu, opredeljuje območje 
uporabe avstrijskega carinskega zakona (iz območja uporabe 
sta izvzeti občini Jungholz in Mittelberg), definira osnovne pojme, 
ki se pojavljajo skozi cel zakon ter natančneje predpisuje dolžnost 
dokazovanja. 

Razdelek B natančno razdeljuje naloge in organizacijo carinske 
službe v Avstriji (natančno so opredeljene naloge Carinske uprave, 
formiranje mobilnih enot in carinske straže, oborožitev in prisilna 
pooblastila carinske službe, prenos nalog drugih organov na 
carinarnice), navaja dolžnosti drugih organov, služb, podjetij in 
ustanov v carinskem postopku (kot je zagotovitev ustreznih 
prostorov za opravljanje carinskih formalnosti, zagotavljanje 
brezplačnih transportnih storitev in drugih storitev, sodelovanje 
organov javne varnostne službe pri poslih carinske uprave) ter 
natančno definira »uradovalna mesto« za preverjanje blaga, 
predložnega v carinskih postopek. Ta razdelek vsebuje veliko 
število pooblastil, dodeljenih zveznemu ministru za finance za 
izdajo podzakonskih aktov v zvezi z organizacijo in delovanjem 
carinske službe. 

Razdelek C do potankosti definira carinski nadzor.Tako je zanimivo, 
da avstrijski nacionalni carinski zakon loči med carinskim 
nadzorom in uradnim nadzorom, medtem ko v Republiki Sloveniji 
nimamo posebne definicije uradnega nadzora. Nadalje ta razdelek 
natančno opredeljuje carinski nadzor, ki se opravlja v neposredni 
bližini carinske meje, nadzor v primeru ugodnosti, nadzor v primeru 
prepovedi in omejitev, nadzor pri javnih prevoznih sredstvih ter 
nadzor v zračnem in ladijskem prometu. V tem razdelku so 
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definirane carinske ceste in možnost prometa po stranskih poteh, 
posebna pooblastila carinske službe glede carinskega nadzora 
(pregled prostorov in spisov, itd..), dolžnost vodenja evidenc za 
določene osebe, preverjanja dajatvenih organov poverjena 
carinskim organom, pogoji za zasega blaga s strani carinskih 
organov, uporaba zalivk in drugih znakov istovetnosti, posebne 
omejitve prometa prepisane s strani Zvezne Vlade, sodelovanje 
carinskih organov pri finančnih kazenskih postopkih ter pooblastila 
carinskih organov v primeru kršitve oz. oviranja carinskega 
nadzora. 

Razdelek D je specifičen, saj vsebuje dopolnilne določbe za 
izvajanje carinskega zakonika Skupnosti in se posamezni členi 
tega razdelka navezujejo na ustrezne člene evropskega 
carinskega zakonika, ki dopuščajo nacionalno ureditev nekaterih 
podrobnejših določb. Razdelek D je zato po svoji naravi vsebinsko 
raznovrsten in posega na različna področja uporabe zajete v 
carinskem zakoniku Skupnosti (pogoji za predložitev blaga v 
carinski postopek, kdo ima pravico do zastopanja pred carinskimi 
organi, kdo izdaja zavezujoče tarifne informacije, kdo je pooblaščen 
za tiskanje obrazcev, oprostitve plačila kolkovin, pristojnost 
zveznega ministra za finance, da na podlagi tarife ES izda 
avstrijsko domačo carinsko tarifo, objava informacij v ustreznih 
nacionalnih publikacijah, podrobnejše določbe, vezane na carinski 
dolg, pritožbe proti odločitvam carinskih organov, podrobnejše 
določbe, vezane na odvzem, uničenje ter prodajo zaseženega 
blaga, določitev identifikacijske številke carinskega udeleženca, 
itd). Pomembno je, da se pri določbah, vezanih na carinski dolg, 
avstrijski carinski zakon sklicuje na svoj zakon o pobiranju zveznih 
dajatev.V tem razdelku so vsebovana številna pooblastila 
zveznemu ministru za finance za izdajo podzakonskih aktov, 
vezanih na materijo, obravnavano v tem razdelku. 

Razdelek E se nanaša na carinske oprostitve. V tem razdelku je 
predstavljena pravna podlaga za uveljavljanje pravice do 
oprostitve plačila netarifnih uvoznih in izvoznih dajatev, način 
pridobitve carinskih oprostitev, blago, ki je predmet oprostitev, 
obveznost izkazovanje namenske uporabe blaga ter natančnejše 
nacionalne določbe za izvajanje Uredbe o oprostitvah ES. 

Razdelek F zelo natančno ureja stroške, ki jih lahko zaračunavajo 
carinski organi pri opravljanju uradnih dejanj. 

Razdelek G se nanaša na meddržavno upravno pomoč in ureja 
pomoč državam članicam v ugotovitvenih postopkih, pomoč tretjim 
državam v ugotovitvenih postopkih ter pomoč pri izvrševanju. 

Razdelek H pa se nanaša na datum uveljavitve avstrijskega 
carinskega zakona (ki se je uveljavil hkrati s pogodbo o pristopu 
Avstrije k Evropskim skupnostim), razveljavitev oz. uveljavitev 
določenih prepisov ter vsebuje veliko število prehodnih določb, ki 
urejujejo poslovanje carinskih organov in podjetij v prehodnem 
obdobju neposredno po pristopu Avstrije k Evropskim skupnostim. 

b) Nemčija 

Tako kot Avstrija je tudi Nemčija ob vstopu v EU razveljavila 
obstoječi carinski zakon, ki ga je nadomestil carinski zakonik in 
hkrati sprejela svoj nacionalni carinski zakon, ki vsebuje določbe, 
ki so v nacionalni pristojnosti Nemčije. Nemški nacionalni carinski 
zakon je kratek in vsebuje le 32 členov in 9 delov, ki se nanašajo 
na: 

1. del: zajetje blagovnega prometa, 
2. del: pridobitev carinsko dovoljene rabe ali uporabe, 
3. del: pooblastila carinske uprave 
4. del: predpise o zemljiščih in zgradbah v bližini mejnega prehoda 
5. del: carinsko upravo in pomoč 

6. del: posebne določbe za proste cone in druge dele državnega 
ozemlja 
7. del: druge splošne določbe 
8. del: druga pooblastila 
9. del: kršitve davčne zakonodaje; kazniva dejanja na področju 
davčne zakonodaje in kršitve 
10. del: davčne zakonodaje v potniškem prometu 

Del 1 nemškega carinskega zakona, ki govori o zajetju 
blagovnega prometu, se nanaša na naloge carinske uprave, 
carinske poti, časovne omejitve glede uvoza in izvoza blaga, 
obveznosti predložitve blaga na predpisanem mestu ter vsebuje 
posebne določbe, ki veljajo na področju poštnih pošiljk (obveznosti 
nemške pošte AG do carinskih organov). Nemška carinska 
uprava je tako pristojna za carinski nadzor nad prometom blaga 
čez mejo carinskega območja Skupnosti kot tudi mej prosto 
carinskih con in ta nadzor obsega predvsem zagotavljanje 
izterjave izvoznih in uvoznih dajatev (carine, uvozni prometni 
davek in trošarine), spoštovanje carinske zakonodaje in nadzor 
trošarinskega prometa. 

Del 2 nemškega carinskega zakona se nanaša na pridobitev 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe in ureja pogoje, pod katerimi 
nemško ministrstvo za finance lahko spreminja carinske stopnje 
skupne carinske tarife, možnost reguliranja izkoriščanje carinskih 
kontingentov (nemško ministrstvo za finance v dogovoru z drugimi 
pristojnimi ministrstvi lahko uvede posebna potrdila za koriščenje 
kontingentov), pristojnost za izdajo zavezujočih tarifnih informacij 
in informacij o poreklu blaga (informacije o nepreferencialnem 
poreklu blaga izdajajo gospodarske zbornice in obrtne zbornice), 
razloge za zavrnitev sprejema carinske prijave, obveznosti 
udeleženca v carinskem postopku glede zagotavljanja istovetnosti 
ter relacije med podjetjem, na zemljišču katerega ali na čigar 
transportnem sredstvu poteka carinjenje potnikov ali tovornega 
prometa in carinskim organi (kritje stroškov, obveznosti podjetja 
do carinskih organov). 

Del 3 nemškega carinskega zakona, ki se nanaša na pooblastila 
carinske uprave, zelo natančno opisuje pooblastila carinskih 
organov, ki jih irpajo v neposredni bližini mejnega prehoda in kdaj 
ta pooblastila veljajo tudi izven tega območja, pooblastila carinskih 
organov v zvezi z telesnim pregledom potnikov ter pregledom 
blaga. Ta del nadalje zelo natančno opredeljuje pooblastila carinskih 
organov v zvezi z pregledom blaga in določa obveznosti oseb, ki 
predložijo blago v pregled carinskim organom. Prav tako ta del 
nemškega carinskega zakona nalaga carinskim organom 
določena nadaljnja ravnanja, ko je bilo ugotovljeno, da je bilo neko 
blago nezakonito vnešeno na carinsko območje (navezava stikov 
s državnim sodstvom oz. drugimi upravnimi organi) ter ureja 
prodajo odvzetega blaga s strani carinskih organov. 

Del 4, ki se nanaša na predpise o zemljiščih in zgradbah v 
neposredni bližini mejnega prehoda, natančno definira prostor, ki 
se šteje kot področje v neposredni bližini mejnega prehoda 
(predpisuje oddaljenost od mejne črte) in kakšna pooblastila imajo 
carinskih organi na tem območju. Zakon natančno določa, kako 
je potrebno prostor v neposredni bližini mejnega prehoda urediti, 
da se lahko zagotovi učinkovit carinski nadzor ter opredeljuje 
možnosti za zgraditev novih zgradb ali preureditev starih zgradb 
v območju, ki je v neposredni bližini mejnega prehoda, ob prosto 
carinski coni ali na letališčih. Zakon nalaga, da lahko carinski 
organi odredijo, da morajo biti zgradbe na teh območjih ustrezno 
opremljene. Zakon prav tako določa, da je za ureditev stavb, ki 
služijo carinskim organom, možna razlastitev. 

Del 5 zakona urejuje organizacijo carinske uprave in določa, 
katera območja so deležna posebnega carinskega nadzora.Ta 
del carinskega zakona nadalje predpisuje obveznost objave 
uradnih ur in uradnih mest s strani carinskih uradov ter možnost 
prenosa dela državnih nalog na železnice. 
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Del 6 zakona vsebuje posebne določbe, ki veljajo za proste cone 
in druge dele državnega ozemlja. Tako zakon natančno definira 
proste cone in predpisuje, da je za ustanovitev novih prostih con 
potreben zvezni zakon. Zakon nalaga omejitve za bivanje oseb v 
prosti coni in ureja gradnjo oz. gradbena dela v prostih conah. 

Del 7 vsebuje različne določbe, ki se nanašajo med drugim na 
omejitev oz. nadzor prometa z neskupnostnim ali neobdavčenim 
blagom, ki je namenjeno uporabi na ladjah ali je potrebno za 
potovanje. V tem delu carinski zakon daje nemškemu ministrstvu 
za finance posebna pooblastila za izdajo nekaterih podzakonskih 
aktov in je dana možnost za določitev pavšalnih zneskov kot 
nadomestilo uvoznih dajatev za uvoz blaga nekomercialne narave 
(npr. določitev pavšalnega zneska za kavo). 

Del 8 zakona vsebuje pooblastila nemškemu ministrstvu za fi- 
nance za izdajo podzakonskih aktov, ki bolj podrobno opredeljujejo 
obveznosti, ki izhajajo iz carinskega zakonika Skupnosti kot tudi 
nadzor nad iznosom blaga iz prosto carinske cone. Ministrstvo 
za finance je pooblaščeno za uveljavitev nekaterih mednarodnih 
pogodb, ki segajo na področje carinske zakonodaje (zakon 
natančno določa vrsto mednarodnih pogodb, za katere je pristojne 
ministrstvo za finance). Ministrstvo za finance je prav tako 
pooblaščeno za izdajo podzakonskih aktov, ki uveljavljajo carinske 
oprostitve za določene vrste blaga, ki jih našteva nemški carinski 
zakon. V tem delu zakon nadalje opredeljuje dopustno uporabo 
podatkov s strani carinskih organov (spoštovanje zakona o 
varstvu osebnih podatkov). 

V delu 9 nemškega carinskega zakona so našteta carinska 
dejanja, ki predstavljajo kršitve ustreznih členov zveznega Zakona 
o pobiranju dajatev. V tem delu so tudi definirane okoliščine, pod 
katerimi se carinska kazniva dejanja ne preganjajo, lahko pa se 
za njih uveljavlja doplačilo uvoznih dajatev v višini, ki jo predpisuje 
nemški carinski zakon. 

c) Nizozemska 

Nizozemska kot ustanovna članica Skupnosti uporablja carinski 
zakonik že vse od njegove uveljavitve, torej od leta 1994, naprej. 
Ob neposredni uporabi zakonika pa je Nizozemska, tako kot 
večina drugih držav članic Skupnosti, sprejela svoj nacionalni 
carinski zakon, s katerim ureja vprašanja za katera zakonik 
dopušča državam, da jih samostojno uredijo v svoji nacionalni 
zakonodaji. Nizozemski carinski zakon je bil nazadnje spremenjen 
decembra 1996. 

Sam zakon ne spada med najbolj obsežne tovrstne zakone, saj 
ima le 61. členov (oddelkov). Sistemsko je zakon razdeljen v 
osem poglavij z naslednjo vsebino: 

V prvem poglavju je določen okvir zakona, saj se določbe tega 
zakona uporabljajo za uvozne in izvozne dajatve tako, da je s 
tem zagotovljeno ustrezno izvajanje carinske zakonodaje 
Skupnosti. Opredeljeni so tudi posamezni pojmi, ki so uporabljajo 
za namene tega zakona (kot npr.: kmetijske dajatve, anti- 
dumpinške dajatve, ograjena mesta, plovila, zgradbe, oprema). V 
tem poglavju so dana tudi pooblastila za izdajanje podzakonskih 
predpisov in njihovo izvajanje s strani pristojnih organov. 
Drugo poglavje ureja preverjanje deklaracij, ob tem lahko inšpektor 
preverja vsako deklaracijo v skladu z 68. členom zakonika ter o 
rezultatih preverjanja obvešča deklaranta. Podrobnejša pravila 
za preverjanje določenega blaga se lahko določijo z odredbo 
ministra. Drugo poglavje podrobneje določa tudi ponovno 
preverjanje blaga, katerega se lahko izvede v 24 urah, po tem ko 
ie bil deklarant obveščen o rezultatih preverjanja deklaracije. 
Carinski inšpektor lahko to obdobje tudi podaljša. Določa tudi 
Pogoje, ob katerih so dolžni organi, ki zahtevajo preverjanje, 

povrniti stroške udeležencu preverjanja. Predpisane so tudi evi- 
dence, ki se morajo voditi. Oseba, ki je dolžna voditi evidence, 
mora le-te na zahtevo inšpektorja takoj predložiti. Evidence se 
hranijo 10 let. Ministrstva, javni organi, pravne osebe ter druge 
določene osebe so dolžne inšpektorju brezplačno zagotoviti 
informacije, katere ta zahteva ustno, pisno ali v drugi obliki, ravno 
tako pa je treba inšpektorju zagotoviti dostop do vseh prostorov. 
Zakon daje inšpektorju pooblastila za pregled in določa kaj lahko 
pregleduje (vključno s prevoznimi sredstvi). 

Tretje poglavje predpisuje, da morajo delavci davčne in carinske 
uprave pri preverjanju pri sebi imeti službene izkaznice, vsako 
pismo naslovljeno na prevozno podjetje se na inšpektorjevo 
zahtevo lahko odpre brez privolitve pošiljatelja. Inšpektor lahko v 
določenih posebej utemeljenih primerih uporabi tudi silo, s tem, da 
če je le mogoče vnaprej opozori, da bo uporabil silo. V določenih 
primerih lahko inšpektor zaprosi za pomoč policijo, vojaško policijo 
ali druge oborožene sile, katere so zavezane ravnati po njegovih 
navodilih. 

V četrtem poglavju je urejen institut carinskega agenta 
(posrednika), ki lahko nastopa kot posrednik, če ima zato ustrezno 
dovoljenje. Izdajo dovoljenja se lahko odkloni v primeru, če je bila 
oseba v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena za kaznivo 
dejanje, pri čemer ne govori o teži kaznivega dejanja. Potrebno je, 
da posredniki zagotovijo zavezancu obračun iz katerega bodo 
razvidni elementi kot so: uvozne dajatve, upravne globe, obresti 
in stroški plačani državi. V primerih, da posrednik ravna malomarno, 
se mu lahko dovoljenje za zastopanje na podlagi predhodnega 
opozorila tudi odvzame. Določeno je tudi, da se stroški, ki jih je 
potrebno plačati državi za opravljanje uradnih dejanj določeni v 
odredbi, s tem, da o njihovi višini lahko odloči inšpektor s svojo 
odločbo. 

Peto poglavje govori o tem, da se v primerih, ko je blago zajeto v 
skupni deklaraciji in v rokih določenih v 49. členu zakonika, niso 
bile izpeljane potrebne formalnosti za predpisano carinsko rabo 
ali uporabo, plača upravna globa. Enako velja, kadar je blago v 
postopku tranzita, aktivnega oplemenitenja, predelave pod 
carinskim nadzorom, če niso v predpisanem času izpeljane vse 
formalnosti za dokončanje postopka, se plača globa. Določeno 
je, da inšpektor obvesti osebo o obveznosti plačila globe, s tem 
da ji določi rok za plačilo. Pozvana oseba ima možnost, da ugovarja 
plačilu in da se izjasni o vseh okoliščinah. 

Šesto poglavje opredeljuje kazenske določbe v katerih so za 
različne kršitve predpisane določene kazni. Opredeljena je kršitev 
določenih določb zakonika, katere so potem sankcionirane na 
nacionalnem nivoju, kot je npr. vnos blaga na carinsko območje 
Skupnosti v nasprotju z členoma 38. in 39. zakonika, kdor v 
nasprotju z členoma 40. in 41. po vnosu ne predloži blaga 
inšpektorju. V takšnih primerih je oseba odgovorna za tretjo 
kategorijo globe ali za znesek uvoznih dajatev za to blago, v 
primeru da je le-ta večji kot je globa. V določenih primerih 
nizozemski zakon kot alternativo določa tudi zaporno kazen. V 
tem delu so kazni predpisane tudi za primere, da oseba ne izpolni 
obveznosti, ki jih predpisuje ta zakon, kot npr. da ne zagotovi 
inšpektorju dostopa do prostorov carinskih skladišč, pristanišč, 
letališč, prevoznih sredstev, je odgovoren za globo tretje 
kategorije. 

Sedmo poglavje nizozemskega zakona govori o zasegu blaga in 
odvzemu. Določeno je, da v primerih, ko je prevozno sredstvo 
prilagojeno tako, da se blago izmika uradnemu nadzoru ali 
onemogoča preverjanje, se le-to zaseže. Pooblastila za zaseg 
vozila v teh primerih so navedena v zakonu o kazenskem 
postopku. Inšpektor, na katerega področju je bil opravljen zaseg, 
mora nemudoma pisno obvestiti osebo kateri je bila stvar odvzeta 
in jo seznaniti z razlogi zasega. V primeru, da gre za neznano 
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osebo se opravi javna objava, ki se izvede v skladu z odredbo 
ministra. Zadevna oseba lahko sama ali po zastopniku v roku 
enega meseca od zasega vloži obrazloženo pritožbo in sicer 
tam, kjer se je le-ta vršil. V določenih primerih je minister 
pooblaščen, da vrne zasežene predmete. Določene določbe o 
zasegu se smiselno uporabljajo tudi za odvzem stvari. V primerih, 
da obveznosti v roku šestih mesecev po obvestilu o odvzemu 
niso bile odpravljene se lahko blago proda ali v posebnih primerih 
tudi uniči v skladu z določbami iz odredbe ministra. V primeru, da 
blago ni prodano v roku le to pripada državi. 

Osmo poglavje kot zadnje poglavje vsebuje končne določbe. V 
tem delu je določena smiselna uporaba posameznih določb tega 
zakona glede na carinski zakonik ali evropsko izvedbeno uredbo. 
Določa tudi da se posamezne določbe tega zakona v nekaterih 
primerih ne uporabljajo (kot npr. v zvezi z pobiranjem uvoznih in 
izvoznih dajatev se ne uporablja 48. člen tega zakona). Ta zakon 
se je začel uporabljati z datumom, ki je bil določen z parlamentarnim 

Na meji z Republiko Madžarsko bosta zaradi istočasnega 
članstva Slovenije in Madžarske v Evropski uniji prenehali 
poslovati kot prosti carinski prodajalni le dve prodajalni in sicer na 
MMP Dolga vas in MMP Hodoš. Imetnik dovoljenja za poslovanje 
je Kompas MTS. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. poglavje 
Splošne določbe in opredelitev izrazov 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja določbe carinskih predpisov Evropske 
Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), ki dajejo pooblastila 
državam članicam, da področje nadalje uredijo v nacionalni 
zakonodaji ter področja, katerih ureditev ni v pristojnosti Skupnosti. 

(2) Za namene izvajanja tega zakona se kot carinski predpisi 
Skupnosti iz prejšnjega odstavka štejejo: 

aktom. Obenem pa je določeno, da se ta zakon objavi v biltenu 
aktov in uredb in da ga morajo izvajati vsa ministrstva, organi in 
uradniki na katere se ta akt nanaša. 

5. Ocena finančnih posledic zakona 

Zakon ne bo imel večjih finančnih posledic, saj bodo le-te morebiti 
nastale le na področju preoblikovanja prostih carinskih prodajaln, 
ki je predvideno na način kot je to bilo narejeno leta 2001, ko 
zaradi preoblikovanja ni prišlo do večjih posledic. Po podatkih 
GZS-Združenje za turizem in gostinstvo je v obstoječih 11 prostih 
carinskih prodajalnah na mejnih prehodih Republiko Hrvaško, 
katerih imetniki so 4 podjetja, zaposlenih 124 delavcev, ki bodo 
praviloma lahko nadaljevali delo v mejnih prodajalnah. Stanje 
prostih carinskih prodajaln na slovensko-hrvaški meji, ki se morajo 
preoblikovati v mejne prodajalne je naslednje: 

- Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o 
uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, 
str. 1), vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
carinski zakonik), 

- Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi carinskega 
zakonika Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) vključno z 
vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba), 

- Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o 
skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL L 105, 24.4.1983, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
uredba o carinskih oprostitvah), 

- Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256,7.9.1987, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
uredba o tarifi), 

- Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o 
ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga 
v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega 
postopka (UL L 341, 30.12.1994, str. 8), vključno z vsemi 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: uredba o varstvu pravic 
Intelektualne lastnine), 

- Uredba Komisije (ES) št. 1367/95 z dne 16. junija 1995 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 o ukrepih za prepoved 
sprostitve v prost pretok, izvoz, ponovni izvoz ali za uvedbo 

izpostava začetek 
poslovanja 

št.PCP lokacija Imetnik 

1 64157 03.07.1995 00186 MMP PETIŠOVCI REGAL 
2 67075 29.04.1997 00286 MMP GRUŠKOVJE REGAL 
3 61115 07.11.1996 00219 MMP METLIKA REGAL 
4 67091 25.11.1996 00235 MMP ZA VRČ EMONA-OBALA 
5 67075 03.07.1997 00236 MMP GRUŠKOVJE EMONA-OBALA 
6 69132 10.09.1999 00635 MMP STAROD EMONA-OBALA 
7 66125 08.05.1998 00321 MMP DRAGONJA EMONA-OBALA 
8 66133 01.07.1998 00326 MMP SOČERGA HISTRIA COMMERCE 
9 69132 12.03.1999 00347 MMP STAROD HISTRIA COMMERCE 
10 69124 14.09.1999 00636 MMP JELŠ ANE KOMPAS MTS 
11 69124 11.07.2001 00888 MMP JELŠ ANE KOMPAS MTS 
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odložilnih postopkov glede ponarejenega in piratskega blaga (UL 
L 133, 17.6.1995, str. 2), z vsemi spremembami (v nadaljnjem 
besedilu: Izvedbena uredba o varstvu pravic intelektualne 
lastnine). 

(3) V kolikor se v tem zakonu napotuje na določbe drugih veljavnih 
predpisov Republike Slovenije ali pravnih aktov Skupnosti, se te 
določbe uporabljajo, vključno z vsemi veljavnimi spremembami. 

2. člen 
(uporaba zakona za plačevanje drugih dajatev) 

Ta zakon se uporablja tudi za plačevanje drugih dajatev, ki se 
pobirajo pri uvozu oziroma izvozu blaga, če s predpisi, ki določajo 
te dajatve ni drugače določeno. 

3. člen 
(uporaba zakona, ki ureja davčni postopek) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, carinski organ postopa 
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

4. člen 
(območje uporabe) 

(1) Območje uporabe tega zakona je ozemlje Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: območje uporabe), ki obsega ozemlje pod 
suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in 
morska območja, reke in jezera, nad katerimi ima Republika 
Slovenija suverenost in jurisdikcijo v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom. 

(2) Ta zakon se izvaja enotno na celotnem območju uporabe, če 
ni s tem zakonom, posebnim zakonom, predpisi Skupnosti ali 
ratificirano mednarodno pogodbo določeno drugače. 

(3) Posamezne določbe tega zakona se lahko v skladu z 
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami izvajajo tudi izven območja 
uporabe. 

(4) 2 območjem uporabe so glede uporabe carinskih predpisov 
izenačena tista območja tujih držav, v katerih smejo slovenski 
carinski organi izvajati carinske predpise, in sicer v obsegu svojih 
pooblastil. 

5. člen 
(opredelitev izrazov) 

(1) Posamezni izrazi vtem zakonu imajo naslednji pomen: 

1. »carinjenje blaga« je vsako uradno dejanje pri predložitvi blaga 
v carinski postopek ali pri izpolnjevanju formalnosti za ponovni 
izvoz blaga v običajnem postopku v skladu z 62. do 75. členom 
carinskega zakonika ali v poenostavljenem postopku v skladu s 
točkama a) ali b) prvega odstavka 76. člena carinskega zakonika; 

2. »notranja meja« je meja Republike Slovenije z državami 
članicami; 

3. »carinska meja« je meja države članice s tretjimi državami; 

4. »tretja država« je država, ki ni država članica; 

5. »običajno bivališče« je kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v 
koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi. V primeru, da 
oseba nima poslovnih vezi ali pa so te vezi v drugi državi, kot 

njene osebni vezi, se upošteva kraj, kjer ima oseba osebne vezi, 
če se v ta kraj redno vrača. Bivanje v tujini zaradi šolanja ali 
študija ne vpliva na spremembo običajnega bivališča; 

6. »blago« je vsako premično opredmeteno stvar, vključno z 
električnim tokom; 

7. »organ javne uprave« je le neposredni uporabnik državnega 
proračuna, ki je določen v seznamu priloge k odredbi o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 97/01, 81/02) v točki A, I. označen 
s šifro uporabnika od 1.1. do 1.3., vključno z vsemi spremembami; 

8. »prejem carinske deklaracije« je predložitev carinske deklaracije 
v predpisani obliki pristojnemu carinskemu organu za izvedbo 
izbranega carinskega postopka; 

9. »sprejem carinske deklaracije« je ugotovitev carinskega 
organa, da je carinska deklaracija izdelana v skladu z 38. členom 
tega zakona in evidentiranje le-te v predpisano evidenco; 

10. »dan sporočitve dolgovanega zneska dolžniku ali dolžnici (v 
nadaljnjem besedilu: dolžnik) « je dan, ko je dolžniku to obvestilo 
vročeno oziroma dan, ko se šteje, da mu je bil dolgovani znesek 
sporočen; 

11. »carinski mejni pas na kopnem« je del ozemlja carinskega 
območja od carinske meje do 15 km v notranjost območja uporabe 
tega zakona, 

12. »carinski mejni pas na morju« je pas širine 5 km od morske 
obale v notranjost območja uporabe tega zakona in območje od 
obale do zunanje meje teritorialnega morja. 

(2) S carinskimi organi so izenačeni organi carinskih uprav drugih 
držav članic, če so v okviru programov za izmenjavo ali 
izobraževalnih programov skupnosti dodeljeni organizacijskim 
enotam slovenske carinske uprave. Aktivnosti po navedenih 
programih se izvajajo pod nadzorom slovenskih carinskih 
organov. 

2. poglavje 
Pravice in obveznosti oseb 

6. člen 
(pogoji za opravljanje poslov zastopanja) 

(1) Oseba, ki opravlja posle zastopanja v okviru svoje dejavnosti, 
mora v skladu s 5. členom carinskega zakonika, izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

1. ima sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe tega 
zakona, 

2. ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in je opravila poseben 
strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima ustrezno 
strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit. 

(2) Program posebnega strokovnega izpita določi Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), za izvajanje izpitov pa 
skrbi Generalni carinski urad. Generalni carinski urad lahko na 
podlagi javnega razpisa pooblasti za izvajanje posebnih strokovnih 
izpitov ustrezno usposobljeno organizacijo, ki se ukvarja z 
izobraževanjem. 

(3) Vlada določi natančnejše pogoje, način in postopek 
dokazovanja pogojev iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) Osebi, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena izda Generalni carinski 
urad dovoljenje za opravljanje poslov zastopanja v carinskih 
zadevah. 

7. člen 
* (obračun storitev) 

Zastopnik ali zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) mora 
zastopanemu izdati obračun, na katerem so ločeno navedene 
uvozne dajatve, davki, upravne globe, obresti in drugi stroški, ki 
jih je za njegov račun plačal državi. 

8. člen 
(odvzem dovoljenja) 

(1) Carinski organ lahko odvzame zastopniku dovoljenje za 
zastopanje iz razlogov ponavljajočega se malomarnega ravnanja 
v obdobju zadnjih treh let. 

(2) Zastopnik mora biti na možnost odvzema dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka predhodno opozorjen z opominom. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko carinski organ 
dovoljenje za zastopanje nemudoma odvzame, če je bil zastopnik 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo 
ali zoper pravni promet. 

(4) Zastopniku, kateremu je <bilo dovoljenje odvzeto, ni mogoče 
izdati novega dovoljenja za zastopanje v roku petih let od odvzema. 

9. člen 
(zahtevek za pridobitev in izdaja zavezujoče 

informacije) 

Zahtevek za pridobitev zavezujoče tarifne informacije in 
zavezujoče informacije o poreklu blaga se vloži pri Generalnem 
carinskem uradu. 

10. člen 
(dodatna preverjanja) 

(1) Če je za ugotovitev dejanskega stanja zaradi izdaje 
zavezujoče tarifne informacije in informacije o poreklu blaga 
potrebna kemično-fizikalno-tehnološka ali kakšna druga preiskava 
blaga, ki je ni mogoče opraviti v carinskem laboratoriju, lahko na 
zahtevo Generalnega carinskega urada opravi preiskavo tega 
blaga tudi druga strokovna organizacija. 

(2) Generalni carinski urad pošlje vzorce blaga organizaciji v 
skladu s prejšnjim odstavkom, ko dobi predhodno pisno soglasje 
vložnika zahtevka, da bo nosil stroške preiskave. 

(3) Če vložnik ali vložnica zahtevka (v nadaljnjem besedilu: 
vložnik) ne predloži Generalnemu carinskemu uradu pisnega 
soglasja iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni po prejemu 
obvestila, se zahtevek zavrže. 

II. DEL 
ELEMENTI ZA DOLOČITEVVIŠINE UVOZNIH 
OZIROMA IZVOZNIH DAJATEV TER DRUGIH 

UKREPOV, PREDPISANIH ZA BLAGOVNO MENJAVO 

11. člen 
(valuta) 

V smislu 35. člena carinskega zakonika se kot menjalni tečaj 
uporablja srednji tečaj Banke Slovenije. 

12. člen 
(potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga) 

(1) Potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga izdaja 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

(2) Gospodarska zbornica Slovenije izda potrdilo o 
nepreferencialnem poreklu blaga, če so izpolnjeni pogoji za izdajo 
potrdila o poreklu blaga in če blago, na katerega se potrdilo nanaša 
ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla. 

13. člen 
(dokazovanje preferencialnega porekla blaga in 

poenostavitve) 

(1) Preferencialno poreklo blaga se dokazuje s predložitvijo 
dokazila o poreklu blaga, katerega uporaba je določena s predpisi 
Skupnosti ali z mednarodnimi pogodbami, ki določajo 
preferencialno tarifno obravnavanje blaga. 

(2) Generalni carinski urad izda na podlagi pisnega zahtevka 
upravičenca ali upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) 
dovoljenje za izvajanje poenostavitev, če je s predpisi Skupnosti 
ali z mednarodno pogodbo, ki določajo preferencialno tarifno 
obravnavo blaga določeno, da je mogoče posameznim 
upravičencem dovoliti poenostavitve v zvezi z dokazovanjem 
porekla blaga. 

(3) Pri izdaji dovoljenj iz prejšnjega odstavka Generalni carinski 
urad upošteva predvsem: 

a) jamstva vložnika zahtevka v zvezi s pravilnim izvajanjem 
poenostavljenega postopka, 
b) zanesljivost vložnika zahtevka pri vodenju carinskih postopkov. 

14. člen 
(pravila o uvrščanju v tarifo) 

Vlada lahko sprejme podrobnejše predpise v zvezi z izvajanjem 
določb o carinski tarifi. 
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III. DEL 
VNOS IN IZNOS BLAGA NA OZIROMA IZ 

CARINSKEGA OBMOČJA SKUPNOSTI IN RAVNANJE 
Z BLAGOM PRED PRIDOBITVIJO ENE OD CARINSKO 

DOVOLJENIH RAB ALI UPORAB 

1. poglavje 
carinski nadzor 

15. člen 
(mejni prehodi) 

(1) Vnos in iznos blaga na oziroma iz carinskega območja 
Skupnosti je mogoč samo preko mejnih prehodov, ki so določeni 
na podlagi zakona, ki ureja nadzor državne meje, v času, ko so 
odprti za promet. 

(2) Mejne prehode, preko katerih se opravljata blagovni ali potniški 
promet v skladu s carinskimi ali drugimi predpisi, določi vlada. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko v skladu z 
mednarodno pogodbo ali z zakonom, ki ureja nadzor državne 
meje dovoli vnos in iznos blaga tudi izven mejnih prehodov iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) Gibanje blaga, ki je zavezano fitosanitarni, veterinarski ali 
drugi predpisani kontroli, je dovoljeno le preko tistih mejnih 
prehodov, ki so v skladu s posebnimi predpisi določeni za vnos in 
iznos takšnega blaga. 

(5) Če je zaradi varnosti javnega reda ali varovanja zdravja ljudi 
in živali ali splošne varnosti uvoz ali izvoz omejen s predpisi, ki 
določajo prepovedi in omejitve lahko vlada določi, da se vnos ali 
iznos blaga izvaja le preko določenih mejnih prehodov. 

16. člen 
(carinski nadzor) 

(1) Pod carinskim nadzorom so: 
- blago, za katerega je carinski nadzor predviden v carinskem 
zakoniku ali drugih predpisih Republike Slovenije, 
- blago, za katero veljajo prepovedi in omejitve, ob vnosu ali 
iznosu na oziroma iz območja uporabe tega zakona, 
- neskupnostno blago, ki se nezakonito nahaja na območju 
uporabe tega zakona. 

(2) Pod carinski nadzor spadajo tudi zabojniki, posode in embalaža 
ter prevozna sredstva in naprave, za katere obstaja utemeljen 
sum, da se v njih prevaža blago iz prejšnjega odstavka. 

17. člen 
(obveznosti prevoza blaga) 

Za carinske urade iz točke a) prvega odstavka 38. člena 
carinskega zakonika se šteje najbližji carinski urad po prestopu 
meje, upoštevajoč najkrajšo običajno pot. 

18. člen 
(oprostitev obveznosti prevoza) 

Minister ali ministrica (v nadaljevanju besedila: minister), pristojna 
za finance, lahko za določene vrste blaga, v skladu s četrtim 
odstavkom 38. člena carinskega zakonika, določi izjeme od 
obveznosti prevoza od carinske črte do carinskega urada iz 
prejšnjega člena. 

19. člen 
(ukrepi carinskega nadzora) 

(1) Ukrepe carinskega nadzora in posebnosti glede na obliko 
transporta lahko določi minister, pristojen za finance, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za promet oziroma v primeru poštnega 
prometa, z ministrom, pristojnim za informacijsko družbo. 

(2) Kadar carinski predpisi določajo, da je treba za blago, ki je bilo 
nezakonito vnešeno ali odstranjeno izpod carinskega nadzora, 
urediti njegov položaj, carinski organi zagotovijo carinski nadzor 
tako, da prepovejo njegovo uporabo. 

(3) Carinski nadzor v smislu prejšnjega odstavka vključuje tudi 
uporabo sredstev za zagotovitev istovetnosti blaga ali zaseg 
blaga, če bi se le na ta način lahko preprečila njegova uporaba ali 
zagotovilo spoštovanje carinskih predpisov in plačilo carinskega 
dolga za to blago. 

20. člen 
(določitev uradnih mest) 

(1) V vsakem carinskem uradu se določijo uradna mesta, na 
katerih se lahko predloži blago in opravljajo uradna dejanja. 

(2) Pristanišča, železniške postaje, letališča, proste cone, prosta 
skladišča in druga mesta se štejejo za uradna mesta iz prejšnjega 
odstavka, če se tam opravlja pretok blaga ali potnikov s tretjimi 
državami. Na teh uradnih mestih, carinski organi v soglasju z 
upravljavcem le-teh, določijo mesto za pregled blaga. 

(3) Kot uradna mesta določena za carinjenje se štejejo tudi 
prevozna sredstva, v katerih se opravlja carinjenje med vožnjo. 

21. člen 
(carinjenje blaga izven uradnih mest) 

(1) Carinski urad lahko, na zahtevo deklaranta ali deklarantke (v 
nadaljnjem besedilu: deklarant) ali če tako določajo predpisi, opravi 
carinjenje blaga tudi izven uradnih mest, če s tem ni prizadeta 
učinkovitost carinske kontrole. Stroške organa in ostale stroške, 
ki nastanejo zaradi carinjenja blaga izven uradnih mest krije 
deklarant. 

(2) Minister, pristojen za finance, izda cenik stroškov za carinjenje 
blaga izven uradnih mest. 

22. člen 
(ureditev uradnih mest) 

(1) Upravljavci ali upravljavke (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 
uradnih mest iz drugega odstavka 20. člena tega zakona so 
dolžni carinskemu organu brezplačno zagotoviti naslednje: 
- ustrezne prostore za opravljanje uradnih dejanj, ki so v pristojnosti 
carinskega organa in za predložitev blaga, 
- zadostno število parkirnih mest v bližini le-teh, 
- dostop do svojih objektov in naprav, 
- prevoz carinskih organov pri opravljanju uradnih dejanj, in 
- takoj, ko je mogoče sporočiti vozne rede, rede letenja in vsa 
dejanska prometna gibanja. 

(2) Stroške postavitve in vzdrževanja takšnih objektov ter druge 
stroške, ki nastanejo v zvezi z njimi, krijejo upravljavci uradnih 
mest. 
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23. člen 
(nadzor na uradnih mestih in na carinski meji) 

28. člen 
(predložitev blaga) 

(1) Carinski organi lahko, za namene izvajanja carinskega 
nadzora in drugih predpisov, za izvajanje katerih so pristojni, 
zahtevajo odstranitev objektov, naprav in prevoznih sredstev, ki 
se brez njihovega soglasja nahajajo na uradnih mestih in na 
carinski meji. 

(2) Carinski organi lahko zahtevajo od oseb, ki se nahajajo na 
uradnih mestih ali na carinski meji, kjer se opravlja carinski nadzor 
ali kontrola, da zapustijo ta mesta, če ovirajo izvajanje carinskega 
nadzora ali če bi z njihovo prisotnostjo lahko prišlo do kršitev 
carinskih predpisov ali če bi njihova prisotnost oteževala izvajanje 
carinskega nadzora. 

(3) Za osebe iz prejšnjega odstavka ne štejejo uradne osebe 
organov, ki opravljajo mejno kontrolo. 

(4) Osebe, ki zadržujejo stvari ali hranijo blago na uradnih mestih 
ali na carinski meji, četudi gre za skupnostno blago, morajo to 
blago na zahtevo carinskih organov takoj odstraniti. 

24. člen 
(obveznost nuđenja pomoči) 

(1) Upravljavci prostorov in naprav, ki služijo za potniški in blagovni 
promet s tretjimi državami, vključno poštni promet, upravljavci 
naprav v pretovariščih in skladiščih ter upravljavci daljnovodov in 
cevovodov, morajo carinskim organom omogočiti izvajanje 
carinskega nadzora in kontrole blaga ter vpogled v evidence o 
gibanju tega blaga. 

(2) Upravljavci naprav in objektov iz prejšnjega odstavka so dolžni 
na zahtevo carinskih organov omogočiti pregled blaga in določiti 
prostor, kjer se bo izvedel tak pregled. 

25. člen 
(uradne ure) 

Uradne ure so čas, ko je mogoče pred carinskimi organi opraviti 
carinske formalnosti. Uradne ure se objavijo na vidnem mestu. 

26. člen 
(carinjenje blaga izven uradnih ur) 

(1) Ne glede na 28. člen tega zakona carinski urad lahko na 
zahtevo deklaranta ali če tako določajo predpisi opravi carinjenje 
blaga tudi izven uradnih ur, če s tem ni prizadeta učinkovitost 
carinske kontrole. Stroške organa in ostale stroške, ki nastanejo 
zaradi carinjenja blaga izven uradnih ur krije deklarant. 

(2) Minister, pristojen za finance, izda cenik stroškov za carinjenje 
blaga izven uradnih ur. 

27. člen 
(nadzor nad blagom, ki mu je bila dana določena 

ugodnost) 

Carinski organi so pooblaščeni, da pri osebah, ki razpolagajo z 
blagom, ki mu je bila dana določena ugodnost po carinskih predpisih 
ali drugih predpisih, za izvajanje katerih so pristojni carinski organi, 
preverjajo izvajanje te ugodnosti v skladu s predpisi. 

(1) Predložitev blaga je možna samo v času uradnih ur pristojnega 
carinskega organa in na uradnem mestu oziroma na mestu, ki ga 
določi pristojni carinski urad. 

(2) Blago v poštnem, zračnem in pomorskem prometu, ki carinsko 
območje le tranzitira, je oproščeno obveznosti predložitve. 
Oprostitev ne velja za blago, za katero veljajo prepovedi in omejitve 
v tranzitu. 

(3) Blago, ki ni videno in blago, ki se ne prevaža oziroma prenaša 
na običajnem mestu, je treba predložiti izrecno. 

(4) Minister, pristojen za finance, dovoli izjeme od obveznosti 
predložitve blaga oziroma olajšave pri predložitvi blaga, če se s 
tem olajša pretok blaga. 

29. člen 
(evidence) 

(1) Osebe, ki so v skladu s carinskimi predpisi dolžne voditi 
določene evidence, morajo le-te voditi na način, da se omogoča 
povezljivost z davčnimi evidencami in knjigovodstvom te osebe. 

(2) K evidencam iz prejšnjega odstavka spadajo tudi vse 
pripadajoče knjigovodske in carinske listine, ki se nanašajo na 
dogodek vpisan v evidenci. 

(3) Evidence morajo biti carinskim organom na njihovo zahtevo 
predložene. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek so carinski organi pooblaščeni, 
da pregledajo evidence tam, kjer se vodijo. Oseba ki je dolžna 
voditi te evidence, mora carinskim organom nuditi ustrezno pomoč 
in pojasnila. Če je vodenje evidenc, s pogodbo prepuščeno drugi 
osebi, je tudi ta oseba dolžna nuditi pomoč in dajati pojasnila. 

2. poglavje 
Začasna hramba 

30. člen 
(skupna deklaracija) 

Minister, pristojen za finance, določi obrazec skupne deklaracije. 

31. člen 
(začasna hramba predloženega blaga) 

(1) Neskupnostno blago se začasno hrani le na mestih in pod 
pogoji, ki jih odobri carinski organ. 

(2) Minister, pristojen za finance, lahko določi podrobnejša pravila 
za začasno hrambo blaga. 

32. člen 
(prostori dovoljeni za začasno hrambo in carinska 

skladišča) 

(1) Prostori, kjer je blago začasno hranjeno in prostori carinskih 
skladišč morajo biti opremljeni tako, da je carinskim organom 
zagotovljen učinkovit carinski nadzor. 

poročevalec, št. 107 72 7. december2003 



(2) Šteje se, da je nadzor zagotovljen, če je prostor opremljen 
tako, da fizično onemogoča nedovoljeno odstranitev blaga brez 
uporabe sile in poškodovanja varovalnih naprav in če se o blagu 
vodijo evidence, ki omogočajo ugotovitev višine carinskega dolga 
in carinskega dolžnika. 

(3) Minister, pristojen za finance, lahko določi natančnejše pogoje 
za odprtje carinskega skladišča in prostorov začasne hrambe. 

IV. DEL 
CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI UPORABA 

BLAGA 

1. poglavje 
Splošno 

33. člen 
(običajne carinske deklaracije) 

(1) Minister, pristojen za finance, določi način izpolnjevanja 
carinske deklaracije in kodeks šifer, ki se uporablja pri izpolnitvi 
carinske deklaracije. 

(2) Kadar se v potniškem prometu uporablja ustna carinska 
deklaracija, se za obračun dajatev uporablja poseben obrazec 
obračuna dajatev. 

(3) Obliko in vsebino obrazca iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister, pristojen za finance. 

34. člen 
(vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo sredstev za 

računalniško izmenjavo podatkov) 

(1) Vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo sredstev za 
računalniško izmenjavo podatkov je dovoljeno samo s predhodnim 
dovoljenjem Generalnega carinskega urada. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za izvajanje poenostavitev 
iz točke b) in c) prvega pododstavka prvega odstavka 76. člena 
carinskega zakonika, deklaracija iz prejšnjega odstavka lahko 
vloži le na podlagi predhodnega dovoljenja Generalnega 
carinskega urada, s katerim se dovoli izvajanje poenostavljenega 
postopka. 

(3) Minister, pristojen za finance, izda podrobnejše predpise o 
pridobitvi dovoljenja in načinu vlaganja deklaracij s sredstvi za 
računalniško izmenjavo podatkov. 

35. člen. 
(dodaten izvod carinske deklaracije) 

če vložnik predloži skupaj s carinsko deklaracijo dodatne izvode 
ali kopije deklaracije, lahko zahteva njihovo potrditev. 

36. člen 
(zahtevek za poenostavitve) 

(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek iz 
točke b) in c) prvega pododstavka prvega odstavka 76. člena 
carinskega zakonika se vloži pri carinskem uradu, ki je krajevno 
pristojen glede na sedež ali glavno knjigovodstvo vložnika 
zahtevka. 

(2) Carinski urad iz prejšnjega odstavka pošlje zahtevek, skupaj 
s svojimi mnenjem, v pristojno reševanje Generalnemu 
carinskemu uradu. 

37. člen 
(podrobnejši predpisi za poenostavljene postopke) 

Minister, pristojen za finance, lahko določi način izvajanja 
poenostavljenih postopkov. 

38. člen 
(sprejem carinske deklaracije) 

(1) Pogoji za sprejem carinske deklaracije so, da: 

1. je vložena pri carinskem uradu, ki je pristojen za sprejem carinske 
deklaracije, 
2. je vložena v času uradnih urah in na uradnih mestih carinskih 
organov, 
3. ne obstajajo prepovedi in omejitve za sprejem carinske 
deklaracije, 
4. je carinsko deklaracijo vložila upravičena oseba, 
5. je carinska deklaracija za zahtevani postopek vložena v 
predpisani obliki in pravilno izpolnjena, 
6. so carinski deklaraciji priložene vse listine, ki so potrebne za 
odobritev zahtevanega postopka, ali so te listine izdali pristojni 
organi in vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za zahtevani 
postopek. 

(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka za sprejem carinske 
deklaracije niso izpolnjeni, carinski organ na deklaraciji ali na 
drug primeren način navede razloge in jo skupaj s prilogami vrne 
vložniku. Vložnik se z navedenimi razlogi lahko strinja in izpolni 
pogoje iz prejšnjega odstavka ali pa pisno izjavi, da se z 
navedenimi razlogi ne strinja. Če vložnik pisno izjavi, da se z 
navedenimi razlogi ne strinja, carinski organ izda sklep, s katerim 
se sprejem carinske deklaracije zavrže. 

39. člen 
(preverjanje sprejete carinske deklaracije) 

(1) Če carinski organ pri carinjenju blaga ugotovi odstopanja 
podatkov navedenih v deklaraciji od dejanskega stanja ali da 
pogoji za zahtevani carinski postopek niso izpolnjeni, to navede v 
zapisniku in en izvod vroči deklarantu. 

(2) Če se deklarant strinja z ugotovitvami v zapisniku iz prejšnjega 
odstavka, lahko vloži novo carinsko deklaracijo. V tem primeru 
se kot datum za določitev dajatev, šteje datum sprejema prvotne 
carinske deklaracije. 

(3) Če se deklarant z ugotovitvami v zapisniku iz prvega odstavka 
tega člena ne strinja, lahko v roku osmih dni od dneva vročitve 
zapisnika vloži ugovor, razen, če mu je bilo blago na podlagi nove 
carinske deklaracije že prepuščeno. 

(4) Carinski organ, po prejemu ugovora, imenuje tričlansko 
komisijo, ki izvede ponovno preverjanje carinske deklaracije s 
pregledom predloženih listin in blaga. O rezultatu preverjanja se 
izdela zapisnik (v nadaljnjem besedilu: zapisnik komisije) in en 
izvod vroči deklarantu. Zoper zapisnik komisije ni dopusten 
ugovor. 

(5) Na podlagi zapisnika komisije oziroma če deklarant ne ravna 
v skladu z drugim odstavkom tega člena, izda carinski organ 
odločbo, s katero določi nove podlage za obračun dajatev in 
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izvoznih nadomestil ali drugih zneskov pri izvozu ter obračuna 
dajatve. 

40. člen 
(odvzem vzorcev blaga) 

(1) V primeru odvzema vzorcev blaga zaradi podrobnejše 
preiskave blaga v Generalnem carinskem uradu, sestavi carinski 
urad o tem zapisnik in en izvod vroči deklarantu. O rezultatu 
preiskave izdela Generalni carinski urad strokovno mnenje. 

(2) Na podlagi strokovnega mnenja iz prejšnjega odstavka 
carinski urad izda odločbo, s katero določi nove podlage za 
obračun dajatev in izvoznih nadomestil ali drugih zneskov pri 
izvozu ter obračuna dajatve. 

(3) V primeru odvzema vzorcev blaga, izda carinski organ 
deklarantu obračun stroškov opravljene preiskave. Minister, 
pristojen za finance, določi način in višino obračunavanja stroškov 
opravljene preiskave. 

41. člen 
(uskladitev podatkov) 

(1) Carinski organ izda na zahtevo deklaranta ali po uradni 
dolžnosti v roku enega leta od dneva prepustitve blaga deklarantu 
odločbo o spremembi podatkov v carinski deklaraciji, če: 

a) se podatki v carinski deklaraciji ne ujemajo s podatki iz listin, ki 
so priložene k carinski deklaraciji oziroma iz naknadno 
predloženih ali pridobljenih listin, za katere se nedvoumno ugotovi, 
da se nanašajo na zadevno blago, 
b) se iz naknadno opravljenega pregleda zadevnega blaga ugotovi, 
da podatki v deklaraciji ne ustrezajo dejanskemu stanju blaga, pa 
to ne vpliva na višino v deklaraciji že obračunanega carinskega 
dolga ali izvajanje ukrepov trgovinske politike. 

(2) Sprememba podatkov v carinski deklaraciji na podlagi tega 
člena, se lahko nanaša le na blago, ki je bilo prvotno navedeno v 
carinski deklaraciji. S spremembo podatkov se ne more uveljaviti 
ugodnejše carinske stopnje ali oprostitve pri obračunu carinskega 
dolga, ki pred prepustitvijo blaga ni bila zahtevana, in se ne more 
zahtevati drugačnega carinskega postopka, kot je bil prvotno 
odobren. 

(3) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za poenostavljene in 
dopolnilne carinske deklaracije. 

42. člen 
(preverjanje istovetnosti blaga) 

(1) Ukrepi za zagotovitev istovetnosti blaga se lahko sprejmejo 
pred prepustitvijo blaga ali kadar to zahtevajo ukrepi carinskega 
nadzora, da bi se preprečila neupravičena uporaba tega blaga ali 
zagotovila njegova istovetnost. 

(2) Sredstva za zagotovitev istovetnosti blaga se lahko namestijo 
na tovorke, zabojnike ali tovorne prostore vozil le, če je s tem 
zagotovljeno, da blaga s tem ne bo mogoče odstraniti brez, da bi 
se poškodovale carinske oznake ali pustile jasno vidne sledi na 
uporabljenih sredstvih istovetnosti ali sredstvu na katero se 
namešča. 

(3) Če je tako predvideno z mednarodno pogodbo, lahko carinski 
organi predhodno odobrijo tovorne prostore ali vozila za prevoz 
blaga z uporabo sredstev za zagotovitev istovetnosti. Za izdajo 
takega dovoljenja je pristojen carinski urad, kjer ima vložnik 
zahtevka svoj sedež oziroma stalno prebivališče. 

(4) Če se namestijo sredstva za zagotovitev istovetnosti blaga, 
se s tem blago ne sme poškodovati niti zmanjšati njegova 
uporabnost. 

(5) Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak sta 
odgovorna prevoznik ali prevoznica (v nadaljnjem besedilu: 
prevoznik) ali carinski deklarant oziroma oseba, ki je odgovorna 
za blago. 

43. člen 
(zaseg in prodaja hitro pokvarljivega blaga) 

(1) Po preteku roka iz prvega odstavka 49. člena carinskega 
zakonika ali če grozi, da se bo blago, ki je v začasni hrambi, 
pokvarilo, se blago zaseže in nato proda po drugem odstavku 
tega člena. 

(2) Prodaja blaga se mora opraviti v skladu z 867a členom 
izvedbene uredbe in v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo 
neskupnostnega blaga. Če zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru takšna prodaja ni možna, zlasti ker ni 
nobenega kupca, ali če bi se s prodajo negativno poseglo v 
konkurenčna razmerja, je mogoče začasno hranjeno blago 
nameniti za dobrodelne namene. Prodaja je nedopustna, če bi to 
škodljivo vplivalo na življenje ali zdravje ljudi, živali ali rastlin ali če 
veljajo za to blago pri sprostitvi v prost promet druge prepovedi in 
omejitve, pa to blago teh pogojev ali omejitev ne izpolnjuje. 

44. člen 
(uničenje blaga) 

Blago, ki ga ni mogoče prodati v skladu z drugim odstavkom 
prejšnjega člena, se uniči. 

45. člen 
(ravnanje z blagom, katerega lastnik ni znan) 

(1) Če lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) blaga iz 
57. člena carinskega zakonika ni znan, carinski organ na svoji 
oglasni deski objavi seznam z opisom tega blaga, ki mora ostati 
izobešen najmanj 20 dni. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, če za blago iz 57. člena 
carinskega zakonika grozi, da se bo pokvarilo, carinski organ 
pridobi lastninsko pravico na tem blagu v skladu s 50. členom 
stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in ga proda 
po predpisih, ki urejajo prodajo neskupnostnega blaga. 

(3) Če se v času iz prvega odstavka tega člena lastnik blaga ne 
javi in ne uredi položaja blaga ter ne prevzame blaga in ne plača 
stroškov, povezanih s hrambo in prevozom blaga, se blago 
zaseže in proda po predpisih, ki urejajo prodajo neskupnostnega 
blaga. 

(4) Če se lastnik blaga javi po opravljeni prodaji blaga, se mu na 
zahtevo vrne preostanek kupnine, po poplačilu nastalih stroškov 
v zvezi z blagom. 

46. člen 
(ravnanje drugih državnih organov v zvezi s 

carinskim blagom) 

(1) Državni organi, ki pri izvajanju svojih pooblastil najdejo blago, 
za katero obstaja utemeljen sum, da gre za neskupnostno blago, 
ga zasežejo in takoj predložijo najbližjemu carinskemu uradu, 
razen če z zakonom ni drugače določeno. 
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(2) Odvzeto neskupnostno blago se lahko prepusti drugi osebi 
le, če so carinski organi dovolili eno od predvidenih carinsko 
dovoljenih rab ali uporab blaga oziroma če je bil že nastali carinski 
dolg poravnan. 

(3) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se izterja od carinskega 
dolžnika oziroma poravna iz kupnine za prodano blago. 

(4) Stroški, ki nastanejo v zvezi z blagom iz prvega odstavka 
tega člena (hramba, prodaja itd.) se poravnajo iz kupnine za 
prodano blago, po plačilu morebitnega carinskega dolga. 

47. člen 
(ravnanje drugih pravnih in fizičnih oseb) 

(1) Pravne ali fizične osebe morajo takoj predložiti najbližjemu 
carinskemu uradu blago, za katerega izvedo ali na katerega 
naletijo, če glede na okoliščine vedo ali bi morale vedeti, da gre za 
blago, ki je nezakonito vnešeno na območje uporabe tega zakona 
ali se tu nezakonito nahaja oziroma uporablja kot da bi bilo 
sproščeno v prosti promet. 

(2) Če carinski organ izve za blago iz prejšnjega odstavka, 
nemudoma izvede ukrepe, ki so potrebni, da vzpostavi zakonito 
stanje. 

48. člen 
(poenostavitve v tranzitnem postopku) 

(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavitve v tranzitnem 
postopku se vloži pri carinskem uradu, ki je krajevno pristojen 
glede na sedež ali glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka. 

(2) Carinski urad iz prejšnjega odstavka pošlje zahtevek, skupaj 
s svojim mnenjem, v reševanje Generalnemu carinskemu uradu. 

(3) Vlada lahko določi natančnejše kriterije za olajšave oziroma 
poenostavitve postopka v okviru tranzitnega postopka. 

2. poglavje 
Proste cone in prosta skladišča 

49. člen 
(soglasje Vlade za ustanovitev proste cone in 

prostega skladišča) 

(1) Vlada lahko na zahtevo katerekoli osebe (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelj) izda predhodno soglasje za ureditev določenega 
dela območja uporabe tega zakona kot proste cone oziroma 
določitve prostora kot prostega skladišča. 

(2) Vlada izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne 
zahteve ustanovitelja, dokumentov, ki dokazujejo upravičenost 
ustanovitve proste cone ali prostega skladišča in mnenja 
ministrov pristojnih za finance in ekonomske odnose s tujino v 
roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka. 

(3) Vlada lahko razveljavi ali spremeni izdano soglasje za 
ustanovitev proste cone ali prostega skladišča, če prenehajo 
obstajati razlogi in pogoji na podlagi katerih je bilo soglasje izdano 
ali če ustanovitelj ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev, 
ki so potrebni za izdajo soglasja za ustanovitev proste cone ali 
prostega skladišča. 

50. člen 
(odločba Generalnega carinskega urada) 

(1) Na podlagi zahtevka ustanovitelja, generalni carinski urad 
izda odločbo, s katero dovoli začetek poslovanja v novi oziroma 
spremenjeni prosti coni ali prostem skladišču, če: 

a) je vlada predhodno izdala soglasje iz prejšnjega člena; 
b) so izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v le-teh; 
c) ustanovitelj zagotovi prostor za delo carinskih organov. 

(2) Generalni carinski urad opravi pregled objektov oziroma 
prostora, namenjenih zagotavljanju izvajanja carinskega nadzora 
v prosti coni ali prostem skladišču v roku 30 dni od prejema 
popolnega zahtevka ustanovitelja. 

(3) Generalni carinski urad v roku 8 dni po opravljenem pregledu 
izda zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za carinski 
nadzor, v katerem določi tudi rok za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti. Na podlagi zapisnika Generalni carinski urad izda 
odločbo, s katero ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvajanje 
carinskega nadzora v prosti coni ali prostem skladišču oziroma 
zahtevku ne ugodi. 

(4) Ustanovitelj proste cone ali prostega skladišča je prisoten pri 
pregledu objektov oziroma prostorov iz drugega odstavka tega 
člena. 

51. člen 
(začetek poslovanja v prosti coni ali prostem 

skladišču) 

Ustanovitelj lahko začne s poslovanjem v prosti coni ali prostem 
skladišču, ko pridobi odločbo Generalnega carinskega urada v 
skladu s prejšnjim členom ter pridobi uporabno dovoljenje v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

52. člen 
(soglasje za posege v prostor ali gradnjo objektov) 

(1) Pisni zahtevek za izdajo soglasja za posege v prostor ali 
gradnjo objektov v prosti coni ali prostem skladišču mora 
vsebovati: 
- splošne podatke o prosti coni ali prostem skladišču in vložniku 
zahtevka, 
- navedbo dejavnosti, za katere naj bi se objekt uporabljal, 
- vse ostale podatke, ki omogočajo carinskemu organu odločitev 
o zahtevku, 
- navedbe, določene s predpisi o urejanju prostora in graditvi 
objektov. 

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka izda Generalni carinski urad. 

53. člen 
(uporabniki proste cone ali prostega skladišča) 

(1) Uporabniki ali uporabnice proste cone ali prostega skladišča 
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so lahko ustanovitelj in druge 
pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma 
samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: 
samostojni podjetnik posameznik). 

(2) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti coni ali 
prostem skladišču na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem 
proste cone ali prostega skladišča. 
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(3) Uporabnik mora za dejavnosti, ki jih opravlja v prosti coni ali 
prostem skladišču, voditi ločeno knjigovodstvo. 

54. člen 
(obvestilo o nameravanem opravljanju dejavnosti) 

•4 
Šteje se, da je uporabnik obvestil carinski organ o nameravanem 
opravljanju dejavnosti v prosti coni ali prostem skladišču, če je pri 
pristojnem carinskem organu vložil zahtevek za odobritev evidenc 
v skladu z 806. členom izvedbene uredbe. 

55. člen 
(pogoj za začetek opravljanja dejavnosti) 

Uporabnik proste cone ali prostega skladišča mora pred 
začetkom opravljanja dejavnosti v coni ali prostem skladišču 
pridobiti odobritev carinskega organa glede oblike in vsebine 
evidenc iz 806. člena izvedbene uredbe. 

56. člen 
(odobritev evidenc) 

(1) Carinski organ odobri izbrano obliko in vsebino vodenja 
evidenc z odločbo le tistim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za 
poslovanje v prosti coni ali prostem skladišču v skladu s carinskimi 
predpisi. 

(2) Če želi uporabnik med poslovanjem zamenjati ali spremeniti 
odobreno vodenje evidenc iz prvega odstavka tega člena, mora 
spremembo odobriti pristojni carinski organ. 

57. člena 
(sprememba in razveljavitev odločbe o vodenju 

evidenc) 

(1) Carinski organ, ki je izdal odobritev iz prejšnjega člena, lahko 
to odobritev spremeni ali razveljavi, če, glede na poslovanje 
uporabnika, odobreno vodenje evidenc ne omogoča več 
ustreznega carinskega nadzora ali če je prepovedal ali omejil 
opravljanje katere od dejavnosti. 

(2) Carinski organ razveljavi odobritev evidenc tudi, če ugotovi 
hujšo kršitev obveznosti ali ponavljajoče se nepojasnjeno izginjanje 
blaga, na katerega se nanaša evidenca ali če ugotovi ponavljajoče 
se napačno vodenje evidenc. 

(3) Potem, ko carinski organ razveljavi odobritev evidenc v skladu 
s prvim odstavkom tega člena, uporabnik ne sme več izvajati 
dejavnosti, na katere se nanaša razveljavljena odobrena evidenca, 
obstoječe zaloge pa se obravnavajo, kot da je to blago vnešeno 
ali ponovno vnešeno na carinsko območje. 

58. člena 
(hramba dokumentov) 

Zahtevke za odobritev evidenc in druge dokumente, ki se na njih 
nanašajo, carinski organ hrani najmanj tri leta od konca 
koledarskega leta, v katerem je uporabnik prenehal opravljati 
dejavnost v prosti coni ali prostem skladišču. 

59. člena 
(oskrbovanje ladij v mednarodnem prometu) 

Blago, vnešeno v prosto cono ali prosto skladišče se lahko 
uporabi tudi za oskrbovanje ladij v mednarodnem prometu. 

60. člena 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada lahko podrobneje uredi delovanje prostih con in prostih 
skladišč. 

V. DEL 
CARINSKI DOLG IN CARINSKE OPROSTITVE 

61. člen 
(določitev pristojnosti za vknjižbo, sporočanje in 

izterjavo zneska dajatev) 

(1) Vknjižba zneska dajatev, ki se ga v skladu s tretjim odstavkom 
221. člena carinskega zakonika ne sme več sporočati carinskemu 
dolžniku (v nadaljnjem besedilu: dolžnik), ni dopustna. 

(2) Za vknjižbo, sporočanje in izterjavo zneska dajatev je pristojen 
carinski urad, na območju katerega je le-ta nastal ali velja, da je 
nastal v smislu 215. člena carinskega zakonika. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je v primeru, ko je nastali 
carinski dolg zavarovan z ustrezno obliko zavarovanja iz 193. 
člena carinskega zakonika, za vknjižbo, sporočanje in izterjavo 
le-tega pristojen Generalni carinski urad. 

62. člen 
(sporočanje) 

(1) Carinski dolg se sporoči v skladu z določbami o vračanju 
davčnih odločb. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se carinski dolg, obračunan v 
carinski deklaraciji, ki jo je carinski organ sprejel, v skladu z 
drugim odstavkom 221. člena carinskega zakonika šteje za 
sporočenega v trenutku prepustitve blaga deklarantu. 

63. člen 
(rok za plačilo zneska dajatev) 

(1) Znesek dajatev, ki je bil sporočen v skladu s prejšnjim členom, 
mora dolžnik plačati v desetih dneh od dneva sporočitve 
dolgovanega zneska dajatev dolžniku. 

(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se zneski dajatev, 
za katere je bil odobren odlog plačila iz točk b) in c) 226. člena 
carinskega zakonika, plačajo na naslednji način: 

a) v primeru, ko je obdobje združevanja koledarski teden, se 
dajatve plačajo do petka četrtega tedna, ki sledi temu 
koledarskemu tednu, 
b) v primeru, ko je obdobje združevanja koledarski mesec, se 
dajatve plačajo najkasneje 16. dan v mesecu, ki sledi temu 
koledarskemu mesecu. 

64. člen 
(odlog plačila zneska dajatev) 

(1) Zahtevek za odobritev odloga plačila zneska dajatev se vloži 
pri carinskem uradu, ki je krajevno pristojen glede na sedež 
vložnika zahtevka. 

(2) Odlog v skladu s točko c) 226. člena carinskega zakonika 
dovoli Generalni carinski urad istočasno z izdajo oziroma 
spremembo dovoljenja za poenostavitve carinskih postopkov. 
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(3) Carinski organ, pri odločanju o zahtevku za odobritev odloga 
plačila zneska dajatev upošteva, ali dolžnik izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- je zanesljiv in finančno stabilen, 
- redno poravnava svoje obveznosti, 
- ima primeren obseg poslovanja, 
- vodi vse predpisane evidence, kar daje možnost nemotene 
kontrole, 
- v dosedanjem poslovanju ni huje kršil carinskih in davčnih 
predpisov. 

65. člen 
(povračilo in odpust zneska dajatev) 

(1) Za namene uporabe 235. člena carinskega zakonika se kot 
povračilo preveč plačanega zneska dajatev štejejo tudi dobropis, 
preknjižba zneska ali njegov prenos na drug konto. 

(2) Zahtevek za povračilo ali odpustitev zneska dajatev se vloži 
pri carinskem organu pri katerem je bila vložena carinska 
deklaracija v zvezi s katero se zahteva povračilo ali odpustitev 
teh dajatev. Ta carinski organ tudi odloči o zahtevku. 

(3) Če se zahtevek za povračilo ali odpustitev carinskega dolga 
nanaša na dolg, ki je bil obračunan na podlagi poenostavitve iz b) 
in c) točke prvega pododstavka prvega odstavka 76. člena 
carinskega zakonika, se le-ta vloži pri nadzornem carinskem 
organu, opredeljenem v dovoljenju za poenostavitev. Ta carinski 
organ tudi odloči o zahtevku. 

66. člen 
(pooblastilo ministru) 

Minister, pristojen za finance, lahko podrobneje uredi odlog, 
povračilo in odpust zneska dajatev. 

67. člen 
(podrobnejši predpisi za oprostitev carin) 

Minister, pristojen za finance, lahko podrobneje uredi izvajanje 
uredbe o carinskih oprostitvah. 

VI. DEL 
DOLOČBE O CARINSKIH UKREPIH PRI KRŠITVAH 

PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE 

68. člen 
(vsebina) 

Ta del zakona podrobneje ureja izvajanje uredbe o varstvu pravic 
intelektualne lastnine In izvedbene uredbe o varstvu pravic 
intelektualne lastnine na naslednjih področjih: zahteva za varstvo 
pravic, odločitev o zahtevi in zavarovanje, instrumenti 
zavarovanja, odločanje pristojnih organov, uničenje blaga zaradi 
molka kršitelja ali kršiteljice (v nadaljnjem besedilu: kršitelj), 
dogovori o uničenju, varščino namesto zadržanja blaga, 
skladiščenje zaseženega blaga ter ravnanje z odvzetim blagom. 

69. člen 
(zahteva, odločitev o zahtevi in zavarovanje) 

(1) Zahteva za varstvo pravic intelektualne lastnine se vloži pri 
Generalnem carinskem uradu. 

(2) Če Generalni carinski urad ugodi zahtevi, o tem obvesti vse 
carinske urade in imetnika ali imetnico (v nadaljnjem besedilu: 
imetnik) pravice. 

(3) Generalni carinski urad pred izdajo odločbe, s katero ugodi 
zahtevi imetnika pravice, lahko zahteva, da ta položi ustrezen 
instrument zavarovanja plačila stroškov hrambe, prevoza ali 
odškodnine, ki bi jih v zvezi z blagom imeli carinski organi. 

♦ 
(4) Kot ustrezni instrument zavarovanja iz prejšnjega odstavka 
se šteje bančna garancija, ki jo izda banka s sedežem v Republiki 
Sloveniji oziroma banka, ki ima podružnico v Republiki Sloveniji 
ali gotovinski polog pri carinskem organu. 

70. člen 
(instrument zavarovanja) 

Minister, pristojen za finance, natančneje določi način predložitve 
instrumenta zavarovanja, kriterije za določitev njegove višine ter 
način sprostitve in vnovčitve instrumenta zavarovanja iz drugega 
odstavka prejšnjega člena. 

71. člen 
(odločanje) 

(1) Zoper odločitve carinskega organa pri izvajanju carinskih 
ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine ni pritožbe, 
možna pa je tožba v upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem 
sodišču v Ljubljani. V sporu odloča sodišče na sedežu v Ljubljani. 

(2) Sodišče odloča o tožbah v skladu s 7. členom uredbe o varstvu 
pravic intelektualne lastnine prednostno. 

(3) Sodišče obvešča o svojih pravnomočnih odločbah Generalni 
carinski urad, le-ta pa pristojni carinski organ. 

72. člen 
(uničenje zaradi molka domnevnega kršitelja) 

(1) Odločba o začasnem zadržanju blaga se vroči osebi, ki je 
blago predložila carinskemu organu oziroma njenemu zastopniku. 
V odločbi o zadržanju se določi, da se lahko lastnik blaga oziroma 
oseba, ki razpolaga z blagom, v roku desetih delovnih dni od 
dneva začasnega zadržanja, izjasni ali gre za ponarejeno blago 
ali druge kršitve pravic intelektualne lastnine. 

(2) Če carinski organ, ki je blago zadržal, v roku iz prejšnjega 
odstavka, ne prejme pisne izjave lastnika blaga ali osebe, ki z 
blagom razpolaga, lahko na zahtevo imetnika pravice in na njegove 
stroške blago odvzame in uniči. 

(3) Če lastnik blaga oziroma oseba, ki razpolaga z blagom, vloži 
izjavo, da ne gre za ponarejeno blago ali druge kršitve pravic 
intelektualne lastnine, lahko imetnik pravice v roku desetih delovnih 
dni po prejemu obvestila, da je bila dana taka izjava, vloži tožbo v 
skladu s 7. členom uredbe o varstvu pravic intelektualne lastnine, 
v nasprotnem se blago v skladu s predpisi prepusti. 

73. člen 
(dogovor o uničenju blaga) 

Imetnik pravice lahko v rokih za vložitev tožbe o varstvu pravic 
intelektualne lastnine namesto dokazila o vloženi tožbi, predloži 
carinskemu organu, ki je blago zadržal, notarsko overjen dogovor 
med imetnikom pravice in domnevnim kršiteljem pravic 
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intelektualne lastnine, da se blago uniči pod carinskim nadzorom 
na stroške imetnika pravice. 

74. člen 
(varščina namesto zadržanja blaga) 

■A 
Minister, pristojen za finance, natančneje določi način predložitve 
varščine, kriterije za določitev njene vjšine in način sprostitve 
oziroma vnovčitve varščine. 

75. člen 
(skladiščenje zaseženega blaga) 

(1) Zaseženo blago se hrani v skladu s carinskimi predpisi, ki 
veljajo za carinsko skladiščenje blaga. 

(2) Po obvestilu, da bo vložil tožbo zoper domnevnega kršitelja 
pravic intelektualne lastnine, nosi stroške skladiščenja ter druge 
stroške in morebitne odškodnine, ki bi utegnili nastati do dokončne 
odločitve sodišča, imetnik pravice. 

76. člen 
(ravnanje z odvzetim blagom) 

Pristojni carinski organ blago, ki je odvzeto v skladu s tem 
zakonom, praviloma uniči. Uničenje se izvede v skladu s carinskimi 
predpisi o uničenju carinskega blaga pod carinskim nadzorom. 
Ostanki in odpadki, ki preostanejo po uničenju blaga, so carinsko 
blago in se obravnavajo v skladu s carinskimi predpisi. 

VII. DEL 
POSEBNI UKREPI NADZORA MEJNE PRODAJALNE 

NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH Z REPUBLIKO 
HRVAŠKO 

77. člen 
(vsebina tega poglavja) 

Ta del zakona določa posebne ukrepe nadzora, ki jih pristojni 
organi izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja v prodajalnah na 
območju mejnih prehodov (v nadaljnjem besedilu: mejne 
prodajalne), pravice in obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem 
posebnih ukrepov na cestnih mejnih prehodih z Republiko 
Hrvaško. 

78. člen 
(mejne prodajalne) 

Mejne prodajalne so prodajalne, ki na območju cestnih mejnih 
prehodov z Republiko Hrvaško prodajajo blago potnikom ali 
potnicam (v nadaljnjem besedilu: potnik), ki imajo namen prestopiti 
državno mejo. 

79. člen 
(posebni ukrepi nadzora) 

Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem delom zakona so ukrepi, 
kot je na primer pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih 
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti 
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti 
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki jih 
potniki nosijo s seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav z 
namenom, da se prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v 
nasprotju s predpisi in omogoči identifikacijo blaga, kupljenega v 

mejnih prodajalnah in njegovo razlikovanje od neskupnostnega 
blaga, ki ga potniki vnašajo na carinsko območje Skupnosti v 
potniškem prometu. 

80. člen 
(pristojni organi) 

Pristojni organ za izvajanje posebnih ukrepov nadzora po tem 
delu zakona so Generalni carinski urad, carinski uradi in izpostave 
kot notranje organizacijske enote teh uradov. 

81. člen 
(dolžnost predložitve dokumentov in zagotovitve 

pomoči) 

Za izvajanje tega dela zakona je imetnik mejne prodajalne in vsaka 
druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena v posle v 
zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah, dolžna 
pristojnim carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled 
blaga, predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila, ne glede 
na obliko njihovega zapisa, ter jim zagotoviti potrebno pomoč. 

82. člen 
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah) 

(1) Imetnik mejne prodajalne sme v mejni prodajalni prodajati: 
- uvoženo blago, ki je na carinskem območju Skupnosti 
sproščeno v prost promet v skladu z veljavno zakonodajo; 
- blago, proizvedeno v Skupnosti, ki se v skladu z veljavno 
zakonodajo sme dati v promet na območju Skupnosti. 

(2) Imetnik mejne prodajalne sme v mejni prodajalni opravljati tudi 
storitve, povezane s prodajo blaga iz prvega odstavka tega člena. 

83. člen 
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah) 

(1) Račun, ki ga imetnik mejne prodajalne izda vsakemu kupcu 
mora vsebovati vsaj podatke o vrsti, količini in vrednosti blaga, 
kupljenega v posamezni mejni prodajalni. 

(2) Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti dokler se 
nahaja na območju mejnega prehoda in dokler pristojni organ ne 
sprejme odločitve o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s 
seboj. 

84. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri 

potnikih) 

(1) Zaradi preverjanja ali gre za neskupnostno blago ali za blago 
kupljeno v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojnemu organu 
predložiti blago, ki ga nosi s seboj in račun iz prejšnjega člena. 

(2) Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo na 
kakršenkoli način, ki pristojnemu organu omogoča, da lahko 
nedvomno ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni videno in 
blago, ki se ne prevaža ali prenaša na običajnem mestu, mora 
potnik predložiti izrecno. 

(3) Pristojni organ sme zaradi izvajanja ukrepov po tem delu 
zakona preverjati predloženo blago in izjave potnika s pregledom 
blaga, ki ga potnik nosi s seboj ali na sebi, s pregledom računov 
in drugih dokumentov, povezanih s tem blagom, ter s pregledom 
prevoznih oziroma prenosnih sredstev. 
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(4) Če pristojni organ ne more ugotoviti, da je določeno blago 
dejansko kupljeno v mejni prodajalni, ukrepa, kot da bi bilo to 
neskupnostno blago. 

85. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri 

imetnikih mejnih prodajaln) 

(1) Pristojni organ sme zaradi izvajanja nadzora v skladu s tem 
delom zakona pri imetnikih mejnih prodajaln: 

- preverjati evidence, ki jih imetniki mejnih prodajaln vodijo v skladu 
z zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 36/00 in 96/02) in 
podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi; 
- pregledati blago in dokumentacijo v zvezi z blagom, ki ga imetnik 
prodajalne hrani v mejni prodajalni; 
- zahtevati, da imetnik mejne prodajalne zaradi preverjanja 
pravilnosti poslovanja prodajalne opravi popis vsega blaga na 
zalogi v prodajalni ali popis posamezne vrste blaga na zalogi v 
prodajalni. 

(2) Evidence o nabavi in prodaji blaga iz 1. alinee prejšnjega 
odstavka ter dokumentacija o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni 
prodajalni se mora voditi oziroma hraniti v prostorih posamezne 
mejne prodajalne. 

(3) Pristojni organ lahko zahteva, da se popis blaga iz 3. alinee 
prvega odstavka tega člena opravi v prisotnosti carinskega 
delavca. 

86. člen 
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi z 

oskrbo mejnih prodajaln) 

(1) Dobavitelj, ki oskrbuje mejno prodajalno, mora pred vnosom v 
prodajalno predložiti pristojnemu organu blago in dokumente, ki 
se nanašajo na dobavljeno blago zaradi preverjanja, če blago 
izpolnjuje pogoje iz 82. člena tega zakona. 

(2) Pristojni organ z žigom potrdi, da je blago namenjeno za oskrbo 
mejne prodajalne, potem ko preveri, da so izpolnjeni pogoji iz 82. 
člena tega zakona. 

(3) Pristojni organ lahko pri dobavitelju, ki oskrbuje mejno 
prodajalno, preverja točnost in verodostojnost podatkov, ki se 
nanašajo na oskrbovanje mejnih prodajaln. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi, če imetnik mejne prodajalne blago vrne dobavitelju 
ali ga premesti v drugo mejno prodajalno. Blago se predloži tudi 
pri pristojnem organu na mejnem prehodu, od koder se blago 
iznaša, skupaj z dokumenti, ki jih je pristojni organ pred vnosom 
v mejno prodajalno potrdil v skladu z drugim odstavkom tega 
člena. 

VIII. DEL 
KAZENSKE DOLOČBE 

87. člen 
(prekrški po tem zakonu) 

(1) Pravna oseba, ki stori prekršek, se kaznuje za prekršek z 
globo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev, samostojni podjetnik 
posameznik z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev, fizična 
oseba- posameznik ali posameznica (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik) pa z globo od 30.000 do 300.000 tolarjev, če: 

1. vnese blago na carinsko območje ali ga iznese iz carinskega 
območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, ko mejni prehod 
ni odprt, oziroma to poskusi storiti (prvi odstavek 15. člena tega 
zakona); 

2. takoj ne predloži blaga iz 47. člena tega zakona carinskemu 
uradu; 

3. začne z delom v prosti coni preden pridobi potrebno soglasje, 
odločbo in uporabno dovoljenje (50. člen tega zakona); 

4. pristojnim carinskim organom na njihovo zahtevo v mejnih 
prodajalnah ne omogoči pregleda blaga, ne predloži vseh potrebnih 
dokumentov in ne poda pojasnil ter jim ne zagotovi potrebne 
pomoči (81. člen tega zakona); 

5. v mejni prodajalni prodaja blago ali opravlja storitve v nasprotju 
z določbo 82. člena tega zakona; 

6. v mejni prodajalni ne izda kupcu računa (prvi odstavek 83. 
člena tega zakona); 

7. ne hrani računa dokler se nahaja na območju mejnega prehoda 
in dokler pristojni carinski organ ne sprejme odločitve o morebitni 
kontroli blaga, ki ga potnik nosi s seboj (drugi odstavek 83. člena 
tega zakona); 

8. ne predloži blaga ali ne predloži vsega blaga, ki ga nosi s seboj, 
in računa iz 83. člena tega zakona (prvi odstavek 84. člena tega 
zakona); 

9. ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter ne hrani 
dokumentacije o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni (prvi 
in drugi odstavek 85. člena tega zakona); 

10. pred vnosom blaga v mejno prodajalno le-tega skupaj z 
dokumenti, ki se na blago nanašajo, ne predloži carinskemu 
organu ali ne predloži vsega blaga (prvi odstavek 86. člena tega 
zakona). 

(2) Z globo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.. % 

88. člen 
(prekrški po carinskem zakoniku) 

(1) Pravna oseba, ki stori prekršek, se kaznuje za prekršek z 
globo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev, samostojni podjetnik 
posameznik z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev, 
posameznik (fizična oseba) pa z globo od 30.000 do 300.000 
tolarjev, če: 

1. sestavi ali povzroči, da se sestavi lažno dokazilo o poreklu 
blaga (22. in 27. člen carinskega zakonika); 

2. sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje 
nepravilne podatke z namenom, da se za izdelke, na katere se 
dokument nanaša, neupravičeno pridobi preferencialno poreklo 
(22. in 27. člen carinskega zakonika); 

3. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne pomoči 
za izvedbo carinskih postopkov (14. člen, drugi odstavek 62. 
člena, 68. člen in drugi odstavek 176. člena carinskega zakonika); 
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4. ne hrani dokumentov v rokih, določenih v carinskih predpisih 
(16. člen carinskega zakonika); 

5. vnese na carinsko območje ali iznese iz carinskega območja 
čez mejni prehod skrito blago, oziroma to poskusi storiti (37. in 
183. člen carinskega zakonika); 

6. odstrani blago iz 16. člena tega zakona izpod carinskega nadzora 
(37. in 183. člen carinskega zakonika); 

7. blaga, vnesenega na carinsko območje, nemudoma in po 
prometni poti, če jo določijo carinski organi, ne prepelje do carinskih 
uradov iz 38. člena carinskega zakonika (prvi odstavek 38. člena 
carinskega zakonika); 

8. carinskih organov nemudoma ne obvesti, da zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih okoliščin ni mogoče izpolniti obveznosti prevoza 
blaga do carinskih uradov iz 38. člena carinskega zakonika (prvi 
in drugi odstavek 39. člena carinskega zakonika); 

9. carinskemu organu ne predloži blaga ali ne predloži vsega 
blaga (40. člen carinskega zakonika); 

10. ne vloži skupne deklaracije za predloženo blago ali je ne vloži 
v predpisanem roku (43. člen carinskega zakonika); 

11. brez dovoljenja carinskih organov raztovori ali pretovori 
neskupnostno blago, ali ga ne pretovori na kraju, ki ga določi 
carinski organ, ali brez dovoljenja carinskega organa blago 
odstrani z mesta, na katero je bilo prvotno vneseno (prvi odstavek 
46. člena in 47. člen carinskega zakonika); 

12. zaradi kontrole blaga in prevoznega sredstva, na zahtevo 
carinskih organov, ne razloži in ne razpakira blaga (drugi odstavek 
46. člena carinskega zakonika); 

13. ne izvede formalnosti za pridobitev ene od carinsko dovoljenih 
rab ali uporab blaga ali jih ne izvede v predpisanih rokih (48. člen 
in prvi odstavek 49. člena carinskega zakonika); 

14. ne hrani blaga v začasni hrambi na krajih, ki so jih odobrili 
carinski organi, ali ga ne hrani v skladu s pogoji, ki so jih le-ti 
določili (prvi odstavek 51. člena carinskega zakonika); 

15. ravna z blagom v začasni hrambi tako, da spremeni njegov 
iagled ali tehnične lastnosti (52. člen carinskega zakonika); 

16. ne vloži ali ne odda carinske deklaracije za blago, ali je ne 
vloži ali ne odda za vse blago, ki naj bi bilo predmet enega od 
carinskih postopkov iz 16. točke 4. člena carinskega zakonika, 
razen za postopek izvoza (prvi odstavek 59. člena carinskega 
zakonika); 

17. ne vloži ali ne odda carinske deklaracije za blago, ali je ne 
vloži ali ne odda za vse blago, ki naj bi bilo predmet enega od 
carinskih postopkov Iz 16. točke 4. člena carinskega zakonika, 
če gre za blago komercialnega značaja, ali za blago, za katerega 
so predpisane prepovedi ali omejitve pri uvozu ali izvozu (prvi 
odstavek 59. člena carinskega zakonika); 

18. v uvozni carinski deklaraciji ne navede vseh podatkov o vrsti 
blaga, če so ti podatki odločilni za pravilno uvrščanje v 
nomenklaturo carinske tarife in to povzroči ali bi lahko povzročilo 
manjše plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri 
uvozu (prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika); 

19. v uvozni carinski deklaraciji navede tarifno oznako v nasprotju 
s podatki o vrsti blaga v polju 31, če bi to povzročilo manjše 
plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu 
(prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika); 

20. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postopkom 
predloži ali odda izvozno carinsko deklaracijo, v kateri je navedena 
večja količina, ali višja vrednost ali drugačno poreklo blaga (prvi 
odstavek 62. člena carinskega zakonika); 

21. pri carinskem organu vloži uvozno carinsko deklaracijo, v 
kateri so nepravilno navedeni vrsta, kakovost, vrednost ali 
poreklo blaga, in to povzroči ali bi lahko povzročilo plačilo uvoznih 
dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu, v manjših zneskih 
(prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika); 

22. carinskemu organu posredno ali neposredno predloži v zvezi 
z izvedbo carinskih postopkov listine, v katerih so navedeni 
neresnični podatki, če bi to povzročilo, ali bi lahko povzročilo 
plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu, 
v manjših zneskih, ali bi se neupravičeno priznala carinska 
ugodnost ali korist (drugi odstavek 62. člena carinskega 
zakonika); 

23. z neresničnim prikazovanjem dejstev ali zamolčanjem 
odločilnih dejstev doseže ali poskusi doseči v carinskem postopku 
oprostitev plačila uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo 
pri uvozu, ali plačilo manjšega zneska teh dajatev ali odlog 
njihovega plačila ali kakšno drugo olajšavo (62., 122., 150. do 
153. in 185. člen carinskega zakonika); 

24. sredstva za prepoznavanje blaga ustrezno ne zavaruje pred 
poškodbo oziroma uničenjem ali jih odstrani z blaga ali prevoznih 
sredstev brez dovoljenja carinskih organov, razen če je zaradi 
nepredvidljivih okoliščin ali višje sile odstranitev ali uničenje 
bistvenega pomena za zaščito blaga ali prevoznih sredstev (drugi 
odstavek 72. člena carinskega zakonika); 

25. ravna, kot da mu je bilo blago prepuščeno, preden so bile 
izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prosti promet in preden 
je carinski dolžnik plačal ali zavaroval uvozne dajatve in druge 
dajatve, ki se pobirajo pri uvozu (prvi odstavek 73. člena in 74. 
člen carinskega zakonika); 

26. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije ali je ne predloži v 
roku (drugi odstavek 76. člena carinskega zakonika); 

27. ne Izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim dovoljenjem 
za carinski postopek z ekonomskim učinkom (prvi odstavek 87. 
člena, prvi odstavek 115. člena in 132. člen carinskega zakonika); 

28. ne obvesti carinskih organov o dejstvih, ki so nastopila po 
izdaji dovoljenja za postopek z ekonomskim učinkom in so 
pomembna za vsebino ali veljavnost dovoljenja (drugi odstavek 
87. člena carinskega zakonika); 

29. ne konča tranzitnega postopka in namembnemu uradu ne 
predloži blaga v nespremenjenem stanju, ali ga ne predloži v 
predpisanem roku, ali ne spoštuje drugih ukrepov, ki so jih carinski 
organi sprejeli za zagotovitev istovetnosti blaga (92. in 96. člen 
carinskega zakonika); 

30. ne izpolnjuje obveznosti imetnika carinskega skladišča (101., 
110. in 111. člen carinskega zakonika); 

31. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinskem 
skladišču (102. člen carinskega zakonika); 

32. ne vodi evidence o blagu, ki je dano v postopek carinskega 
skladiščenja, ali je ne vodi pravočasno ali pravilno (105., 107. 
člen carinskega zakonika); 

33. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 
106. In 109. člena carinskega zakonika v nasprotju ali brez 
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dovoljenja carinskih organov (prvi odstavek 106. člena, 109. člen 
carinskega zakonika); 

34. ne izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka 
aktivnega oplemenitenja pridobljenih proizvodov v določenem 
roku ali v tem roku zanje ne zahteva odobritve druge carinsko 
dovoljene rabe ali uporabe (prvi odstavek 118. člena carinskega 
zakonika); 

35. ne izvaja postopka predelave pod carinskim nadzorom v 
skladu z dovoljenjem carinskega organa (134. člen carinskega 
zakonika); 

36. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku, ali v 
tem roku ne zahteva odobritve druge carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe (prvi odstavek 140. člen carinskega zakonika); 

37. uporablja blago na pasivnem oplemenitenju v nasprotju s prvim 
odstavkom 145. člena carinskega zakonika; 

38. carinskim organom na njihovo zahtevo ne izroči kopije 
prevoznega dokumenta, ki spremlja blago ali ne pokaže blaga 
(četrti odstavek 168. člena carinskega zakonika); 

39. ob vnosu v prosto cono ali prosto skladišče ne predloži blaga 
iz drugega odstavka 170. člena carinskega zakonika (drugi 
odstavek 170. člena carinskega zakonika); 

40. carinskega organa predhodno ne obvesti o izvajanju 
industrijske, trgovinske ali storitvene dejavnosti v prosti coni ali 
prostem skladišču ali jo opravlja v nasprotju s prepovedjo ali 
omejitvijo carinskega organa (prvi odstavek 172. člena carinskega 
zakonika); 

41. ne vodi evidence o blagu pri izvajanju dejavnosti skladiščenja, 
obdelave, predelave, prodaje ali nakupa blaga v prosti coni ali 
prostem skladišču ali evidence ne vodi v odobreni obliki (176. 
člen carinskega zakonika); 

42. ne zahteva eno od carinsko dovoljenih rab ali uporab za 
blago, ki je predmet skupne kmetijske politike in je zaradi vnosa v 
prosto cono ali prosto skladišče pridobilo ugodnosti ukrepov, ki 
so vezani na izvoz (prvi odstavek 179. člena carinskega 
zakonika); 

43. predhodno ne prijavi ponovnega izvoza ali uničenja blaga 
(tretji odstavek 182. člena carinskega zakonika); 

44. carinskemu organu prijavi, da določeno blago zapušča 
carinsko območje, čeprav blaga nima pri sebi ali na prevoznem 
sredstvu (183. člen carinskega zakonika). 

(2) Z globo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

89. člen 
(prekrški po izvedbeni uredbi) 

(1) Pravna oseba, ki stori prekršek, se kaznuje za prekršek z 
globo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev, samostojni podjetnik 
posameznik z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev, 
posameznik (fizična oseba) pa z globo od 30.000 do 300.000 
tolarjev, če: 

1- carinskega organa ne obvesti o prispetju blaga, za katerega 
ima dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov ali 

tega ne vpiše v svoje evidence ali ga ne vpiše pravočasno oziroma 
pravilno (prvi odstavek 266. člena izvedbene uredbe); 

2. nadzornega carinskega urada ne obvesti o prispetju blaga, za 
katerega ima dovoljenje za vnos blaga v postopek carinskega 
skladiščenja na podlagi knjigovodskih vpisov ali tega ne vpiše v 
svoje evidence, ali ga ne vpiše pravočasno oziroma pravilno 
(prvi odstavek 273. člena izvedbene uredbe); 

3. carinskih organov ne obvesti o odstranitvi blaga, za katerega 
ima dovoljenje za izvoz na podlagi knjigovodskih vpisov ali tega 
ne vpiše v svoje evidence, ali ga ne vpiše pravočasno oziroma 
pravilno (prvi odstavek 285. člena izvedbene uredbe); 

4. carinskemu organu predloži prevozno sredstvo zaradi 
namestitve carinskih oznak, čeprav prevozno sredstvo za to ni 
primerno opremljeno oziroma izdelano (tretji odstavek 357. člena 
izvedbene uredbe); 

5. uradu tranzita ne izroči obvestila o prehodu meje (359. člen 
izvedbene uredbe); 

6. dogodkov iz 360. člena izvedbene uredbe ne zabeleži v 
tranzitnem dokumentu in tega skupaj s pošiljko ne predloži uradu 
tranzita (prvi odstavek 360. člena izvedbene uredbe); 

7. namembnemu uradu ne predloži tranzitnega dokumenta in blaga 
(prvi odstavek 361. člena izvedbene uredbe); 

8. imetnik dovoljenja nadzornemu uradu ne predloži pravilno 
sestavljenega obračuna zaključka ali ga ne predloži v 
predpisanem roku (521. člen izvedbene uredbe); 

9. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom, 
za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila 
carine (drugi odstavek 557. člena, 558. do 561. člen in 564. do 
572. člen izvedbene uredbe); 

10. ne obvesti carinskega urada izvoza, da blago, ki je bilo 
prepuščeno za izvoz, ni zapustilo carinskega območja (796. člen 
izvedbene uredbe); 

11. pravilno izpolnjene deklaracije ali pravilno izpolnjenega 
dokumenta T5 ne dopolni najkasneje ob odpremi blaga ali po 
odpremi blaga uradu odhoda ne pošlje dokumentov, ki spremljajo 
blago (drugi in tretji odstavek 912g člena izvedbene uredbe). 

(2) Z globo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

90. člen 
(prekrški iz uredbe o carinskih oprostitvah) 

(1) Pravna oseba, ki stori prekršek, se kaznuje za prekršek z 
globo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev, samostojni podjetnik 
posameznik z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev, 
posameznik (fizična oseba) pa z globo od 30.000 do 300.000 
tolarjev, če: 

1. v nasprotju s predpisi odtuji blago, ga da v uporabo drugemu ali 
ga kako drugače uporabi, razen za namene, za katere je bilo 
blago oproščeno plačila dajatev, oziroma blago, ki je bilo oproščeno 
plačila dajatev, zastavi, posodi ali kako drugače izroči za 
zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski dolg (7„ 15., 
24., 37., 57., 68., 76., 83. in 115. člen uredbe o carinskih 
oprostitvah); 
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2. ne obvesti pristojnega carinskega urada o prenehanju 
izpolnjevanja pogojev, zaradi katerih so upravičeni do oprostitve 
ali nameravajo izdelke, ki so bili uvoženi z oprostitvijo plačila 
dajatev, uporabljati v druge namene (58., 59., 69., 78., 84. in 85. 
člen uredbe o carinskih oprostitvah). 

(2) Z globo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekrške iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

91. člen 
(odgovornost nedobrovernih posestnikov ali 

posestnic predmetov prekrškov) 

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od 300.000 do 
30.000.000 tolarjev, posameznik (fizična oseba) z globo od 30.000 
do 300.000 tolarjev, samostojni podjetnik posameznik v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti pa z globo od 100.000 do 30.000.000 
tolarjev, če kupi, proda, izroči drugemu, prejme v darilo, prikrije, 
prejme v hrambo ali na prevoz, uporabi ali prejme v posest na 
kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi po okoliščinah 
primera mogel in moral vedeti, da je bil z njim storjen prekršek iz 
1., 2., 5., 8. ali 10. točke prvega odstavka 87. člena, 5., 6., 7., 9, 
16., 17., 23., 25., 29., 34., 36. ali 44. točke prvega odstavka 88. 
člena, 9. ali 10. točke prvega odstavka 89. člena ter 1. točke 
prvega odstavka 90. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika. 

92. člen 
(izrekanje sankcij za prekrške v hitrem postopku) 

(1) Globo, ki je predpisana v razponu, lahko carinski organ izreče 
z odločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja 
predpisana višina globe, pri čemer se takšna globa izreče v odstotku 
od carinske vrednosti blaga, in sicer: 
1. pravni osebi in samostojnem podjetniku posamezniku v višini 
50% od carinske vrednosti blaga, 
2. odgovorni osebi pravne osebe in odgovorni osebi samostojnega 
podjetnika posameznika ter posamezniku (fizični osebi) z globo 
v višini 25% od carinske vrednosti blaga. 

(2) Globa iz prejšnjega odstavka ne sme biti izrečena v nižjem 
oziroma višjem znesku od najnižje oziroma najvišje globe določene 
v 87. do 91. in 94. členu tega zakona. 

(3) Za prekrške iz tega zakona se stranska sankcija odvzema 
predmetov prekrška izreče tudi v hitrem postopku. 

93. člen 
(odpustitev sankcij) 

Globa ali odvzem predmeta se lahko odpustita, če bi bil izrek teh 
sankcij v očitnem nesorazmerju s težo dejanja in posledicami 
prekrška. 

94. člen 
(višja globa) 

V primeru, ko se s prekrškom iz 87. do 91. člena tega zakona 
povzroči neplačilo uvoznih ali izvoznih dajatev in drugih dajatev, 
ki se pobirajo pri uvozu ali izvozu blaga, v znesku, ki presega pet 
povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji na zaposleno 
osebo v času storitve prekrška, se sme, zaradi protipravno 
pridobljene premoženjske koristi, pravno osebo in samostojnega 
podjetnika posameznika kaznovati z globo od 300.000 do 
90.000.000 tolarjev, njuni odgovorni osebi z globo od 100.000 do 
3.000.000 tolarjev, posameznika (fizično osebo) pa z globo od 
100.000 do 900.000 tolarjev. 

95. člen 
(plačilni nalog) 

(1) Pooblaščena uradna oseba carinskega organa, ki osebno 
zazna prekršek ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih 
sredstev ali naprav, ne izda plačilnega naloga, če gre za prekršek 
iz 87. do 91. člena tega zakona in če carinska vrednost predmeta 
prekrška presega 200.000 tolarjev oziroma če kršitelj prekorači 
predpisani rok za izpolnitev svoje obveznosti za več kot 10 dni. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se globa izreče v najnižjem 
znesku, predpisanem v 87. do 91. členu tega zakona. 

96. člen 
(obvezen odvzem predmetov prekrškov) 

(1) Predmeti prekrškov iz 1. točke prvega odstavka 87. člena, 5., 
17. ali 25. točke prvega odstavka 88. člena in 1. točke prvega 
odstavka 90. člena tega zakona se odvzamejo. 

(2) Predmeti prekrškov iz prejšnjega odstavka, se odvzamejo 
tudi, če niso last storilca ali storilke (v nadaljnjem besedilu: storilec). 

(3) Predmeti prekrškov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se odvzamejo tudi, če so bili po storitvi prekrška predelani, obdelani 
ali dodelani, pa dodana vrednost ne presega 30 % carinske 
vrednosti blaga, ki je predmet prekrška. 

(4) Če carinska vrednost predmeta prekrška iz 5. točke prvega 
odstavka 88. člena tega zakona presega tretjino vrednosti 
prevoznega sredstva, v katerem je bil le-ta skrit v prostoru, 
posebej izdelanem ali prirejenem za skrivanje blaga, se za predmet 
prekrška šteje tudi takšno prevozno sredstvo in se odvzame. 

(5) Prevozno sredstvo iz prejšnjega odstavka se odvzame tudi, 
če ni last storilca prekrška. 

(6) Če je storilcev več, odgovarjajo za vrednost predmeta 
prekrška solidarno. 

97. člen 
(odvzem predmetov prekrška, ki se ne najdejo) 

(1) Če ^e predmet prekrška, ki bi se moral odvzeti po prvem, 
drugem ali tretjem odstavku prejšnjega člena, ne najde, se odvzem 
predmeta izvrši tako, da se od storilca prekrška izterja vrednost 
predmeta, ki pomeni po določbah tega zakona carinsko vrednost, 
in se opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev ter drugih 
dajatev, ki se pobirajo pri uvozu. 
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(2) Šteje se, da predmet prekrška ni bil najden, če: 

a) ga iz kakršnegakoli vzroka ni bilo mogoče vzeti imetniku, 
b) je bil predmet prekrška po storitvi prekrška predelan, dodelan 
ali obdelan tako, da dodana vrednost presega 30% vrednosti 
predmeta prekrška, 
c) ga mora carinski organ v skladu z zakonom vrniti lastniku ali 
kakšni drugi osebi. 

98. člen 
(plačilo vrednosti blaga namesto odvzema predmeta) 

Kadar je predpisan odvzem predmeta, ali je z odločbo 
pravnomočno izrečen ukrep odvzema predmeta, lahko carinski 
organ v opravičenih primerih na prošnjo storilca prekrška ali 
lastnika blaga z odločbo v upravnem postopku vrne storilcu 
prekrška ali lastniku predmet pod pogojem, da ta plača vrednost 
predmeta, ki pomeni carinsko vrednost, in vse dajatve, če se 
blago sprosti v prost promet. 

99. člen 
(zaseg predmetov prekrška) 

(1) Carinski organ zaseže predmete prekrškov oziroma prevozna 
sredstva iz 96. in 97. člena tega zakona. 

(2) Policisti ali policistka (v nadaljnjem besedilu: policist) zasežejo 
predmete prekrškov oziroma prevozna sredstva iz 96. in 97. 
člena tega zakona, če uradno zvedo za prekršek ali storilca 
zalotijo pri storitvi prekrška. 

(3) Carinski organ in policisti lahko zasežejo tudi predmete in 
prevozna sredstva, ki niso navedeni v prvem oziroma drugem 
odstavku tega člena, če so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev 
prekrška oziroma so nastali s prekrškom, določenim s tem 
zakonom. 

100. člen 
(hramba zaseženih predmetov prekrškov) 

(1) Zaseženo blago, ki je pod carinskim nadzorom hrani carinski 
organ v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo neskupnostnega 
blaga. 

(2) Če se zaseženi predmeti vrnejo storilcu ali lastniku predmetov, 
se vrnejo kot neskupnostno blago. O prepustitvi predmetov 
prekrška storilcu ali lastniku odloči pristojni carinski organ. 

101. člen 
(daljši rok za zastaranje postopka zaradi prekrška) 

(1) Postopek zaradi prekrškov iz 94. člena tega zakona se ne 
more več začeti, ko je poteklo več kot tri leta od dneva, ko je bil 
prekršek storjen. 

(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristojni organ za 
pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni 
rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem 
primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od 
dneva storitve prekrška. 

IX. del 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

1. poglavje 
Splošne prehodne določbe 

102. člen 
(vsebina) 

To poglavje ureja prehodne določbe, potrebne za prehod iz 
sedanjega nacionalnega carinskega sistema v sistem carinske 
unije, ki niso urejene v Aktu o pogojih pristopa Češke republike, 
Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike 
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, 
Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, 
na katerih temelji Evropska unija (UL L 236, 23.9. 2003, str. 33; v 
nadaljnjem besedilu: Akt o pristopu). 

103. člen 
(sprostitev v prosti promet kmetijskih izdelkov) 

Za določene kmetijske izdelke velja ureditev, ki je določena v 
Uredbi Komisije (ES) št. 1972/2003, z dne 10. novembra 2003, o 
prehodnih ukrepih, ki se sprejmejo v zvezi s trgovino s kmetijskimi 
izdelki zaradi pristopa Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, 
Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Republike Slovenije in Slovaške 
(UL L 293, 11. 11.2003, str. 3), vključno z vsemi spremembami. 

104. člen 
(prehodna ureditev za preferencialno poreklo blago iz 

tretjih držav) 

Za blago, ki je bilo sproščeno v prosti promet pred vstopom 
Republike Slovenije v Evropsko unijo, se določbe protokolov o 
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega 
sodelovanja iz ustreznih preferencialnih sporazumov, ki jih je 
Republika Slovenija sklenila s tretjimi državami, ki niso pristopile 
k Evropski uniji do vključno 30. aprila 2004, uporabljajo še naprej 
v skladu z roki, ki so določeni v teh protokolih. 

105. člen 
(carinske oprostitve) 

(1) Če je upravičenec pridobil pravico do carinske oprostitve v 
skladu z veljavno carinsko zakonodajo v Republiki Sloveniji pred 
1. majem 2004, ni pa še potekel rok prepovedi razpolaganja z 
blagom, ki je predmet oprostitve, se carinski nadzor nad tem 
blagom izvaja do poteka tega roka. 

(2) Če zaradi neizpolnjevanja dolžnosti iz naslova pravice do 
carinske oprostitve, nastane carinski dolg po 1. maju 2004, se 
naknadno obračuna in izterja v korist Republike Slovenije in v 
skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije pred 1. majem 
2004. 
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106. člen 
(veljavnost izdanih dovoljenj) 

(1) Dovoljenja, ki so jih izdali carinski organi Republike Slovenije 
pred 1. majem 2004 v skladu s carinskimi predpisi Republike 
Slovenije in ki niso usklajena s pravili, določenimi v carinskem 
zakoniku in izvedbeni uredbi, s 1. majem 2004 prenehajo veljati. 

(2) Dovoljenja iz prejšnjega odstavka se, ob izpolnjevanju 
predpisanih pogojev, na zahtevo vložnika nadomestijo z novimi. 

(3) Začasna dovoljenja oziroma licence za opravljanje poslov 
zastopanja, ki so bili izdani pred 1. majem 2004, postanejo po tem 
datumu dokončni. 

107. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 

Upravni postopki, ki so bili začeti pred 1. majem 2004, se 
dokončajo po predpisih, ki so veljali pred tem datumom, razen če 
je z Aktom o pristopu drugače določeno. 

108. člen 
(ekonomske cone) 

Ekonomske cone, ustanovljene v skladu z zakonom o 
ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98, 97/01,110/02-ZGO- 
1) se v carinskem smislu štejejo za proste cone, kot so opredeljene 
v carinskem zakoniku. 

2. poglavje 
Preoblikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne 

prodajalne 

109. člen 
(preoblikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne 

prodajalne; prehodni režim za neskupnostno blago na 
zalogi) 

(1) Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega 
zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99,13/01, 62/01 
in 59/02; v nadaljnjem besedilu: carinski zakon) na mednarodnih 
cestnih mejnih prehodih na meji Republike Slovenije z RepubliKo 
Hrvaško, prenehajo veljati 30. aprila 2004. 

(2) Pristojni carinski organ do 1. aprila 2004 po uradni dolžnosti 
izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega 
odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razveljavitvi dovoljenja 
ni dovoljena pritožba. 

(3) Od 1. maja 2004 dalje smejo mejne prodajalne prodajati le 
blago iz 82. člena tega zakona. Mejne prodajalne lahko začnejo 
poslovati v skladu s tem odstavkom, potem ko v skladu z odločbo 
carinskega organa uredijo carinski status blaga na zalogi na dan 
30. april 2004 

(4) V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski organ določi 
tudi način in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena: 
- popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na dan 
30. aprila 2004 po vrstah, količinah in carinskem statusu blaga, 
- popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu in urediti 
carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih prodajalnah v 
skladu s carinskim zakonikom. 

(5) Če je v zvezi z ureditvijo statusa neskupnostnega blaga na 
zalogi v prostih carinskih prodajalnah treba obračunati trošarino 

za trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v višini 
razlike med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega 
odstavka 43. člena oziroma devetega odstavka 51. člena zakona 
o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01, 99/01, 5/02; v 
nadaljnjem besedilu: zakon o trošarinah) in trošarino, ki na dan 
30. aprila 2004 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v 
porabo na območju Republike Slovenije. 

(6) Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da 
bi bila uvozna dajatev. 

110. člena 
(prehodni režim za trošarinske izdelke, ki so domače 

blago) 

(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki so v skladu 
s prejšnjim členom opravili popis blaga na zalogi v prostih carinskih 
prodajalnah na dan 30. aprila 2004, morajo v popisu trošarinskih 
izdelkov na zalogi v prostih carinskih prodajalnah, ki so domače 
blago, posebej navesti, kdo so lastniki oziroma dobavitelji 
trošarinskih izdelkov. 

(2) Za trošarinske izdelke iz prejšnjega odstavka se obračuna in 
plača trošarina v višini razlike med trošarino, ki je bila obračunana 
na podlagi tretjega odstavka 43. člena oziroma devetega odstavka 
51. člena zakona o trošarinah in trošarino, ki na dan 30. aprila 
2004 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na 
območju Republike Slovenije. 

(3) Zavezanci ali zavezanke (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) 
za plačilo trošarine iz prejšnjega odstavka so: 
- imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, če so lastniki 
trošarinskih izdelkov oziroma - lastniki ali dobavitelji trošarinskih 
izdelkov, če gre za trošarinske izdelke, ki so predmet komisijskih 
oziroma konsignacijskih poslov. 

(4) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo: 
- najkasneje 15. dan po opravljenem popisu predložiti krajevno 
pristojnemu carinskemu organu obračun razlike trošarine iz 
prejšnjega odstavka in 
- najkasneje do 30. junija 2004 plačati razliko trošarine. 

(5) Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračunava v skladu s 
trošarinskimi predpisi. 

111. člena 
(tobačni izdelki na zalogi) 

(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne iz 109. člena 
tega zakona lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi na dan 
30. aprila 2004 in v skladu z 52. členom zakona o trošarinah niso 
označeni s tobačno znamko, in za katere so obračunali razliko 
trošarine v skladu s 109. oziroma 110. členom tega zakona, 
prodajo v mejni prodajalni, ne da bi jih označili s tobačno znamko. 

(2) Dobavitelji tobačnih izdelkov prostim carinskim prodajalnam 
iz prejšnjega odstavka lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi 
v trošarinskih oziroma carinskih skladiščih na dan 30. aprila 2004 
in v skladu z 52. členom zakona o trošarinah niso označeni s 
tobačno znamko, in za katere so obračunali trošarino v skladu z 
zakonom o trošarinah oziroma tem podpoglavjem, dobavljajo 
mejnim prodajalnam, ne da bi jih označili s tobačno znamko, vendar 
ne dalj kot do 31. julija 2004. 

(3) Ureditev iz prejšnjega odstavka velja le, če dobavitelj popiše 
tobačne izdelke, ki niso označeni s tobačno znamko In jih ima na 
zalogi na dan 30. aprila 2004 po vrstah, količinah in carinskem 
statusu ter zapisnik o opravljenem popisu predloži pristojnemu 
carinskemu organu najpozneje v 15 dneh po opravljenem popisu. 
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112. člen 
(izvedbeni predpisi) 

Minister, pristojen za finance, izda predpis glede izvajanja ukrepov 
nadzora v skladu s 84., 85. in 86. členom tega zakona ter glede 
obračuna razlike trošarine v skladu s 109. in 110. členom tega 
zakona. 

3. poglavje 
Zaključek poslovanja prostih carinskih prodajaln na 

cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko 

113. člen 
(vsebina tega poglavja) 

To poglavje določa zaključek poslovanja prostih carinskih prodajaln 
na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko. 

114. členom 
(zaključek poslovanja prostih carinskih prodajaln na 

meji z Republiko Madžarsko) 

(1) Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega 
zakona na mednarodnih cestnih mejnih prehodih na meji 
Republike Slovenije z Republiko Madžarsko, prenehajo veljati 30. 
aprila 2004. 

(2) Pristojni carinski organ do 1. aprila 2004 po uradni dolžnosti 
izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega 
odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razveljavitvi dovoljenja 
iz 87. člena carinskega zakona ni dovoljena pritožba. 

(3) V odločbi iz drugega odstavka carinski organ določi tudi način 
in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja iz prvega odstavka 
tega člena. 

- popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na dan 
30. aprila 2004 po vrstah, količinah in carinskem statusu blaga, 
- popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu in urediti 
carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih prodajalnah v 
skladu s carinskim zakonikom. 

(4) Če je v zvezi z ureditvijo statusa neskupnostnega blaga na 
zalogi v prostih carinskih prodajalnah treba obračunati trošarino 
za trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v višini 
razlike med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega 
odstavka 43. člena oziroma osmega odstavka 51. člena zakona 
o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/1998, 57/1999, 33/2001, 99/ 
2001, 5/2002; v nadaljnjem besedilu: zakon o trošarinah) in 
trošarino, ki na dan 30. aprila 2004 velja za enakovrstne 
trošarinske izdelke, dane v porabo na območju Republike 
Slovenije. 

(5) Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da 
bi bila uvozna dajatev. 

115. člena 
(prehodni režim za trošarinske izdelke, ki so domače 

blago) 

(1) Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki so v skladu 
s prejšnjim členom opravili popis blaga na zalogi v prostih carinskih 
prodajalnah na dan 30. aprila 2004, morajo v popisu trošarinskih 
izdelkov na zalogi v prostih carinskih prodajalnah, ki so domače 

blago, posebej navesti, kdo so lastniki oziroma dobavitelji 
trošarinskih izdelkov. 

(2) Za trošarinske izdelke iz prejšnjega odstavka se obračuna in 
plača trošarina v višini razlike med trošarino, ki je bila obračunana 
na podlagi tretjega odstavka 43. člena oziroma osmega odstavka 
51. člena zakona o trošarinah in trošarino, ki na dan 30. aprila 
2004 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na 
območju Republike Slovenije. 

(3) Zavezanci za plačilo trošarine iz prejšnjega odstavka so 
imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, če so lastniki 
trošarinskih izdelkov oziroma lastniki ali dobavitelji trošarinskih 
izdelkov, če gre za trošarinske izdelke, ki so predmet komisijskih 
oziroma konsignacijskih poslov. 

(4) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo: 

- najkasneje 15. dan po opravljenem popisu predložiti krajevno 
pristojnemu carinskemu organu obračun razlike trošarine iz 
prejšnjega odstavka in 
- najkasneje do 30. junija 2004 plačati razliko trošarine. 

(5) Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračunava v skladu s 
trošarinskimi predpisi. 

116. člena 
(tobačni izdelki na zalogi) 

Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne iz 115. člena 
tega zakona lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi na dan 
30. aprila 2004 in v skladu z 52. členom zakona o trošarinah niso 
označeni s tobačno znamko, in za katere so obračunali razliko 
trošarine v skladu s 114. oziroma 115. členom tega zakona, do 
odprodaje zalog prodajo v prodajalni, ne da bi jih označili s tobačno 
znamko. 

117. člen 
(izvedbeni predpisi) 

Minister, pristojen za finance, izda predpis glede obračuna razlike 
trošarine v skladu s 114. in 115. členom tega zakona. 

4. poglavje 
Prehodne kazenske določbe 

118. člen 
(prekrški do 1. januarja 2005) 

(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 
zakona o prekrških v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni, kot sledi: 

1. za pravno osebo z denarno kaznijo od 300.000 do 20.000.000 
tolarjev; 
2. za samostojnega podjetnika posameznik z denarno kaznijo od 
75.000 do 10.000.000 tolarjev; 
3. za odgovorno osebo pravne osebe z denarno kaznijo od 30.000 
do 1.000.000 tolarjev; 
za posameznika (fizično osebo) z denarno kaznijo od 30.000 do 
450.000 tolarjev. 

(2) Kot denarne kazni se do začetka uporabe zakona o prekrških 
v nespremenjeni višini izrekajo na kraju prekrška tudi globe iz 95. 
člena tega zakona. 
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5. poglavje 
Končni določbi 

119. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

1. carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99- 
popravek, 62/01-ZPPCPEU, 59/02 in 110/02-ZGO-1) in na njegovi 
podlagi izdani predpisi: 

a) uredba za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 
107/02, 50/03), 
b) uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev 
(Uradni list RS, št. 112/02, 50/03), 
c) uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja (Uradni list 
RS, št. 47/99, 116/00, 110/01, 106/02), 
d) uredba o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem 
ravnanju s carinskim blagom (Uradni list RS, št. 47/99, 13/02), 
e) odredba o blagu, ki je oproščeno obveznosti prevoza od 
carinske črte do mesta predložitve (Uradni list RS, št. 100/99), 
t) odredba o tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo 
valuto (Uradni list RS, št. 40/99 in 29/01 -popravek), 
g) uredba o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o 
maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97, 83/97, 6/99, 
105/99, 121/00, 110/01, 113/02). 

2. zakon o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) in na njegovi 
podlagi izdani predpisi: 

a) uredba o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov 
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00), 
b) uredba o določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz 
določenega blaga po poreklu iz določenih držav v razvoju (Uradni 
list RS, št. 4/01), 
c) uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v kombinirano 
nomenklaturo (Uradni list RS, št. 27/01), 
d) uredba o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave 
ali uporabe blaga v posebne namene (Uradni list RS, št. 29/01, 
110/01, 115/02), 
e) uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in 
posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta (Uradni list RS, 
št. 72/01), 
f) uredba o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta 
pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 107/01 in 115/02) 
in na njeni podlagi izdano navodilo o načinu za uveljavljanje pravice 
koriščenja carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga 
(Uradni list RS, št. 18/02), 
g) uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih 
stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 116/02, 27/03, 49/ 
03. 72/03, 92/03, 103/03), 

h) uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in 
posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta (Uradni list RS, 
št. 100/03). 

3. zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne 
lastnine (Uradni list RS, št. 30/01 in na njegovi podlagi izdan 
pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena zakona o carinskih ukrepih pri 
kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 76/01). 

4. zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98, 97/01 in 
110/02-ZGO-1) in sicer naslednje določbe: 

- četrti odstavek 4. člena; 7. točka drugega odstavka 7. člena; 
četrti odstavek 9. člena; 10., 11., 12., 14., 16. in 17. člen; peti in 
šesti odstavek 18. člena; 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. in 30. člen; 
prvi odstavek 31. člena; v prvem odstavku 32. člena besedilo, ki 
se glasi »postopku za pridobitev in spremembo odločbe Carinske 
uprave iz 10. člena tega zakona, kakor tudi« in drugi odstavek, 3. 
točka prvega odstavka 33. člena; v prvi točki prvega odstavka 
34. člena besedilo, ki se glasi »odločbo Carinske uprave« ter 
številka 10. v oklepaju, 4., 5., in 6. točka prvega odstavka 34. 
člena, ter na njegovi podlagi izdana predpisa: 

a) uredba o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 28/02) in sicer 
naslednje določbe: 
- v 1. členu besedilo, ki se glasi »postopek za pridobitev in 
spremembo odločbe Carinske uprave Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Carinska uprava) iz 10. člena zakona ter«, 
»kakor tudi podrobnejše predpise o izvajanju carinskega nadzora 
nad blagom v ekonomski coni in«, 2., 3., 4., 5,6., 7., 8., 9., 10., 21. 
do 27. člen, 

b) pravilnik o vodenju evidenc v ekonomskih conah (Uradni list 
RS, št.77/98). 
7. zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih z državami članicami Skupnosti, ki delujejo v 
okviru EU, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh 
prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) in na njegovi podlagi izdani 
pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in 
obračunu razlike trošarine (Uradni list RS, št. 69/01). 

120. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 

Ta zakon začne veljati 1. maja 2004, razen drugega in tretjega 
odstavka 6. člena, drugega odstavka 21. člena, drugega odstavka 
26. člena, četrtega odstavka 28. člena, 30. člena, tretjega odstavka 
33. člena, tretjega odstavka 34. člena, tretjega odstavka 40. člena, 
67. člena, 70. člena, 74. člena, 109. člena, 112. člena, 114. člena in 
117. člena, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA PO ČLENIH 

k 1. členu 

V 1. členu predloga je določen vsebinski okvir zakona. V drugem 
odstavku so našteti evropski predpisi, ki Jih nadalje razdeluje ta 
zakon. V primeru ureditve posameznih področij z mednarodnimi 
pogodbami, se za te primere v skladu z Ustavo Republike 
Slovenije neposredno uporabljajo te pogodbe. 

k 2. členu 

2. člen določa uporabo zakona glede plačevanja dajatev, ki po 
definiciji iz 4. člena carinskega zakonika niso uvozne oziroma 
izvozne dajatve, vendar se na podlagi določb, ki izhajajo iz 
posebnih predpisov plačujejo pri uvozu ali izvozu blaga in sicer v 
primerih, ko posebni predpisi nimajo urejenih določb o načinu in 
postopku pobiranja teh dajatev. 

k 3. členu 

Ta člen določa subsidiarno uporabo zakona, ki ureja davčni 
postopek. Pri urejanju postopka carinski zakonik, razen nekega 
določenega minimuma, ne predpisuje na kakšen način je potrebno 
urediti carinski postopek kot posebni upravni postopek. V teh 
primerih države članice same uredijo na kakšen način bo 
postopek potekal. Pri uporabi zakona, ki ureja davčni postopek 
še vedno naletimo na določena vprašanja, ki jih ta zakon ne 
ureja, zato se v teh primerih upošteva zakon o splošnem 
upravnem postopku. 

k 4. členu 

Ta člen določa teritorialni okvir veljavnosti zakona, glede na pravo 
Skupnosti in mednarodne pogodbe oziroma sporazume. Zakon 
se uporablja na celotnem območju uporabe, katero je identično z 
državnim ozemljem, izjemoma pa se lahko v skladu s tretjim 
odstavkom posamezne določbe tega zakona izvajajo tudi izven 
državnega ozemlja oziroma območja uporabe (tu gre zlasti za 
primere v mednarodnem potniškem prometu, ko gre za kontrole 
na potniških vlakih, ki se začnejo na zadnji postaji pred mejo in 
zaključijo na prvi postaji za mejo). 

k 5. členu 

V 5. členu je opredeljen pomen izrazov uporabljenih v tem zakonu. 
Vsebina tega člena je uvrščena med splošne določbe zakona, 
kajti definicije pojmov veljajo za celotno besedilo zakona, njihovo 
definiranje pa je potrebno, da se uveljavi enotna terminologija v 
carinski zakonodaji. 

k 6. členu 

V 6. členu zakona so glede na 5. člen zakonika določeni nacionalni 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi opravljati posle 
zastopanja pred carinskimi organi. Pogoji so predpisani le za osebe, 
ki opravljajo posle zastopanja v okviru svoje dejavnosti (npr. 
špediter). Pogoji so določeni taksativno in kumulativno. Prvi pogoj, 
ki določa sedež na območju uporabe tega zakona je splošni, za 
izpolnjevanje drugega pogoja je potrebno dokazilo o najmanj 
srednji strokovni izobrazbi in opravljenem posebnem strokovnem 
izpitu. Pomen izpolnjevanja tega pogoja je predvsem v 
zagotavljanju ustrezne strokovnosti oseb, katerih dejavnost je 
posredovanje v carinskih zadevah. Dano je tudi pooblastilo vladi, 

da s podzakonskim aktom določi program posebnega strokovnega 
izpita. Glede na to, da so posebnosti glede zastopanja, ki jih 
narekuje carinska zakonodaja omejene le na postopke, v katerih 
se odloča o odobritvi zahtevane carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga, se v vseh ostalih primerih carinskega upravnega 
postopka, za določitev pooblaščenca neposredno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

k 7. členu 

S tem členom je naložena obveznost zastopniku za izdajo 
obračuna s taksativno naštetimi elementi obračuna. Uvozniki in 
izvozniki blaga, v praksi najpogosteje pooblastijo za zastopanje v 
carinskih zadevah, gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s 
špedicijsko dejavnostjo, katerim je ob izpolnjevanju z zakonom 
predpisanih pogojev, izdano dovoljenje oziroma licenca, kar naj bi 
uvozniku dajalo zagotovilo o ustrezni strokovni usposobljenosti 
zastopnika in na tej osnovi pravilnega in korektnega odnosa do 
zastopanega in do države. V vsakdanji praksi se pojavljajo pritožbe 
uvoznikov o nekorektni uporabi predpisov s strani zastopnikov, 
ne glede na njihovo strokovnost, pri čemer je zastopani velikokrat 
oškodovan, ker npr. iz obračuna, ki mu ga izda zastopnik ni 
razvidno kaj so obveznosti do države in kaj plačilo za opravljeno 
storitev. 

k 8. členu 

Ta člen navaja različne možnosti odvzema dovoljenja za 
zastopanje. Zastopnik mora svojo dejavnost opravljati v skladu z 
načeli dobrega gospodarja, v primerih da temu ni tako, se mu, po 
predhodnem pisnem opozorilu, dovoljenje odvzame. Kadar pa 
gre za primere, ko je bil zastopnik obsojen za kazniva dejanja iz 
določenih poglavij kazenskega zakonika Republike Slovenije, pa 
se mu dovoljenje nemudoma odvzame. Po odvzemu dovoljenja ni 
mogoče v roku petih let pridobiti novega dovoljenja za zastopanje. 

k 9. in 10. členu 

Ta člen določa pristojni carinski organ za izdajo zavezujoče tarifne 
informacije in informacije o poreklu blaga. Zavezujoča tarifna 
informacija pomeni odločitev carinskega organa o uvrstitvi 
določenega blaga v konkretno tarifno oznako in je zavezujoča 
tako za carinski organ kot za stranko. Prav tako lahko stranka 
pridobi zavezujoča informacijo v primeru, ko obstaja dvom o 
poreklu blaga. Obe informaciji vplivata na uporabo carinske stopnje, 
ki v končni fazi vpliva na višino uvoznih dajatev. 

Ker v posameznih primerih analize blaga za namene uvrstitve v 
ustrezno tarifno oznako oziroma ugotovitve porekla blaga, carinski 
laboratorij ni tehnično usposobljen za analizo, s z 10. čicnom 
zakona daje možnost, da se analiza blaga opravi tudi izven 
carinske administracije na stroške vložnika zahtevka. 

k 11. členu 

Ker je carinska vrednost blaga, ki vpliva na določitev višine 
carinskega dolga, v celoti urejena s carinskimi predpisi Skupnosti, 
zato je Skupnost dala državam članicam »avtonomijo« le pri 
določitvi tečaja, ki se uporablja za preračun tuje valute v domačo 
valuto, če je vrednost v komercialnem dokumentu, ki je priložen 
k carinski deklaraciji izražena v tuji valuti. V Sloveniji smo se 
odločili, tako kot do sedaj, za uporabo srednjega tečaja Banke 
Slovenije. 
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k 12. členu 

Ta člen določa, tako kot v sedanjem sistemu, institucijo, ki izdaj# 
potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga. V Sloveniji je za to 
pooblaščena Gospodarska zbornica Slovenije. 

k 13. členu 

Ker je v skladu s predpisi Skupnosti in na osnovi mednarodnih 
pogodb, ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami možna 
poenostavitev pri dokazovanju porekla preferencialnega statusa 
blaga, se s tem členom določajo pogoji za izdajo tovrstnih dovoljenj 
in pristojnost za izdajo dovoljenja za poenostavitev. V okviru 
carinske administracije Republike Slovenije je zato pooblaščen 
Generalni carinski urad. blaga ter določajo pogoji za izdajo tovrstnih 
dovoljenj. 

k 14. členu 

Osnovni skupnostni predpis, ki ureja področje carinske tarife je 
Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami in v skladu s to uredbo 
objavljen TARIC (European Community's Integrated Tariff) ali v 
prevodu »integrirana tarifa Evropske skupnosti« - pripomoček, 
ki predstavlja pregled vseh ukrepov, ki jih uporabljajo carinski 
organi držav članic pri uvozu in izvozu blaga. Kljub temu, da je 
predpise Skupnosti, ki se nanašajo na skupno carinsko tarifo 
potrebno izvajati enotno, pa lahko, če ti predpisi dovoljujejo in če 
posamezna država članica oceni, da je to potrebno, izda 

. podrobnejše določbe ali navodila zaradi izvajanja predpisov o 
carinski tarifi Skupnosti. 

k 15. členu 

Carinski zakonik sicer vsebuje določbo o vnosu blaga na carinsko 
območje Skupnosti, pri čemer je sama določitev mejnih prehodov 
v pristojnosti države članice. Za zakonit vnos blaga na carinsko 
območje namreč ni pomembno le, da je blago vneseno na carinsko 
območje preko mejnih prehodov, ampak tudi v času, ko so le-ti 
odprti za promet. Ta člen daje tudi podlago za vnos ali iznos blaga 
izven mejnih prehodov, ki jih je določila Vlada, če je tako določeno 
z mednarodno pogodbo ali zakonom, ki ureja nadzor državne 
meje ter pooblastila vladi, da lahko zaradi narave blaga določi, da 
je njegov vnos ali iznos mogoč le preko določenih mejnih prehodov. 
Tovrstno pooblastilo ima vlada že v sedanjem sistemu. 

k 16. členu 

Ta člen taksativno našteva blago, ki spada pod carinski nadzor 
To je blago, za katerega je carinski nadzor predviden v carinskem 
zakoniku ali drugih veljavnih predpisih Republike Slovenije, blago, 
za katero veljajo prepovedi in omejitve ob vnosu ali iznosu na 
oziroma iz območja uporabe tega zakona in neskupnostno blago, 
ki se nezakonito nahaja na območju uporabe tega zakona. Poleg 
tega pod carinski nadzor spadajo tudi zabojniki, posode in embalaža 
ter prevozna sredstva in naprave, za katere obstaja utemeljen 
sum, da se v njih prevaža v prejšnjem stavku navedeno blago. 

k 17. členu 

V 38. členu carinskega zakonika je določeno, da se mora blago, 
ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti nemudoma 

predložiti carinskemu organu, ki ga določi carinski organ države 
članice. V 17. členu tega zakona je določeno, da je to najbližji 
carinski urad po prestopu meje. Za najbližji carinski urad se šteje 
tisti urad, ki je najbližji upoštevajoč najkrajšo običajno pot do njega. 

k 18. členu 

V 18. členu je dano pooblastilo ministru pristojnemu za finance za 
izdajo podzakonskega akta, da določi blago za katero se 
obveznost prevoza do najbližjega carinskega urada iz 17. člena 
tega zakona lahko odpusti. 

k 19. člen 

S prvim odstavkom tega člena je dano splošno pooblastilo ministru 
pristojnem za finance, da v soglasju z ministrom za promet oziroma 
v primeru poštnega prometa, z ministrom, ki je pristojen za 
informacijsko družbo, izda izvedbeni predpis, s katerim bi uredili 
ukrepe carinskega nadzora in posebnosti glede na obliko 
transporta. Vsaka oblika transporta pozna nekatere posebnosti 
pri prevozu, zaradi katerih je treba prilagoditi ukrepe carinskega 
nadzora. V drugem in tretjem odstavku tega člena je določeno, da 
se carinski nadzor nad blagom, za katerega se ugotovi, da je bilo 
nezakonito vneseno na carinsko območje ali če je bilo odstranjeno 
izpod carinskega nadzora, zagotovi na način, da se prepove 
njegova uporaba, bodisi z namestitvijo sredstev za zagotovitev 
istovetnosti ali z zasegom blaga. 

k 20. in 22. členu 

Z 20. členom zakona je določeno, da se poleg uradnih prostorov 
carinskega organa, kot uradna mesta štejejo tudi pristanišča, 
železniške postaje, ipd., če se na teh mestih opravlja pretok 
blaga ali potnikov s tretjimi državami. Pomen tega člena v povezavi 
z 22. členom predloga zakona je, da se na teh mestih carinskim 
organom brezplačno zagotovi ustrezne prostore in ostale 
potrebne zmogljivosti oziroma informacije, ki so potrebne za 
opravljanje uradnih dejanj carinske službe. 

k 21. in 26. členu 

21. in 26. člen predloga zakona omogočata, na zahtevo in stroške 
deklaranta, carinjenja blaga tudi izven uradnih mest in uradnih ur, 
ne glede na 28. člen predloga zakona, ki določa, da je predložitev 
blaga možna le na uradnih mestih in v času uradnih ur, kijih določi 
carinski organ. V obeh členih je, enako kot je to bilo doslej, dano 
pooblastilo ministru pristojnem za finance, da izda cenik stroškov 
za carinjenje blaga izven uradnih ur in uradnih mest. 

k 23. členu 

Ta člen podrobneje določa carinski nadzor na uradnih mestih in 
na carinski meji. To je npr. možnost, da carinski organi zahtevajo 
odstranitev objektov, naprav in prevoznih sredstev, ki se nahajajo 
na uradnih mestih in na carinski meji brez njihovega soglasja. 
Poleg tega carinski organi lahko zahtevajo od oseb, ki se nahajajo 
na uradnih mestih ali na carinski meji, kjer se opravlja carinski 
nadzor ali kontrola, da zapustijo ta mesta, če ovirajo izvajanje 
carinskega nadzora ali pa da te osebe odstranijo stvari ali blago 
iz uradnih mestih ali iz carinske meje. Ta zahteva pa se ne more 
nanašati na uradne osebe organov, ki opravljajo mejno kontrolo 
(policija, veterinarski inšpektor, ipd). 
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k 24. členu k 31. členu 

Ta člen nalaga upravljavcem prostorov in naprav v pretovariščih, 
skladiščih, daljnovodov, cevovodov, obveznost nuđenja pomoči, 
kije carinskim organom potrebna pri izvajanju carinskega nadzora 
nad blagom v potniškem in blagovnem prometu s tretjimi državami. 

k 25. členu 

V tem členu je določeno, da se carinske fonnalnosti pred carinskimi 
organi lahko opravijo le v času uradnih ur in da jih mora carinski 
organ objaviti na vidnem mestu. 

k 27. členu 

S tem členom je carinskim organom dano pooblastilo za nadzor 
nad blagom, ki mu je bila dana določena ugodnost po carinskih 
predpisih, kot na primer nadzor nad blagom, kije bilo v na območju 
Skupnosti sproščeno v prosti promet z uporabo znižane stopnje 
zaradi namena njegove uporabe. 

k 28. členu 

Ta člen določa splošno pravilo glede kraja in časa obveznosti 
predložitve blaga carinskim organom. Izjema od Obveznosti 
predložitve blaga je opredeljena v drugem odstavku tega člena. S 
četrtim odstavkom je dano pooblastilo ministru za finance, da 
lahko dovoli izjeme od obveznosti predložitve blaga carinskemu 
organu. V sedanjem sistemu je obveznost predložitve določena 
za poštne pošiljke kot npr. pošiljke neznatne vrednosti do skupne 
vrednosti 4.000,00 SIT, če niso zavezane plačilu uvoznih dajatev 
(pisemske pošiljke, paketne in tudi druge pošiljke, ki vsebujejo 
drobna darila, reklamni material, drobne vzorce itd.), razen pošiljk, 
ki vsebujejo alkohol in pijače; za parfume in toaletne vode; za 
tobak in tobačne izdelke, nadalje za pošiljke, ki vsebujejo javne 
listine, trgovsko korespondenco in poslovne knjige in pošiljke, ki 
vsebujejo blago, ki je v skladu z uredbo o carinskih oprostitvah 
oproščene plačila carine. Tovrstno ureditev predvidevamo tudi 
nadalje. 

k 29. členu 

Ta člen določa obveznost vodenja evidenc, ki so zahtevane v 
skladu s carinskimi predpisi, na način, da se omogoča povezljivost 
z davčnimi evidencami in knjigovodstvom osebe, ki jih je dolžna 
voditi. Člen obenem nalaga zadevni osebi odgovornost za 
pravilnost vodenja evidenc in pomoč carinskim organom pri 
preverjanju le-teh. 

k 30. členu 

Ta člen daje ministru pristojnemu za finance pooblastilo, da določi 
obrazec skupne deklaracije. 44. člen carinskega zakonika določa, 
da mora biti skupna deklaracija izdelana v obliki, ki jo določijo 
carinski organi države članice. V drugem odstavku istega člena 
carinskega zakonika je podana možnost, da se za namene skupne 
deklaracije uporabi komercialni ali drugi uradni dokument, ki 
vsebuje podrobnosti potrebne za identifikacijo blaga. Tudi v 
sedanjem sistemu je obrazec skupne deklaracije bil določen v 
podzakonskem aktu. 

Glede na to, da se neskupnostno blago, v skladu z 51. členom 
carinskega zakonika lahko hrani le na mestih in pod pogoji, ki jih 
določi in odobri carinski organ, je v tem členu ministru pristojnem 
za finance dano pooblastilo za določitev podrobnejših pravil za 
začasno hrambo. 

k 32. členu 

Ta člen določa, da morajo biti prostori, ki so namenjeni za začasno 
hrambo opremljeni tako, da je carinskim organom zagotovljeno, 
da lahko opravljajo učinkovit nadzor nad blagom, ki se hrani v teh 
prostorih. Hkrati pa daje ministru pristojnem za finance pooblastilo, 
da lahko določi podrobnosti o ureditvi in pogojih za odprtje 
carinskega skladišča in prostorov začasne hrambe. Učinkovit 
nadzor nad blagom v teh prostorih je zagotovljen, če ni mogoča 
nedovoljena odstranitev blaga brez uporabe sile in poškodovanja 
varovalnih naprav in da se o blagu vodijo evidence, ki omogočajo 
ugotovitev višine carinskega dolga in carinskega dolžnika. 

k 33. členu 

S tem členom je ministru pristojnemu za finance dano pooblastilo 
za izdajo predpisa o načinu izpolnjevanja carinske deklaracije v 
vseh njenih pojavnih oblikah in kodeks šifer, ki se uporablja pri 
izpolnitvi carinske deklaracije. Takšna ureditev je bila veljavna 
tudi v dosedanjem carinskem sistemu. 

k 34. členu 

S tem členom je določeno, da je vlaganje carinskih deklaracij s 
pomočjo sredstev za računalniško izmenjavo podatkov dovoljeno 
samo s predhodnim dovoljenjem Generalnega carinskega urgtda. V 
drugem odstavku tega člena pa je določeno, da dovoljenje 
Generalnega carinskega urada za vlaganje carinskih deklaracij 
s pomočjo sredstev za računalniško izmenjavo podatkov ni 
zadostno, če želi deklarant izvajati tudi poenostavitev iz točke b) 
in c) 76. člena carinskega zakonika, temveč je tudi za tovrstno 
poenostavitev potrebno predhodno ločeno dovoljenje Generalnega 
carinskega urada. Te poenostavitve dajejo možnost, da se namesto 
enotne carinske listine vloži komercialni ali upravni dokument, 
kateremu je priložen zahtevek za vnos blaga v zadevni postopek 
ali da se blago deklarira za zadevni postopek zgolj z vpisom v 
odobrene evidence. V tem členu je dano tudi pooblastilo ministru 
pristojnem za finance za izdajo podrobnejših predpisov o pridobitvi 
dovoljenja in načinu vlaganja deklaracij s sredstvi za računalniško 
izmenjavo podatkov. 

k 35. členu 

Enotna carinska listina sestoji iz seta 8 listov, ki služijo za namene 
obdelave in arhiviranja (npr. za carinski organ, za stranko, za 
statistiko, ipd.). Ta člen določa, možnost potrditve dodatnih izvodov 
ali kopij deklaracije v obliki enotne carinske listine, če jih vložnik 
predloži v času vložitve carinske deklaracije. 
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k 36. členu k 42. členu 

Ta člen določa, da je za vložitev zahtevka za izdajo dovoljenja za 
poenostavljeni postopek iz točke b) in c) prvega pododstavka 
prvega odstavka 76. člena carinskega zakonika pristojen carinski 
urad glede na sedež ali glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka. 
Dovoljenje za poenostavitev pa izda Generalni carinski urad na 
podlagi mnenja zadevnega carinskega urada. 

k 37. členu 

Izvajanje poenostavljenih postopkov je urejeno v carinskem 
zakoniku, ki pa državi članici dopušča možnost podrobnejše 
ureditve. S tem členom je dano pooblastilo ministru pristojnem za 
finance za izdajo teh podrobnejših predpisov. 

k 38. členu 

V tem členu so opredeljeni pogoji za sprejem carinske deklaracije. 
Pomen izraza »sprejem carinske deklaracije« je opredeljen v 5. 
členu tega zakona in pomeni zgolj ugotovitev carinskega organa, 
da carinska deklaracija izpolnjuje (formalne) pogoje iz tega člena 
in evidentiranje le-te v predpisano evidenco. Torej sam sprejem 
deklaracije še ne pomeni odločitve organa o prepustitvi blaga v 
izbrani carinski postopek, temveč zgolj preverjanje formalnih 
pogojev, ki jih je potrebno preveriti pred meritorno obravnavo 
carinske deklaracije. Pogoji za formalni preizkus carinske 
deklaracije so: da je carinska deklaracija vložena v času uradnih 
urah in na uradnem mestu carinskega organa, ki je pristojen za 
sprejem carinske deklaracije; da so izpolnjeni pogoji, kijih nalagajo 
prepovedi in omejitve za sprejem carinske deklaracije; da jo je 
vložila upravičena oseba v predpisani obliki in da je pravilno 
izpolnjena ter da so carinski deklaraciji priložene vse listine, ki so 
potrebne za odobritev zahtevanega postopka, ali so te listine 
izdali pristojni organi in vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za 
zahtevani postopek. Če katerikoli od navedenih pogojev ni 
izpolnjen, carinski organ vložnika carinske deklaracije o tem 
obvesti in če se vložnika z navedenimi pomanjkljivostmi ne strinja, 
carinski organ deklaracijo zavrže s sklepom. 

k 39. členu 

S tem členom je določeno ravnanje carinskega organa pri 
vsebinskem preverjanju carinske deklaracije. 

k 40. členu 

Ta člen določa primere in možnost odvzema vzorcev blaga v 
času preverjanja carinske deklaracije zaradi podrobnejše 
preiskave blaga v carinskem laboratoriju. Poleg tega je, enako 
kot doslej, dano pooblastilo ministru pristojnem za finance, da 
določi način in višino obračunavanja stroškov opravljene 
preiskave. 

k 41. členu 

S tem členom je določena možnost popravljanja napak v carinski 
deklaraciji na podlagi katere je bilo blago že prepuščeno v izbrani 
postopek, pod pogojem, da popravljen podatek ne vpliva na višino 
v deklaraciji že obračunanega carinskega dolga ali izvajanje 
ukrepov trgovinske politike. 

Ta člen določa ukrepe za zagotovitev istovetnosti blaga, ki se 
lahko sprejmejo pred prepustitvijo blaga ali kadar to zahtevajo 
ukrepi carinskega nadzora, da bi se preprečila neupravičena 
uporaba tega blaga ali zagotovila njegova istovetnost. Sredstva 
za zagotovitev istovetnosti blaga se lahko namestijo na tovorke, 
zabojnike ali tovorne prostore vozil pod pogojem, da je s tem 
zagotovljeno izvajanje carinskega nadzora nad blagom. Za 
ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak, s katerimi 
se zagotavlja ohranitev istovetnosti blaga, so lahko odgovorni 
prevoznik, carinski deklarant ali druga oseba, ki je odgovorna za 
blago. 

k 43. in 44. členu 

Podobno kot je to bilo doslej urejeno, je tudi v tem členu carinskim 
organom dano pooblastilo za prodajo ali drugačno obliko 
odstranitve hitro pokvarljivega blaga, ki je bilo dano v začasno 
hrambo, če se lastnika blaga ali oseba, ki razpolaga z blagom, ni 
javila po preteku roka iz 49. člena carinskega zakonika. Glede 
postopka prodaje blaga, člen napotuje na uporabo zakona, ki 
ureja davčni postopek. Na podlagi 44. člena tega zakona, je blago, 
ki ga ni mogoče prodati dovoljeno uničiti. 

k 45. členu 

V tem členu je opredeljeno ravnanje z blagom v primerih, ko 
lastnik blaga ni znan. V teh primerih carinski organ na svoji oglasni 
deski objavi seznam z opisom blaga, ki mora ostati izobešen 
najmanj 20 dni. Če se v tem času lastnik ne javi in ne uredi 
položaja blaga ter ne prevzame blaga in ne plača stroškov, 
povezanih s hrambo in prevozom blaga, carinski organ pridobi 
lastninsko pravico na tem blagu v skladu s 50. členom stvarno 
pravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in ga proda po 
predpisih, ki urejajo prodajo blaga. Če pa se lastnik blaga javi po 
opravljeni prodaji blaga, se mu na zahtevo, po plačilu nastalih 
stroškov v zvezi z blagom, vrne preostanek kupnine. 

k 46. in 47. členu 

V navedenih členih je opredeljeno ravnanje drugih državnih 
organov in pravnih ter fizičnih oseb z neskupnostnim blagom, če 
je bilo le-to nezakonito vnešeno oziroma se nezakonito uporablja. 
Podobna opredelitev je bila določena tudi v dosedanjem carinskem 
zakonu. 

k 48. členu 

Ta člen daje vladi dodatno pooblastilo, da v primerih, ko drugi 
predpisi Skupnosti dopuščajo možnosti za dodatne poenostavitve 
tranzitnega postopka, ki je sicer natančno urejen v predpisih 
Skupnosti, se le-te uredi in kriterije zanje določi v podzakonskem 
aktu. 

k 49. člen 

Glede na to, da je področje prostih con in prostih skladišč celovito 
urejeno v predpisih Skupnosti (carinski zakonik in izvedbena 
uredba), so v predlogu tega zakona v členih od 49. do 59. urejena 
tista področja, za katera Skupnost daje državi članici pooblastilo 

poročevalec, št. 107 90 7. december2003 



za nacionalno ureditev oziroma posamezne nacionalne rešitve, 
ki obstajajo tudi v sedaj veljavnem predpisu, ki ureja delovanje 
con (npr. možnost oskrbe ladij v mednarodnem prometu). 

V tem členu je določeno, da lahko zahtevek za ustanovitev proste 
cone ali prostega skladišča, vloži katerakoli oseba. Določitev 
organa za izdajo soglasja za ureditev določenega območja kot 
proste cone oziroma določitev prostora za prosto skladišče na 
območju uporabe tega zakona (na območju, ki je pod jurisdikcijo 
in suverenostjo Republike Slovenije) je v pristojnosti države 
članice. V Sloveniji je za izdajo soglasja pristojna Vlada. 

50. in 51. člen 

50. člen določa pogoje za pridobitev odločbe Generalnega 
carinskega urada, s katero ustanovitelju dovoli začetek poslovanja. 
Pogoji za pridobitev odločbe so: soglasje vlade, da se določeno 
območje uredi kot prosta cona ali določen prostor kot prosto 
skladišče, da so izpolnjeni vsi pogoji za izvajanje carinskega 
nadzora ter zagotovitev ustreznega prostora za delo carinskih 
organov. 

k 52. členu 

Za kakršna koli nadaljnja poseganja v prostor, v že ustanovljeni 
prosti coni oziroma prostem skladišču, je prav tako potrebno 
predhodno pridobiti soglasje Generalnega carinskega urada 

k 53. člen 

S tem členom je določeno, kdo je lahko uporabnik proste cone ali 
prostega skladišča. Uporabnik je, tako kot v sedanjem sistemu, 
lahko sam ustanovitelj, katerakoli pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik. Da lahko uporabnik prične z opravljanjem 
dejavnosti v prosti coni ali prostem skladišču, mora predhodno 
skleniti pogodbo z ustanoviteljem. S tem členom se uporabniku 
tudi nalaga obveznost, da ne glede na ostale predpise o vodenju 
knjigovodstva, mora v zvezi z opravljanjem dejavnosti v prosti 
coni ali prostem skladišču, voditi ločeno knjigovodstvo. 

k 54. členu 

V tem členu je določeno, da mora uporabnik o nameravanem 
opravljanju dejavnosti v prosti coni ali prostem skladišču obvestiti 
tudi pristojni carinski organ. Šteje se, da je uporabnik obvestil 
pristojni carinski organ, ko pri njem vloži zahtevek za odobritev 
evidenc u skladu z 806. členom izvedbene uredbe. 

k 55. člen 

V tem členu je določeno, da je pogoj, ki ga mora izpolniti uporabnik 
za začetek opravljanja dejavnosti v prosti coni ali prostem 
skladišču, odobritev carinskega organa glede oblike in vsebine 
evidenc iz 806. člena izvedbene uredbe. 

k 56., 57. in 58. členom 

V tem členu je določeno, da carinski organ odobri izbrano obliko 
in vsebino vodenja evidenc z odločbo le tistim osebam, ki 
izpolnjujejo pogoje za poslovanje v prosti coni ali prostem skladišču 
v skladu s carinskimi predpisi. Kakršnokoli nadaljnjo spremembo 
odobrene oblike ali vsebine evidenc mora odobriti pristojni carinski 
organ. 57. člen določa, da carinski organ, ki je izdal odobritev za 
zahtevano obliko in vsebino evidenc, lahko to odobritev spremeni 
aH razveljavi, če odobreno vodenje evidenc ne omogoča več 

ustreznega carinskega nadzora ali če je prepovedal ali omejil 
opravljanje katere od dejavnosti oziroma če ugotovi hujšo kršitev 
obveznosti ali ponavljajoče se nepojasnjeno izginjanje blaga, ali 
če ugotovi ponavljajoče se napačno vodenje evidenc. Po 
razveljavitvi odobritve evidenc, uporabnik ne sme več izvajati 
dejavnosti, na katere se nanaša razveljavljena odobrena evidenca, 
pri čemer se obstoječe zaloge obravnavajo, kot da je to blago 
vnešeno ali ponovno vnešeno na carinsko območje. V 58. členu 
je določeno, da mora zahtevke za odobritev evidenc in druge 
dokumente, ki se na njih nanašajo, carinski organ hraniti najmanj 
tri leta od konca koledarskega leta, v katerem je uporabnik 
prenehal opravljati dejavnost v prosti coni ali prostem skladišču. 

k 59. členu 

V tem členu se je predlagatelj odločil za možnost, da se z blagom, 
ki se vnese v prosto cono ali prosto skladišče, lahko oskrbujejo 
tudi ladje v mednarodnem prometu. Tovrstna prodaja blaga se 
šteje za izvoz. 

k 60. členu 

S tem členom je vladi dano pooblastilo za izdajo podzakonskega 
akta, v katerem bo podrobneje urejeno delovanje prostih con in 
prostih skladišč, če se bo pri izvajanju tega zakona izkazala 
potreba po podrobnejši ureditvi posameznih področij. 

k 61. členu 

Področje carinskega dolga je celovito urejeno v predpisih 
Skupnosti, saj so uvozne dajatve v carinski uniji neposreden 
prihodek proračuna EU in ne več, tako kot v sedanjem sistemu, 
prihodek državnega proračuna. Država članica si od pobranih 
dajatev lahko zadrži le znesek v višini 25% pobranih uvoznih 
dajatev, ki pomeni nadomestilo za strošek dela nacionalne carinske 
administracije, zato tudi po vstopu v EU carinske administracije 
držav članic ne bodo smele obračunavati upravnih taks za svoja 
dejanja pri izvajanju carinjenja blaga. V posameznih določbah 
carinskega zakonika je državi članici dana možnost nacionalne 
ureditve, kot je pristojnost za vknjižbo, sporočanje in izterjavo, 
določitev roka za plačilo, ki sicer ne sme biti daljši od 10 dni, itd. 
Tako je s tem členom je določeno, da je za vknjižbo, sporočanje 
in izterjavo carinskega dolga, pristojen carinski urad, na območju 
katerega je nastal carinski dolg, razen v primerih, ko je carinski 
dolg zavarovan s položitvijo gotovine ali predložitvijo ustreznega 
instrumenta zavarovanja. 

k 62. členu 

S tem členom je opredeljeno, kdaj se šteje, da je carinski dolg 
dolžniku sporočen. To je zelo pomembno, ker od tega trenutka 
dalje tečejo roki za plačilo. 

k 63. členu 

V tem členu so določeni roki za plačilo, ker je v carinskem zakoniku 
Skupnosti določen zgolj maksimalni rok za plačilo, ki ga država 
članica lahko predpiše, to je 10 dni. 

k 64. členu 

Člen določa pristojnosti v okviru carinske službe, za odobritev 
odloga plačila dolga in pogoje, ki jih za pridobitev tovrstne 
ugodnosti, mora izpolnjevati dolžnik. 
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k 65. členu 

Tudi ta člen, enako kot predhodni, določa zgolj kdo je pristojen za 
odločanje o odobritvi povračila oziroma odpusta carinskega dolga. 

k 66. členu 

Glede na to, da to, da so odlog, povračilo in odpust carinskega 
dolga celovito urejeni s predpisi Skupnosti, je s tem členom dano 
pooblastilo ministnj pristojnemu za finance, da podrobneje uredi 
izvajanje odloga, povračila in odpust carinskega dolga. 

k 67. členu 

Področje carinskih oprostitev v celoti urejajo predpisi Skupnosti 
in mednarodne pogodbe, zato je v tem členu zgolj dano pooblastilo 
ministru pristojnemu za finance za podrobnejšo ureditev, če bi se 
pri neposrednem izvajanju le-te izkazale potrebe po ureditvi s 
podzakonskim aktom. Tudi v sedanjem carinskem sistemu smo 
imeli oprostitve določene v carinskem zakonu, v podzakonskem 
aktu pa način uveljavljanja le-teh. 

k 68. členu 

Določbe Uredbe Sveta o varstvu pravic intelektualne lastnine in 
uredbe Komisije o varstvu pravic intelektualne lastnine so bile 
doslej urejene v zakonu o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic 
intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 30/01) in v podzakonskem 
aktu, ki pa bodo prenehali veljati zaradi neposredne uporabe 
predpisov Skupnosti. Zato 68. člen določa, da so v tem delu 
zakona podrobneje in nadalje urejeni primeri, glede katerih uredba 
Sveta o varstvu pravic intelektualne lastnine in Uredba Komisije o 
varstvu pravic intelektualne lastnine, dajeta pooblastila, da se na 
določenih področjih dopusti urejanje na nacionalnem nivoju. 
Ureditev, ki je določena v naslednjih členih je enaka kot je bila 
doslej v posebnem zakonu. 

k 69. členu 

V prvem odstavku je določeno, da se lahko zahtevke za varstvo 
pravic intelektualne lastnine vlaga pri Generalnem carinskem 
uradu. Generalni carinski urad mora po ugoditvi zahtevi o tej svoji 
odločitvi obvestiti vse carinske urade, obenem pa tudi imetnika 
pravice intelektualne lastnine. Še pred izdajo odločbe pa se zahteva 
položitev ustreznega instrumenta zavarovanja v ustrezni višini. 
Za ustrezna instrumenta zavarovanja sta določena bančna 
garancija in gotovinski polog. Pri zagotovitvi bančne garancije kot 
instrumenta zavarovanja je potrebno izpolniti pogoj, da ga izda 
banka, ki ima sedež ali podružnico na območju uporabe tega 
zakona. 

k 70. členu 

Ta člen pooblašča ministra pristojnega za finance, da v 
podzakonskem aktu podrobneje določi način, kriterije za določitev 
višine ter način sprostitve in vnovčitve instrumenta zavarovanja. 
Le-ta ureditev je bila predvidena tudi doslej. 

k 71. členu 

Prvi odstavek 71. člena izključuje možnost pritožbe v okviru 
upravnega postopka, omogoča pa vložitev tožbe v upravnem 
sporu. Določena je tudi izključna krajevna pristojnost Upravnega 
sodišča v Ljubljani. Razlog za predlagano rešitev je potreba po 
specializiranem reševanju tovrstnih sporov, kar je mogoče 

zagotoviti le na sedežu sodišča. V drugem odstavku je izrecno 
določeno, da odloča sodišče o tožbah zaradi kršitve pravic 
intelektualne lastnine, prednostno. V tretjem odstavku je določeno, 
da sodišče o svojih odločitvah obvešča neposredno Generalni 
carinski urad. S tem se skuša doseči, da se informacije zbirajo pri 
osrednjem organu, le-ta pa potem poskrbi, da se te informacije 
brez odlašanja sporočijo pristojnemu carinskemu organu. 

k 72. členu 

Ta člen določa posledice nedejavnosti oziroma molka lastnika 
blaga oziroma osebe, ki z blagom razpolaga. V primeru, da carinski 
organ, ki je blago zadržal v desetih dneh od zadržanja blaga, od 
navedene osebe, ne prejme ustrezne pisne izjave, da ne gre za 
blago, ki bi kršilo pravice intelektualne lastnine, lahko na zahtevo 
imetnika pravice in na njegove stroške blago odvzame in uniči. 
Na tem mestu se skuša doseči, da lahko imetnik pravice ustrezno 
zaščiti svojo pravico in prepreči, da bi blago, za katerega meni, 
da krši pravice intelektualne lastnine na katerikoli način prišlo na 
trg. V primeru, da lastnik blaga ali oseba, ki razpolaga z blagom 
vloži ustrezno izjavo, postopek teče naprej. 

k 73. členu 

Vsebina tega člena daje imetniku pravice možnost, da lahko 
namesto dokazila o vloženi tožbi v roku predloži notarsko overjen 
dogovor med njim in kršiteljem pravic intelektualne lastnine, da se 
blago na njegove stroške in pod carinskim nadzorom, uniči. 

k 74. členu 

74. člen daje pooblastilo ministru pristojnemu za finance, da s 
podzakonskim predpisom natančneje določi kriterije, ki se 
nanašajo na predložitev, določitev in vnovčitev varščine. Evropska 
uredba določa samo, da mora varščina zadostovati za varovanje 
interesov imetnika pravice. I 

k 75. členu 

S tem členom je določeno, da veljajo za skladiščenje zaseženega 
blaga določbe, ki veljajo nasploh za carinsko skladiščenje blaga. 
V drugem odstavku pa je izrecno določeno, da krije stroške 
skladiščenja zaseženega blaga in druge morebitne stroške ter 
odškodnine imetnik pravice, in sicer od trenutka obvestila 
posredovanega carinskemu organu o vložitvi tožbe pa do odločitve 
sodišča. 

k 76. členu 

Blago odvzeto na podlagi tega dela zakona se praviloma uniči in 
sicer v skladu z določbami, ki veljajo za uničenje drugega 
carinskega blaga. V drugem odstavku je določno opredeljeno, da 
v primerih kadar pride do uničenja blaga zaradi molka kršitelja ali 
kadar gre za dogovor o uničenju blaga, stroške tega uničenja 
nosi imetnik pravice. 

k 77. členu 

Ta člen določa vsebino in namen VII. dela zakona in pomeni pravno 
podlago za izvajanje ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah na 
cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, saj je potrebno, 
zaradi specifične lokacije mejnih prodajaln s tem delom zakonom 
določiti posebne ukrepe nadzora, pristojne organe za izvajanje 
teh ukrepov ter pravice in obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem 
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posebnih ukrepov nadzora (poleg splošnih pogoje poslovanja, ki 
veljajo na podlagi splošne veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji 
za opravljanje trgovinske dejavnosti). 

k 78. členu 

Ta člen opredeljuje definicijo mejnih prodajaln. To so prodajalne, ki 
na območju mejnih prehodov z Republiko Hrvaško prodajajo blago 
potnikom, kateri imajo v skladu z veljavno zakonodajo namen 
prečkati državno mejo. Omejitev glede prodaje blaga potnikom, ki 
imajo v skladu z veljavno zakonodajo namen prečkati državno 
mejo, je potrebna zaradi določil zakona o nadzoru državne meje. 

k 79. členu 

Ta člen načelno določa posebne ukrepe nadzora tako, da 
opredeljuje namen teh ukrepov in sicer preprečiti oskrbovanje 
mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi (t.j. z uvoznim blagom, ki 
ni uvozno ocarinjeno oziroma z izvozno ocarinjenim blagom) ter 
omogočiti identifikacijo blaga kupljenega v mejnih prodajalnah tako, 
da je mogoče razlikovanje tega blaga od carinskega blaga, ki ga 
potniki vnašajo iz tujine na slovensko carinsko območje. 

Med ukrepi so primeroma navedeni najpogosteje uporabljani ukrepi 
že v dosedanji praksi izvajanja carinskega nadzora, kot npr. 
pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih sredstev, 
dokumentacije, poslovnih knjig ipd. 

k 80. členu 

Za izvajanje posebnih ukrepov nadzora je pristojna Carinska 
uprava Republike Slovenije s svojimi organizacijskimi enotami. 
Že doslej so organi Carinske službe izvajali nadzor nad 
poslovanjem prostih carinskih prodajaln na mejnih prehodih. Zaradi 
seznanjenosti s problematiko in stalne prisotnosti na območju 
mejnih prehodov, so carinski organi najprimernejši za izvajanje 
posebnih ukrepov nadzora po tem zakonu. Z določitvijo pristojnosti 
carinskih organov pa se v ničemer ne posega v pristojnosti drugih 
državnih organov, ki so določene s splošnimi materialnimi predpisi. 

k 81. členu 

Zaradi omogočanja sprotne in naknadne kontrole je v 81. členu 
opredeljena načelna obveznost imetnika mejne prodajalne, pa 
tudi vsake druge osebe, ki je vključena v posle v zvezi z blagom, 
ki se prodaja v mejnih prodajalnah, da pristojnim organom omogoči 
kontrolo ter jim zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov po tem 
zakonu. 

k 82. členu 

Zaradi preprečitve oskrbovanja mejnih prodajaln v nasprotju z 
zakonom 82. člen tega zakona natančno navaja, da se lahko v 
mejnih prodajalnah prodaja le tisto uvoženo blago, ki je v skladu z 
veljavno zakonodajo Skupnosti sproščeno v prost promet oziroma 
tisto v Sloveniji proizvedeno blago, ki se v skladu z veljavno 
zakonodajo sme dati v promet na območju Skupnosti (zajema 
tako vprašanje obdavčitve, kot tudi izpolnjevanje tehničnih pogojev 
za prodajo blaga na območju Slovenije). 

k 83. členu 

Identifikacija blaga kupljenega v mejnih prodajalnah je zagotovljena 
preko izdajanja računov. Imetnik prodajalne je namreč dolžan 

vsakemu kupcu izdati račun že v skladu z zakonom o davku na 
dodano vrednost. Če pa posamezen imetnik prodajalne ni davčni 
zavezanec za potrebe DDV ga k izdajanju računov zavezuje 83. 
člen tega zakona. Prvi odstavek 83. člena določa minimalne 
podatke, ki jih mora račun vsebovati za potrebe izvajanja tega 
zakona. Če drugi predpisi (ZDDV) zahtevajo tudi druge podatke 
na računu, 116. člen zakona tega v ničemer ne omejuje. 

Dolžnost kupca pa je, da račun, ki mu ga izda imetnik mejne 
prodajalne hrani dokler se zadržuje na območju mejnega prehoda 
in dokler pristojni organ ne sprejme odločitve o morebitni kontroli 
blaga, ki ga potnik nosi s seboj. To odločitev sprejme mejni carinski 
organ v trenutku, ko potnik prečka mejno carinsko kontrolno 
točko. V skladu s carinskimi predpisi je lahko ta odločitev izrecna 
(ustna ali izjemoma pisna odločba), v večini primerov pa bo 
odločitev sprejeta s konkludentnim dejanjem. 

k 84. členu 

Carinski organi že v skladu s carinskimi predpisi preverjajo ali je 
blago v osebni prtljagi potnika neskupnostno blago ali ne, ter v 
primeru, ko gre za neskupnostno blago sprejmejo ustrezne ukrepe 
za ureditev carinskega statusa tega blaga. V skladu z 84. členom 
zakona bodo z istimi ukrepi ugotavljali tudi ali je bilo določeno 
blago kupljeno v mejni prodajalni. Na ta način bo potniku 
omogočeno, da na preostalo območje prinese blago, kupljeno v 
mejni prodajalni, ne da bi bilo treba za to blago obračunati uvozne 
in davčne dajatve. Praviloma bo potnik dokazoval to dejstvo z 
računom, ki ga je prejel v mejni prodajalni. • 

V drugem odstavku 84. člena so povzete rešitve glede definicije 
predložitve blaga, kakor jih pozna že carinski zakonik. Z uvedbo 
enake določbe glede predložitve blaga je zagotovljeno, da z enim 
dejanjem potnik izpolni obveznosti tako po carinskem zakoniku 
kot tudi po tem zakonu. 

V tretjem odstavku 84. člena so zajeta pooblastila carinskih 
organov, ki jih le ti imajo zaradi ugotavljanja ali je določeno blago 
resnično kupljeno v mejni prodajalni ali gre za poskus tihotapljenja 
neskupnostnega blaga. 

Zaradi preprečevanja morebitnih zlorab je v četrtem odstavku 
predvideno, da se v primeru ko ni mogoče z gotovostjo ugotoviti 
ali je bilo določeno blago dejansko kupljeno v mejni prodajalni, 
ukrepa kot da bi bilo to neskupnostno blago. To pomeni, da se za 
takšno blago v celoti upoštevajo carinski predpisi. 

k 85. členu 

V tem členu so natančneje opredeljeni ukrepi, ki jih lahko carinski 
organi izvajajo pri imetnikih mejnih prodajaln. Predvsem gre za 
določitev pooblastil carinskim organom, da smejo preverjati evi- 
dence, ki so jih imetniki prodajaln, ne glede na ta zakon, dolžni 
voditi v skladu z zakonom o trgovini ter pooblastil za naknadno 
pregledovanje blaga in dokumentacije glede blaga, ki se prodaja 
v teh prodajalnah. Kot izjemen ukrep je predvidena tudi možnost 
izrednega popisa blaga v mejni prodajalni. Takšni popisi so bili za 
proste carinske prodajalne predvideni tudi že po slovenski carinski 
zakonodaji, ki velja do 1. maja 2004. 

Zaradi olajšanja kontrol je predvideno, da se evidence, ki so 
lahko predmet kontrole v skladu s tem zakonom vodijo, podobno 
kot to na splošno določa že zakon o trgovini, v sami mejni 
prodajalni. 
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k 86. členu k 93. členu 

Ta člen ureja ukrepe nadzora, neposredno povezane z 
oskrbovanjem mejnih prodajaln. Tudi glede tega ukrepa so povzete 
rešitve, ki jih je doslej veljavna zakonodaja poznala za proste 
carinske prodajalne. Namen teh ukrepov je, da se prepreči oskrba 
mejnih prodajaln z uvozno neocarinjenim blagom oziroma izvozno 
ocarinjenim blagom od katerega niso bili obračunani DDV in 
trošarine. 

k 87., 88., 89. in 90. členu 

VIII. poglavje ureja kazenske določbe, s katerimi se sankcionira 
kršitev oziroma nespoštovanje določb tega zakona, carinskega 
zakonika, izvedbene uredbe in uredbe o carinskih oprostitvah. 
Določbe so prilagojene novemu zakonu o prekrških in so 
povezane s 118. členom tega zakona, ki ureja kaznovanje 
prekrškov v prehodnem obdobju do uporabe novega zakona o 
prekrških. Določbe so po vsebini smiselno enake sedaj veljavnim 
kazenskim določbam, ker smo veljavni carinski zakon, od 
uveljavitve leta 1996, z dvema revizijama v letu 1999 in 2002, 
skoraj v celoti uskladili s carinskimi predpisi Skupnosti. Glede na 
sedaj veljavne kazenske določbe, kjer so prekrški razdeljeni po 
storilcih prekrška (pravne in fizične osebe), v tem zakonu, 
razvrstitev kazenskih določb temelji zgolj na zgoraj navedenih 
materialnih aktih. Tako je za vse kazenske določbe predvideno, 
da jih lahko storijo: pravna oseba, njena odgovorna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik, njegova odgovorna oseba in 
posameznik (fizična oseba). Globe za prekrške so predpisane v 
razponu, kot to določa drugi odstavek 17. člena novega zakona 
o prekrških. S tem zakonom bo v Republiki Slovenije prvič 
uveljavljena praksa, da se z nacionalnim predpisom sankcionira 
kršitev ravnanj, ki so predpisana s predpisi Skupnosti. 

k 91. členu 

S tem členom je določeno sankcioniranje nedobrovernih 
posestnikov predmetov prekrškov. Smiselno enako določbo 
vsebuje tudi veljavni carinski zakon. 

k 92. členu 

S tem členom je podana možnost izrekanja globe v razponu z 
odločbo v hitrem postopku. V skladu s četrtim odstavkom 52. 
člena ZP-1 se globa izreče v znesku, v katerem je predpisana, 
če je predpisana v razponu, pa se izreče najnižja predpisa mera 
globe, če z zakonom ni določeno drugače. Tako je predlagatelj 
tega zakona uporabil to možnost ter s tem členom določil izrekanje 
globe v razponu z odločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, 
kot je najnižja predpisana višina globe, ob upoštevanju izbranega 
kriterija iz četrtega odstavka 17. člena ZP-1. Kot kriterij je upoštevan 
odstotek od carinske vrednosti blaga, ki je predmet prekrška, in 
sicer pravni osebi in samostojnem podjetniku posamezniku se 
izreče globa v višini 50% od carinske vrednosti blaga, odgovorni 
osebi pravne osebe in odgovorni osebi samostojnega podjetnika 
ter posamezniku (fizični osebi) pa globa v višini 25% od carinske 
vrednosti blaga. 

k 93. členu. Ureditev iz tretjega odstavka 92. člena je določena na 
podlagi pooblastila iz tretjega odstavka 52. člena ZP-1, da se v 
hitrem postopku lahko izrekajo ustrezne stranske sankcije,če 
drug zakon tako določa. 

V tem členu je podana možnost za odpustitev globe ali odvzema 
predmeta, če je izrek teh sankcij nesorazmeren s težo prekrška. 

k 94. členu 

S tem členom se opredeljuje prekrški, ki se štejejo za posebno 
hude prekrške. V tem primeru se lahko izreče do trikrat višja 
globa od splošno določenega razpona v 17. členu ZP-1. V skladu 
s tem členom in na osnovi petega odstavka 17. člena ZP-1, se v 
primeru, ko se s prekrškom povzroči neplačilo uvoznih ali izvoznih 
dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu ali izvozu, v 
znesku, ki presega pet povprečnih mesečnih neto plač v Republiki 
Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve prekrška, sme pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika 
(fizično osebo) kaznovati z globo, ki je trikrat višja od tiste, ki je 
predpisana za posamezno kršitev. Kvalifikatorna okoliščina je 
torej »povzročitev neplačila uvoznih ali izvoznih dajatev in drugih 
dajatev, ki se pobirajo pri uvozu ali izvozu blaga, v znesku, ki 
presega pet povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji na 
zaposleno osebo v času storitve prekrška«. S tem je izpolnjen 
pogoj za kvalifikacijo hujšega prekrška, kot je to izrecno zahtevano 
v petem odstavku 17. člena ZP-1. To pomeni, da je prekršek, ki 
ima za posledico takšno utajo dajatev, opredeljen kot hujši, saj je 
s tem storilec prekrška protipravno pridobil premoženjsko korist. 

k 95. členu 

V tej določbi so določena merila za izdajo plačilnega naloga, ko 
pooblaščena uradna oseba carinskega organa osebno zazna 
prekršek. Pri tem gre za kršitve v zvezi s prekoračitvijo rokov, ki 
niso daljši od deset dni ter kršitve, ki so neposredno vezane na 
neskupnostno blago, carinska vrednost le-tega pa ne presega 
200.000 tolarjev. Odločitev za tovrstno rešitev je bila sprejeta, ker 
se velika večina carinskih prekrškov odkrije z osebno zaznavo 
uradne osebe, ki je praviloma carinik s peto stopnjo izobrazbe, 
zato je bilo potrebno z zakonom določiti dodatna merila, ki 
preprečujejo arbitrarnost pri odločanju. Poenostavljeno povedano, 
če predlagatelj zakona ne bi določil takšne rešitve, bi bila storilca 
prekrška (npr. fizični osebi), ki bi z nedeklariranjem carinskega 
blaga, če bi to povzročilo neplačilo uvoznih dajatev glede na 
carinsko vrednost blaga v višini 20.000,00 tolarje v ali 2.000.000,00 
tolarjev, kaznovana enako - obema bi bil izrečen plačilni nalog v 
višini 30.000,00 tolarjev. Predlagatelj je določil, da se v primerih 
izdaje plačilnega naloga globa izreče v znesku, ki je predpisan 
kot spodnja meja globe v razponu iz 87. do 91. člena tega zakona. 
Z določitvijo teh meril bo na drugi strani dosežena tudi večja 
pravna varnost kršiteljev. 

k 96., 97., 98., 99. in 100. členu 

Z navedenimi členi je opredeljen zaseg in odvzem predmetov 
prekrška ter pogoji za odvzem prevoznih sredstev, s katerimi se 
je prevažal predmet prekrška. V upravičenih primerih se lahko 
odvzem blaga nadomesti s plačilom vrednosti blaga, ki bi sicer 
moralo biti odvzeto. Predmete prekrškov je obvezno odvzeti v 
primerih, ko gre za tihotapstvo (skozi zeleno mejo, skrito blago) 
ter nedeklariranje komercialnega blaga in blaga, za katerega 
veljajo omejitve ali prepovedi ter blaga, ki je bilo ali bi lahko bilo 
oproščeno plačila uvoznih davščin na podlagi lažnih podatkov. 
Prevozna sredstva pa se vzamejo, ko so bila uporabljena za 
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tihotapljenje orožja in mamil ali skritega blaga v posebej izdelanih 
skritih mestih in ko je vrednost predmeta prekrška večja od tretjine 
vrednosti prevoznega sredstva. Zaseženo blago, ki je predmet 
prekrška in ima status neskupnostnega blaga, hranijo carinski 
organi v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo neskupnostnega 
blaga. 

k 101. členu 

S tem členom je določen daljši rok zastaranja, ki ga omogoča ZP- 
1 v 43. členu. ZP-1 omogoča podaljšanje zastaralnega rokp za 
postopke o prekrških (za hujše prekrške) na 3 oziroma 6 let. 

k 102. členu 

Ta člen napotuje na uporabo prehodnih določb, ki so zajete v v 
točki 5 priloge IV Akta o pristopu, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
EU serije L, št. 236, z dne 23. 9. 2003. Ta točka določa, da se 
carinski zakonik in izvedbena uredba za nove države članice 
uporabljata ob upoštevanju prehodnih ukrepov na naslednjih 
področjih: ureditev statusa in položaja blaga, ki je bilo uvoženo v 
Slovenijo pred dnevom pristopa in se po tem datumu nahaja na 
ozemlju Slovenije, dokazila o preferencialnem poreklu blaga, 
veljavnost in uporaba dovoljenj, ki so bila izdana pred dnevom 
pristopa, način in pripadnost morebiti naknadno nastalega in 
izterjanega carinskega dolga ter povračila in odpust carinskega 
dolga. 

k 103. člen 

Glede na to, da so prehodni v trgovini s kmetijskimi blagom urejeni 
v neposredno uporabljivi uredbi Komisije, ta člen samo napotuje 
na njeno uporabo. 

k 104. členu 

Ta člen ureja uporabo ustreznih določb protokolov o poreklu za 
blago, ki je bilo uvoženo in sproščeno v prosti promet v Sloveniji 
pred pristopom, pri čemer se je preferencialni status blaga dodelil 
na osnovi (bilateralnih) sporazumov, ki jih je Slovenija sklenila s 
tretjimi državami, ki niso pristopile k EU, kot so: Republika Hrvaška, 
Republika Makedonija, Bosna in Hercegovina in država Izrael. 
Na podlagi navedenega člena je urejeno izvajanje zadevnih 
protokolov v prehodnem obdobju s strani carinskih organov 
Republike Slovenije, ne pa tudi carinskih organov navedenih tretjih 
držav. Njihov pravni položaj bo v času do pristopa urejen na 
osnovi bilateralnih dogovorov med slovenskimi in carinskimi orani 
teh držav. 

k 105. členu 

Ta člen določa, da poteka carinski nadzor nad blagom za katerega 
je upravičenec pridobil pravico do carinske oprostitve v skladu z 
veljavno carinsko zakonodajo v Republiki Sloveniji pred 1. majem 
2004, še naprej po datumu pristopa in sicer do poteka roka, če še 
ni potekel rok prepovedi razpolaganja z blagom, ki je predmet 
oprostitve. 

k 106. členu 

S tem členom je določeno, da dovoljenja, ki so jih izdali slovenski 
carinski organi pred dnevom pristopa z rokom veljavnosti po tem 
datumu, veljajo do roka svoje veljavnosti, vendar največ še eno 
leto po pristopu, pod pogojem da niso v nasprotju z veljavnimi 
predpisi Skupnosti. Enako določa tudi, da začasna dovoljenja 

oziroma licence za opravljanje poslov zastopanja, ki so bili izdani 
pred 1. majem 2004, postanejo po tem datumu dokončni. 

k 107. členu 

S tem členom je določeno, da se upravni postopki začeti pred 1. 
majem 2004 (zahtevki strank in postopki vodeni po uradni 
dolžnosti, ki so bili vloženi oziroma začeti pred 1. majem 2004), 
dokončajo po predpisih, ki bodo v veljavi po dnevu pristopa. 

k 108. členu 

S tem členom je določeno, da se poslovanje ekonomskih con, 
ustanovljenih na podlagi zakona o ekonomskih conah, po 1. maju 
2004, s carinskega vidika, obravnava po carinskih predpisih 
Skupnosti. 

k 109. členu 

Besedilo prvega in drugega odstavka 109. člena zakona določa, 
da se dovoljenja za poslovanje prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, ki so bila izdana v 
skladu s 87. členom carinskega zakona, razveljavijo po uradni 
dolžnosti. Carinski organi morajo izdati ugotovitvene odločbe o 
razveljavitvi prvotnih dovoljenj še pred 1. aprilom 2004, ki pa 
učinkujejo šele od 30. aprila 2004. 

Tretji odstavek tega člena določa pogoje za nadaljnjo prodajo 
blaga v mejnih prodajalnah na cestnih mejnih prehodih z Republiko 
Hrvaško. Določba predstavlja povezavo med tem zakonom in 
urejanjem carinskega statusa blaga po carinskem zakoniku. Zaradi 
zagotovitve učinkovitega prehoda na nov način poslovanja in 
zato, da bi preprečili prodajo neskupnostnega blaga prej, preden 
je urejen carinski status tega blaga, zakona predvideva, da lahko 
prodajalne začnejo s prodajo blaga šele potem, ko uredijo carinski 
status blaga na zalogi. To ne pomeni, da morajo biti dajatve za to 
blago že plačane, to pomeni le, da morajo pri pristojnih carinskih 
organih biti vložene, in z njihove strani sprejete, ustrezne carinske 
deklaracije za blago na zalogi. 

Predlog četrtega odstavka tega člena podrobneje določa, kaj 
mora vsebovati odločba o razveljavitvi dovoljenja iz 87. člena 
carinskega zakona. V določbi niso sestavine odločbe navedene 
taksativno, ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih 
mora vsebovati odločba. V skladu s predlagano dikcijo lahko 
carinski organ, čeprav izdaja odločbo po uradni dolžnosti, 
upošteva specifične posebnosti vsakega konkretnega primera ■ 
v nekaterih primerih je mogoče opraviti popis blaga v dveh dneh, 
v drugem primeru v daljšem časovnem obdobju. Enako se je 
mogoče prilagoditi okoliščinam vsakega konkretnega primera 
glede ureditve carinskega statusa blaga. 
Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi 
razveljavitve dovoljenj izgubijo status carinskih skladišč, je 
ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 30. april 2004 na 
zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih 
prodajalnah se namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s 
carinskim zakonikom status neskupnostnega blaga, pa tudi blago, 
ki ima status skupnostnega blaga. Prehodni režim za skupnostno 
blago je urejen v tem zakonu, predmet carinskega zakonika je 
lahko le ureditev carinskega neskupnostnega carinskega blaga. 
Ker te prodajalne od 1. maja 2004 ne bodo imele več statusa 
prostih carinskih prodajaln oziroma carinskih skladišč, tudi prodaja 
neskupnostnega blaga ni več mogoča. Besedilo druge alinee 
četrtega odstavka omogoča imetnikom prostih carinskih prodajaln, 
da uredijo carinski status blaga na kakršen koli način, ki je 
dopusten s carinskim zakonikom. To pomeni, da lahko to blago: 
a) sprostijo v prost promet; 
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b) zahtevajo uvedbo katerega koli od odložnih carinskih 
postopkov, za katerega so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji 
(npr. carinsko skladiščenje ipd.); 
c) ponovno izvozijo. 

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo 
ob uvozu blaga ft.j. davka na dodano vrednost in trošarin) nastane 
le v primeru sprostitve blaga v prosti promet. Pri tem se v skladu 
s carinskim zakonikom (prvi odstavek 214. člena carinskega 
zakonika) upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan nastanka 
carinskega dolga, t.j. v trenutku sprejema carinske deklaracije za 
sprostitev blaga v prost promet. V skladu s petim odstavkom 
predlaganega 110. člena tega zakona se pri obračunu trošarin 
upošteva, da je bila 60 oziroma 90 % trošarina plačana že prej, 
ko je bilo blago vnešeno v prosto carinsko prodajalno. Šesti 
odstavek pa določa postopek za obračun trošarine - enako kot 
velja tudi sicer zakon določa, da se trošarina obračuna kot da bi 
bila uvozna dajatev. To pomeni, da trošarino obračuna skupaj z 
uvoznimi dajatvami in DDV carinski organ ter da se vse dajatve 
plačajo v roku iz carinskega zakonika. 

k 110. členu 

Medtem ko 109. člen določa prehodni režim za trošarinske izdelke, 
ki so bili uvoženi v Republiko Slovenijo in kot neskupnostno blago 
prodajani v prostih carinskih prodajalnah, pa se ta člen nanaša 
na prehodni režim za trošarinske izdelke, ki so jih imetniki prosto 
carinskih prodajaln nabavili v Sloveniji. V skladu s 7. točko tretjega 
odstavka 17. člena zakona o trošarinah so namreč vse osebe, kh 
imajo na zalogi izven trošarinskih skladišč trošarinske izdelke, 
višina trošarine pa se spremeni, dolžne obračunati razliko 
trošarine za izdelke na zalogi. Tak režim je potreben tudi v primeru 
preoblikovanja prostih carinskih prodajaln v mejne prodajalne, 
saj so bili trošarinski izdelki v prostih carinskih prodajalnah le 
delno obremenjeni s trošarino (90% za alkoholne pijače in 60% 
za tobačne izdelke). 

Zaradi lažjega prehoda na nov režim poslovanja je predvideno 
dokaj dolg plačilni rok za plačilo razlike trošarine (60 dni od popisa). 

k 111. členu 

V skladu z veljavno zakonodajo na področju trošarin, tobačnih 
izdelkov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah, ni treba 
označiti s tobačno znamko. V trenutku preoblikovanja prodajaln v 
mejne prodajalne bi zato brez ustrezne prehodne rešitve morali 
vse tobačne izdelke na zalogi opremiti s tobačnimi znamkami, 
kar je praktično neizvedljivo, saj se mora tobačna znamka namestiti 
pod celofanski ali drug papir. Tako lahko imetniki prodajaln tobačne 
izdelke, ki jih imajo na zalogi in niso opremljeni s tobačno znamko, 
so pa zanje obračunali ustrezno razliko v trošarini, prodajo v 
mejnih prodajalnah. Določba torej velja le za tiste tobačne izdelke, 
ki jih imetnik prodajalne zadrži v prodajalni z namenom, da jih 
proda pod novimi davčnimi in carinskimi pogoji. 

V drugem in tretjem odstavku tega člena je določeno, da dosedanjih 
dobavitelji tobačnih izdelkov prostim carinskim prodajalnam lahko 
tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi v trošarinskih oziroma 
carinskih skladiščih na dan 30. aprila 2004 in v skladu z 52. 
členom zakona o trošarinah niso označeni s tobačno znamko, in 
za katere so obračunali trošarino v skladu z zakonom o trošarinah 
oziroma tem zakonom, dobavljajo mejnim prodajalnam, ne da bi 
jih označili s tobačno znamko, vendar ne dalj kot do 31. julija 2004. 
Pogoj za to pa je, da morajo opraviti popis tobačnih izdelkov, ki 
niso označeni s tobačno znamko in jih imajo na zalogi na dan 30. 
aprila 2004 po vrstah, količinah in carinskem statusu, zapisnik o 
opravljenem popisu pa morajo predloži najpozneje v 15 dneh po 
opravljenem popisu pristojnemu carinskemu organu. 

k 112. členu 

S tem členom se minister za finance pooblašča, da izda izvedbene 
predpise o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah v 
skladu s 84., 85. ali 86. člena zakona ter podrobnejše predpise 
glede obračuna razlike trošarine v skladu s 109. in 110. členom 
zakona. Enako pooblastilo je bilo dano ministru za finance tudi pri 
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na severni in zahodni 
meji. 

k 113. členu 

Ta člen določa, da 3. poglavje prehodnih in končnih določb ureja 
zaključek poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z Republiko Madžarsko 

k 114. členu 

Besedilo prvega in drugega odstavka 114. člena zakona določa, 
da se dovoljenja za poslovanje prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih z Republiko Madžarsko, ki so bila izdana v skladu 
s 87. členom carinskega zakona, razveljavijo po uradni dolžnosti. 
Carinski organi morajo izdati ugotovitvene odločbe o razveljavitvi 
prvotnih dovoljenj še pred 1. aprilom 2004, ki pa učinkujejo šele 
od 30. aprila 2004. 

Predlog tretjega odstavka tega člena podrobneje določa, kaj mora 
vsebovati odločba o razveljavitvi dovoljenja iz 87. člena carinskega 
zakona. V določbi niso sestavine odločbe navedene taksativno, 
ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih mora vsebovati 
odločba. V skladu s predlagano dikcijo lahko carinski organ, čeprav 
izdaja odločbo po uradni dolžnosti, upošteva specifične posebnosti 
vsakega konkretnega primera - v nekaterih primerih je mogoče 
opraviti popis blaga v dveh dneh, v drugem primeru v daljšem 
časovnem obdobju. Enako se je mogoče prilagoditi okoliščinam 
vsakega konkretnega primera glede ureditve carinskega statusa 
blaga. 

Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi 
razveljavitve dovoljenj izgubijo status carinskih skladišč, je 
ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 30. april 2004 na 
zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih 
prodajalnah se namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s 
carinskim zakonikom status neskupnostnega blaga, pa tudi blago, 
ki ima status skupnostnega blaga. Prehodni režim za skupnostno 
blago je urejen v tem zakonu, predmet carinskega zakonika je 
lahko le ureditev carinskega neskupnostnega carinskega blaga. 
Ker te prodajalne od 1. maja 2004 ne bodo imele več statusa 
prostih carinskih prodajaln oziroma carinskih skladišč, tudi prodaja 
neskupnostnega blaga ni več mogoča. Besedilo druge alinee 
tretjega odstavka omogoča imetnikom prostih carinskih prodajaln, 
da uredijo carinski status blaga na kakršen koli način, ki je 
dopusten s carinskim zakonikom. To pomeni, da lahko to blago: 
a) sprostijo v prost promet; 
b) zahtevajo uvedbo katerega koli od odložnih carinskih 
postopkov, za katerega so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji 
(npr. carinsko skladiščenje ipd.); 
c) ponovno izvozijo. 

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo 
ob uvozu blaga (t.j. davka na dodano vrednost in trošarin) nastane 
le v primeru sprostitve blaga v prosti promet. Pri tem se v skladu 
s carinskim zakonikom (prvi odstavek 214. člena carinskega 
zakonika) upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan nastanka 
carinskega dolga, t.j. v trenutku sprejema carinske deklaracije za 
sprostitev blaga v prost promet. V skladu s četrtim odstavkom 
predlaganega tega člena se pri obračunu trošarin upošteva, da je 
bila 60 oziroma 90 % trošarina plačana že prej, ko je bilo blago 

poročevalec, št. 107 96 7. december2003 



vnešeno v prosto carinsko prodajalno. Peti odstavek pa določa 
postopek za obračun trošarine - enako kot velja tudi sicer zakon 
določa, da se trošarina obračuna kot da bi bila uvozna dajatev. To 
pomeni, da trošarino obračuna skupaj z uvoznimi dajatvami in 
DDV carinski organ ter da se vse dajatve plačajo v roku iz 
carinskega zakonika. 

k115. členu 

Medtem ko 114. člen določa prehodni režim za trošarinske izdelke, 
ki so bili uvoženi v Republiko Slovenijo in kot neskupnostno blago 
prodajani v prostih carinskih prodajalnah, pa se ta člen nanaša 
na prehodni režim za trošarinske izdelke, ki so jih imetniki prosto 
carinskih prodajaln nabavili v Sloveniji. V skladu s 7. točko tretjega 
odstavka 17. člena zakona o trošarinah so namreč vse osebe, ki 
imajo na zalogi izven trošarinskih skladišč trošarinske izdelke, 
višina trošarine pa se spremeni, dolžne obračunati razliko 
trošarine za izdelke na zalogi. Tak režim je potreben tudi v primeru 
preoblikovanja prostih carinskih prodajaln v mejne prodajalne, 
saj so bili trošarinski izdelki v prostih carinskih prodajalnah le 
delno obremenjeni s trošarino (90% za alkoholne pijače in 60% 
za tobačne izdelke). 

Zaradi lažjega prehoda na nov režim poslovanja je predvideno 
dokaj dolg plačilni rok za plačilo razlike trošarine (60 dni od popisa). 

k 116. členu 

V skladu z veljavno zakonodajo na področju trošarin, tobačnih 
izdelkov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah, ni treba 
označiti s tobačno znamko. V trenutku preoblikovanja prodajaln v 
mejne prodajalne bi zato brez ustrezne prehodne rešitve morali 
vse tobačne izdelke na zalogi opremiti s tobačnimi znamkami, 
kar je praktično neizvedljivo, saj se mora tobačna znamka namestiti 
pod celolanški ali drug papir. Določba 117. člena zakona omogoča 
imetnikom prostih carinskih prodajaln, da tobačne izdelke, ki jih 
imajo na zalogi in niso opremljeni s tobačno znamko, so pa zanje 
obračunali ustrezno razliko v trošarini, prodajo do odprodaje zalog. 

k 117. členu 

S tem členom se minister za finance pooblašča, da izda izvedbene 
predpise glede obračuna razlike trošarine v skladu s 114. in 115. 
členom zakona. Enako pooblastilo je bilo dano ministru za finance 
tudi pri preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na severni in 
zahodni meji. 

k 118. členu 

S to določbo je urejeno vmesno obdobje med začetkom uporabe 
tega zakona, torej med 1. majem 2004 in začetkom uporabe 

novega zakona o prekrških (ZP-1), t.j. 1.januarjem 2005. V tem 
obdobju se bodo namreč še vedno izrekale kazni v višini, ki jih 
določa sedaj veljavni zakon o prekrških, ki bo v uporabi do 
31.12.2004. 

k 119. členu 

V tem členu so navedeni predpisi, ki prenehajo veljati z dnem 
uveljavitve tega zakona. 

k 120. členu 

Ta člen določa, da zakon začne veljati 1. maja 2004, razen izrecno 
navedenih določb, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Razlog za uveljavitev 
naštetih členov pred 1. majem 2004 je v njihovi funkciji, saj gre za 
določbe, ki dajejo pooblastila vladi ali ministru, pristojnemu za 
finance, da izda tiste podzakonske akte, ki so nujno potrebni za 
nemoten začetek izvajanja celotnega zakona in carinske 
zakonodaje Skupnosti, tako s strani upravnih organov kot 
gospodarstva, in določb, ki dajeta pooblastilo carinskim organom 
za izdajo ugotovitvene odločbe glede preoblikovanja prostih 
carinskih prodajaln na meji z Republiko Hrvaško ter zaključka 
poslovanja prostih carinskih prodajaln na meji z Republiko 
Madžarsko. Področje, v katero posega ta zakon v Skupnosti 
urejeno z uredbami Sveta in Komisije ter konvencijami (carinska 
unija), ki v skladu s 3.a členom Ustave RS postane del pravnega 
reda Republike Slovenije in se glede na naravo tega sekundarnega 
pravnega reda Skupnosti neposredno uporablja. To neposredno 
izvajanje pa bo v nekaterih primerih zahtevalo sprejetje 
posameznih »izvedbenih « predpisov, zato ker bo potrebno določiti 
ali identificirati organ v Republike Slovenije, ki ima po evropskem 
predpisu določene obveznosti oziroma pristojnosti ali zaradi drugih 
vsebin. Eden takšnih predpisov je ta zakon, za katerega je 
nesporno jasno, da bo začel veljati s članstvom Slovenije v 
Evropski uniji, torej 1. maja 2004, saj sloni na predpisih Skupnosti, 
ki bodo, kot že rečeno, začeli veljati v Sloveniji šele s članstvom. 
Glede na to, da zakon vsebuje tudi določbe o nadaljnji ureditvi 
določenega področja s podzakonskim aktom, morajo te določbe 
začeti veljati pred pristopom, kar pomeni pred uveljavitvijo zakona 
kot celote. Uveljavitev podzakonskih aktov pred članstvom 
Slovenije v EU je pomembna predvsem zaradi priprave carinskih 
organov in gospodarstva na nemoten prehod iz veljavnega 
carinskega sistema v nov (npr. izdaja kodeksa šifer zaradi priprave 
računalniških programov ipd.). Takšno ureditev je v svojem zakonu 
imela tudi Avstrija leta 1994, kar pomeni, da je zakon začel veljati 
istočasno s pristopno pogodbo (1. januarja 1995), razen nekaterih 
členov, ki so bili uveljavljeni kasneje. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU CARINSKIH PREDPISOV 
EVROPSKE SKUPNOSTI (EVA 2001-1611- 0008) 

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

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

-70., 71. in 94. člen 

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

- v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

- jih ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

- Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o 
uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, 
str. 1), vključno z vsemi spremembami 

-Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi carinskega 
zakonika Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) vključno z 
vsemi spremembami 

- Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o 
skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL L 105, 24.4.1983, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami 

- Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256,7.9.1987, 
str. 1) vključno z vsemi spremembami 

- Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o 
ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga 
v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega 
postopka (UL L 341, 30.12.1994, str. 8), vključno z vsemi 
spremembami 

- Uredba Komisije (ES) št. 1367/95 z dne 16. junija 1995 o določbah 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 o ukrepih za prepoved 

sprostitve v prost pretok, izvoz, ponovni izvoz ali za uvedbo 
odložilnih postopkov glede ponarejenega in piratskega blaga (UL 
L 133, 17.6.1995, str. 2), z vsemi spremembami. 

usklajeno 

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

predlog zakona upošteva tudi mednarodne pogodbe s 
področja carinskega sistema, ki jih je sklenila ES, ne glede na 
to ali je RS k tem mednarodnim pogodbam že pristopila 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

-jih ni 

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

/ 

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

- da 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

- predlog zakona je bil v eni od faz priprave preveden v angleški 
jezik 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza,,.) 

Pri pripravi predloga akta so sodelovali avstrijski strokovnjaki v 
okviru Phare programa. 

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

- 332-90 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodja pravne službe: predstojnika organa: 

Andreja Kert dr. Dušan Mramor 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA MINISTER 

poročevalec, št. 107 98 7. december2003 



PRILOGA 

Pravni red Evropske skupnosti, ki je podlaga za predlog zakona o izvajanju carinskih predpisov 
Evropske skupnosti (naveden v 1. členu predloga zakona) 

31992R2913 
Uredba Sveta 
(EGS) št. 2913/92 z 
dne 12. oktobra 
1992 o uvedbi 
carinskega 
zakonika Skupnosti 
(ULL302, 
19.10.1992) 

31993R2454 
Uredba Komisije 
(EGS) št. 2454/93 z 
dne 2. julija 1993 o 
določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 
2913/92 o uvedbi 
carinskega zakonika 
Skupnosti (UL L 253, 
11.10.1993) 

• 

31983R0918 
Uredba Sveta (EGS) 
št. 918/83 z dne 28. 
marca 1983 o 
skupnostnem 
sistemu carinskih 
oprostitev (UL L 
105,24.4.1983) 

31994R3295 
Uredba Sveta (ES) 
št. 3295/94 z dne 
22. decembra 
1994 o ukrepih za 
prepoved 
sprostitve 
ponarejenega in 
piratskega blaga v 
prosti promet, 
izvoz, ponoven 
izvoz ali za 
uvedbo odložnega 
postopka (UL L 
341,30.12.1994) 

31995R1367 
Uredba Komisije 
(ES) št. 1367/95 z 
dne 16. junija 
1995 o določbah 
za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) 
št. 3295/94 o 
ukrepih za 
prepoved 
sprostitve v prost 
pretok, izvoz, 
ponovni izvoz ali 
za uvedbo 
odložilnih 
postopkov glede 
ponarejenega in 
piratskega blaga 
(UL L 133, 
17.6.1995) 

SPREMEMBE POSAMEZNEGA PREDPIS: 
397R0082 
399R0800 
399R0955 
300R2700 
501XC0718(03) 
501XC0718(03) 
103TN02/19/A1 

393R3665 
394R1500 
394R2193 
394R3107 
394R3254 
395R1762 
395R2125 
396R0482 
396R1676 
396R2153 
397R0012 
397R0089 
397R1427 
397R1713 
397R1714 
397R1715 
397R2260 
398R0075 
398R1677 
399R0046 
399R0502 
399R0800 
399R1537 
399R1538 
399R1539 
399R1662 
300R1602 
300R1613 

383R2288 
185IN01/01 
385R3822 

387R3691 
388R1315 
388R4235 
391R3357 
194NN01/13/A2 
394R0355 
300R1671 
103T/PRO/03 

399R0241 
303R0806 
303R1383 

399R2549 
103TN02/19/B1 
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300R1614 
300R1615 
300R2787 
301R0993 
302R0444 
103TN02/19/A1 
303R0881 
303R1335 

OPOMBE: 
1) Predpisi pravnega reda Evropske Skupnosti so objavljeni v Direktoriju pravnega reda 

Evropske Skupnosti, ki je dosegljiv na spletni strani: 
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.html na ta način, da se v iskalni meni vpiše šifra 
predpisa (tki. celex številka). Pri tem je treba vpisati to šifro tako, da se izpiše leto predpisa s 
4-mestno številko - na primer za zadnjo spremembo Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, ki 
je tukaj navedena kot »303R1335« je treba vpisati »32003R1335« 

2) Slovenska različica pravnega reda Evropske Skupnosti, ki je do sedaj pripravljena v okviru 
projekta prevajanja pravnega reda Evropske Skupnosti, je dostopna na spletnem naslovu 
elektronske baze CCVista; http://ccvista.taiex.be/. Vendar je treba upoštevati dejstvo, da še ni 
pripravljena slovenska različica vsega pravnega reda Evropske Skupnosti, in da se število 
pravnih aktov Evropske Skupnosti v slovenskem jeziku dnevno spreminja (v skladu s 
Analiziranimi pravnimi akti v Bruslju). V tej elektronski bazi ima vsak pravni akt Evropske 
Skupnosti pred svojo celex številko eno od določenih oznak, ki predstavlja doseženo fazo v 
postopku priprave veljavnega pravnega reda Skupnosti v nacionalnih jezikih držav 
pristopnic.. Oznaka F, pomeni končno različico pravnega akta ES (edino uporabno različico 
pravnega akta ES), različico, ki bo objavljena v slovenskem jeziku v posebni izdaji Uradnega 
lista EU, ki bo izšel v devetih jezikih držav pristopnic (še pred 1. majem 2004). Ostale oznake 
pomenijo neuradne (delovne) različice. Oznake, ki se še pojavljajo pred celex številko 
pravnega akta ES in kažejo na neprimernost uporabe pravnega akta, pred katerim se nahajajo 
so, poleg F = Finalised še: N = Not revised, R = Revised, U = Under finalisation, ter + = 
Priority me as ure. • 

3) V tej razpredelnici ni navedena Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni 
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987) in njene spremembe, 
ker se zaradi potreb tekočih ciljev zunanjetrgovinske politike ES sproti spreminjajo določbe 
o uvrstitvi blaga v določeno tarifno številko nomenklature in se to nanaša vedno samo na 
točno določene specifične izdelke, in ker je teh sprememb zelo veliko, jih ni primerno navajati 
tukaj. 

4) Do navedenih predpisov Skupnosti pridemo tudi preko naslova http://cvi- 
d.cvi.sigov.si:801 l/pravo/ in sicer v angleški inačici, kot tudi slovenski, če je prevod 
"finaliziran". 
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Predlog 

ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 

195. ČLENA ORLIGACIJSKEGA ZAKONIKA 

(URAONI LIST RS, ŠT 83/01H0R0Z195) 

■ EPA 1071 ■ II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Jožef Kavtičnik, poslanec DZ 

Ljubljana. 24.10.2003 

Na podlagi 149. člena Poslovnika Državnega zbora vlaga 
podpisani poslanec 

AVTENTIČNO RAZLAGO 

195. ČLENA OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA (Uradni list 
RS, Št. 83/01) 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Jožef Kavtičnik, l.r. 
poslanec Državnega zbora 
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I. NASLOV ZAKONA 

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01) 

II. NAVEDBA ČLENA, ZA KATEREGA SE PREDLAGA AVTENTIČNA RAZLAGA 

Besedilo 195. člena Obligacijskega zakonika se glasi: 

"Ni mogoče zahtevati nazaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi 
telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu 
prejemniku." 

III. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO 

V vsakdanjem življenju ljudi se vedno pogosteje pojavljajo primen, kot npr 

• delavec se je poškodoval pri delu v tovarni, pri čemer je bil huje telesno 
poškodovan in je na osnovi te poškodbe postal invalid I. kategorije po ZPIZ. 
Prvo in drugo stopno sodišče sta razsodili, da sta prvotožena stranka kot tudi 
drugotožena stranka, dolžni plačati tožniku nerazdelno odškodnino za telesne 
poškodbe in sodne stroške. Na podlagi pravnomočne sodbe je tožnik zahteval 
izvršitev plačila. Zoper prvo toženo stranko ni bil uspešen zaradi prezadolženosti 
in stečaja, drugo tožena pa je odškodnino skupaj z zamudnimi obrestmi plačala. 
Drugotožena je v predmetni pravdi vložila revizijo in je Vrhovno sodišče po štirih 
letih od vložitve revizije razsodilo, da se tožbeni zahtevek zoper drugo toženo 
stranko zavrne. Posledica tega je, da drugotožena stranka zahteva vrnitev 
celotno plačane odškodnine za telesne poškodbe. Vrhovno sodišče je odločilo kot 
samo navaja, glede na sodno prakso v zadnjem obdobju in je tako tožnik postal 
žrtev predolgotrajnega postopka in menjave sodne prakse med tem. Tožnik je 
spričo popolne dela nezmožnosti in nizke pokojnine zapadel v težko socialno in 
materialno stanje. Na zahtevek po vrnitvi odškodnine s strani drugo tožene 
stranke je skušal uveljaviti določilo 216. člena ZOR, ki ga v celoti povzema tudi 
Obligacijski zakonik v 195. členu. Gre za izjemno določilo, kdaj poštenemu 
prejemniku ni treba vrniti neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine za telesne 
poškodbe in zakonodajalec je sprejel to določilo ravno zato, da se ne bi dogodili 
takšni travmatični dogodki kot v tem primeru. 

In ravno zato, ker sodna praksa v zadnjem času (sodba VS z dne 05.09.2002) deluje 
v nasprotju s teorijo in prakso prejšnjih let, je za varstvo in utemeljitev 1. ter 2. člena 
Ustave RS1 nujno potrebna avtentična razlaga 216. člena ZOR oziroma 195. člena 
OZ, saj je glede navedene problematike sodna praksa zavzela naslednje stališče: 

" Zavarovalnica, ki je na podlagi pravnomočne sodbe, proti kateri je vložila 
revizijo, plačala odškodnino zaradi telesnih poškodb in prizadetega zdravja, 
lahko od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zahtevka v revizijskem 

1 1. člen Ustave RS: Slovenija je demokratična država. 
2. člen Ustave RS: Slovenija je pravna in socialna država. 
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postopku zavrnjen, utemeljeno zahteva vrnitev preveč plačanega zneska." 
(četrti odstavek 210. člena ZOR) 

Zgoraj navedeno pravno mnenje dejansko izničuje določbo 216. člena ZOR oziroma 
195. člena OZ, kar pa je v nasprotju s stališčem teorije - komentar k 216. členu ZOR, 
ki smiselno pravi naslednje: 

"Namen določbe je, da stranka, ki je za svoje poškodbe prejela povračilo, le~ 
tega ne rabi vrniti, če ga je že porabila in ji ni nič ostalo, saj ji je povračilo 
namenjeno za tolažbo njene osebne škode, pa tudi pretežko bi bilo zanjo. 

Vendar pa je takšno stališče utemeljeno samo takrat, ko stranka izve, da je 
prejela povračilo brez pravne podlage, tega povračila pa več nima, ker ga je 
porabila. 
Če pa je znesek še na razpolago ali so na razpolago nadomestne koristi, pa bi 
jih po načelih morala vrniti." 

IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE 

Na podlagi 152.člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 
2003 sprejel 

AVTENTIČNO RAZLAGO 

195. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.83/01) 

Besedilo 195. člena Obligacijskega zakonika se glasi: 

"Ni mogoče zahtevati nazaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi 
telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu 
prejemniku:" 

pomeni, 

da je potrebno napisano tolmačiti kot dejstvo, ko po samem zakonu ni vrnitvenega 
zahtevka, ker je bil namen pravnega razmerja, ki so ga stranke vzpostavile že 
dosežen in bi bil vmitveni zahtevek v nasprotju z načeli morale. Predpostavka, ki 
mora biti ob tem izpolnjena pa je, da je prejemnik plačane odškodnine zaradi telesne 
poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, pošten. Če je torej oškodovanec dobil 
odškodnino izplačano na podlagi pravnomočne sodbe, je bil prav gotovo pošten, tudi 
v primeru, ko je na podlagi izrednega pravnega sredstva sodišče takšno sodbo 
razveljavilo. Cilj, ki ga zasleduje navedena določba je, da bi bilo za stranko, ki je za 
svoje pretrpljene telesne poškodbe prejela povračilo - odškodnino, vračilo pretežko, 
če jo je v dobri veri porabila za nadomestitev osebne škode. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje:  I 

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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