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pRedlogi zakonov 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 3 
Parlament (ZVPEP-A) - skrajšani postopek - EPA 1095 - III 

' predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A) 9 
" skrajšani postopek - EPA 1096 - III 

' Predlog zakona o društvih (ZDru-1) - prva obravnava - EPA 1087 - III 23 

" Predlog zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO) 57 
-EPA 1097-III 

p0RoČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in 79 
Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (BHSPV) - EPA 437 - III 

Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino 83 
dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, 
'talijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko 
rePubliko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske 
državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, 
P6Publiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško 
rePubliko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, 
^ePublike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski 
Un'ji s Sklepno listino (MPPEU) - EPA 1069 - III 



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 



Predi og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOLITVAH POSLANCEV IZ 

Republike Slovenije v evropski 

parlament izvpep-a) 

' skrajšani postopek - EPA 1095 - III 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

fyA:. 2003-1711-0137 
otevilka: 013-08/2002-2 
4ubljana, 24.12.2003 

V'ada Republike Slovenije je na 54. redni seji dne 24.12.2003 
do|očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV IZ 
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT, 

kj 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 

n 
zavne9a zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

postopku. 

R0 Pu b I i k e Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament obravnava po skrajšanem postopku, 
saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona 
oziroma za manj zahtevno uskladitev s pogodbo o pristopu 
Slovenije k Evropski uniji. 

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 pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA 
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O VOLITVAH 

s POSLANCEV IZ REPUBLIKE 
l°VENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

(ZVPEP- EVA 2003-1711-0137) 

'•UVOD 

^ Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Partame t
VOlitvafl Poslancev iz Republike Slovenije v Evropski n le Državni zbor sprejel na seji 25. oktobra 2002 (Uradni 

list RS, št. 96/2002 z dne 14.11.2002). V času priprave in 
sprejemanja še niso bili dokončno znani pogoji sodelovanja 
poslancev iz Republike v Slovenije v Evropskem parlamentu v 
obdobju od nastopa polnopravnega članstva v Evropski uniji do 
rednih volitev v Evropski parlament. 

V skladu s pristopno pogodbo med državami članicami Evropske 
unije in državami pristopnicami, ki je bila podpisana 16. aprila 
2003, bo Slovenija predvidoma 1. maja 2004 postala polnopravna 
članica Evropske unije in bo s tem imela pravico voliti svoje 
poslance v Evropski parlament. Naslednje volitve v Evropski 
parlament se bodo v 25 državah članicah v skladu z njihovo 
nacionalno zakonodajo odvijale od 10. do 13. junija 2004. Po Zakonu 
o volitvah v državni zbor, ki se bo pri volitvah v Evropski parlament 
smiselno uporabljal glede vprašanj, ki z zakonom o volitvah 
poslancev v Evropski parlament niso urejena, je v Sloveniji kot 
dan, ko se opravljajo volitve, določena nedelja, kar pomeni, da 
bodo v Sloveniji volitve v Evropski parlament potekale 13. junija 
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2004. Število poslancev, ki naj bi jih imela posamezna država 
članica (sedanja in bodoča) v Evropskem parlamentu je določeno 
v Pogodbi iz Niče. Po tej pogodbi, kar je potrjeno tudi v pristopni 
pogodbi, bo Sloveniji v Evropskem parlamentu pripadlo sedem 
poslanskih mest. 

Na neposrednih in splošnih volitvah izvoljeni poslanci bodo svojo 
funkcijo v Evropskem parlamentu nastopili z dnem začetka 
mandatne dobe novoizvoljenega Evropskega parlamenta, kar bo 
predvidoma v začetku meseca julija 2004. Slovenija pa bo pravico 
do svojih poslancev pridobila že z dnem polnopravnega članstva 
v Evropski uniji, torej 1. maja 2004. Razlog za sprejem predlaganega 
zakona je zato zlasti ta, da se uredi udeležba in sodelovanje 
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu v vmesnem obdobju 
od dne pristopa Slovenije k Evropski uniji do prve (konstitutivne) 
seje novoizvoljenega Evropskega parlamenta, ko se prične 
njegov mandat za mandatno obdobje 2004-2009. V času priprave 
in sprejemanja zakona datum vstopa Slovenije v Evropsko unijo 
in pogoji sodelovanja poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropskem parlamentu v obdobju pred rednimi volitvami še niso 
bili znani, zato je predlagatelj že tedaj napovedal možnost 
sprememb in dopolnitev zakona pred vstopom v Evropsko unijo. 

Takšno ravnanje nalaga Republiki Sloveniji tudi Akt o pogojih 
pristopa držav pristopnic in o prilagoditvah pogodb, na katerih 
temelji Evropska unija. Gre za akt, ki je priložen pristopni pogodbi 
in katerega določbe so po 1. členu pristopne pogodbe sestavni 
del te pogodbe. V 25. členu akt o pogojih pristopa v drugem 
odstavku določa, da »predstavnike narodov novih držav članic v 
Evropskem parlamentu za obdobje od dne pristopa do začetka 
mandatne dobe Evropskega parlamenta 2004-2009 imenujejo 
parlamenti teh držav izmed svojih članov v skladu s postopkom, 
ki ga določi vsaka od teh držav.« 

Tesno povezana s tem so tudi nekatera druga vprašanja, ki jih 
ureja predlagani zakon. Gre zlasti za nezdružljivost funkcije, saj 
splošno pravilo, da je funkcija poslanca v Evropskem parlamentu 
nezdružljiva s funkcijo poslanca v nacionalnem parlamentu, pri 
poslancih, ki jih imenuje Državni zbor izmed svojih članov, ne 
more veljati. Glede na kratko časovno obdobje, ko se prekrivata 
mandat Državnega zbora sedanjega sklica in Evropskega 
parlamenta novega sklica, je racionalno izključiti pravilo o 
nezdružljivosti tudi za izvoljene poslance Evropskega parlamenta 
do izteka mandata Državnega zbora sedanjega sklica. 

Ker se Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament ne bo uporabljal šele z dnem, ko bo Republika 
Slovenija pridobila pravico voliti v Evropski parlament, temveč se 
bo moral že prej, in sicer od trenutka, ko bodo stekla potrebna 
volilna opravila (od razpisa volitev), je potrebno iz zakona črtati 
tudi 25. člen. 

2) Cilji in načela zakona 

Namen zakona je zlasti urediti prehodno obdobje od pristopa 
Slovenije k Evropski uniji do pričetka mandatne dobe novega 
Evropskega parlamenta. Predlagani zakon ureja vprašanja, 
povezana s predstavniki Slovenije v Evropskem parlamentu v 
vmesnem obdobju v prehodnih določbah zakona, kar je smiselno, 
saj gre za enkratno ureditev, ki bo svoj pomen izgubila takoj z 
začetkom mandata novega Evropskega parlamenta. Na ta način 
bo slovenska ureditev tudi skladna z zahtevami, ki jih za vse 
države pristopnice določa pristopna pogodba. Na pravni ravni bo 
to tudi omogočilo Sloveniji, da čimprej začne sodelovati v delu in . 
odločanju Evropskega parlamenta. 

Pristopna pogodba od držav pristopnic v vmesnem obdobju do 
konstituiranja novega Evropskega parlamenta zahteva 

izpolnjevanje treh pogojev: da predstavnike v tem vmesne"1 

obdobju imenujejo nacionalni parlamenti, da so ti predstavniki|Z 

vrst članov nacionalnega parlamenta, torej da parlamenti te 

predstavnike imenujejo izmed svojih članov, ter da se to stori p° 
vnaprej določenem postopku, pri čemer ta postopke uredi vsak3 

država zase kot ji ustreza. Pomembno je tudi to, da so 
predstavniki imenovani in ne voljeni, kar pomeni, da parlamentne 

more izbirati med več kandidati kot ima država sedežev 
Evropskem parlamentu, temveč se lahko postopka imenovani3 

udeleži le toliko kandidatov kolikor ima država mest v Evropske!" 
parlamentu. Za Slovenijo to pomeni, da bodo v vmesnem obdobji 
predstavniki imenovani v državnem zboru izmed poslancev, P" 
čemer za sedem mest ne more kandidirati več kot sede"1 

kandidatov. Postopek določanja kandidatov in imenovanj3 

predstavnikov v Evropski parlament pa ureja predlagani zakon- 

Kot temeljno načelo pri delitvi sedežev v Evropskem parlamentu 
predlagani zakon tudi v vmesnem obdobju določa nače 
sorazmernosti, ki je tudi sicer na volitvah v Evropskih parlame" 
splošno sprejeto načelo. Tudi v tem vmesnem obdobju bodo tor 
predstavniki iz Slovenije v Evropskem parlamentu zastopani gle" 
na moč posamezne poslanske skupine v državnem zboru, ki P 
je odraz uspeha posamezne liste kandidatov na zadnjih volitva 
v Državni zbor. 

V vmesnem obdobju od pristopa Slovenije k Evropski uniji do 

začetka mandatne dobe novega Evropskega parlamenta b° 
predstavnike Slovenije imenoval Državni zbor. Logična posledic® 
takšnega imenovanja začasnih poslancev pa je, da zanje n 
more veljati splošno načelo o nezdružljivosti funkcij v nacionalne 
in Evropskem parlamentu. To situacijo predlagani zakon izrecn 
ureja na način, da je za poslance, ki jih imenuje Državni zt>0' 
zapoved nezdružljivosti funkcije izključena. Prav tako Pa ' 
izključena nezdružljivost tudi za poslance Državnega z^° 
sedanjega sklica, ki bodo izvoljeni za poslance Evropske« 
parlamenta (vendar le do izteka mandata Državnega zbo^. 
sedanjega sklica). Če nezdružljivosti za to kratko obdobje ne 
izključili, bi nastal neracionalen položaj, ko bi bilo treba za ze 
kratko časovno obdobje izpeljati postopek dodeli' 
nadomestnega mandata. 

Predlagani zakon dopolnjuje tudi ureditev financiranja vol''nJ 
kampanje. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije 
Evropski parlament v 8. členu določa, da se glede volilne kamp3"^ 
pri volitvah v Evropski parlament uporabljajo določbe Zakone 

jo z3 

delU' 
volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94in 17/97), ki veljaj® 
volilno kampanjo za volitve v državni zbor. Ta zakon pa se v 
ki ga sam ne ureja, v 17. členu sklicuje na zakon, ki urel3 

financiranje političnih strank, to je Zakon o političnih strank3 

(Uradni list RS, št. 62/94, 70/2000 in 51/2002). Slednji v 21. č|efl
fl 

ureja financiranje političnih strank in med drugim določa, da I 
prepovedano pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tuiih 

zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženj 
stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno drug 
pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev za stranko iz tuj"1 _ 

iranl6 

idite* 
tuji11 

Po zakonu o volilni kampanji je torej prepovedano financu 
kampanje iz tujine. Temeljni razlog, ki govori za takšno ure' 
na državnih volitvah je, da je potrebno preprečiti vmešavanje 
subjektov v notranje volitve in politično življenje sploh. Ta raz1 » 
pa seveda ne more veljati na evropskih volitvah, ki se odvijajo 
širšem političnem prostoru Evropske unije. Zato predlagani zak 
določa, da lahko organizator volilne kampanje ne glede na doloc 
zakona o volilni kampanji pridobiva sredstva tudi iz tujine. 
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Odlagani zakon dopolnjuje tudi ureditev položaja poslancev 
Vr°pskega parlamenta. Amsterdamska pogodba predvideva 
Prejem akta o položaju poslancev Evropskega parlamenta. Če 
'roma ko bo ta akt sprejet, se bo uporabljal za poslance 

d 
roPskega parlamenta iz vseh držav članic. Zato je treba določiti, 
se slovensko notranje pravo glede teh vprašanj uporablja 

subsidiarno. 

^ Ocena finančnih sredstev za državni proračun in 
druga javna sredstva ter druge posledice zakona 

Odlagani zakon ne prinaša dodatnih obremenitev za državni 
Pr°račun. 

Primerjalni pregled 

Poo VS6h drzavah pristopnicah v skladu z določbami pristopnih 9odb velja enak režim predstavništva v Evropskem parlamentu 
rednih volitev junija 2004. 

Dar?'eCle ,inancirania volilne kampanje za volitve v Evropski arnent pa so ureditve sledeče: 

voh ^vedskem ne obstaja zakonodaja, ki bi urejala finančni vidik 
,in 

ev; Stranke v parlamentu so se dogovorile, da ni ovir glede nciranja iz tujine, pri čemer tudi ni omejitev. 

fin>a<J°')en 'e poiožai na Danskem. Ker ni pravnih omejitev glede nciranja volilne kampanje, je možno tudi financiranje iz tujine. 

venrt ':'ns'<em se lahko volilna kampanja financira tudi iz tujine, 
Pravar 116 'Z sredstev ,ui'h držav in drugih subjektov javnega 

ka!^' Za šPanii° velja, da omejitev glede financiranja volilne Panje iz tujine ni. 
* V 
fjna nasprotiu 2 naštetimi državami V Grčiji velja prepoved 
par1a^

rar|ia volilne kampanje iz tujine tudi za volitve v Evropski 

"■BESEDILO členov 

1. člen 

pa^
konu 0 volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

tretii 6nt <Uradni list RS, št. 96/2002) se v 8. členu doda nov e,l' odstavek, ki se glasi: 

0r9an'eC'e na dolo^'3e 17- č'ena Zakona o volilni kampanji lahko kgff, l2a,or volilne kampanje pridobiva sredstva za volilno 
in pra'0 iz Prispevkov državljanov držav članic Evropske unije 
način ose'3 zasebnega prava iz teh držav pod pogoji in na ■ ki velja za domače pravne in fizične osebe.« 

2. člen 

ods,avku 9- ^ena se za besedilom "po prenehanju man- 
unije. oda besedilo: "uporabljajo določbe predpisov Evropske 

' *a vPrašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, pa". 

3. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 15. člena se črta pika in doda 
besedilo: "in pri tem izhajajo iz načela sorazmernega zastopanja 
obeh spolov." 

4. člen 

V 16. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: "ob upoštevanju načela sorazmernega zastopanja obeh 
spolov". 

5. člen 

(1) Za 24. členom se naslov šestega poglavja spremeni tako, da 
se glasi: 

»VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA« 

(2) Za naslovom VI. Poglavja se dodajo novi 24,a, 24. b, 24. c, 24. 
č, 24. d in 24. e člen, ki se glasijo: 

24. a člen 

»V obdobju od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji 
do pričetka mandata Evropskega parlamenta za mandatno 
obdobje 2004 - 2009 opravlja funkcijo poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropskem parlamentu sedem poslancev Državnega 
zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor), ki jih 
imenuje Državni zbor. 

Državni zbor imenuje sedem poslancev iz prejšnjega odstavka 
na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja (v nadaljnjem 
besedilu: komisija). 

24. b člen 

Komisija oblikuje predlog enotne liste kandidatov na podlagi 
predlogov poslanskih skupin. Poslanska skupina predlaga toliko 
kandidatov izmed svojih članov, kolikor poslancev iz prejšnjega 
člena ji pripada sorazmerno glede na število poslancev, izvoljenih 
v Državni zbor na podlagi splošne volilne pravice iz istoimenskih 
list na zadnjih splošnih volitvah v Državni zbor. 

24. c člen 

Državni zbor imenuje poslance z javnim glasovanjem o predlagani 
listi kandidatov kot celoti. 

Kandidati na listi so imenovani, če za listo glasuje večina vseh 
poslancev. 

Za izvedbo postopkov glasovanja in ugotavljanja izida glasovanje 
se uporablja Poslovnik Državnega zbora. 

24. č člen 

če preneha mandat poslancu Državnega zbora, kije bil imenovan 
za poslanca v Evropski parlament, razen če se je iztekla mandatna 
doba Državnega zbora, se namesto njega imenuje nov poslanec 
v Evropski parlament. Imenovanje se opravi na osnovi predloga, 
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ki ga komisiji posreduje poslanska skupina, katere član je bil 
poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

24. d člen 

Določbe 2. člena tega zakona glede nezdružljivosti funkcije 
poslanca v Evropskem parlamentu s funkcijo poslanca v 
Državnem zboru se ne uporabljajo za poslance v Evropskem 
parlamentu, ki jih imenuje Državni zbor. 

24. e člen 

Določbe 9. člena tega zakona, ki se nanašajo na pravice poslancev 
po prenehanju mandata, se za poslance v Evropskem parlamentu, 
ki jih je imenoval Državni zbor, uporabljajo od prenehanja njihovega 
mandata poslanca v Evropskem parlamentu, če ta mandat 
preneha kasneje kot preneha mandat poslanca Državnega 
zbora.« 

6. člen 

Določbe 2. člena tega zakona glede nezdružljivosti funkcije 
poslanca v Evropskem parlamentu s funkcijo poslanca v 

Državnem zboru se ne uporabljajo za poslance Državnega zbora, 
ki opravljajo to funkcijo na podlagi izida volitev v Državni zbor, k' 
so bile leta 2000. 

7. člen 

25. člen se črta. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Glede na to, da postaja Evropska unija enoten politični prostor, 
temeljni izraz tega pa so tudi volitve v evropski parlament, je 
dopuščeno, da lahko organizator volilne kampanje pridobiva 
sredstva za volilno kampanjo tudi iz tujine (iz držav članic 
Evropske unije), pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne 
in fizične osebe. Dopustna višina sredstev za volilno kampanjo 
za volitve v evropski parlament pa ostaja nespremenjena, tako 
kot je določena z Zakonom o volilni kampanji. Izjema se nanaša le 
na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava, ni pa 
dovoljeno financiranje s strani tuje države ali druge osebe javnega 
prava. 

K 2. členu 

Če oziroma ko bo v okviru Evropskega parlamenta sprejet akta 
o položaju poslancev Evropskega parlamenta, se bo uporabljal 
za poslance Evropskega parlamenta iz vseh držav članic. Zato 
se bo slovensko notranje pravo glede teh vprašanj uporabljalo 
subsidiarno. 

K 3. in 4. členu: 

V Evropskih državah je prisoten trend uveljavljanja načela enakih 
možnosti oz. rešitve, ki zagotavljajo večjo udeležbo žensk. S 
tema določbama sledimo tem trendom. 

K 5. členu: 

Predlagana sprememba naslova šestega poglavja je potrebna, 
ker se dopolnjuje poglavje z več novimi členi in je zato potrebna 
jezikovno pravilna oblika naslova. 
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Za naslovom se doda šest novih členov, ki urejajo prehodn ^ 
obdobje od dne polnopravnega članstva Republike Slovemj0 

Evropski uniji do nastopa mandata poslancev v Evrops^0 

parlamentu, ki bodo izvoljeni na splošnih volitvah. 

S 24. a členom so v prvem odstavku povzete določbe 11 

pridružitvene pogodbe, da v času do nastopa mandata poslanc 
Evropskega parlamenta, izvoljenih na splošnih volitvah, °PraVL 
to funkcijo sedem poslancev Državnega zbora Repub'1 

Slovenije, ki jih iz svojih vrst imenuje sam Državni zbor. Drza 
zbor imenuje sedem poslancev na predlog komisije, pristojne 
volitve in imenovanja. 

S 24. b členom je določeno, da komisija iz prejšnjega fl0"* 
oblikuje predlog enotne liste kandidatov na podlagi predlo9 
poslanskih skupin. Število možnih predlogov posamezn 
poslanskih skupin se določi skladno z načelom sorazmerno 
(proporcionalnosti) in sicer glede na število poslancev, ki s° 
izvoljeni iz istoimenskih list na zadnjih volitvah pred imenovanj0 

Z 24. c. členom je urejen način imenovanja in sicer se imeno^nfi 
opravi z javnim glasovanjem o predlagani listi kandidatov v 00 ^ 
Za listo mora glasovati večina vseh poslancev (najman/ 
poslancev). Postopki se izvedejo v skladu z določbami PosWnl 

Državnega zbora. 

Z 24. č členom je urejen postopek nadomestnega imenovanji Jj 
primeru, če bi prišlo do prenehanja mandata poslanc& 
Evropskem parlamentu v prehodnem obdobju iz razloga naS a) 
nezdružljive funkcije ali prenehanja mandata poslanca Državn69 
zbora, razen v primeru, če bi iz razlogov predčasnih volH6v. j 
konstituiranja novega državnega zbora v tem času pren0 

mandat vsem poslancem. Mandat poslancev v Evrops* 
parlamentu, ki jih za prehodno obdobje imenuje Državni 
traja do nastopa mandata poslancev, ki so izvoljeni na spl°s 

21. januar 200* 
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volitvah, tudi v primeru, če jim iz razloga izteka mandatne dobe 
davnega zbora preneha mandat poslanca v Državnem zboru. 

s *4. d členom je določeno, da se za poslance Evropskega 
Parlamenta, ki jih za prehodno obdobje imenuje Državni zbor, ne 
^Porabljajo določbe drugega člena zakona po katerem je funkcija 
Poslanca v Evropskem parlamentu nezdružljiva s funkcijo 
p°slanca v Državnem zboru. 

24- e členom je določeno, da se kot začetek roka za 
Uveljavljanje pravic poslancev po prenehanju mandata za poslance 
v Evropskem parlamentu uporablja iztek njihovega mandata 
Poslanca v Evropskem parlamentu, če ta mandat preneha kasneje 

01 Preneha mandat poslanca Državnega zbora. Določba je 
Posebna iz razloga, ker v pravnem sistemu Republike Slovenije 
bsteja tudi možnost predčasnih volitev. 

K 6. členu: 

Glede na kratek čas, ki bo preostal od konstituiranja Evropskega 
parlamenta novega sklica do konstituiranja Državnega zbora 
novega sklica je racionalno za ta čas izključiti nezdružljivost funkcij 
poslancev v obeh predstavniških telesih, ker bi sicer lahko prišlo 
do potrebe po nadomestnih mandatih za izjemno kratko obdobje 
(najverjetneje za eno do dve seji Državnega zbora). 

K 7. členu: 

S črtanjem besedila 25. člena, s katerim je določeno, da se zakon 
uporablja ko Republika Slovenija pridobi pravico voliti poslance v 
Evropski parlament, se vzpostavljajo pravni pogoji, da bodo prve 
volitve poslancev, ki so predvidene za junij 2004, pravočasno 
razpisane in da bodo volilna opravila, ki bodo opravljena pred 1. 
majem 2004, zakonita. 

'v- BESEDILO členov, ki se 

Spreminjajo 

8. člen 

®'ede volilne kampanje pri volitvah v Evropski parlament se 

Iki D0'no uporabljajo določbe Zakona o volilni kampanji (Uradni 
m pi 62/94 in 17/97), ki veljajo za volilno kampanjo za volitve Dr*avni zbor. 

®'ede volilne kampanje pri volitvah v Evropski parlament se ne 
Porabljata določbi četrtega in petega odstavka 2. člena Zakona 

0v°l"ni kampanji. 

9. člen 

đa^S P°'°*aia poslanca, glede pridobitve in prenehanja man- 
j ® Poslanca, glede nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi 

Kcijami, glede poslanske imunitete ter glede materialnih in drugih 
9ojev za delo poslanca ter glede pravice poslanca po prenehanju 
aidata se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih in °čbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance državnega zbora. 

Glede omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na funkcijo 
poslanca, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

15. člen 

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenim z 
njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem. 

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi 
najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. 

Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, 
če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora 
ali najmanj tisoč petsto volivcev. 

16. člen 

Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s podpisi 
najmanj tri tisoč volivcev. 

25. člen 

Ta zakon se začne uporabljati, ko Republika Slovenija pridobi 
pravico voliti poslance v Evropski parlament. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH 

POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

- SKRAJŠANI POSTOPEK 

EVA -2003-1711-0137 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o volitvah 
poslancev Iz Republike Slovenije v Evropski parlament EVA 
- 2003-1711- 0137 

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva Sveta EU 93/109/EC z dne 6. decembra 1993 o podrobnih 
pogojih za izvajanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za državljane unije, ki prebivajo v 
državi članici, niso pa njeni državljani (v celoti usklajeno). 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 

slovenščino? DA 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAlE*' 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza-) 
Strokovnjaki Univerze v Ljubljani. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravneg3 

reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 
/ 

dr. Grega VIRANT dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTEP 
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SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o kmetijsko gozdarski 

ZBORNICI SLOVENIJE (ZKGZ-A) 

' Skrajšani postopek - EPA 1096 - III 

Vl-ADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

?VA: 2003-2311-0229 
pevilka: 029-09/2001-3 
Llubljana, 08.01.2004 

^'ada Republike Slovenije je na 56. redni seji dne 8.1.2004 
°'°čila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE, 

Jjj 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
^vnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

^'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
ePublike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
Polnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
ravnava po skrajšanem postopku, saj vsebuje nujne 

^0mernbe in dopolnitve v zvezi z odločbama Ustavnega 
^oaišča opr.št. U-l-79/00-18 in U-l-283/99-28 ter manj zahtevne 

Sod9,Tlem':,e 2al<ona-V odločbi opr.št. U-l-79/00 je Ustavno đ|šče razveljavilo prvi odstavek 13. člena, prvi odstavek 29. 

člena in prvi odstavek 35. člena ZKGZ z učinkom eno leto po 
objavi odločbe v Uradnem listu RS - to je z dnem 29.3.2004. V 
odločbi opr.št. U-l-283/99 je Ustavno sodišče ugotovilo 
neskladnost ZKGZ z Ustavo, ker ne določa meril za določitev 
višine zborničnega prispevka. Ugotovljeno neskladnost je 
potrebno odpraviti najpozneje do 31.12.2003. 

Skrajšani postopek je nujen zaradi volitev v svet zbornice, ki 
bodo aprila 2004, volilna dejanja pa se pričnejo že pred tem, 
zato je potrebno in nujno pred začetnimi volilnimi dejanji sprejeti 
in uskladiti ZKGZ z ustavno odločbo. 

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 pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
Franc Potočnik, državni sekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

p*edlog zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI 

SLOVENIJE 

'■UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

0cena stanja 
*akon Q j, 
2Kq2 | ^rnetijsko gozdarski zbornici Slovenije, v nadaljevanju: 
listu nlf ^r*avr|i zbor sprejel 20.05.1999 in ga objavil v Uradnem 

§t. 41/99. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) je bila prvič ustanovljena že v letu 1937 na podlagi 
državne uredbe o kmetijsko gozdarski zbornici, vendar je le-ta 
veljala le do leta 1941. Po koncu druge svetovne vojne je bila leta 
1952 kmetijsko gozdarska zbornica znova ustanovljena za 
zastopanje takratnega družbenega kmetijstva, vendar je bila leta 
1960 ukinjena. Vse do sprejema zakona leta 1999 je tako interese 
kmetijstva zastopala gospodarska zbornica Slovenije in kmetje 
so bili člani gospodarske zbornice preko zadružnih organizacij v 
katere so se združevali. 

Z ukinitvijo družbeno lastninskih odnosov in s tem družbenega 
kmetijstva se je začela po letu 1990 krepiti želja po organiziranju 
kmetijstva v kmetijsko gozdarski zbornici in po instituciji, ki bo 
zagotavljala transparentnost interesov kmetijstva in ki bo 
reprezentativni organ za zastopanje interesov kmetijstva. 
Pomembno vlogo pa je in bo imela zbornica zlasti po vstopu RS v 
Evropsko unijo. 

1 • tenuar2004 9 poročevalec, št. 6 



Kmetijsko gozdarska zbornica je postavila temelje za 
organiziranost fizičnih oseb in gospodarskih subjektov s področja 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

Njene osnovne naloge so zlasti predstavljanje interesov kmetov, 
kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij, strokovna pomoč 
le-tem, obravnavanje problematike kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva, sodelovanje pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo in opozarjanje na posledice 
učinkovanja le-teh, skrb za strokovno usposabljanje svojih članov 
in za promocijo, sodelovanje z zbornicami in drugimi organizacijami 
s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva in sodelovanje v 
postopkih priprave stališč Slovenije na teh področjih. Te naloge 
zbornica financira zlasti iz zborničnega prispevka. Prihodek lahko 
pridobiva zbornica tudi z izvajanjem javnih služb na področju 
kmetijstva in drugih nalog, na način in pod pogoji, ki jih določa 
zakon, z izvajanjem javnih pooblastil, če materialni zakon tako 
določa in z izvajanjem drugih dejavnosti. 

S tako zasnovanim funkcioniranjem in s tem financiranjem 
zbornice Slovenija zagotavlja univerzalno interesno zastopstvo 
za tiste fizične in pravne osebe, katerih dejavnost je povezana s 
kmetijstvom, gozdarstvom ali ribištvom. Zbornica je pomembna 
institucija demokratičnega sistema, ki zagotavlja uveljavljanje 
interesov velikemu delu slovenskega prebivalstva. Zbornica 
zagotavlja ne le organiziranost tistih, ki opravljajo kmetijsko, 
gozdarsko ali ribiško dejavnost, temveč tudi njihov vpliv na 
kmetijsko politiko, pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva 
in ribištva in s tem na njihov socialni položaj. 

1/2. Razlogi za spre|em zakona 

1. Odločba Ustavnega sodišča RS št.: U-l-79/00-18 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno 
ustavnosti z odločbo U-l-79/00-18 (Uradni list RS, št. 31/03) 
odločilo, da prvi odstavek 5. člena zakona o Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije ni v neskladju z Ustavo in razveljavilo prvi 
odstavek 13. člena, prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 35. 
člena Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki prične 
učinkovati po enem letu od objave odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
V obrazložitvi odločbe je Ustavno sodišče navedlo, da je zbornica 
ustanovljena kot enovita pravna oseba, znotraj katere so 
organizirane območne enote, ki niso pravne osebe. ZKGZ je 
določil število organizacijskih enot - območnih enot in jih 
poimenoval, ni pa določil območij, ki sestavljajo posamezno 
območno enoto. Zato po mnenju Ustavnega sodišča ni mogoče 
ugotoviti števila članov zbornice po posamezni območni enoti in, 
ker predstavljajo območne enote tudi volilne enote, ni mogoče 
ugotoviti števila volilnih upravičencev po posamezni volilni enoti. 
ZKGZ sicer določa, da se iz vsake volilne enote izvoli v svet 
zbornice enako število članov, pri tem pa ne upošteva različnega 
števila članov zbornice - volilnih upravičencev v posamezni 
območni enoti. Ker zakon ne določa, katera območja spadajo v 
posamezno območno enoto, ni mogoče ugotoviti števila članov 
zbornice po območnih enotah. In ker območne enote predstavljajo 
tudi volilne enote, ni mogoče ugotoviti števila volilnih upravičencev 
po posamezni volilni enoti. Območja volilnih enot, ki obsegajo 
območne enote, kot jih je določil statut pa so po številu članov 
oziroma volilnih upravičencev zelo različna. V najmanjši je 3.889 
v največji pa 26.392 članov zbornice - volilnih upravičencev. Načelo 
splošne in enake volilne pravice pa pomeni, da ima vsak glas 
približno enako težo oziroma, da se na približno enako število 
volilnih upravičencev (članov zbornice) voli približno enako število, 
članov sveta zbornice. Tega načela pa ZKGZ ne upošteva, ker 
izhaja iz načela, da ima vsaka volilna enota (območna enota) 
enako število članov sveta zbornice ne glede na število volilnih 
upravičencev (članov zbornice) v volilni enoti. 
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Ustavno sodišče je ugotovilo, da so zakonske določbe nejasn® 
in v takšnem medsebojnem neskladju, da jih ni mogoče odpravi'1 

s pravili interpretacije predpisov in je zato določbe prvega odstavka 
13. člena, prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 35. 
člena ZKGZ razveljavilo, ker pa bi s takojšnjo razveljavitvijo nastala 
protiustavna pravna praznina, je določilo, da začne razveljavitev 
učinkovati po poteku enega leta od objave te odločbe v Uradne"1 

listu Republike Slovenije. S tem je omogočilo zakonodajalcu, o® 
še pred novimi volitvami pripravi z Ustavo skladne določbe o 
sestavi in volitvah članov sveta zbornice. 

2. Odločba Ustavnega sodišča št.: U-l-283/99-28 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-l-283/99'2 
(Uradni list RS, št. 33/03) odločilo, 

da je Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v 

neskladju z Ustavo, ker ne določa meril za določitev višin0 

zborničnega prispevka, 
da je potrebno ugotovljeno neskladnost odpraviti najpoznei® 
do 31.12.2003, 
da prvi odstavek 8. člena, prva alinea prvega odstavka 9- 
člena ter drugi in peti odstavek 22. člena Zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, ki določajo obveznost članstva 
v zbornici in obveznost plačevanja zborničnega prispevk®' 
niso v neskladju z Ustavo, . 

- ter zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnos 
tretjega odstavka 23. člena, 43. člena in 44. člena Zakona 
kmetijsko gozdarski zbornici, ker si določbe navedenih člen" 
niso medsebojno v neskladju in tudi niso v neskladju z Ustav" 
Določba 43. člena je predstavljala osnovo za odnne'0 

zborničnega prispevka v prehodnem obdobju in ni v nesklaoJ 
s tretjim odstavkom 23. člena, ki določa, da se zbornic" 
prispevek odmeri v odstotku od katastrskega dohodka, 
mora biti enak za vse zavezance v Sloveniji. Kar ne pome111, 

da mora biti znesek zborničnega prispevka enak za vse- 

Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločbe navedlo, da obvez11® 
članstvo v zbornici oziroma drugih oblikah združevanja, ki5 

ustanovljena z zakonom za izvrševanje določenih nalog v javne 
interesu, ne posega v pravico prizadetih oseb, ki je na splosn 

zagotovljena v drugem odstavku 42. člena Ustave, da 5 

svobodno združujejo. 

Cilj ustanovitve zbornice kot javnopravnega združenja i® 
opravljanje določenih nalog v javnem interesu. Obvezno člans' 
ter plačilo zborničnega prispevka zagotavlja uresničevanje nalw 
zaradi katerih je bila zbornica ustanovljena. Navedeno izhaja 
pravnosistemske ureditve, v kateri si država zag°'° 
reprezentativno telo, ki bo sposobno zastopati različne interes ■ 
ki izhajajo iz različnih naravnih, gospodarskih In socialnih raz"1 ' 
v katerih se opravlja kmetijska, gozdarska in ribiška dejavno ' 
na katerega se država obrne za strokovno mnenje in svetovan) 
v postopkih normativnega urejanja sistema, ki se nanaša 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Predpisano obvezno članS 

v zbornici in z njim povezana obveznost plačevanja prispe^ 
zagotavljata neodvisnost in strokovno izvajanje nalog zborni". 
Za dosego ciljev zbornice je primerna obvezna včlanitev vs 
subjektov, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavno 
Edina obveznost, ki izvira iz obveznega članstva pa je P13^ 
prispevka. Pooblastilo za določitev njene višine je preneseno 
zbornico. Dajatev sama je vezana na članstvo. Ker gre za obveZ

n3 
dajatev, ima značaj javne dajatve. Tako zaradi vezanosti 
članstvo kot zaradi njene prisilnosti mora biti po višini v sorazm®' 
s tistim obsegom dejavnosti zbornice, zaradi katerega je člans 
obvezno. 

Ustavno sodišče je torej odločilo, da obveznost plačeva^ 
zborničnega prispevka ni v neskladju z Ustavo. Odločilo Pa jz 
tudi, da mora biti že iz zakona, ki dajatev uvaja, in ne S0'® 
podzakonskega predpisa, razvidna in predvidljiva višina daja 
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b°mica pri določanju višine zborničnega prispevka ne more biti 
evezana. Njena višina mora biti v sorazmerju s tistim obsegom 
javnosti zbornice, zaradi katerega je članstvo obvezno. Ker 

9re za javno dajatev, mora zakon določiti kolikšen obseg 
©Javnosti zbornice se financira z zborničnim prispevkom. Kar je 
r>membno tudi zato, ker se del njene dejavnosti financira tudi iz 
PjOfačuna. Ker ZKGZ ni opredelil meril za določitev višine 

°rničnega prispevka, temveč je le prenesel pooblastilo za 

u'sta°V0 doloći,ev na s,a,ut in na Svet zbornice, je v neskladju z 

^ Jsm primeru Ustavno sodišče ugotavlja, da gre za primer, ko 
onodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni 

redil, zat0 je na|0žiio Državnemu zboru, da mora odpraviti 
9°tovljene neskladnosti najpozneje do 31. 12. 2003. 

2 
Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S Predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 
Pravljajo neskladnosti ZKGZ z Ustavo, kot jih je ugotovilo 

Ustavno sodišče in se nanašajo na zagotavljanje splošne in enake 
volilne pravice in na merila za določitev višine zborničnega 
prispevka. 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona ohranja območne enote, 
kot obliko organiziranosti zbornice, vendar jih določi z obsegom 
območij občin in zagotavlja uresničitev načela enake volilne 
pravice za vse člane zbornice s tem, da se na enako število 
članov zbornice - volilnih upravičencev (1 -3000) voli enako število 
članov (1) sveta zbornice. S predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami zakona se zagotavlja enako zastopanost članov 
zbornice po območnih enotah v svetu zbornice. 

Tako bo npr. 9 članov zbornice izvoljenih v svet zbornice iz 
območne enote z največ člani (25.177 članov) in 2 člana zbornice 
iz območne enote z najmanj člani (3.743 članov), kar pomeni 
razmerje v zastopanosti 1:4,5. Do sedaj se je iz vsake območne 
enote zbornice, ne glede na njeno število članov, v svet zbornice 
volilo enako število članov - štiri. Iz tabele je razvidno število 
članov v posamezni območni enoti in predlagano število članov iz 
vsake območne enote, ki obsegajo območja, kot jih opredeljuje 
predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

Območna enota ŠLčlanov v OE Predlagano število fizičnih oseb 
Nova Gorica 12.803 5 
Koper 8.977 3 
Kranj 9.818 4 
Ljubljana 23.636 8 
Kočevje 3.743 2 
Postojna 6.550 3 
Novo Mesto 14.176 5 
Brežice 10.208 4 
Celje 19.297 7 
Ptuj 20.778 7 
Maribor 9.007 4 
Slovenj Gradec 9.042 4 
Murska Sobota 25.177 9 
SKUPAJ 173.212 65 

S IgL J 
tejo ureditvijo se zagotavlja, da ima vsak glas približno enako 

^ Predlogu sprememb in dopolnitev zakona je določen obseg 
,e;

nos«i zbornice, ki se financira iz zborničnega prispevka, 
a za določitev višine in stopnja zborničnega prispevka. 

2bor"?^ sprememb in dopolnitev zakona določa naloge, ki jih 
i'h 03 financira iz zborničnega prispevka in ohranja naloge, ki 
*last °rn'Ca *e izva'a na Podla9i drugih materialnih zakonov. Gre 
spre *a naloge javnih služb in javna pooblastila. Predlog 

in dopolnitev zakona dopolnjuje tudi naloge sveta 
naj« saisvet zbornice sprejema letni program dela in finančni 
Prisp 'Udi 2a nalo9e zbornice, ki se financirajo iz zborničnega 

Predlog vsebuje jasnejše rešitve glede določitve zborničnega 
prispevka A in B, uvaja pavšal in zlasti ne prepušča več določitve 
stopnje in s tem višine zborničnega prispevka svetu zbornice, 
temveč že zakon določa stopnjo zborničnega prispevka. Svetu 
zbornice pa je prepuščeno, da odloči o povišanju ali znižanju 
stopnje zborničnega prispevka za 20%, kar je odvisno od obsega 
nalog, ki jih zbornica izvaja in financira iz zborničnega prispevka. 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona v skladu z zakonom o 
davčni službi ZDS-F, povzema pristojnost Davčne Uprave 
Republike Slovenije za odmero, pobiranje ter izterjavo zborničnega 
prispevka. Dokler DURS ne prevzame nalog odmere, pobiranja 
in izterjave zborničnega prispevka, zakon omogoča, da te naloge 
opravlja zbornica sama. 

v  ( O- —■    
iar>uar2004 11 poročevalec, št. 6 



3. Primerjalni pregled ureditve kmetijskih zbornic v 
drugih državah 

1. Avstrija 

Deželni zakoni o kmetijskih zbornicah v Avstriji urejajo zbornice 
na deželni, včasih pa tudi na nižji (okrajni) ravni. Na zvezni ravni 
deluje Predsedniška konferenca kmetijskih zbornic. 
Med najstarejše avstrijske deželne zakone o kmetijski zbornici 
spada zakon o kmetijski zbornici Gradiščanske. Njegovo 
prečiščeno besedilo izhaja iz leta 1925. Vendar so določbe o 
članstvu v kmetijski zbornici spremenili z novelo iz leta 1995, ki 
se uporablja od 1. avgusta 1996. Po prvi točki prvega odstavka 
novega 2.a člena so obvezni člani kmetijske zbornice lastniki 
zemljišč v kmetijski ali gozdarski rabi, kolikor površina teh zemljišč 
dosega najmanj 5700 kvadratnih metrov. Osebe, ki opravljajo 
kmetijsko ali gozdarsko dejavnost kot glavni poklic, ne spadajo v 
krog oseb pod prvo točko 2. a. člena, ampak so navedene kot 
obvezni člani zbornice šele v naslednji, 2. točki prvega odstavka 
2. a člena. Fizične osebe plačujejo kmetijski zbornici t. i. doklado 
od enake osnove, ki velja ali bi veljala za odmero zemljiškega 
davka. Zakon o Gradiščanski deželni kmetijski zbornici iz leta 
2002 (Gesetz vom 18. April 2002 uber die Burgenlandische 
Landvvirtschaftskammer, BurgenISndisches Landvvirtschafts- 
kammergesetz, LGBI. Nr. 76/2002) določa sedem volilnih enot. V 
vsaki od njih člani zbornice volijo določeno število svetnikov v 
skupščino. Vendar zakon ne določa fiksnega števila svetnikov, ki 
se volijo v vsaki enoti. Zakon določa način, kako se izračuna 
zastopanost posameznih volilnih enot v skupščini zbornice. Tako 
je zagotovljena sorazmerna zastopanost, ne da bi bilo potrebno 
zaradi morebitnih večjih sprememb v številu članstva po 
posameznih volilnih enotah naknadno spreminjati zakon, za 
zagotovitev ustrezne območne zastopanosti. Po zakonu člani 
zbornice volijo svetnike v skupščino zbornice na tajnem 
glasovanju na podlagi enake, neposredne in osebne volilne pravice 
(§ 29). Skupščino zbornice sestavlja 32 svetnikov (§ 12). 
Za volitve v skupščino deželne kmetijske zbornice je območje 
dežele razdeljeno na sedem volilnih okrožij, od katerih šest okrožij 
obsega po en politični okraj, eno volilno okrožje pa dve mesti s 
samostojnim statutom in še en politični okraj (§ 30). Vsakemu 
volilnemu okrožju pripada toliko mest v skupščini zbornice, kolikor 
se jih izračuna s pomočjo posebnega t. i. sorazmernostnega števila 
(Verh&ltniszahl). To število se izračuna tako, da se število volilnih 
upravičencev pri zadnjih volitvah deli z 32 in dobljeni rezultat 
zaokroži na tri decimalna mesta. Vsakemu volilnemu okrožju 
pripada toliko mest, kolikorkrat je sorazmernostno število 
vsebovano v številu glasovalnih upravičencev, ki so imeli na 
zadnjih zborničnih volitvah volilno pravico v tem okrožju. Če na ta 
način ni mogoče razdeliti vseh 32 mest, se tako izračunani količniki 
zaokrožijo na tri decimalna mesta in preostali mandati razdelijo 
glede na najvišje ostanke pri deljenju. Če je ostanek pri deljenju 
enak pri dveh ali več volilnih okrožjih, pridobi vsako okrožje po en 
mandat, razen če gre za zadnjega Izmed 32 mandatov. V tem 
primeru o pripadnosti zadnjega mesta dvema volilnima okrožjema 
ali več volilnimi okrožji odloča žreb. Število mandatov, ki pripadajo 
posameznemu okrožju, se objavi v uradnem glasilu neposredno 
po razpisu volitev (§ 31). 

Salzburški deželni zakon predpisuje, da so člani kmetijske 
zbornice: 
1. pravne in fizične osebe, ki imajo na kmetijskih zemljiščih in 
gozdovih ter drugih zemljiščih v trajni kmetijski ali gozdarski rabi 
lastninsko ali zakupno pravico oziroma užitek, če znaša osnova 
za zemljiški davek (Grundsteuerme3betrag) najmanj 12 ATS ali 
če površina kmetijskega ali gozdarskega obrata oziroma 
posameznega zemljišča dosega najmanj 2 hektarja; 
2. druge osebe, ki opravljajo za lasten račun kmetijsko dejavnost 
kot glavni poklic in ne spadajo pod točko 1, 
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3. družinski člani oseb iz 1. in 2. točke, ki pomagajo na kmetijske^ 
gospodarstvu, 
4. osebe, ki so.izročile kmetijsko gospodarstvo iz 1. ali 2. točke in 
imajo iz tega gospodarstva zagotovljeno oskrbo, kakor tuai 
zakonci teh oseb, 
5. predstojniki verskih organizacij, katere se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo na svojih ali zakupnih zemljiščih s površino večjo 00 
2 hektarjev, 
6. Raiffeisnova zadružna zveza Salzburg, ki je registrirana zadrug8 

z omejeno zavezo, kot krovna organizacija in njej včlanjen® 
kmetijske blagovne, produkcijske, predelovalne, rejske |n 

storitvene zadruge, ustanovljene po zakonu o pridobitnih i" 
gospodarskih zadrugah in s sedežem na Salzburškem (4. člen)' 
Uredba o kmetijsko zborničnih volitvah v deželi Salburg 
(Landwirtschaftskammer-Wahlordnung, LGBI.Nr. 66/19'°' 
izrecno določa, da pri volitvah v skupščino deželne kmetijsk0 

zbornice celotno območje dežele predstavlja eno samo volim 
okrožje (§1). 
V nekaterih drugih zveznih deželah v Avstriji je vprašan) 
enakomerne območne zastopanosti v skupščini zbornice urejen 
tako, da zakon določa število posameznih volilnih enot in hkra 
predpisuje bodisi število mest, ki pripadajo posameznim enota^' 
bodisi način, kako se to število izračuna pri posameznih volitv® • 
Določbo, da se območje deželne zbornice razdeli na volilne eno' ' 
katerih člani izvolijo določeno število svetnikov v skupš&n 
zbornice, vsebuje na primer štajerski zakon o kmetijsk 
gozdarskih zbornicah (Gesetz vom 29. Oktober 1969 uber d' 
Kammern fur Land- und Forstvvirtschaft in SteiermaJ ■ 
SteiermSrkisches Landwirtschaftskammergesetz, LGBI. Nr. 
1970 ... LGBI. Nr. 58/2000). 
Skupščino deželne zbornice v skladu z navedenim zakon° 
sestavlja 39 članov, ki se imenujejo deželni zbornični svetniki; L 
volitve v skupščino deželne zbornice je območje celotne de*8 ^ 
razdeljeno na štiri volilne okraje, ki jim glede na število član° 
pripada različno število mest (volilnemu okraju Gradec z okolI' 
pripada 5 mest, volilnemu okraju srednje in spodnje Štajerske 
mest, volilnemu okraju vzhodne Štajerske 12 mest in volilne" 
okraju gornje Štajerske 12 mest). 

2. Francija 

V Franciji so kmetijske zbornice organizirane na ravnj 
departmajev, regij in države. Predpisi o volitvah v kmetijs 
zbornice zagotavljajo zastopanost članov predvsem po socia 
ekonomskih merilih. - 
Osnova kmetijskega zborničnega sistema v Franciji 
departmajske zbornice. V vsakem departmaju je kmetij5 ^ 
zbornica sestavljena iz članov, ki jih volilni upravičenci voli)® 
desetih volilnih skupinah oziroma kolegijih. Prvih pet koleg1! 
sestavljajo različne skupine posameznikov (t. i. "c°"y3 
individuels": 1. nosilci kmetij, 2. lastniki kmetijskih zemljišč. ' 
nekdanji nosilci kmetij, 4. delavci, zaposleni v kmetijski proizvod l> 
in 5. delavci, zaposleni v kmetijskih strokovnih oziroma poklic ^ 
organizacijah). Nadaljnjih pet kolegijev sestavljajo skupine Pr0V 

oseb (1. proizvodne kmetijske zadruge, 2. druge kmetip 
zadruge, 3. kmetijske kreditne zadruge, 4. kmetijske vzajen^ ^ 
zavarovalnice, 5. sindikalna združenja). Po samem zakonu s 
departmajsko kmetijsko zbornico vključujejo tudi izvoljeni uprav 

regijskih gozdarskih centrov (code rural, člen R.511-6). ^ 
Regijske kmetijske zbornice sestavljajo predsedniki departmap 
kmetijskih zbornic, voljeni člani in člani po zakonu. Po dekret 
število članov, ki jih v regijsko kmetijsko zbornico volijo rios 
kmetij, odvisno od števila departmajev, ki jih zajema obrT,0 :jn 
kmetijske zbornice. Drugi člani departmajskih zbornic po sV 

kolegijih izvolijo v regijsko kmetijsko zbornico določeno š'e 

članov, ki je enotno predpisano za vse regijske kmetijske zborn 
(code rural, člen R. 512-3). 

» ^ 
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Stalna skupščina kmetijskih zbornic, organizirana na ravni 
arzave, pa je sestavljena iz predsednikov departmajskih in 
re9ijskih kmetijskih zbornic (code rural, člen L 513-2). 

'rancoskem zakonu so v kmetijske zbornice vključene fizične 
ln Pravne osebe, ki so na različne načine povezane s kmetijstvom. 

Pn/em mestu zakon našteva osebe, ki se poklicno ukvarjajo 
® kmetijstvom kot samostojno poklicno dejavnostjo. To so nosilci 
^etij (chefs d'exploitation), ki kot lastniki, zakupniki ali užitkarji 

1 člani katerekoli družbe opravljajo kmetijsko dejavnost kot 
9'avno dejavnost in so vključeni v eno od shem kmetijskega 
l 'alnega zavarovanja. Pod enakimi pogoji so vključeni v zbornico 

® lastnikovi (oziroma zakupnikovi ali užitkarjevi) zakonci, 
poslujoči družinski člani in t. i. družabniki na kmetiji (associes 

®xploitation), četudi te osebe niso lastniki, zakupniki oziroma 
"karji (1. točka člena R.511-8 code rural). 

jj® glede na to, v kolikšnem obsegu se ukvarjajo s kmetijsko 
javnostjo oziroma ali to dejavnost sploh opravljajo (»ayant ou 
°n la qualite d'exploitant«), pa so obvezni člani kmetijske zbornice 
đl osebe, ki imajo lastninsko pravico ali pravico užitka na 

®mijiških parcelah, za katere velja posebna ureditev kmetijskega 
®mijiškega zakupa (2. točka člena R.511-8 code rural). Posebna 
®ditev kmetijskega zakupa ne velja edinole za t. i. »majhne 
^Ijiške parcele«, ki niso jedro kmetijskega gospodarstva ali 

'®9ov bistveni sestavni del. Vrste in največjo površino zemljiških 
r°el, ki se lahko izvzamejo iz ureditve zemljiškega zakupa, za 
®k departma posebej določi z odlokom komisar Republike 
'8m, ko je zahteval mnenje posvetovalne komisije za zemljiški 

UP (člen L. 411-3 code rural). 

®r®dstva za delo kmetijskih zbornic v Franciji se med drugim 
9°tavljajo z dajatvijo, ki se odmeri od iste osnove kot zemljiški vek od nezazidanih zemljišč (taxe fonciere, 1604. člen code 

peral d'impots). 
® I9 zemljišče v zakupu, plača polovico dajatve lastnik, polovico 

Zakupnik (člen L. 514-4 code rural). 

3" Nemčija 

p?l0*aj kmetijskih zbornic v Nemčiji urejajo deželni zakoni in 
J^ akonski predpisi. Po drugi svetovni vojni kmetijske zbornice 

0 bile obnovljene samo v treh deželah, ki so bile pod ameriško 
(Bavarska, Hessen in Baden Wuertemberg). Po zgledu 

tud °dn'h dežel so sPr0i0li zakone o ustanovitvi kmetijskih zbornic j 'v novih vzhodnih deželah. Na podlagi zakona nemške zvezne 
Ust9'8 Severno p°renje - VVestfalija o kmetijskih zbornicah sta anovljeni dve kmetijski zbornici. Prva kmetijska zbornica deluje 
(u,0 °čju Severnega Porenja, druga pa zajema ostali del dežele 

®stfalijo-Lippe). 
čl 
fj ?,ne kmetijskih zbornic volita dve volilni skupini. V prvi volijo 
km ne osebe' ki kot lastniki, uživalci ali zakupniki gospodarijo na , e,ijskem obratu ali na kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču, 

®°*avezane za davek od tega obrata ali od zemljišč in površina 
902d C v kmetijski rabi dosega najmanj 2 hektara, v primeru 
rah 

arske rabe zemljišča najmanj 10 ha, v primeru vrtnarske 
® Pa najmanj 0,5 hektara. 

So'®rrii osebami so izenačeni zakonci in drugi družinski člani, ki 

isto
polno zaposleni na kmetiji ali se šolajo za kmetijski poklic. V 

9orS zakon uvršča tudi pravne osebe, ki najmanj tri mesece p°darijo s kmetijskim obratom na volilnem območju. 

V drugi volilni skupini volijo člane kmetijske zbornice delavci, ki so 
zaposleni na kmetijskih obratih ali so na poklicnem šolanju in ne 
spadajo v prvo skupino. 
Po zakonu o kmetijski zbornici dežele Schlesvvig-Holstein (Gesetz 
uber die Landwirtschaftskammer Schlesvvig-Holstein, vom 26. 
Februar 2002, GVOBI. Schl.-H. 2002 S. 28) sestavlja skupščino 
(Hauptversammlung) kmetijske zbornice 48 članov, ki jih volijo 
člani zbornice, 17 kooptiranih članov, ki jih izvoli sama skupščina, 
in do 5 članov s posvetovalnim glasom, ki jih imenuje pristojno 
ministrstvo na predlog upravnega odbora zbornice. Zakon 
zahteva, da so v najvišjem organu zbornice vsaj z enim 
predstavnikom zastopane vse veje kmetijstva, posebej pa tudi 
ekološko kmetijstvo, prizadevati pa si je treba tudi za uravnoteženo 
zastopanost moških in žensk, kot predpisuje deželna ustava (§ 
5). 
Člani zbornice volijo 48 predstavnikov na neposrednih, svobodnih 
in tajnih volitvah na podlagi enake volilne pravice. Območje dežele 
je razdeljeno na štiri volilne enote, od katerih vsaka zajema 
območje enega političnega okrožja in enega mesta. Zakon določa 
število članov skupščine, ki jih člani zbornice iz posamezne volilne 
skupine (samozaposleni oziroma delavci) volijo v posamezni volilni 
enoti (od enega do štiri). Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je 
pooblaščeno, da v primeru, ko se spremeni območje okrožij ali 
mest, določi novo število članov skupščine, ki jih volijo člani 
zbornice v posamezni volilni enoti, tako, da je ohranjeno z zakonom 
predpisano sorazmerno zastopstvo kmetov in kmetijskih delavcev 
(§ 8). 

4. Poljska 

Po poljskem zakonu o kmetijskih zbornicah so člani teh zbornic 
fizične in pravne osebe, ki so zavezanke za davek po predpisih 
o kmetijskem davku ali zavezanke za davek od dohodka od 
posebne kmetijske proizvodnje oziroma člani kmetijskih 
proizvodnih zadrug, ki so v te zadruge vložili svoja zemljišča 
(drugi odstavek 1. člena). 

Po zakonu o kmetijskem davku so predmet tega davka zemljišča 
kmetijskih gospodarstev. Za kmetijsko gospodarstvo se štejejo 
obdelovalna zemljišča, zemljišča pod ribniki ter zemljišča pod 
stavbami, ki so povezane s kmetijsko dejavnostjo, če je celotna 
površina teh zemljišč večja od 1 hektara, pa tudi obdelovalna 
zemljišča, ki presegajo 1 hektar primerljive oziroma preračunane 
površine (1. člen). 

Kmetijske zbornice se financirajo iz več virov. Prvi odstavek 35. 
člen zakona, ki našteva vire financiranja, omenja članske 
prispevke šele v 4. točki. O višini članskih prispevkov odloča 
skupščina zbornice. Do 31. 12. 2000 se je poslovanje financiralo 
tudi iz sredstev, oblikovanih na ravni vojvodstev v višini, ki je 
določena v proračunskem zakonu za posamezno leto. Od 1. 
januarja 2001 pa kmetijske zbornice prejemajo tudi sredstva v 
višini 2% od zbranih sredstev na podlagi kmetijskega davka. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun 

Zaradi sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijsko gozdarski zbornici RS ne bodo potrebna nova sredstva 
iz državnega proračuna. 

p-     
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list 
RS, št. 41/99, 31/03- odl.US in 33/03- odl.US) se besedilo 4. člena 
spremeni tako, da se glasi: 
» Zbornica opravlja zlasti naslednje naloge, ki se financirajo iz 
zbranega zborničnega prispevka: 

obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
ter predlaga ukrepe za njihov skladen razvoj; 
opravlja za svoje člane splošno strokovno svetovanje in 
splošno strokovno pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva 
in ribištva; 

- usklajuje skupne in posamične interese članov ter zastopa 
interese članov in interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil; 
spodbuja, organizira in koordinira ukrepe za izboljšanje 
delovnih pogojev v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 
oblikuje stališča in predlaga ukrepe za izboljšanje socialnih 
razmer v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 
sodeluje z zbornicami in ostalimi sorodnimi kmetijskimi, 
gozdarskimi in ribiškimi organizacijami doma in v tujini; 
sodeluje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in znanstvenimi 
ustanovami za razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva; 
organizira in se udeležuje sejmov in drugih prireditev na 
področju kmetijske, gozdarske in ribiške dejavnosti; 
daje strokovna mnenja v postopkih sprejemanja predpisov in 
drugih dokumentov s področja kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva; 
spremlja in opozarja na posledice učinkovanja predpisov 
državnega zbora, vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in 
predpisov Evropske unije na kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 

- obvešča člane o svojih aktivnostih; 
vodi evidenco članov in razvija Informacijski sistem; 

- podeljuje priznanja za uspešno delo. 

Zbornica izvaja naloge javnih služb na področju kmetijstva in 
druge naloge na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Zbornica izvršuje javna pooblastila, določena z zakoni. Listine, ki 
jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so javne listine. 

Zbornica lahko opravlja tudi druge dejavnosti, iz katerih pridobiva 
dohodek. 

Naloge zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na 
vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske in 
gozdarske obrate iz 3. člena tega zakona, ne glede na obseg, 
način gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače 
določeno. 

Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog zbornica vodi in 
vzdržuje evidenco svojih članov, ki vsebuje podatke, ki jih pridobi 
z vpogledom in brezplačno uporabo evidenc: 
- o enotni matični številki občana, osebnem imenu ter naslovu 
stalnega ali začasnega prebivališča, iz Centralnega registra 
prebivalstva; 
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (osebno ime, enotno 
matično številko občana in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča), Iz zemljiške knjige; 
- o vrsti rabe zemljišč ter o katastrskem dohodku zemljišč, iz 
zemljiškega katastra; 
- o vseh oprostitvah in olajšavah, ki jih v skladu s predpisom, ki 
ureja dohodnino prizna Davčna uprava Republike Slovenije; 
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih na podlagi kmetijske, 
gozdarske in ribiške dejavnosti (osebno ime, naslov stalnega ali 

začasnega prebivališča in enotna matična številka občana), ki ji11 

vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije! 
- o osebah (enotno matično številko občana, osebno ime, naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča in dobiček), ki opravljaj0 

kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost in so zavezane za 
davek iz dejavnosti ali so se priglasile kot samostojni podjetnik' 
posamezniki, in jih vodijo pristojni davčni organi; 
- o pravnih osebah (matično številko, ime in sedež, podatke 0 

izplačanih plačah in amortizaciji), ki se ukvarjajo s kmetijsk0, 

gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, iz Poslovnega registra Slovenij®' 
- o zakupnikih kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih vodi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (osebno if0, 

naslov stalnega ali začasnega prebivališča). 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo deset let po prenehanj11 

članstva, nato pa se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja 
arhivska gradiva in arhive.«. 

2. člen 

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» V zbornici se kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov 
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organiziral0 

naslednje območne enote, ki obsegajo območja naslednjih obcm- 
območna enota Brežice za območja naslednjih občin: Brežic01 

Krško, Sevnica; 
območna enota Celje za območja naslednjih občin: Lašk0, 

Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polže'3, 

Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrn0, 

Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatin0, 

Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje; 
območna enota Kočevje za območja naslednjih občin: Ribnica. 
Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški p°'° 
Osilnica in Kostel; 
območna enota Koper za območja naslednjih občin: Kop0r' 
Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen; 
območna enota Kranj za območja naslednjih, občin: Kranj. 
Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnic0, 

Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas- Poljane, Žiri, Nak'0, 

Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko; . , 
območna enota Ljubljana za območja naslednjih ob č1"' 
Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Goric0, 

Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Grad0Cl 

Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komeno0, 

Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob S0V1, 

Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik; 
območna enota Maribor z a območja naslednjih občin: Marib^1 

Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starš®; 
Rače-Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Df0 

in Lovrenc na Pohorju; 
območna enota Murska Sobota za območja naslednjih ob£"j' 
Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Raden0, 

Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske top'ic 

Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Pe,roV^a 
Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci.Turnišče, V®'1 

Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje; 
območna enota Alova Gorica za območja naslednjih obe1• 
Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, ^'re

a 
Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vip0V ' 
Idrija in Cerkno; 
območna enota Novo mesto za območja naslednjih °'e 
Novo mesto, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjs 

Toplice, Šentjernej, Skocjan, Črnomelj, Semič, Metlika; 
- območna enota Postojna za območja naslednjih °..- 

Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, LoSka 
- območna enota Ptuj za območja naslednjih občin: Ptuj, Že,a . 

Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorlšnica, Markov 
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Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož; 
območna enota Slovenj Gradec za območja naslednjih občin: 
Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, 
Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na 
Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, 
Luče, Gornji grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno 
ob Paki. 

Območne enote medsebojno sodelujejo in v zadevah, ki se 
Vnašajo na več območnih enot, oblikujejo skupna stališča. 

paradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica 
a Predlog območne enote oziroma občin z določenega 

8°spodarsko zaključenega območja organizira izpostave 
""ločne enote za to gospodarsko območje.«. 

3. člen 

^'enu se v P™9™ odstavku črta besedilo »način financiranja "Ornice ter višino zborničnega prispevka«, v drugem odstavku 
Se črta besedilo »in zborničnega prispevka«. 

4. člen 

členu se na koncu prve alinee beseda »oziroma« nadomesti 
besedo »ali«. 

[S1 odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
' ravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, 
° na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice, če je 
|n°v predmet poslovanja povezan s kmetijstvom, gozdarstvom 
1 ribištvom.«. 

5. člen 

^ 11 • členu se tretja alinea drugega odstavka spremeni tako, da 
9'asi: 

• zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočen sklep, ki 
. sPrejme upravni odbor zbornice, s katerim ugotovi, da član ne 

Polnjuje več pogoja za članstvo ali da kljub opominu ne plača 
0rničnega prispevka.«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
» Zbornični prispevki se plačujejo na način in v roku, ki ga določi 
svet zbornice s splošnim aktom najpozneje do 31.12. tekočega 
leta za prihodnje leto. Splošni akt se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«. 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
» Upravni odbor zbornice lahko na podlagi vloge zavezanca, h 
kateri predloži dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju, 
dovoli odlog plačila zborničnega prispevka oziroma dovoli plačilo 
v največ šestih mesečnih obrokih ali določi, da se zavezancu 
dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo 
preživljanje zavezanca.«. 

Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi. 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
» Revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja zbornice in 
kmetijsko-gozdarskih zavodov izvaja Računsko sodišče RS v 
skladu z zakonom.«. 

8. člen 

Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so: 
- ena izmed oseb iz prve alinee prvega odstavka 9. člena tega 
zakona; 
- osebe iz drugega odstavka 9. člena tega zakona; 
- osebe iz prve alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po predpisih o 
ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične osebe katastrski 
dohodek zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih 
izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti oziroma 
katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v skladu z zakonom, 
ki ureja dohodnino. 

Stopnja za odmero zborničnega prispevka A znaša 4% od osnove, 
vendar ne manj kot pavšalni znesek. 

Stopnja iz prejšnjega odstavka se lahko po sklepu sveta zbornice 
glede na obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz 
zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20%.«. 

6. člen 

^ ^3' členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

4la V6t Pomiče sestavljajo po en član na vsakih začetih 3000 
Von°V prve volilne skupine iz vsake območne enote, iz druge 

'ne skupine pa po dva člana iz vsake območne enote.«. 

drugem odstavku se peta in šesta alinea spremenita tako, da 
*6 9lasita: 

' sPrejema letni program dela in finančni načrt za naloge iz 

• on?3, c'ru9e9a in 'retjega odstavka 4. člena tega zakona; 
Pris 3 0 P°vi^aniu oziroma znižanju stopnje zborničnega |. Pevka in ugotavlja pavšalni znesek, kar objavi v Uradnem 

u Republike Slovenije;«. 

7. člen 

Dn^' S|enu se v tretjem odstavku črta besedilo: »ter kmetijsko 
barskih zavodov«. 

9. člen 

Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka B so osebe iz 
druge in ena izmed oseb iz tretje alinee prvega odstavka 9. člena 
tega zakona. 

Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja 
dejavnosti, ki ni zmanjšan za oprostitve, znižanja in olajšave, ki 
jih določajo predpisi o dohodnini. 

Stopnja za odmero zborničnega prispevka B znaša 1, 53% od 
osnove. 

Stopnja iz prejšnjega odstavka se lahko po sklepu sveta zbornice 
glede na obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz 
zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20%.«. 
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10. člen 

V 25. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

>• Stopnja za odmero zborničnega prispevka C znaša 0,20% od 
osnove. 

Stopnja iz prejšnjega odstavka se lahko po sklepu sveta zbornice 
glede na obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz 
zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20%.«. 

11. člen 

Doda se nov 25. a člen, ki se glasi: 

» 25. a člen 
(pavšalni znesek) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka v višini pavšalnega 
zneska so: 
- osebe iz četrte alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona, če 
ne izpolnjujejo katerega od pogojev iz prve do tretje alinee prvega 
odstavka 9. člena tega zakona; 
- osebe iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona. 

Pavšalni znesek znaša 3.000 tolarjev. 

Pavšalni znesek iz prejšnjega odstavka se valorizira po stopnji, 
kot se v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka 
valorizira katastrski dohodek, kar letno ugotovi svet zbornice.«. 

12. člen 

Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» Davčna uprava Republike Slovenije odmerja, pobira in izterjuje 
obvezni zbornični prispevek in prispevek prostovoljnih članov 
Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in ima za izvajanje teh 
nalog pravico do dostopa in uporabe podatkov iz evidenc iz 
šestega odstavka 4. člena tega zakona. Medsebojna razmerja 
določita zbornica in Davčna uprava Republike Slovenije s 
pogodbo.«. 

13. člen 

Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» Člane sveta zbornice volijo osebe iz prve volilne skupine na 
podlagi splošne in enake volilne pravice. 

Člane sveta zbornice volijo osebe Iz druge volilne skupine po 
volilnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki teh oseb.«. 

14. člen 

V 33. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
» Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat članu sveta 
zbornice, ki je bil izvoljen na način iz petega odstavka 35. člena 
tega zakona, ga nadomesti tisti kandidat, ki je na volitvah prejel 
naslednje najvišje število glasov.«. 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
•> Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat članu sveta 
zbornice, ki je bil izvoljen na način iz šestega odstavka 35. člena 

tega zakona, ga nadomesti naslednji kandidat po vrstnem redu 
na isti listi kandidatov. Če takega kandidata ni, se opravil0 

nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve 
mandata člana, ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot tn 
leta.«. 

15. člen 

V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
» Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah. V vsa*1 

volilni enoti se v svet zbornice voli enega člana sveta na vsak|n 

začetih 3000 članov zbornice. Volilna enota obsega območj0 

območne enote.«. 

Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
» Če se v volilni enoti voli enega ali dva člana sveta, se glasuje o 
posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje za toliko kandidatom 
kolikor se jih voli v volilni enoti. Če se voli en član sveta, je za 

člana sveta izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov, če pa se 

voli dva člana sveta, sta izvoljena tista dva kandidata, ki prejme'3 

največ glasov. 

Če se v volilni enoti voli tri ali več članov sveta, se glasuje o listl 

kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna števil* 
pred imenom liste, za katero se glasuje.«. 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
» V primeru iz prejšnjega odstavka se v volilni enoti manda 
dodeljuje listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ^ 
se dobijo tako, da se število glasov vsake posamezne liste deli 
vsemi števili od ena do štiri (d' Hondtov sistem). Z liste kandida'0 

je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov dobi lista. Izvolje 
so kandidati po vrstnem redu na listi kandidatov.«. 

16. člen 

V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

» Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesi ' 
katerega izvoli organ upravljanja pravne osebe-članice zborni 
enega predstavnika.«. 

17. člen 

Črta se drugi stavek 37. člena. 

18. člen 

Doda se nov 45. a člen, ki se glasi: 

» 45. a člen 
(odmera, pobiranje in izterjava zborničnih prispevkov 
kot naloga zbornice) 

Do prevzema odmere, pobiranja In izterjave zborničn0^ 
prispevka s strani Davčne Uprave Republike Slovenije v sk a. j 
s 26. členom tega zakona in 3. členom zakona o davčni slu 
(Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/98 - odl.US, 48/98, < 
99, 54/99, 61/00, 85/00, 100/00 - odl.US, 79/01, 33/03 - skl.U^ 
opravlja te naloge zbornica in ima za ta namen pravico do d°s L 
in uporabe podatkov iz evidenc iz šestega odstavka 4. člena t09 
zakona. 
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||Je glede na 37. člen zakona o davčnem postopku (Uradni list 
*s. št. 18/96, 78/96 - odl.US, 87/97, 35/98 - odl.US, 82/98, 91/98, 

108/99, 37/01 - odl.US, 97/01, 14/03, 31/03 - odl.US, 33/03 
' Skl.us, 105/03 - odl.US), se podatki iz četrte in šeste alinee 
6s'ega odstavka 4. člena, ki se štejejo za davčno tajnost po 

*akonu o davčnem postopku, za potrebe odmere zborničnega 
Prispevka, lahko posredujejo tudi zbornici.«. 

19. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

'• člen 

^ Prvem odstavku 1. člena, ki spreminja 4. člen ZKGZ, so naštete 
woge zbornice, ki se financirajo iz zborničnega prispevka in so 
Ravnane k uresničevanju namena ustanovitve zbornice. To je 
asfi zagotavljanje reprezentativnosti, usklajevanje skupnih in 

Posamičnih interesov članov, strokovna pomoč, sodelovanje z 
°oraževalnimi, raziskovalnimi in znanstvenimi ustanovami, 
Olajavanje strokovnega usposabljanja svojih članov, spremljanje 
a^mer v kmetijstvu in sodelovanje pri oblikovanju kmetijske 
°iitike. Zbornica sodeluje tudi z drugimi sorodnimi kmetijskimi, 

9°*darskimi in ribiškimi organizacijami doma in v tujini 

^°n o kmetijsko gozdarski zbornici je organizacijski zakon, ki 
8 Ureja javnih služb, ker jih zbornica lahko izvaja le v skladu s 
Wročnimi zakoni, zlasti: zakonom o zdravstvenem varstvu 
sfh'n, zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih, zakonom o 

^stijstvu, zakonom o živinoreji, zakonom o semenskem 
a,srialu kmetijskih rastlin. Zbornica lahko izvaja tudi druge naloge 

v 
na&n in pod pogoji, ki jih določa zakon ter izvaja ja vna pooblastila 

skladu z zakonom. 

™°9 zakona omogoča zbornici tudi dostop do baz podatkov 
svidene, ki jih potrebuje zbornica za izvrševanje v tem zakonu 
°čenih nalog ter določa njihov rok hranjenja. 

člen 

jf/' členu se v skladu z odločbo Ustavnega sodišča U-l 79/00- 
0 * df>8 13.3.2003 dopolnjuje 5. člen ZKGZ tako, da se krajevno 

°či območja, ki sestavljajo posamezno območno enoto. 
0»°čne enote sestavljajo območja v zakonu naštetih občin. 

c'ne pa so že določene s predpisi, ki urejajo lokalno 
°uPravo. S to dopolnitvijo je mogoče ugotoviti število članov 

(J_
0r°'cs po posamezni območni enoti in s tem tudi število volilnih 
Učencev po posamezni volilni enoti, ker predstavlja območna ofa tudi volilno enoto. 

3■ člen 

pravnem ZKGZ je svet zbornice določil višino zborničnega 
"Pevka v statutu, h kateremu je dala soglasje Vlada. Ker 

sodie6mbe ln doPolnitve zakona v skladu z odločbo Ustavnega 
Pre določajo stopnjo zborničnega prispevka, le-ta ni več Puščena urejanju v statutu. Zato se črta nepotrebno besedilo. 

Zaradi črtanja besedila iz statuta, ki se nanaša na določitev načina 
financiranja in višine zborničnega prispevka, tudi soglasje Vlade, 
ki se nanaša na tisti del statuta, ki je določal višino zborničnega 
prispevka, ni več potrebno. 

4. člen 

Sprememba drugega odstavka 10. člena ZKGZ omogoča 
prostovoljno članstvo v zbornici širšemu krogu pravnih oseb, saj 
je dovolj že, da je njihova dejavnost ali predmet poslovanja 
povezana s kmetijstvom, gozdarstvom ali ribištvom. 

5. člen 

Sprememba drugega odstavka 11. člena ZKGZ je posledica 
predlagane spremembe pogojev za prostovoljno članstvo v 
zbornici. 

6. člen 

Predlog za spremembo prvega odstavka 13. člena ZKGZ je 
povezan s predlagano spremembo 5. in 35. člena ZKGZ. S 
predlagano spremembo se zagotavlja enako zastopanost članov 
območnih enot zbornice v svetu zbornice in zagotavlja enaka in 
splošna volilna pravica. 

S predlaganimi spremembami svet zbornice sestavljajo po en 
član na vsakih začetih 3000 članov prve volilne skupine iz vsake 
območne enote iz 5. člena tega zakona. Iz druge volilne skupine 
pa sta člana sveta zbornice po dva člana iz vsake območne 
enote. 

Ker predlog zakona drugače ureja določitev stopnje zborničnega 
prispevka, se temu ustrezno spremenijo tudi naloge sveta 
zbornice. Svet zbornice ne določa več stopnje zborničnega 
prispevka, sprejme pa letni program dela in finančni načrt za 
naloge zbornice iz pn/ega, drugega in tretjega odstavka 4. člena. 

Svet zbornice odloča le o povišanju ali znižanju stopnje 
zborničnega prispevka, za največ 20% in ugotavlja pavšalni 
znesek. Zaradi zagotavljanja informiranosti javnosti se sklep sveta 
zbornice o povišanju ali znižanju zborničnega prispevka in 
ugotovljeni pavšalni znesek, objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

—-   
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7. člen 

Sredstva za financiranje, ki jih v skladu z 22. členom pridobiva 
zbornica so sredstva, ki so potrebna za delovanje zbornice in za 
izvajanje njenih nalog. Kmetijsko-gozdarski zavodi pridobivajo 
sredstva iz lastne dejavnosti. 

Ker predlog sprememb in dopolnitev zakona v 23., 24., 25. členu 
določa stopnjo zborničnega prispevka, je bilo potrebno zaradi 
tega črtati določbo v petem odstavku 22. člena ZKGZ, ki se 
nanaša na obveznost sveta zbornice, da določi stopnjo 
zborničnega prispevka do 31.12. tekočega leta, saj ne prepušča 
določitve stopnje zborničnega prispevka svetu zbornice, temveč 
stopnjo zborničnega prispevka določa zakon. Svet zbornice pa s 
splošnim aktom določi način in rok plačila zborničnega prispevka 
ravno tako do 31.12. tekočega leta za naslednje leto in ga objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Upravni odbor zbornice lahko 
dovoli odlog plačila zborničnega prispevka svojega člana oziroma 
dovoli plačilo v obrokih ali določi, da se zavezancu dolg v celoti ali 
deloma odpiše, če bi se z izterjavo ogrozilo preživljanje zavezanca. 

Revizijo poslovanja zbornice in kmetijsko -gozdarskih zakonov, 
katerih ustanovitelj je zbornica, izvaja računsko sodišče. 

8., 9., 10. in 11. člen 

S predlagano spremembo 23., 24. in 25. člena ter dodanim 25.a 
členom zakona se v skladu z odločbo Ustavnega sodišča U-l- 
283/99-28 z dne 20.3.2003 določijo zavezanci za plačilo 
zborničnega prispevka, osnova in stopnja zborničnega prispevka. 
Zbornični prispevek je obvezna dajatev in ima značaj javne 
dajatve, te pa se po ustavi smejo določati samo z zakonom. 
Zbornični prispevek je vezan na članstvo v zbornici in ker gre za 
obvezno dajatev zakon določa merila za določitev višine 
zborničnega prispevka. Zbornični prispevek mora biti v sorazmerju 
s tistim obsegom dejavnosti KGZ, zaradi katerega je članstvo 
obvezno in zato predlog zakona omogoča, da svet zbornice, 
prilagodi stopnjo zborničnega prispevka glede na obseg nalog iz 
letnega programa dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka. 

12. člen 

Zbornični prispevek je po svoji naravi javna dajatev za katere 
odmero, pobiranje in izterjavo je zakon, ki ureja davčno službo, z 
novelo ZDS- F pooblastil Davčno upravo Republike Slovenije. 
Zakon v skladu s 3. členom zakona, ki ureja davčno službo, 
povzema pristojnost Davčne uprave Republike Slovenije za 
odmero, pobiranje in izterjavo zborničnega prispevka od članov 
zbornice. 

13. člen 

Ustavno sodišče je z odločbo U-l-79/00-18 z dne 13.3.2003 
razveljavilo prvi odstavek 29. člena zakona, ker je določal, da se 

člani Sveta KGZ volijo na podlagi splošne in enake volilne pravici 
vendar pa zakon v nadaljnjih členih, ki so podrobneje določa" 
volitve članov Sveta, tega načela ni upošteval, temveč je izhajal 
iz načela, da ima vsaka volilna (območna) enota enako število 
članov Sveta ne glede na število članov v volilni enoti- b 

predlaganimi spremembami zakona, ki bodo zagotovila 
sorazmerno zastopanost članov zbornice iz posamezn<" 
območnih enot glede na število članov v posamezni volil"1 

(območni) enoti, se zagotavlja načelo splošne in enake volilne 
pravice, zato je potrebno to načelo, kot temeljno načelo za volitve 
vnesti v zakon. 

14. člen in 15. člen 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se določi naffl 
volitev in nadomestnih volitev članov sveta zbornice. Določen Pa 

je tudi način nadomestitve članov sveta v primeru, 
posameznemu članu preneha mandat. Predlagane spretne™"9 

in dopolnitve zakona določajo, da se v vsaki volilni enoti v sve 
zbornice voli enega člana sveta na vsakih začetih 3000 flan°, 
zbornice. Volilna enota pa obsega območje območne enote. ° 
števila članov zbornice v posamezni volilni enoti pa je odvisno a 
se jih voli ali se glasuje o posameznih kandidatih ali o listi kandidate^ 
S takšno spremembo razmerje med številom članov zbornice 
posamezni območni enoti zagotavlja, da ima vsak glas pribiti" 
enako težo. 

16. člen 

S spremembo 36. člena se zagotavlja enako število predstavnih 
pravnih oseb v volilnem telesu. 

17. člen 

Sprememba 37. člena zakona je potrebna zaradi uskladitves 

predlaganimi spremembami zakona. Volilna enota obsega obmw 
območne enote, ki jo sestavljajo območja občin, kot so določen 
v predlogu zakona. Zato določilo, da zbornica s statutom doio 
volilne enote ni potrebno. 

18. člen 

Ureja prehodno obdobje za odmero, pobiranje in izterjav° 
zborničnega prispevka, saj omogoča, da se Davčna upra . 
Republike Slovenije organizacijsko, kadrovsko in tehnično pripra 

na prevzem postopkov odmere, pobiranja in izterjave zborničneg* 
prispevka. Do prevzema nalog s strani Davčne uprave Pa 

naloge opravlja zbornica, ki ima za ta namen pravico do dostoP* 
in uporabe podatkov iz evidenc, ki so potrebne za odme 
pobiranje in izterjavo zborničnega prispevka. 
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Iv- besedilo členov, ki se 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

4. člen 
(delovno področje) 

Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti 
"aslednje naloge: 

obravnava problematiko kmetijstva in gozdarstva ter daje 
predloge za njun skladen razvoj; 
oblikuje stališča zbornice za spremembe gospodarskega 
sistema in ekonomske politike; 
oblikuje stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delovnih 
razmer v kmetijstvu in 
gozdarstvu, za gospodarno in okolju prijazno kmetovanje, 
gospodarjenje z gozdovi, gospodarski ribolov in ribogojstvo; 
spremlja razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristojnim 
državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem 
lavnih pooblastil daje obvestila in predloge na njihovo zahtevo 
ali na svojo pobudo; 
daje pobude za sprejem zakonov in drugih predpisov ter 
Ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo in 
ustreznim organom lokalnih skupnosti posreduje mnenja k 
Predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo interese 
kmetijstva in gozdarstva; 
opravlja za svoje člane strokovno svetovanje na področju 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva; 
skrbi za vodenje kontrole proizvodnje in selekcije za govedo, 
Prašiče, konje, drobnico in druge vrste domačih živali, poleg 
drugih pristojnih inštitucij; 
skrbi za poklicno izobraževanje in izvaja strokovno 
usposabljanje svojih članov; 
Podpira in pospešuje sodelovanje kmetijskih in gozdarskih 
Kobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi in 
gozdarskimi obrati; 
zagotavlja gospodarsko svetovanje oziroma posreduje in 
Pospešuje tovrstno svetovanje, če ga ne izvaja sama; 
v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopa člane v 
gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti 
Prad državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci 
lavnih pooblastil; 

, v°di seznam svojih članov; 
opravlja druge naloge. 

Lis?rn'Ca izvršui0 iavna pooblastila, ki se določijo z zakonom. ki iih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so 

javnost zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanaša na 
g a kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske in 
tla* Sk® obrate iz 3. člena tega zakona, ne glede na obseg, 
đ 

in gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače 
°'očeno. 

p* ^Postavitev in vodenje seznama članov iz predzadnje alinee e9a odstavka tega člena ima zbornica pravico do vpogleda in 
. 0ra')e podatkov in evidenc; 

° enotni matični številki občana, imenu in priimku ter naslovu 
'*ične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in podatke 

. 0 Pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije; 
° lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična 
°1evilka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski 

. dohodek zemljišč) iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra; 
0 Pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih na 
Podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in enotna 
Matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in 
nvalidsko zavarovanje Slovenije; 

- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko 
dejavnost in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se 
priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki, in jih vodijo 
pristojni davčni organi; 
o pravnih osebah, ki so članice zbornice, iz Poslovnega 
registra Slovenije. 

5. člen 
(organizacijske enote) 

V zbornici se kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov 
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organizirajo 
naslednje območne enote: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 
Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Območne enote medsebojno 
sodelujejo in v zadevah, ki se nanašajo na več območnih enot, 
oblikujejo skupna stališča. 

Zaradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica 
na predlog območne enote oziroma občin z določenega 
gospodarsko zaključenega območja organizira izpostave 
območne enote za to gospodarsko območje. 

6. člen 
(statut) 

Zbornica ima statut, v katerem določi zlasti: ime in sedež; namen 
in naloge; način izvajanja javnih pooblastil; način včlanjevanja in 
prenehanja članstva; pravice, obveznosti in odgovornosti članov; 
način zastopanja članov; podrobnejšo notranjo organizacijo, 
sedeže območnih enot in njihove izpostave; organe zbornice in 
območnih enot ter število njihovih članov, sestavo, naloge in 
pooblastila, mandatno dobo ter možnost ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja; način volitev članov sveta zbornice in območnih enot, 
način volitev oziroma imenovanja članov organov; naloge in 
pooblastila direktorja zborničnega urada in vodje območne enote 
ter imenovanja in razrešitve vodilnih delavcev; pravice in dolžnosti 
članov ter organov; zastopanje zbornice; način financiranja 
zbornice ter višino zborničnega prispevka; način opravljanja 
nadzorstva nad finančnim poslovanjem; razpolaganje s 
premoženjem; odnos do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je; 
način urejanja pravic in dolžnosti delavcev zbornice; osnove za 
plače delavcev zbornice; druge splošne akte zbornice. 

Statut zbornice prične veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k 
določilom statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil in 
zborničnega prispevka, soglasje Vlada Republike Slovenije. 

10. člen 
(druga volilna skupina) 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo sedež v 
Republiki Sloveniji in: 
- . so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju 

Republike Slovenije razen oseb javnega prava oziroma 
- se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško 

dejavnostjo iz 3. člena tega zakona, ne glede na pravno obliko. 

Pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so 
na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice, če so njihovi 
člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov predmet poslovanja 
povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zlasti če na območju 
Republike Slovenije opravljajo eno ali več od naslednjih dejavnosti: 
- skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav; 

predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki 
so povezane s kmetijstvom; 
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skladiščenje in prodaja kmetijskih in gozdnih proizvodov ter 
proizvodov iz stranskih dejavnosti, ne glede na stopnjo 
obdelave ali predelave; 
prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za stanovanjska 
in gospodarska poslopja ter za stranske dejavnosti. 

11. člen 
(prostovoljni člani) 

O sprejemu in prenehanju članstva prostovoljnih članov odloča 
upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne 
zahteve. Če kandidat za člana oziroma član ni zadovoljen z 
odločitvijo upravnega odbora zbornice, lahko v petnajstih dneh 
od prejema odločitve vloži pritožbo na svet zbornice. Če član 
oziroma kandidat za člana ni zadovoljen z odločitvijo sveta 
zbornice, lahko zahteva varstvo svojih pravic pred pristojnim 
sodiščem splošne pristojnosti v 30 dneh po prejemu sklepa sveta 
zbornice oziroma v 30 dneh po izteku roka za izdajo sklepa 
sveta zbornice. 

Prostovoljno članstvo preneha: 

- zaradi izstopa: z zadnjim dnem koledarskega leta, če je zbornica 
prejela odstopno izjavo najpozneje dva meseca pred iztekom 
koledarskega leta, drugače pa z iztekom naslednjega 
koledarskega leta; 

- zaradi smrti ali prenehanja pravne osebe; 

- zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočna odločba, ki 
jo izda upravni odbor zbornice potem, ko ugotovi, da član ne 
izpplnjuje več pogojev za članstvo ali kljub opominu ne izpolnjuje 
članskih obveznosti, zlasti do plačila prispevka. 

V postopku za izključitev mora biti članu omogočeno, da se izjavi 
o izključitvenih razlogih. 

13. člen 
(sestava in delovno področje sveta) 

Svet zbornice ima po šest članov z območja vsake območne 
enote iz 5. člena tega zakona, pri čemer se iz prve volilne skupine 
volijo štirje člani sveta, iz druge volilne skupine pa dva člana 
sveta. 

Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 
izmed članov sveta zbornice izvoli predsednika in dva 
podpredsednika sveta zbornice; 

- voli predsednika, oba podpredsednika in druge člane 
upravnega odbora zbornice, člane nadzornega odbora 
zbornice in drugih odborov zbornice, ki izmed sebe izvolijo 
predsednika in podpredsednika; 
na predlog upravnega odbora imenuje direktorja ter njegovega 
namestnika; 
na predlog direktorja imenuje vodjo območne enote; 

- sprejema letni program dela in proračun; 
določa stopnjo zborničnega prispevka; 
obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu o 
finančnih sredstvih; 
sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem proračunu; 

- sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o svojem 
delu; 
usmerja delo območnih enot; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Svet območne enote sestavlja od devet do petnajst članov. Vsaka 
volilna skupina mora biti zastopana z najmanj enim članom. 

Svet območne enote opravlja zlasti naslednje naloge: 
voli predsednika in oba podpredsednika sveta območne enote, 
obravnava letni program dela območne enote in ga predlaga 
svetu zbornice; 
predlaga letno poročilu o delu in o porabi finančnih sredstev in 
ju predlaga svetu zbornice; 
obravnava splošne akte zbornice, za katere je tako določen" 
v statutu zbornice, in daje nanje pripombe in predloge; 
sprejema poslovnik o svojem delu; 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom 
zbornice. 

22. člen 
(prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva- 
z zborničnim prispevkom; 
s prihodki iz lastne dejavnosti; 

• s sredstvi, ki jih zbornici v skladu z zakonom dodelijo država. 
občine in druge lokalne skupnosti; 

- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

Člani zbornice obvezno plačujejo zbornični prispevek. 

S sredstvi, zbranimi na podlagi prvega odstavka tega člena, 
razpolaga zbornica in pri tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za 
delo območnih enot in izpostav ter kmetijsko-gozdarskih zavodov- 
Zbornica se lahko tudi zadolžuje do vrednosti 15% premoženja, 
s katerim razpolaga. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet zbornice najpozn®)® 
do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto. Zbornični prispevki s® 
plačujejo na načini in v roku, ki ga določi svet zbornice s splošni'1' 
aktom. 

Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu z letnih 
programom dela zbornice in kmetijsko-gozdarskih zavodov, 
katerim da letno soglasje Vlada, iz proračuna sredstva za de 
kmetijske in gozdarske svetovalne službe, selekcijske, kontroin 
in rodovniške službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških 1 

vinarskih centrov ter drugih dejavnosti kmetijsko-gozdarskeg 
zavoda, katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga a 
storitev oziroma iz drugih virov. 

Nadzor nad porabo sredstev zbornice izvaja Računsko sodišč0, 

23. člen 
(zbornični prispevek A) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so ena iz"1®^ 
oseb iz prve in četrte alinee prvega odstavka in osebe iz četrt®9 
odstavka 9. člena tega zakona, ki so hkrati tudi zavezanci z 
plačilo davka od dohodka iz kmetijstva. Zavezanci za P13^ 
zborničnega prispevka A so tudi pravne osebe iz prve o"n® 
prvega odstavka 10. člena tega zakona, ki ne opravljajo kmetijs j 
gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih a 
njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki I 
imajo v lasti. 

Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega dohod^ 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpis1'1 

ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za ka,aS,r
nlJ 

dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva po 29. in 30. ®® 
zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94-popr-./' ' 
14/96 - odločba US in 44/96) ne plačuje, in za olajšave v p'^e 

naravnih nesreč. 
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Zbornični prispevek A se odmeri v odstotku od katastrskega 
dohodka, ki mora biti enak za vse zavezance na območju 
s'ovenije. 

prenehal mandat. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne 
volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, 
ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot tri leta. 

24. člen 
(zbornični prispevek B) 

komični prispevek B plačujejo osebe iz druge in tretje alinee 
odstavka in iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, ki 

Osegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, določeno v predpisih 
0 dohodnini, ali so se na svojo zahtevo priglasile kot samostojni 
P°djetniki posamezniki in so za te dohodke zavezanci za davek 
12 dejavnosti. 

Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja 
javnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, 
1 J'h določajo predpisi o dohodnini. 

25. člen 
(zbornični prispevek C) 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe iz druge alinee 
f^ega odstavka in iz drugega odstavka 10. člena tega zakona, 

snova za zbornični prispevek C je znesek obračunane 
^ortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu. 

26. člen 
(odmera in pobiranje prispevkov) 

pomične prispevke odmerja in pobira ter v skladu s predpisi 
erla zbornica, lahko pa to nalogo prenese na drugega. 

29. člen 
(način volitev) 

be iz prve volilne skupine volijo člane sveta zbornice na 
°dla9i splošne in enake volilne pravice. 

be iz druge volilne skupine volijo člane sveta zbornice po 
llnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki teh oseb. 

35. člen 
(volitve v prvi volilni skupini) 

Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah. V vsaki 
volilni enoti se v svet zbornice voli štiri člane. Volilna enota obsega 
območje območne enote. 

Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih predložijo 
posamezne skupine članov zbornice in organizacije kmetov. 

Organizacija kmetov določi kandidate po postopku, določenem z 
njenimi pravili. Listo kandidatov lahko organizacija kmetov vloži v 
volilni enoti, če njeno listo kandidatov podpre najmanj deset članov 
zbornice, ki imajo volilno pravico in sedež v volilni enoti. 

Listo kandidatov v volilni enoti, ki jo predlaga skupina članov 
zbornice, mora v volilni enoti podpreti s podpisi najmanj 20 članov 
zbornice. 

Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži 
zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje. 

V volilni enoti se mandate dodeljuje listam kandidatov po zaporedju 
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov vsake 
posamezne liste deli z vsemi števili od ena do štiri (d'Hondtov 
sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov dobi lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi 
kandidatov. 

36. člen 
(volitve v drugi volilni skupini) 

Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v 
katerega izvoli organ upravljanja pravne osebe - članice zbornice 
enega ali več predstavnikov. 

Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. 

33. člen 
(predčasno prenehanje mandata) 

6 Preneha mandat članu sveta zbornice med trajanjem man- 
data sveta, postane član sveta za preostanek mandatne dobe 

i kandidat, ki bi bil Izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je 

37. člen 
(določbe o volitvah v statutu zbornice) 

Podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, glasovanjem in 
ugotavljanjem izida glasovanja določi statut zbornice. Statut lahko 
določi tudi volilne enote za volitve članov sveta zbornice. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 

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

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

Določbe 45. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

Da, z 52. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

5) Ali so zooraj navedeni pravni viri ES prevedeflJ-^ 
slovenščino? 

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

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. 
Komisija ES, države članice es, SigMA, oecd, umvesa^ 
In priloženo nllhovo mnenle o usklatenostl 

Ne 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravni 
reda es in upoštevanje rpka za uskladitev 

NI povezave 

EVA 2003-2311-0229 

Mojca Geč-Zvržina Mag. Franc Buj 
vodja pravne službe MINISTE 
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Predlog zakona o 

0 

DRUŠTVIH (ZDru-1) 

' Prva obravnava ■ EPA 1087 - III 

0 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|^A: 2002-1711-0034 
Številka: 029-06/2002-2 
Mubljana, 07.01.2004 

^ zvezi z dopisom Državnega zbora RS št. 022-01/90-7/29 z 
dne 24.12.2003 in na podlagi 115. člena poslovnika Državnega 

vlada republike Slovenije 

|VA: 2002-1711-0034 
Številka: 029-06/2002-2 
HUbljana, 16.12.2003 

^'ada Republike Slovenije je na 52. redni seji dne 16.12.2003 
d°ločila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH, 

ki ^ 9a pošilja v obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije. 

^'ada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
'ade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

zbora Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije pošilja 
popravljeno obrazložitev predloga zakona o društvih - prva 
obravnava in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

notranje zadeve, 
Darko Repenšek. sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Vida Kokalj, podsekretarka v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

•[   
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POPRAVLJENA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH 

- PRVA OBRAVNAVA 

III. OBRAZLOŽITEV: 

l SPLOŠNE DOLOČBE (členi: 1-8) 

V splošnih določbah predlog zakona o društvih opredeljuje pojem 
društva in načela, na katerih temelji ustanavljanje in delovanje 
društev. Predlog zakona tudi določa, katerih namenov in ciljev 
društvom ni dovoljeno uresničevati in ustanavljanje društev zanje 
ni dopustno. Opredeljen je pravni status društva in odgovornost 
društva za njegove obveznosti. Kot novost vsebuje predlog tudi 
določbe o neregistriranih društvih in obveznostih tistih, ki v 
pravnem prometu nastopajo v njihovem imenu, določa pa tudi 
pravice, ki jih lahko ima neregistrirano društvo, če izpolnjuje 
določene pogoje. V splošnih določbah je opredeljena tudi smiselna 
uporaba določb zakona za zveze društev in tuja društva ter 
dopustnost urejanja posameznih vprašanj s posebnimi zakoni, 
če se s tem društva ne postavlja neupravičeno v neenakopraven 
položaj in je to nujno za ureditev določenega področja. 

Predlog zakona v 1. členu opredeljuje društvo kot samostojno in 
nepridobitno združenje, ki ga skladno z zakonom ustanovijo 
ustanovitelji zaradi uresničevanja skupnih interesov. Zaradi narave 
z ustavo zagotovljene pravice do svobodnega združevanja 
morajo biti društva samostojna pri določanju namenov in ciljev ter 
načina delovanja. Zato predlog izrecno določa, da je društvo 
samostojno, če si samo določi namen, cilje in dejavnost za 
uresničevanje namena ter način delovanja in če odločitve o 
upravljanju društva neposredno ali posredno sprejemajo člani 
društva. Čeprav smejo društva zagotavljati potrebna finančna 
sredstva za svoje delovanje tudi z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti, pa morajo biti po svoji naravi nepridobitna. 
Nepridobitnost se izkazuje z dejstvom, da namen ustanovitve in 
delovanja društva ni ustvarjanje dobička (nepridobiten namen) 
ter da presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in 
drugih virov trajno namenjajo za uresničevanje svojega 
nepridobitnega namena in ciljev in jih ne delijo med člane. Predlog 
zakona opredeljuje tudi javnost delovanja, ki je prav tako bistvena 
narava delovanja društev tako v njihovih notranjih razmerjih 
(obveščanje članov o delovanju organov društva, dejavnosti 
društva in njegovem finančnem poslovanju) kakor tudi do širše 
javnosti. Javnost delovanja predlog zakona zagotavlja tudi tako, 
da so podatki, vpisani v register društev javni, kar omogoča 
vpogled v register vsakomur, ki to želi (50. člen). 

S predlogom zakona so določena tudi druga načela, ki veljajo za 
ustanavljanje in delovanje društev. Tako 2. člen določa, da je 
združevanje v društva prostovoljno, kar pomeni, da nikogar ni 
mogoče prisiliti v združevanje z drugimi, niti ni mogoče predvideti 
kakršnega koli avtomatičnega združevanja na podlagi določenih 
lastnosti posameznikov ali pravnih oseb. Delovanje v društvu 
temelji na enakopravnosti članstva, kar pomeni tako enakopravno 
neposredno ali posredno odločanje članstva o vseh vprašanjih 
delovanja društva (13. člen), kakor tudi siceršnjo enakopravnost 
pri udejstvovanju v dejavnostih društva. Navedeno načelo je 
upoštevano tudi pri vstopanju v članstvo društva, saj lahko 
postane član društva vsak pod pogoji, ki jih društvo določi v 
svojem temeljnem aktu. 

Navedena temeljna načela niso novost, saj so opredeljena že v 
sedaj veljavnem zakonu, le da so v predlogu zakona določena na 
bolj transparenten način. 

Ustanavljanje društev je svobodno. Ustavna pravica d° 
svobodnega združevanja je ena temeljnih (klasičnih) politični11 

pravic, kamor sodijo tudi pravica do mirnega zbiranja, svoboda 
izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Omejitve teh pravic 
se lahko predpišejo le z zakonom, v obsegu, kot ga dopušča 
ustava. Za razliko od sedanjega zakona, ki prepoveduje i® 
ustanavljanje društev za izključno opravljanje pridobitne dejavnosti, 
predvideva pa prenehanje društva po samem zakonu, če to s 

svojim delovanjem grobo krši temeljne vrednote, določene v ustavi 
in zakonih, predlog zakona v 3. členu prepoveduje ž® 
ustanavljanje društev, katerih namen, cilji ali dejavnost rušijo temelj® 
ustavne ureditve, so prepovedana s kazensko zakonodajo 
oziroma kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine. Glede 
na nepridobitno naravo društev in dejstvo, da pravni red Republik® 
Slovenije omogoča ustanavljanje različnih pravnih subjektov za 
doseganje pridobitnih namenov in opravljanje pridobitne dejavnosti, 
zakon prepoveduje ustanavljanje društev za doseganj® 
pridobitnega namena (ustvarjanja dobička) pa tudi društva, ki siv 

temeljnem aktu sicer opredelijo nepridobiten namen, pa bi opravljala 
izključno pridobitno dejavnost. 

Temeljni akt (pravila, statut) društva je najvišji akt v hierarhiji 
splošnih aktov društva, s katerim društvo opredeli vsebino in 

način svojega delovanja. Predlog zakona tako kot sedanji zakol 
o društvih v 4. členu določa, da društvo mora imeti temeljni 
ter katera temeljna vprašanja delovanja društva mora društvo v 

njem urediti (10. člen). Sprejemajo ga člani društva in si z njir" 
sami določijo pravice in obveznosti ter s tem okvire svojeg3 

delovanja. Temeljni akt društva mora biti v skladu z zakonom 0 

društvih, glede na dejavnosti društva pa mora biti tudi v skladu5 

pravnimi normami, ki urejajo posamezna področja, na kateri^ 
delujejo društva oziroma, ob upoštevanju načela enakosti Pr® 
zakonom, z našim pravnim redom v celoti. 

Pravni status društva opredeljuje 5. člen. Društvo je subj®^ 
civilnega prava. Pravno osebnost in s tem sposobnost, da 
samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, pridobiva 
pravice in prevzema obveznosti, društvo pridobi z vpisom v re" 
gister društev. Glede na to, da pravne osebe opravljajo vsa dejanja 
v pravnem prometu po svojem zakonitem zastopniku, je v 

predlogu zakona izrecno določeno, da društvo neomejen0 

zastopa oseba, določena s temeljnim aktom društva, j® 
zastopnik društva. To pa seveda ne pomeni, da društvo zarad1 

prostovoljne narave delovanja in pestrosti pravnih razmerij.v 

katera vstopa, ne more s temeljnim aktom za zastopanje določi" 
tudi druge osebe, vendar z omejenimi pooblastili. 

Izhajajoč iz temeljnega načela enake odgovornosti vseh pravnih 
subjektov, predlog zakona v 6. členu določa, da društvo odgovarja 
za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ker pa lahk° 
člani društva izkoristijo društvo kot pravno osebo tudi za dosegani® 
določenih koristi v škodo upnikov, je predlagatelj, zaradi varstva 
pravnega prometa in pravic upnikov, določil tudi izjemo od teg3 

pravila, to je spregled pravne osebnosti. Na podlagi te dolo^® 
lahko upniki dosežejo poplačilo svojih terjatev neposredno ° 
odgovornih oseb društva, ki so v svojo korist ali v korist kog3 

drugega zmanjšale premoženje društva, čeprav so vedele, d 
društvo ne bo moglo poravnati svojih obveznosti tretjim oseba"1- 
Takšna izjema je torej dopustna le v primeru naklepnega ravnanj8, 

vendar pa predlog zakona dokazno breme prelaga na odgovom0 

osebo. 
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^er se z ustavo zajamčene pravice in temeljne svoboščine 
^esničujejo neposredno na podlagi ustave, se lahko na območju 
Republike Slovenije ustanavljajo in delujejo tudi neregistrirana 
društva, ki ne želijo pridobiti pravne osebnosti in s tem postati 
Nosilec pravic in obveznosti, ki veljajo za registrirana društva. 
%b dejstvu, da se takšna združenja ustanavljajo in da je njihovo 
delovanje načeloma svobodno, sedanji zakon nima določb o 
Registriranih društvih. Ker zakonodaje nekaterih evropskih držav 
Vsai okvirno urejajo njihov pravni položaj, vsebuje tudi predlog 
*akona v 7. členu posamezne določbe o neregistriranih društvih, 
akšna društva nimajo pravne osebnosti, zato predlog zakona 
°'°ča, da za prevzete obveznosti društva, ki ni registrirano, 
ogovarjajo solidarno tisti, ki v pravnem prometu nastopajo v 

nlegovem imenu. Vendar pa predlagatelj meni, da je tudi 
Registriranemu društvu, ki izpolnjuje določene pogoje, treba 
Pnznati omejeno pravno sposobnost. Tudi med neregistriranimi 

riJštvi obstajajo razlike glede trajnosti namena delovanja in 
Q,ranje organiziranosti, zato je tistim, ki se ustanavljajo za 

^esničevanje skupnih in splošnih interesov, ki so samostojna in 
epridobitna in imajo s temeljnim aktom urejeno svoje delovanje, 

er določenega zastopnika, za varovanje njihovih pravic in lažje 
Polnjevanje njihovih obveznosti, priznal položaj stranke v 

Postopku. Za obveznosti takšnega društva pa odgovarjajo tisti, ki 
astopajo v pravnem prometu v njegovem imenu, solidarno z 
ruštvom. Sicer pa se vsa pravna razmerja, v katera vstopajo 
Registrirana društva, presojajo po predpisih, ki urejajo 
lvi|nopravno družbeno pogodbo. 

paradi specifičnosti ustanavljanja, registracije in delovanja zvez 
ruštev in delovanja društev, ki so po tujem pravu pridobila status 

pavne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije ter 
9'stracije njihovih podružnic, v posameznih primerih določb 

^k°na ni mogoče dosledno uporabiti, zato je zate pravne subjekte 
Predlogu v 8. členu določena smiselna uporaba zakona. Zakon 
društvih je splošen zakon, zato je posamezna vprašanja, ob 

Poštevanju vseh že navedenih načel, mogoče urejati tudi v đru9ih zakonih. 

'• USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA 
(členi: 9-17) 

JruJtvo bodo po določbi 9. člena predloga zakona lahko 
anavljale poslovno sposobne fizične osebe in nepridobitne avne osebe, kar je velika novost. Predlagatelj zakona je želel v 
0,i vzpostaviti enake pogoje uveljavljanja pravice do 

Sevanja tudi za tiste pravne osebe, ki niso ustanovljene z 
"lenom ustvarjanja dobička in odpraviti omejitve za državljane 

0^
av članic Evropske unije, kot tudi za druge tujce in tuje pravne 
ebe. Prj ustanavljanju društva predlog zakona ni v celoti izenačil 
avnih in fizičnih oseb, odpravil pa je vse omejitve za tujce, torej 
enačil položaj tujcev pri ustanavljanju društev s položajem 

^ avljanov. Uveljavitev pravice, da tudi pravne osebe ustanavljajo 
s,va in so njihovi člani, je odraz razvoja tega področja civilnega 

ir|
ava 'n zahtev po izenačevanju fizičnih in pravnih oseb v pravicah 

2ah^V0znos"h na vseh P°dročjlh, kjer je to mogoče. Takšne 
0r 

eve prinašajo tudi Temeljna načela statusa nevladnih 
"nizacij v Evropi Sveta Evrope, ki določajo, da mora biti vsaki 

Q 
9W. tako fizični kot pravni, državljanu ali nedržavljanu 

t °9°čen°, da svobodno ustanovi nevladno organizacijo, torej 
1 društvo. Vendar pa se v praksi pridobitne pravne osebe kot 
anoviteljice društva dejansko pojavljajo bolj izjemoma. 

s'anovlteljl na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi 
emeljni akt društva in Izvolijo zastopnika društva. Društvo torej 

tud' na ,eme'iu sporazuma ustanoviteljev. Sporazum zajema prH,dol°či'ev namena združevanja in ciljev ter dejavnost ali nalog 
akt ka,ere se ,a namen uresničuje, kar se opredeli v temeljnem 

Temeljni akt vzpostavlja notranje pravo v društvu, zato predlog 
zakona v 10. členu določa, da mora obvezno vsebovati določbe, 
s katerimi se vzpostavljajo pravila delovanja in upravljanja društva. 
Predlog dopušča tudi možnost, da društvo v temeljnem aktu poleg 
obveznih vprašanj uredi tudi druga vprašanja, ki so pomembna 
za upravljanje društva (npr. glede na cilje ali število članov). 

Ker Slovenija nima civilnega zakonika, je predlagatelj v zakon 
vnesel poleg upravno-pravnih določb še nekatere civilnopravne 
določbe, ki jih sedanji zakon nima. Civilnopravne določbe se 
nanašajo na varstvo imena društva (ki jih vsebuje tudi sedaj 
veljavni zakon), odgovornost in zastopanje in na medsebojna 
razmerja v društvu. 

Predlagatelj zakona določbe sedanjega zakona o imenu društva 
v 11. členu dopolnjuje z varstvom imena vseh pravnih oseb, tudi 
lokalne skupnosti ter z izrecno določitvijo, da mora društvo v 
imenu uporabiti besedo društvo, združenje ali klub, ki izkazuje 
njegovo pravnoorganizacijsko obliko, razen če poseben zakon 
ne določa kaj drugega (npr. zakon o sladkovodnem ribištvu). 
Izkazovanje pravne osebnosti bo po predlogu zakona doseženo 
s tem, da bo moralo društvo, ki ima status pravne osebe, na vseh 
pisanjih, ki jih pošilja določenim naslovnikom, navesti številko 
vpisa v register društev ter organ, pri katerem je v register vpisano. 
Takšna zahteva velja tudi za nekatere druge pravne osebe 
(gospodarske družbe), za društva pa je smiselna, saj se tako 
vzpostavlja jasno razlikovanje od neregistriranih društev, kar je v 
pravnem prometu nujno. Varstvo imena društva bo, tako kot po 
sedaj veljavni zakonodaji zagotovljena z možnostjo pritožbe. 

Z določbo 12. člena, da je članstvo v društvu lahko le osebno 
(velja tudi za pravne osebe), je predlagatelj poudaril osebnostni 
značaj povezovanja, kar pomeni, da je članstvo neprenosljivo. 
Pri tem pa predlog zakona posebej določa način včlanjevanja za 
mladoletne osebe in osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti. Poleg 
fizičnih oseb bodo po novem člani društva lahko tudi nepridobitne 
pravne osebe, ki pa jih v društvu zastopa (ena ali več) 
pooblaščena oseba. 

Pri vprašanjih upravljanja društva predlog zakona v 13. členu, 
ob upoštevanji načel samostojnosti društva in enakopravnosti 
članstva določa, da člani ter pooblaščene osebe pravnih oseb, 
članic društva, sodelujejo pri upravljanju društva posredno ali 
neposredno, po izvoljenih organih oziroma zastopniku društva, 
na način, ki ga sami določijo v temeljnem aktu. Predlog zakona 
določa tudi, da društvo v temeljnem aktu določi način sodelovanja 
pri upravljanju društva, kakor tudi posebne pravice in dolžnosti 
mladoletnih oseb do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma sicer 
poslovno nesposobnih oseb. V tem členu je tudi posebej določeno, 
da društvo lahko zastopa le poslovno sposobna fizična oseba, 
saj društvo kot pravna oseba civilnega prava, ki vstopa v pravnem 
prometu v različna pravna razmeija z drugimi pravnimi subjekti, 
le po takem zastopniku .lahko sklepa pravno veljavne posle. 

Načelo svobodnega združevanja društvom zagotavlja prosto 
odločanje o načinu upravljanja, izražanju volje in vodenju poslov 
društva, vendar pa relativna trajnost povezovanja članstva 
zahteva tudi določeno organiziranost. Zaradi te zahteve predlog 
zakona v 14. členu določa tisto najmanjšo mero notranje ureditve 
v društvu, ki zagotavlja nujne pogoje delovanja, ob upoštevanju 
načela enakopravnosti članstva. Predlog zakona namreč 
predpisuje obveznost sprejemanja temeljnega akta in njegovih 
sprememb ter drugih najpomembnejših odločitev na zboru članov 
v 5. členu pa tudi zahteva, da ima društvo zastopnika. Ostale 
določbe o upravljanju, ki so novost predloga zakona, so 
subsidiarnega značaja in veljajo le v primeru, če društvo v 
temeljnem aktu samo ne opredeli načina upravljanja. Z neposredno 
uporabo zakonskih določb v teh primerih, se bo v društvih mogoče 
Izogniti dilemam in sporom, kako izvajati določene 
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najpomembnejše naloge upravljanja društva, če to vprašanje ni 
urejeno v temeljnem aktu. 

Novost zakona je tudi določba 15. člena o pravici člana društva 
in osebe, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva 
zavrnjena, da v roku enega leta od sprejetja odločitve organov 
društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, temeljnim ali 
splošnim aktom društva, te odločitve izpodbija pred sodiščem, 
vendar le pod pogojem, da pred tem izkoristi pravno sredstvo, ki 
ga ima na voljo v društvu. S tem predlog zakona jasno opredeljuje 
notranja razmerja v društvu kot civilnopravna razmerja. Morebitna 
sodna razveljavitev odločitev organov društva pa ne pomeni 
prenehanja pravic tretjih oseb, ki so jih pridobile v dobri veri. 

Predlog zakona v 16. členu pri urejanju statusnih preoblikovanj 
društev (spojitev ali pripojitev) ne prinaša novosti, temveč jih le 
povzema iz sedaj veljavnega zakona. Vendar pa sprejem odločitev 
o tem uvršča med najpomembnejše odločitve, ki jih morajo sprejeti 
zbori članov vseh društev. 

Za ustanovitev zveze društev predlog zakona v 17. členu določa, 
da jo lahko ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi 
zveze društev morajo sprejeti člani na zborih članov, ki zvezo 
ustanavljajo. Glede na smiselno uporabo določb zakona tudi za 
zveze društev (8. člen) pa bodo morali ustanovitelji na ustanovnem 
zboru sprejeti tudi temeljni akt in izvoliti zastopnika zveze (5. 
člen). S tem je odpravljena dosedanja pogodba o ustanovitvi zveze 
društev, ki je v praksi tudi ni bilo mogoče enačiti z aktom o 
ustanovitvi drugih pravnih oseb. Po ustanovitvi društva namreč 
ustanovitelji v društvu, zaradi načela enakosti nimajo posebnih 
pravic in obveznosti. Zato predlagatelj meni, da je pogodba 
nepotrebna, saj tudi zveza društev najpomembnejša vprašanja 
delovanja uredi v temeljnem aktu. 

III. REGISTRACIJA DRUŠTVA (členi:18-24) 

Tako kot veljavni zakon o društvih tudi predlog novega zakona v 
18. členu določa, da je za registracijo društev pristojna upravna 
enota, na območju katere je sedež društva, o pritožbah pa odloča 
ministrstvo, pristojno za upravo. Novost je registracija podružnic 
tujih društev, za katero bo prav tako pristojna upravna enota, 
glede na sedež podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji. 

Zahtevi za registracijo bo moralo društvo na podlagi 19. člena 
priložiti zapisnik ustanovnega zbora, odločitev zbora članov, da 
se društvo registrira, dva izvoda temeljnega akta, seznam s podatki 
ustanoviteljev in njihovimi lastnoročnimi podpisi, dokazilo o pridobitvi 
pravne osebnosti in o sprejetju odločitve o ustanovitvi društva za 
nepridobitne pravne osebe, ustanoviteljice društva, naslov sedeža 
društva ter osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol ter 
naslov stalnega prebivališča zastopnika društva. Za nesporno 
ugotovitev prave volje in identitete ustanoviteljev, predlog zakona, 
za razliko od sedanjega zakona, določa le obveznost 
lastnoročnega podpisa vsakega ustanovitelja, brez obveznosti 
overitve podpisa ter dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za 
pravne osebe, ustanoviteljice društva. To nedvomno predstavlja 
poenostavitev registracije. Novost predloga zakona je tudi v tem, 
da bo moral ustanovni zbor ali zbor članov sprejeti tudi odločitev, 
da se društvo registrira, ter takšno odločitev predložiti 
registrskemu organu. Tako bo nedvomno razvidna želja 
ustanoviteljev, da društvo pridobi pravno osebnost. Registracija, 
glede na določbo 42. člena ustave, namreč za samo delovanje 
društva ni obvezna. Registracijo zastopnika društva določa že 
sedanji zakon, novost pa je v tem, da bo pristojnemu orgartu 
potrebno posredovati poleg osebnega imena tudi druge osebne 
podatke (EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter 
naslov stalnega prebivališča) zastopnika, kar bo zagotavljalo 
večjo uporabnost registrskih podatkov in boljše varstvo pravic 
tretjih oseb. Vendar predlog zakona ne predvideva obveznosti že 

registriranih društev, da v določenem roku posredujejo te podatk® 
pristojnemu organu, kar bi zahtevalo izdajo več kot 17 OOO 
upravnih odločb, temveč se bodo podatki dopolnjevali postopno- 
ob registraciji sprememb zastopnikov društev ali drugih sprememb' 
Za registracijo zveze društev pa bo, poleg prej navedenih prilog, 
vlogi potrebno priložiti le še zapisnike zborov članov vseh društev 
ustanoviteljic zveze, ne pa tudi posebne pogodbe o ustanovitvi, 
ki jo predlog zakona odpravlja, kot je bilo že navedeno. 

Postopka registracije društva predlog zakona v 20. členu bistveno 
ne spreminja. Pristojni organ je dolžan o zahtevi odločiti v 30 dne" 
od njenega prejema, kar pomeni, da je v navedem roku dolžan 
izdati odločbo o vpisu društva v register. Predlog le jasneje 
opredeljuje pogoje za ustavitev postopka - le v primerih, ko društvo 
vloge ne dopolni v določenem roku in vloge zaradi tega ni mogoč0 

obravnavati. V primerih, ko temeljni akt ni v skladu z določbami 
zakona, pa ga društvo v roku ne uskladi, mora pristojni organ 
odločiti o vsebini zahtevka. Predlog zakona ohranja rešitev 
sedanjega zakona, ki v primeru predhodnega vprašanja, ki i® 
med udeleženci v postopku sporno, zahteva prekinitev postopka, 
do rešitve tega vprašanja pred pristojnim organom. Ker se v 

postopkih registracije pogosto pojavljajo primeri, da nastopa'3 

dva vlagatelja zahtevka, katerih interesi so nasprotni, bo po novem 
vtem primeru registrski organ napotil tistega udeleženca postopka, 
katerega pravico šteje kot manj verjetno, da v določenem roku 
začne pravdni oziroma drug postopek za odločitev o predhodne"1 

vprašanju. Predlog zakona vsebuje tudi določbo, da pritožba zoper 

odločbo o registraciji ne bo zadržala vpisa v register društev. S 
samo izdajo odločbe je namreč odločba že tudi izvršena, društvo 
ali sprememba določenega registrskega podatka se mora 
istočasno tudi dejansko vpisati v register. 

Nekaj poenostavitev prinaša predlog tudi v postopek registracij® 
sprememb registrskih podatkov v 21. členu. Če društvo spremenj 
temeljni akt, zastopnika ali naslov sedeža društva, mora vložit' 
zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastal® 
spremembe, zahtevi pa mora priložiti zapisnik seje organa, n® 
kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temelj111 

akt, bo lahko društvo vlogi priložilo dva izvoda sprememb 
temeljnega akta, kar bo za društvo enostavnejše ali pa, kot do 
sedaj, njegovo prečiščeno besedilo. Pomembnejša je sprememba, 
ki jo predlog zakona določa glede registracije spremembe naslova 
sedeža društva. Naslov sedeža ni nujna sestavina temeljneg8 

akta, zato bo odločitev o spremembi lahko sprejemal za t0 

pooblaščeni organ društva. 

Tudi društvo, ki je nastalo s spojitvijo oziroma pripojitvijo, mora P° 
določbi 22. člena zahtevo za registracijo podati v 30 dneh P° 
sprejetih statusnih spremembah. Tako sedanji zakon kakor tudi 
predlog zakona določata, da je treba vlogi za registracijo društva, 
ki je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, priložiti sklepe zborov 
članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi in zapisnik ustanovneg3 

zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, 
da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva. 
Vlogi za registracijo pripojitve društva pa je treba priložiti sklep® 
zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi. Društvo, kji® 
zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra društev izbriš® 
na podlagi odločbe o registraciji novega društva oziroma odločb® 
o registraciji pripojitve društva (44. člen). 

Predlog zakona v 23. členu tudi za postopek registracije statusnih 
in drugih sprememb, zaradi jasne opredelitve postopka, doloi® 
smiselno uporabo določb, ki se nanašajo na registracijo društva- 

Pomembna novost predloga zakona je določba 24. člena, s katef0 

je spremenjen položaj tujih društev, in prinaša novost registracij® 
podružnice tujega društva. Sedanji zakon določa, da moral0 

mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki jim je n8 

podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan status pravn® 
osebe, pred uveljavljanjem tega statusa ministrstvu, pristojnem 
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*a notranje zadeve, predložiti akt o ustanovitvi, temeljni akt, 
°kaziio o registraciji po pravu države pogodbenice in druga 
°kazila o izpolnjevanju pogojev iz mednarodne pogodbe, 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pa vodi evidenco 
Mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev. S tem je 
Mednarodnemu društvu ali zvezi društev v Republiki Sloveniji 
Pnznana pravna osebnost, ki jo je pridobilo po pravu svoje države. 

a dfuga mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki 
ustanovljena po tujem pravu, pa sedanji zakon določa, da 

p ko delujejo na območju Slovenije le, če dobijo dovoljenje Vlade 
©publike Slovenije. Zakon ne določa pogojev za pridobitev tega 
ovoljenja, zato je dovoljenje oblastni akt, ki je izraz politične volje 

Vade in ne upravni akt. Predlog zakona ukinja evidentiranje 
Mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev ter uvaja zgolj 
[®gistracijo podružnic tujih društev. Tuje društvo, ki deluje v dveh 
Kavah namreč že izkazuje svoj mednarodni značaj, je pa glede 
a 'o, da je ustanovljeno po tujem pravu, dejansko tuje društvo. 
aradi navedenega predlog zakona ureja vprašanje delovanja 

ulih društev v Republiki Sloveniji in določa, da se tudi za takšna 
^Stva smiselno uporabljajo določbe zakona o društvih. Pri tem 

Predlagatelj ugotavlja, da je tujemu društvu ne glede na to, ali gre 
a društvo, ki ga veljavni zakon obravnava v 13. ali 14. členu, 

Pfavna osebnost že priznana z drugimi predpisi. Slovenija je 
Podpisnica Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti 

ednarodnih nevladnih organizacij, na podlagi katere se 
6Posredno priznava pravna osebnost tujim društvom in zvezam 
uJih društev, ki delujejo na območju najmanj dveh držav. Po 
0danjem zakonu o društvih lahko tuje društvo, ne glede na 
°nvencijo, soustanovi zvezo društev (veljavni zakon o društvih 6 Postavlja omejitev), pod pogoji, ki so določeni za tuje pravne 
sebe lahko organizira javni shod ali javno prireditev na podlagi 
akona o javnih zbiranjih, procesni predpisi pa mu omogočajo, da 
"ko toži ali je toženo pred našimi sodišči ipd. Društvo lahko torej 
^©Ijavlja pravno osebnost v vseh primerih poslovanja v Republiki 
°veniji, ne da bi se predhodno vpisovalo v predpisano evidenco. 

®radi navedenega je potrebno zakonsko urediti le pravni status 
P^nižnice tujega društva, ki jo tuje društvo ustanovi za opravljanje 

v°ie dejavnosti v Sloveniji. Tuje društvo po novem zakonu za 
®'ovanje v Republiki Sloveniji v nobenem primeru ne bo več 
'rebovalo dovoljenja vlade. Temeljna načela statusa nevladnih 

^r9anizacij v Evropi, ki so bila sprejeta v okviru Sveta Evrope 
°očajo, da se nevladnim organizacijam in torej tudi društvom 

^a9otavljajo enake možnosti delovanja kot drugim pravnim 
®bam, kar se nanaša tudi na tuja društva. Prav tako se državam 

tak«0-0'3, da se ,u'im nevladnim organizacijam ne postavlja ksnih ovir, da bi se za opravljanje njihove dejavnosti morala v 
r avi ustanavljati »separatne enote«. Zaradi navedenega 

Jedlagatelj meni, da ni razlogov, da bi se delovanje tujim društvom 
utemeljenih razlogov omejevalo (razen v primerih, ki jih določa 

edlog zakona oziroma takšne omejitve predstavljajo drugi 
fedpjsi) vendar pa mora tuje društvo, ki bo v državi samo, po 
°)i odločitvi ustanovilo takšno »separatno enoto«, takšno enoto 
9'strirati. Le tako je mogoče takšni enoti priznati sposobnost 
stopanja tujega društva, kar pa je nujno za varnost pravnega 

, onieta.Tuje društvo bo moralo podati vlogo z ustreznimi prilogami, 
katerih bo razvidno, da mu je po tujem pravu priznan status 

v p
Vne osebe ter njegov namen, cilji, dejavnost in način delovanja 

^ ePubliki Sloveniji. Dovoljenost namena, ciljev in dejavnosti, se 

(3 Ad' Za tu'a druš,va presojala po določbah zakona o društvih 
đei ^ Takšna rešitev na eni strani zagotavlja neovirano 0vanje tujih društev pri nas, če ne uresničujejo prepovedanih 
str

menov, ciljev ali ne opravljajo prepovedane dejavnosti, po drugi 
ani pa bo zagotavljala ustrezno evidenco. Ne glede na dejstvo 

v. 
đruštvo v državi opravlja dejavnost preko podružnice, ki posluje 
-Qnu in za račun društva ali pa v vsakem posamičnem primeru 

s.. ovanja dokazuje pravno osebnost, pa lahko v državi deluje le 
p ®dno z določbami zakona o društvih in drugimi veljavnimi 

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO 
POSLOVANJE (členi: 25-29) 

Predlog zakona v 25. členu, ki opredeljuje premoženje društva in 
možne vire, iz katerih društvo pridobiva sredstva, ne prinaša 
novosti. Društva, kot pravne osebe zasebnega prava, so lahko 
lastniki premoženja, ki jim je potrebno za doseganje namena in 
ciljev ter opravljanje njihove dejavnosti. Društva imajo lahko v 
lasti nepremične kot tudi premične stvari, denarna sredstva in so 
lahko tudi nosilci materialnih pravic. Zakon društvom ne postavlja 
nobenih omejitev glede obsega premoženja kakor tudi ne glede 
možnih (zakonitih) virov, iz katerih pridobivajo sredstva. Pač pa 
zakon do neke mere omejuje razpolaganje s premoženjem. Tako 
društvo ne sme deliti premoženja članom, presežke prihodkov 
nad odhodki iz vseh dejavnosti pa mora porabiti za uresničevanje 
namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 
določene v temeljnem aktu. Določene omejitve so opredeljene 
tudi v poglavju o prenehanju društva, saj društvo ob prenehanju 
ne more povsem prosto razpolagati s preostalim premoženjem 
(38. člen). 

Omejitve, določene v 26. členu, prav tako zagotavljajo ohranitev 
nepridobitnega značaja društva ter zavezanost društva svojemu 
nepridobitnemu namenu oziroma ciljem in dejavnosti, ki je potrebna 
za uresničevanje tega namena in ciljev. Te omejitve se tako kot za 
opravljanje nepridobitnih dejavnosti, morajo nanašati tudi na 
opravljanje pridobitnih dejavnosti, ki jih društvo opravlja 
neposredno ali pa za njihovo opravljanje ustanavlja gospodarske 
družbe oziroma jih poveri drugim osebam na temelju pogodbe. 
Zato mora biti tudi pridobitna dejavnost društva povezana z 
namenom in cilji društva kot dopolnilna dejavnost nepridobitne 
dejavnosti ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Poleg tega pa lahko društvo pridobitne dejavnosti 
opravlja le ob spoštovanju pogojev, ki jih za opravljanje teh 
dejavnosti določajo posebni predpisi. 

27. člen predloga zakona določa, da mora društvo voditi poslovne 
knjige in sestavljati letna poročila. Predlog zakona določa način 
vodenja poslovnih knjig, kar je novost. Poslovne knjige društvo 
praviloma vodi po načelu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega 
za njegove potrebe, kar določi v temeljnem ali posebnem aktu. 
Vendar pa lahko društva z manjšimi prihodki (do 5 milijonov) in z 
manj zaposlenimi delavci (ne več kot dvema), vodijo enostavno 
knjigovodstvo, »majhna društva« - društva, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti in s prihodki manjšimi od 1 milijon tolarjev, pa 
lahko vodijo poenostavljeno knjigovodstvo, to je le knjigo 
prejemkov in izdatkov, z letnim popisom in ocenitvijo pa 
zagotavljajo druge podatke za sestavo letnega poročila. Novost, 
ki jo prinaša predlog zakona, je tudi v tem, da predlog zakona 
določa vsebino letnega poročila ter da mora letno poročilo sprejeti 
najvišji organ društva. Izrecno je opredeljena tudi dolžnost sestave 
letnega poročila tudi ob prenehanju društva in v primeru pripojitve 
ali spojitve z drugim društvom, kar velja tudi za druge pravne 
osebe. Predlog zakona daje večji pomen notranjemu nadzoru 
nad razpolaganjem s premoženjem in finančno-materialnim 
poslovanjem društva, zato določa, da je letno poročilo veljavno 
sprejeto le, če je bil pred tem opravljen notranji nadzor. Ker predlog 
določa, da morajo poslovne knjige In letno poročilo omogočati 
ocenjevanje ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni 
za zakonite namene, bo nadzor usmerjen ne le v pravilnost 
sestave poročila in resničnost podatkov, temveč tudi v zakonitost 
same porabe sredstev, to je za uresničevanje namena, ciljev in 
opravljanje nepridobitne dejavnosti društva. Način izvajanja tega 
nadzora predlog zakona prepušča samemu društvu, ki pa ga 
mora opredeliti v temeljnem aktu.Tako kot nekatere druge sodobne 
zakonodaje (avstrijski zakon o društvih, nizozemski civilni zakonik) 
pa predlog zakona uvaja obvezno revizijo računovodskih izkazov 
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po pooblaščenem revizorju za društva, čigar prihodki oziroma 
odhodki so v računovodskem letu presegli 100 000 000 tolarjev. 
Po podatkih Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 
2002, bi ob takšni določbi zakona to obveznost moralo izpolniti 80 
društev, od tega 36 največjih zvez društev. Neodvisno revizijsko 
poročilo bo članom društva, čigar poslovanje presega določen 
obseg, olajšalo odločitev o sprejemu letnega poročila, hkrati pa 
bo omogočalo tudi seznanitev javnosti s poslovanjem društva ter 
lažji nadzor nad izvajanjem zakona. Seveda pa se lahko člani 
društva odločijo, da takšno obveznost opredelijo sami v temeljnem 
aktu tudi za drugo društvo. Predlagatelj ni predvidel sankcije za 
nespoštovanje te določbe, bo pa lahko vsak član pred organi 
društva, pa tudi pred sodiščem (15. člen), izpodbijal veljavnost 
sprejema letnega poročila, kar je po mnenju predlagatelja zadostna 
garancija, da se bo določba zakona tudi spoštovala. Pač pa bo 
letnemu poročilu takšnega društva, ki se posreduje organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, potrebno 
priložiti revizijsko poročilo. Nespoštovanje te določbe pa je 
opredeljeno kot prekršek (53. člen). 

Naslednja novost, ki jo prinaša predlog zakona v 28. členu, je v 
tem, da mora na računovodski standard za društva (računovodski 
standard 33), ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo, podati 
soglasje minister, pristojen za finance, ter da se mora objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije. S to določbo in predhodnimi, 
se izenačuje ureditev pravnih okvirov vodenja poslovnih knjig in 
sestave letnih poročil za društva z ureditvijo, ki velja za druge 
pravne osebe in ki jih določata zakon o računovodstvu in zakon 
o gospodarskih družbah. Poleg določb računovodskega 
standarda mora društvo upoštevati tudi lastna pravila o finančno- 
materialnem poslovanju, ki jih določi bodisi v temeljnem bodisi v 
posebnem aktu (27. člen). Če društvo v temeljnem aktu določi, da 
bo o teh pravilih sprejet poseben akt, pa takšnega akta ne sprejme, 
bo to prekršek, kar je prav tako novost in pomeni tudi izenačitev 
odgovornosti društev za pravilnost poslovanja z drugimi pravnimi 
subjekti, za katere velja zakon o računovodstvu (53. člen). 

Predlog zakona v 29. členu, tako kot sedaj veljavni zakon, določa 
obveznost predložitve letnega poročila organizaciji, pooblaščeni 
za obdelovanje in objavljanje podatkov. 

V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU (členi: 30-36) 

Predlog zakona za društva, katerih dejavnost presega interese 
članov in je splošno koristna ohranja možnost pridobitve statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu (društvo v javnem interesu) 
in jo nadgrajuje, zato ureditvi tega vprašanja namenja celo poglavje. 

Sedaj veljavni zakon v 3. členu določa, da se status društvu 
lahko podeli v skladu s posebnimi predpisi ter v 38. členu določa 
za podeljevanje statusa pristojnost ministra, ki vodi upravni or- 
gan, pristojen za področje, na katerem društvo deluje. V primerih 
deljene pristojnosti določa potrebnost predhodnega soglasja, v 
določenih primerih pa določa pristojnost ministra, pristojnega za 
upravo. 

Predlog zakona status društva v javnem interesu ureja celoviteje, 
saj določa tako splošne pogoje za njegovo pridobitev, vsebino 
vloge, ki jo poda društvo, pristojnost za podeljevanje in odvzem 
statusa in nekatere določbe postopka, pridobitev statusa s 
posebnimi zakoni ali na podlagi posebnih zakonov ter nekatere 
splošne posledice pridobljenega statusa. 

Predlog zakona v 30. členu predvideva poenotenje splošnih 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati društvo za pridobitev statusa. 
Tako za vsa društva, ne glede na področje delovanja, zahteva 
dve leti delovanja pred uveljavljanjem statusa ter da ni dalj časa 
plačilno nesposobno ali prezadolženo, kar je novost. Odpravlja 
pogoj, da mora društvo pred uveljavljanjem statusa biti imetnik 

priznanj na državni ali mednarodni ravni ali da mora dati pomemben 
prispevek k promociji Slovenije oziroma da mora že imeti 
podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom za uresničevanje 
dejavnosti javnega pomena, kar so po mnenju predlagatelja 
pretirano strogi oziroma nepotrebni pogoji, jih pa postavljajo 
posamezni področni zakoni oziroma celo na podlagi 38. člena 
Zakona o društvih sprejeti podzakonski akti.Te pogoje nadomešča 
s pogojem, da društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke 
svojega delovanja. Ker pa vseh pogojev ni mogoče predpisat' z 
zakonom o društvih, predlog zakona dopušča, da se posamezni 
dodatni posebni pogoji lahko (ni pa nujno) opredelijo tudi s 
posebnimi zakoni, ki urejajo posamezno področje delovanja- 
Seveda pa bodo posebni predpisi morali upoštevati, da s 
predpisovanjem posebnih pogojev društev ni mogoče 
neupravičeno postavljati v neenakopraven položaj, ki ga predlog 
zakona sedaj odpravlja. S posebnimi zakoni se bodo lahko 
podrobneje opredelila tudi področja delovanja oziroma dejavnosti, 
ki so v javnem interesu. Splošni zakon namreč ne more konkretno 
opredeliti splošno koristnega značaja posameznih področij 
delovanja, kjer delujejo društva, oziroma vseh njihovih dejavnosti, 
ki imajo takšen značaj. Predlog zakona določa le, da mora 
delovanje društva presegati interese njegovih članov ter da le 

splošno koristno. 

Status društva v javnem interesu bo tudi po novem zakonu na 
podlagi 31. člena podeljevalo, glede na področje delovanja 
društva, pristojno ministrstvo. O pritožbah zoper odločita® 
pristojnih ministrstev pa bo odločala Vlada republike Slovenije, 
kar je novost. Druga pomembna sprememba se nanaša na 
trajanje podeljenega statusa. Po dosedanjih ureditvah tega 
vprašanja v posebnih predpisih se status podeljuje za dobo štin" 
oziroma petih let z možnostjo podaljšanja oziroma tudi odvzem3 

ali pa za neomejen čas, zgolj z možnostjo odvzema. Predlog 
zakona prinaša trajen status. Takšna rešitev je najprimernejša, 
saj zakon nad društvi, ki pridobijo ta status, z določbo 33. členfl 

vzpostavlja določen nadzor (obveznost pristojnega organa, da 

pristojno ministrstvo obvešča o vseh spremembah, ki se vpisuj# 
v evidenco društev v javnem interesu, obveznost društva, da 

poroča o svojem delu in materialno-finančnem poslovanju ter o 
programih prihodnjega delovanja), kar omogoča staln° 
preverjanje, ali društvo še izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa; 
Na podlagi določbe 34. člena bo namreč mogoče iz razlogov.K 

jih določa ta člen, status tudi odvzeti. 

Ker se v pozitivni zakonodaji vzpostavljajo tudi drugi posebn' 
statusi (status potrošniške organizacije, invalidske' organizacij01 

humanitarne organizacije), ki jih lahko pridobijo tudi ali pa zg°' 
društva, prihaja do podvajanja statusov in drugih nejasnost1' 
Predlog zakona v 35. členu zato določa, da društva, ki so s 

posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona (P 
izvedenem postopku), zaradi njihove splošno koristne dejavnost. 
pridobila drug status oziroma zakon določa, da je njihov 
dejavnost humanitarne narave (npr. Rdeči križ Slovenije- 
prostovoljna gasilska društva) ali neposredno ureja opravljanje' 
financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu (ribiške in lovS 

družine), po samem zakonu pridobijo tudi status društva v iavn0
ki 

interesu. Status društva v javnem interesu je splošen status, 
ga lahko društva pridobijo na vseh področjih delovanja, kjerot,st8' 
javni interes. Tudi drugi statusi temeljijo na ugotovljenem iavn® 
interesu delovanja, zato predstavljajo bodisi status v javne 
interesu na določenem področju delovanja ali pa njegov 
nadgradnjo. 

Predlog zakona prinaša v 36. členu tudi nekatere prednosti. ^ 
se vežejo na pridobljen status. Pridobitev statusa neposredno n 
zavezuje države, da društvu zagotavlja javna sredstva 
izvajanje dejavnosti v javnem interesu, pač pa društvu, 
kandidira za pridobitev teh sredstev, ni treba ponovno dokazov 
javne koristnosti njegovega delovanja. Zato pa mora imeti taks 
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društvo pred ostalimi društvi (ne pa tudi drugimi subjekti, ki statusa 
ne morejo pridobiti) ob izpolnjevanju drugih pogojev, pri pridobitvi 
lavnih sredstev prednost. Predlog predvideva možnost tudi drugih 
u9odnosti in olajšav, ki pa jih bodo lahko opredeljevali posebni 
Predpisi. Opredelitev statusa v predlogu zakona se poskuša 
"Zenačiti s kriteriji, ki se uveljavljajo za opredeljevanje nevladne 
0r9anizacije. Pravi smisel pa lahko statusu da le področna 
*a|<onodaja, ki bo predpisovala konkretnejše posledice na 
Posameznem področju ter eventualno vzpostavljen večji ugled 
akšnih društev in večje zaupanje v njihovo pravilno poslovanje. 

.n jem je potrebno posebej poudariti, da se društva, ki status 
'majo, prostovoljno podrejajo strožjemu nadzoru. 

V|- PRENEHANJE DRUŠTVA (členi: 37-45) 
P|,sdlog zakona v 37. členu predvideva več možnih načinov 
Prenehanja društva. Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo 
2 drugim društvom ali pripojitvijo k drugemu društvu, na podlagi 
s°dne odločbe, kar je novost ali pa'po samem zakonu. 

pravica do združevanja, poleg pravice do ustanavljanja društev, 
. anitve in delovanja v društvih ter izstopa iz društva, vsebuje 

i pravico, da člani društvo prostovoljno razpustijo. Po določbi 
"• člena mora takšno odločitev sprejeti zbor članov, kot najvišji 

°r9an. Predlog zakona ohranja prenehanje društva brez likvidacije, 
® "ačin, ki je primerljiv s prenehanjem delniške družbe po 
^ajšanem postopku. Pri tem člani društva oziroma njegove 
govorne osebe, zaradi nepridobitnega delovanja v društvu, ne 
°rejo prevzeti odgovornosti za obveznosti društva, razen v 

Primeru spregleda pravne osebnosti (drugi odstavek 6. člena). 
r9dlog zakona širi krog možnih naslednikov premoženja društva, 
'i® prenehalo, na vse nepridobitne pravne osebe (drugo društvo, 
'av°d, ustanovo ipd.) s podobnimi cilji. Naslednik premoženja po 
Podlogu ne more biti politična stranka, s čemer predlagatelj želi 
Preprečiti možnost zlorab društva kot pravne organizacijske oblike 

® Prikrito delovanje predvsem pa nezakonito financiranje političnih 
rank. Naslednik premoženja bo moral biti v temeljnem aktu 
°ločen ali pa vsaj določljiv, v nasprotnem primeru se bo 

^oženje preneslo na lokalno skupnost. 

^radi navedenega predlog zakona v 39. členu ohranja aktivnejšo 
°9o upnikov, ki lahko takšnemu prenehanju v roku 30 dni od 
lave sklepa na oglasni deski pristojnega organa ugovarjajo ter 

®'° v nadaljnjem roku 30 dni zahtevajo uvedbo likvidacijskega 
^s'opka na sodišču. 

j0v°st, ki jo prinaša predlog v 40. členu, je v opredelitvi možnosti, 
a društvo upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave in 
Pustnosti stečaja društva, kar sedaj ni možno. Predlagatelj 

anyeč meni, da je upnikom prezadolženega društva treba dati 
ožnost, da se vsaj delno poplačajo iz premoženja društva. 
kšna določba bo tudi povečala zaupanje v poslovanje društev. 

®veda pa je po mnenju predlagatelja pri društvih, ki delujejo v 

tal«6m in,eresu ,reba Posoditi, ali ni opravljanje takšne dejavnost Ksnega pomena, da opravičuje izjemo, zato predlog določa, da 
nad takšnim društvom možno opraviti stečajni postopek le po 
preišnjem soglasju pristojnega ministrstva. 

p® določbi 41. člena predloga zakona bo društvu mogoče tudi 
®Povedati delovanje, kar bo za registrirana društva imelo za 

^sladico izbris Iz registra društev in izgubo pravne osebnosti. 
I? "en ukrep bo možen le v primerih razvijanja dejavnosti društva, 

Postavlja najhujše kršitve pravic in svoboščin, določenih z 
. avo oziroma pomeni izključno pridobitno dejavnost. Društvu 

Prepoved izreklo sodišče po izvedenem postopku. Predlog bo 
J^avičen podati državni tožilec, kot predstavnik javnega interesa. 
Izv Vn' or9an'in nosilci javnih pooblastil, ki za razloge zvedo pri 

'^anju svojih nalog, bodo dolžni podati prijavo. S takšno 
°čbo predlagatelj zakona želi doseči.preprečevanje dejavnosti, 
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ki jih prepoveduje ustava zaradi varovanja temeljnih pravic in 
svoboščin ljudi tudi društvom, pravno organizacijsko obliko društva 
pa zagotavljati le tistim združenjem, ki delujejo na temelju 
nepridobitnosti. Ker gre pri tem za najhujši ukrep zoper društvo - 
to je prepoved njegovega delovanja - je utemeljena rešitev predloga 
zakona, da lahko ta ukrep izreče le sodišče po izvedenem 
postopku, ob uporabi primernega procesnega predpisa. 
Pristojnost sodišč za prepoved delovanja društev je določena 
tudi v nekaterih drugih evropskih pravnih ureditvah, v našem 
pravnem redu pa je to novost. 

Predlog zakona v 42. členu prinaša spremembe tudi pri določitvi 
razlogov za prenehanje društva po samem zakonu. Na takšen 
način lahko preneha društvo, ki dejansko preneha delovati, kar 
bo ugotovil pristojni organ v izvedenem postopku. Prenehanje po 
zakonu pa naj bi bila tudi posledica ponavljajočih se kršitev tistih 
določb zakona, ki zagotavljajo nepridobiten značaj društva. 
Društvo, ki bo najmanj dvakrat pravnomočno kaznovano za 
prekršek, ker bo premoženje delilo članom oziroma presežke 
porabljalo drugače kot za uresničevanje svojega namena, ciljev 
ali opravljanje nepridobitne dejavnosti (52. člen), bo prenehalo po 
samem zakonu. Takšna rešitev je tudi v skladu s temeljnimi načeli 
položaja društev, kot jih priporoča Svet Evrope, namreč, da je 
treba zoper društvo, ki krši predpise pred uporabo ukrepa 
prenehanja, najprej uporabiti milejše ukrepe. 

V 43. členu predlog zakona določa primere, ko o prenosu 
premoženja društva ob prenehanju odloči sodišče, po predpisih 
o likvidaciji in stečaju. 

Pristojni organ na podlagi 44. člena predloga zakona društvo, ki 
je prenehalo, izbriše iz registra društev. Podružnica tujega društva 
pa se iz registra izbriše tudi v primeru, če je tuje društvo izgubilo 
status pravne osebe po tujem pravu. Upniki, katerih terjatve pred 
izbrisom društva iz registra niso bile poplačane, pa bodo lahko v 
roku enega leta od izbrisa zahtevali poplačilo tudi od naslednika 
premoženja, do višine teh sredstev. Določba pomeni dodatno 
zavarovanje upnikov in izenačevanje njihovega položaja z upniki 
drugih pravnih oseb. 

VII. EVIDENCE (členi: 46-50) 

Za razliko od sedanjega zakona ureja predlog novega zakona 
vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc o društvih, ki se 
vzpostavljajo na podlagi tega zakona, v posebnem poglavju. 
Poglavje vsebuje tudi določbe o javnosti podatkov o društvih 
oziroma o varstvu osebnih podatkov posameznikov, ki se vodijo 
v evidencah, podrobneje pa opredeljuje tudi načelo zaupanja v 
registrske podatke. 

Tako je v 46. členu predloga zakona izrecno navedeno, da se 
društva vpisujejo v register društev. Namesto evidenc 
mednarodnih društev in zvez, ki jim je bil v Republiki Sloveniji 
priznan status pravne osebe na podlagi mednarodne pogodbe 
oz. so dobila dovoljenje Vlade Republike Slovenije za delovanje 
na območju Slovenije, se na podlagi 47. člena vzpostavlja regis- 
ter podružnic tujih društev. Zaradi poenotenja evidenc o društvih 
v javnem interesu, predlog zakona v 48. členu določa tudi vsebino 
evidence, evidenco pa naj bi tudi v prihodnje vodila pristojna 
ministrstva. Ob upoštevanju določb zakona o varstvu osebnih 
podatkov, predlog v navedenih členih določa le, kateri osebni 
podatki se obdelujejo v registru društev, registru tujih društev in 
evidenci društev v javnem interesu. Za obdelovanje podatkov v 
smislu navedenega zakona se šteje zbiranje, shranjevanje ali 
združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, 
uporabo oziroma sporočanje osebnih podatkov. Poleg osebnih 
podatkov, ki jih je registrski organ zbiral že na podlagi sedanjega 
zakona, predlog določa, da se za zastopnika društva zbirajo še 
podatki o EMŠO oziroma datumu rojstva in spolu, državljanstvu 
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ter naslovu njegovega stalnega prebivališča in v primeru, da je 
eden izmed ustanoviteljev društva pravna oseba, še podatki o 
osebnem imenu njenega zastopnika. V registru podružnic tujih 
društev določa obdelovanje podatkov o EMSO oziroma osebnem 
imenu in spolu, datumu rojstva, državljanstvu in naslovu stalnega 
oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v 
Republiki Sloveniji in osebno ime zastopnika tujega društva. V 
evidenci društev v javnem interesu se prav tako obdelujejo vsi že 
navedeni osebni podatki o zastopniku društva. Zbiranje navedenih 
osebnih podatkov je potrebno zaradi varstva pravnega prometa, 
saj zgolj podatek o osebnem imenu zastopnika, razen v izjemnih 
primerih, ne zadošča za njegovo prepoznavno. Glede na to, da v 
pravnem prometu pravno osebno zastopa njen zastopnik, mora 
registrski organ v postopku registracije razpolagati tudi s tem 
podatkom. Ker je sedaj podlaga za vodenje centralne računalniške 
evidence društev podana te v podzakonskem aktu, je v predlogu 
zakona določeno, da se registrska knjiga registra društev in 
podružnic tujih društev vodi tudi kot centralna informatizirana 
zbirka podatkov za območje Republike Slovenije, ki jo poleg 
pristojnega organa, vodi tudi ministrstvo, pristojno za upravo. 
Glede na to, da tudi ostale evidence (sodni register, zemljiška 
knjiga) postopno prehajajo na izključno računalniško vodenje, je 
v 49. členu predloga določeno, da lahko minister, pristojen za 
upravo, odloči, da se bodo registrski knjigi registra društev in 
podružnic tujih društev ter evidenčna knjiga društev v javnem 
interesu, vodile le računalniško. 

V skladu z načelom javnosti delovanja društev, predlog zakona v 
50. členu določa, da so podatki, vpisani v register društev, re- 
gister podružnic tujih društev in evidenco društev v javnem 
interesu, javni. Osebni podatki o ustanoviteljih se hranijo v zbirki 
listin in jih bo mogoče tudi v prihodnje pridobiti le v skladu s predpisi 
o varstvu osebnih podatkov. Zaradi zagotavljanja varnosti 
pravnega prometa in ob upoštevanju načel registrskega prava, 
je v predlogu zakona izrecno določeno, da ne morejo zadeti 
škodljive posledice tistega, ki je zaupal v točnost podatkov, 
vpisanih v register društev ali register tujih društev, nepoznavanje 
registrskih podatkov pa ni opravičljiv razlog, razen če zakon ne 
določa drugače. Takšna zakonska ureditev bo posredno silila 
društva k doslednemu sporočanju sprememb podatkov, ki se 
vpisujejo v evidence, upravne enote in pristojna ministrstva pa k 
ažurnemu vodenju teh evidenc. 

VIII. NADZORSTVO (člen: 51) 

Predlog zakona je z opredelitvijo pojma nepridobitnosti, opredelitvijo 
možnosti, da društvo lahko ustanovijo nepridobitne pravne osebe 
in so lahko tudi njegovi člani, z izenačenjem tujcev z državljani 
glede pravice ustanavljanja društev, dopustitvijo delovanja tujih 
društev, opredelitvijo odgovornosti društev in njihovih odgovornih 
oseb ter možnostjo, da društva opravljajo tudi pridobitno dejavnost, 
moral določiti tudi instrumente učinkovitega nadzora, nad 
izpolnjevanjem pogojev, ki jih zakon prav tako določa. 

Predlagatelj zakona glede na navedene novosti izvajanje nadzora 
v 51. členu določa na način, da inšpekcijski organi in drugi državni 
organi ter nosilci javnih pooblastil ugotavljajo kršitve določb tega 
zakona pri opravljanju svojih nalog in v mejah svojih pooblastil, 
določenih s posebnimi predpisi. Delovanje društev urejajo tudi 
drugi predpisi (davčni predpisi, predpisi, ki določajo pogoje za 
opravljanje določene dejavnosti), ki tudi določajo pristojnost za 
nadzor na večini področij, ki jih ureja tudi predlog zakona o 
društvih, zato predlagatelj meni, da ni nobene potrebe po 
ustanavljanju novih organov nadzora, da se zagotovi izvajanje' 
zakona. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje 
dejavnosti, bo tudi po predlogu zakona, kot do sedaj opravlja10 

računsko sodišče. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE (členi: 52-53) 

Predlagatelj zakona je v IX. poglavju ustrezno novostim v zakonu 
določil tudi prekrške in jih razdelil v dve skupini glede na tezo 
kršitve. Poleg odgovornosti društva za storjene prekrške 
predvideva predlagatelj zakona sankcije tudi za odgovorne osebe 
društva. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(členi: 54-62) 

Za izvajanje novega zakona bo po določbi 54. člena treba v treh 
mesecih od začetka njegove veljavnosti sprejeti ustrezen 
podzakonski predpis, ki bodo (podrobneje) določili vsebino, obliko 
in način vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev 
in evidence društev v javnem interesu. 

55. člen predloga zakona določa rok treh mesecev za predložitev 
računovodskega standarda v soglasje ministru, pristojnemu & 
finance, ki mora o soglasju odločiti v enem mesecu. Računovodski 
standard se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do tedal 
pa se uporablja sedaj veljavni standard. 

Po določbi 56. člena predloga zakona bo register podružnic tuj'11 

društev nadomestil evidence mednarodnih društev in zvez, ki i'111 

je bil na območju Republike Slovenije priznan status pravne osebe 
na podlagi mednarodnih pogodb ali z dovoljenjem Vlade Republik 
Slovenije. Mednarodna društva, ki jim je bil status pravne oseb® 
priznan po sedanjih predpisih, se po uradni dolžnosti vpišejo v 

nov register. 

Predlog zakona v 57. členu predvideva tudi poseben prim©r 

prenehanja društva, po katerem se bodo društva, ustanovljen8 

po prejšnjih predpisih, ki do uveljavitve novega zakona ne bo<W 
uskladila svojega delovanja in temeljnega akta z določba^1 

sedanjega zakona in ne bodo podala zahteve za registracij0 

sprememb temeljnega akta in sporočila zastopnika društva, na 

podlagi pravnomočne odločbe izbrisala iz registra društev. V r0 

gister društev je bilo na dan 31.12.2002 vpisanih 1011 takšni _ 
društev. Društva so neaktivna, zato bi jih bilo treba že na podlaS 
sedanjega zakona izbrisati iz registra. Predlog zakona predvideva 
poenostavljen postopek, izdaja določb o izbrisu takih društev P 
bo nedvomno prispevala k večji preglednosti aktivnih društev- 

V 58. členu predlog zakona določa, da se do začetka up°ra^ 
novega zakona o prekrških, to je do 1.5.2005, skladno z določ° 
drugega odstavka 224. člena tega zakona, lahko globe izrekal 
le kot denarne kazni. 

Z dnem uveljavitve novega zakona bodo na podlagi 59. člen® 
predloga zakona prenehale veljati nekatere določbe drug1 

zakonov, ki urejajo status društva v javnem Interesu in ki I1 

predlog zakona ureja drugače. 

Z dnem uveljavitve novega zakona, bodo na podlagi 60. 4|en® 
prenehale veljati določbe sedanjega zakona. Do sprej0,T1 

ustreznega podzakonskega predpisa pa se bodo uporabil8 

določbe pravilnika o registru društev (Uradni list RS, št. 22/96 ' 
4/2000). 
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redlog zakona z 61. členom razveljavlja tudi podzakonske akte, 
' urejajo status društva v javnem interesu, razen tistih določb, ki 

°Predeljujejo področja delovanja društev oziroma naloge, ki so v 
'avnem interesu. Ker se ta vprašanja morajo urejati z zakoni, 
Predlog zakona pa tudi določa nove splošne pogoje za pridobitev 

a,Usa in postopek, je potrebno te akte razveljaviti. Takojšnja 
razveljavitev vseh določb pa bi povzročila pravno praznino glede 
°Predelitve področij oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, 

zato se bodo nekatere določbe podzakonskih aktov uporabljale 
še dve leti od uveljavitve zakona. 

Za uveljavitev zakona ni potrebno daljše obdobje, zato bo pričel 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
kar določa 62. člen. 

Ljubljana, dne 7.1.2003 

1 UVOD 

°CENA stanja in razlogi za sprejem zakona 

pravico do ustanavljanja društev, kot nepridobitnih interesnih 
_ uženj posameznikov, ki praviloma za nedoločen čas povežejo 

v°ie znanje oziroma dejavnost za doseganje skupnih ciljev, v 
©Publiki Sloveniji ureja Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/ 
5. 49/gg - odločba US in 89/99). Z zakonom je dan pravni okvir 

ovanja tistim združenjem fizičnih oseb, ki z registracijo pri 
st°inem organu pridobijo status pravne osebe. 

®,erT1 pa ni v celoti izčrpana vsebina človekove pravice in temeljne 
°boščine do svobodnega združevanja, ki je dana vsakomur in 

Prsdeljena v 42. členu Ustave Republike Slovenije. Njeno 
Uničevanje urejajo tudi drugi zakoni, kot je Zakon o političnih 

strankah, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki 
Sloveniji ali Zakon o reprezentativnosti sindikatov. Prav tako je na 
podlagi same ustave dopustno povezovanje v bolj ali manj trajne 
ter v bolj ali manj formalizirane oblike združenj, za katere zakon 
ne velja in se njihovo delovanje, medsebojna razmerja ter 
odgovornost presojajo zgolj po splošnih pravilih civilnega prava 
(societas). 

Na podlagi zakona, ki je začel veljati 4. novembra 1995 in je bil 
spremenjen v letu 1999, deluje v Sloveniji 17 666 društev (podatek 
po registru društev na dan 31.12.2002). Najštevilčnejša so športna 
društva, tem sledijo kulturno-prosvetna društva ter gasilska 
društva, v društva pa člane povezujejo tudi najrazličnejši drugi 
interesi. Opažamo, da se postopno povečuje tudi število društev, 
ustanovljenih na področju varstva človekovih pravic, varstva 
okolja, mednarodnega sodelovanja, varstva in uveljavljanja pravic 
najrazličnejših manjšin in podobno. 

Tabela 1: Številčni pregled društev - stanje na dan 31.12.2002 

Šifra > VRSTA DRUŠTEV;^ ^ Registrirana; , , C7 , , _ T« 
;;društvana: 

dan 31.12.2002 
: • •'"* ' 

&£GNovo 
registrirana 
društva v 
letu 2002 

| Črtana 
društva iz 

> registra v 
letu 2002: V ... • . J 

1 KULTURNO PROSVETNA 2471 186 12 
2 STROKOVNA IN POKLICNA 1319 85 11 

3 GASILSKA 1550 4 2 

4 AVTO-MOTO 341 19 6 

5 ŠPORTNA 5257 345 61 

6 PLANINSKA 253 6 

7 TABORNIŠKA 155 6 2 

8 TURISTIČNA IN 

HORTIKULTURNA 

723 99 4 

9 POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA 57 30 

10 ŠAHOVSKA 109 6 

11 STRELSKA 383 59 12 

_ 12 LOVSKA 453 3 
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13 RIBIŠKA 105 4 

14 ČEBELARSKA 220 3 1 

15 DRUŠTVA RDEČEGA KRIŽA 121 0 51 

16 INVALIDSKA 210 2 

18 JAMARSKA 46 3 1 

19 DRUŠTVA PRIJATELJEV 

MLADINE 

275 4 36 
• 

20 DRUŠTVA LJUBITELJEV ŽIVALI 336 20 3 
21 DRUŠTVA ZBIRATELJEV 55 12 
22 DRUŠTVA UPOKOJENCEV 524 9 2 

23 DRUŠTVA ZA VARSTVO 
OKOLJA 

123 22 

24 DRUŠTVA RADIOAMATERJEV 189 5 1 

25 DRUŠTVA ZA TEHNIČNO 

KULTURO 

168 1 3 

26 DRUŠTVA LJUBITELJEV IGER S 22 1 

KARTAMI 

27 DRUŠTVA OBOLELIH 126 3 

28 DRUŠTVA ZA POMOČ IN 330 43 

SAMOPOMOČ 

29 DRUŠTVA MEJNIH ZNANOSTI 30 1 1 

30 DRUŠTVA VETERANOV 126 6 0 
31 DRUŠTVA ČASTNIKOV 127 28 
99 DRUGA DRUŠTVA 1462 111 23 

SKUPAJ 17666 1125 306 

Statistični podatki kažejo, da imamo v Sloveniji ustanovljeno 
društvo na približno 130 prebivalcev, kar je tudi v primerjavi z 

Zakon o društvih in njegove spremembe iz leta 1999 
posameznikom in društvom omogočajo neovirano uresničevanje 
pravice do svobodnega združevanja, saj lahko društvo ustanovijo 
že tri fizične osebe, zvezo društev pa dve društvi. Društva se 

drugimi evropskimi državami precejšnje število. Letno se ustariOv" 
v povprečju še novih 1000 društev. 

lahko združujejo, povsem samostojno določajo svojo notranj 
organiziranost, poseg države v njihov obstoj pa je omejen le n

g 
primere, ko bi delovanje društva predstavljalo najhujše krši'* 
pravnega reda. 

Tabela 2: Ustanavljanje novih društev 

leto število registriranih društev 

2002 1125 
2001 1179 
2000 1089 

1999 1085 
1998 1125 
1997 1163 
1996 898 
1995 774 
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^akon je vzpostavil tudi večjo varnost pravnega prometa, kadar 
^Pravna razmerja vstopajo društva: na njegovi osnovi in na podlagi 
Pfavilnika o vodenju registra društev je vzpostavljena centralna 
računalniško vodena evidenca registriranih društev; dopolnitev 
registrskih podatkov z naslovom sedeža društva in podatkom o 
zastopniku društva omogoča primerjavo registra društev z drugimi 
Javnimi registri (sodni register, zemljiška knjiga); iz imen društev 
'e razvidna njihova pravno-organizacijska oblika; preko 
Posredovanih letnih poročil organizaciji, pooblaščeni za 
'"formiranje, je omogočen vpogled v finančno-materialno stanje 
društva (Agenciji za plačilni promet in informiranje je prvič za leto 
999 posredovalo letna poročila 10 458 društev, za leto 2000 že 

_! 410 društev, kar predstavlja 72 % vseh društev ter za leto 
"01 11 710 društev, kar predstavlja 70 % vseh društev); zakon 

Ugotavlja tudi določeno varstvo pravic upnikov v primeru 
Prenehanja društva. 

podlagi določb zakona in predpisov s področja delovanja 
Posameznih vrst društev, so določena društva, katerih delovanje 
Posega interese članstva, pridobila status društva, ki deluje v 
lavnem interesu, v registru društev pa je vzpostavljena enotna 
®videnca teh društev. 

Paradi uveljavljanja skupnih interesov se med različnimi društvi 
°2iroma njihovimi zvezami poleg povezovanja v področne 
"acionalne zveze društev vzpostavljajo tudi neinstitucionalizirane 
Povezave, preko katerih društva oziroma njihove zveze 
^Postavljajo dialog z vlado oziroma posameznimi ministrstvi (Svet 
^štvenih organizacij, ustanovljen leta 1994), določene dejavnosti 

Pa so usmerjene tudi v dosego cilja, da se te povezave 
ns'itucionalizirajo (Slovenski center nevladnih organizacij, 

. stanovljen lansko leto). Poleg registriranih društev se ustanavljajo 
y. kujejo tudi neformalna združenja, gibanja in različne iniciative, 

1 so si prav tako zagotovili mesto v javnem življenju. S tem pa se 
6 vzpostavlja določen vpliv civilne družbe na odločanje. 

|%b omenjenim dobrim rešitvam zakona, pa strokovna javnost 
društva ter njihove povezave opozarjajo na posamezne določbe 

akona, ki predstavljajo oviro za večji razmah društvenega 
, eis,vovanja, zlasti na področjih, kjer društva niso množična, 

01 so področje znanosti, varstva človekovih pravic, razvoja 
u
ern°kracije ipd. Če bi zakon dopuščal, da lahko društva 

, anavljajo,udi Pravne osebe, bi prav na teh področjih lahko bila 2 ustanovitvijo društva tudi zagotovljena določena sredstva 
a namene in dejavnosti, ki same ne prinašajo prihodkov ter 

, ezna strokovna (kadrovska, informacijska, tehnična) podpora 
javnostim društva. Del javnosti pa opozarja na neustrezen 

ohr °r nac' izvaianiem zakona in na številne zlorabe te statusne "ke za opravljanje izključno pridobitne dejavnosti, zaradi česar 
Pogosti predlogi, da je potrebno pogoje ustanavljanja društev 
konsko zaostriti. Prav tako zlasti društva opozarjajo na 

^ustrezno pravno ureditev pogojev za pridobitev statusa društva, 
J deluje v javnem interesu ter na neenotno podeljevanje tega 
atusa in na dejstvo, da na določenih področjih društva tega 
a'Usa. zaradi nesprejetja ustreznih predpisov, sploh ni mogoče 
'dobiti. Očitajo tudi, da je zakon preveč omejevalen tudi v 
ločbah, ki urejajo prenos premoženja ob prenehanju društva. 

Polagatelj ugotavlja, da je potrebno navedena opozorila in 
^'Pombe ustrezno upoštevati, ob tem pa je potrebno pravno 

editev tega področja tudi uskladiti s primerljivo zakonodajo 
r°pskih držav ter pravnim redom Evropske unije, zlasti glede 

Pfašanj, ki zadevajo prost pretok oseb in storitev. Ker Slovenija 
I a civilnega zakonika, ki bi opredeljeval posamezne vrste združb 
. ^ed njimi predvsem pravne osebe, ter njihove osnovne 
ci
r.ak,eristike, je treba za društva v zakonu opredeliti tudi določbe 

"riopravne narave, ki zagotavljajo dispozitivni pravni okvir 
0vanja društev. 

Ob potrebnem odpravljanju ovir za društveno povezovanje, je 
nujno potrebno zagotoviti tudi učinkovit nadzor nad dejanskim 
(nepridobitnim) značajem društva ter določiti posledice, če društvo 
več ne izpolnjuje osnovnih pogojev, ki opredeljujejo društva, kot 
posebno obliko pravne osebe. 

Zaradi navedenega je treba v zakonu opredeliti pojem 
nepridobitnosti društva, opredeliti, da je možni ustanovitelj društva 
tudi domača in tuja nepridobitna pravna oseba, izenačiti položaj 
tujcev pri ustanavljanju društev s položajem državljanov, opredeliti 
pravni položaj tujih društev, ki delujejo v Republiki Sloveniji in 
neregistriranih združenj, odgovornost društev in njihovih 
odgovornih oseb, podati vsaj temeljno opredelitev delovanja v 
javnem interesu, določiti enotne splošne pogoje za pridobitev 
statusa društev v javnem interesu ter poenotiti postopek za 
pridobitev statusa, razširiti možnost prenosa premoženja društva 
ob prenehanju na poljubno drugo nepridobitno pravno osebo ter 
opredeliti nadzor nad izpolnjevanjem pogojev, ki jih zakon določa 
za to vrsto pravne osebe ter posledice neizpolnjevanja pogojev. 

Potrebne pa so tudi še druge manjše spremembe in poenostavitve, 
ki zadevajo registrske podatke, postopek registracije ter kazenske 
določbe. 

Spremembe so tako obsežne, da je potreben sprejem novega 
zakona. 

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA 
ZAKONA 

S predlaganim zakonom bomo tudi v Sloveniji vzpostavili takšno 
pravno ureditev področja društev, ki bo primerljiva s sodobnejšimi 
evropskimi ureditvami in bo tudi v celoti uveljavljala načela in 
smernice, ki jih priporoča Svet Evrope za promocijo razvoja in 
krepitve nevladnih organizacij v Evropi (sprejete leta 1998, v 
okviru multilateralnega srečanja na temo pravnega statusa 
nevladnih organizacij in njihove vloge v pluralistični demokraciji v 
Strasbourgu) in Temeljnimi načeli statusa nevladnih organizacij v 
Evropi, sprejetimi na sestanku pogodbenic Evropske konvencije 
o priznanju pravne subjektivitete mednarodnih nevladnih 
organizacij v Strasbourgu leta 2002. Zakon pa bo tudi usklajen s 
pravnim redom Evropske unije. 

Poleg navedenega cilja bo zakon še dosledneje uveljavil ustavno 
načelo svobodnega združevanja, ki ga je na podlagi ustave mogoče 
omejevati le, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter 
varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Tako kot večina 
evropskih zakonodaj, bo zakon prinesel tudi minimalne pravne 
okvire delovanja neregistriranih združenj, ki imajo značaj društev. 
Zakon bo odpravil ovire za ustanavljanje društev za nepridobitne 
pravne osebe in tujce, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji, 
ter določil pravne okvire delovanja tujih društev v Republiki 
Sloveniji. Odpravil bo določene omejitve pri razpolaganju s 
premoženjem društva ob njegovem prenehanju. Zagotovil bo 
izenačene pogoje uveljavljanja statusa društva v javnem interesu, 
ne glede na področje, na katerem se uveljavlja, odpravil pravne 
praznine in zmedo na tem področju. Nadaljnji cilj zakona je 
vzpostavitev mehanizmov, ki bodo zagotavljali, da bo pravno- 
organizacijska oblika, ki jo vzpostavlja, pridržana le 
nepridobitnemu povezovanju, to je, uresničevanju namenov in 
izvajanju dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in delitev 
med člane. S tem pa se zagotavljajo tudi pogoji, da pri opravljanju 
pridobitne dejavnosti, ki je društvom sicer dovoljena, le-ta ne 
predstavljajo nelojalne konkurence drugim subjektom, ki jim je 
opravljanje pridobitne dejavnosti osnovni namen. Zakon mora 
tudi preprečevati zavestno oškodovanje upnikov, tako s škodljivimi 
pravnimi posli kot tudi v primeru prenehanja društva, s prenosom 
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premoženja na drugo društvo, ne da bi bili poprej poplačani upniki. 
Razmerja v društvu bo jasneje kot do sedaj opredelil kot 
civilnopravno razmerje. V zakonu bo vzpostavljena pravna 
podlaga za register društev kot centralne informatizirane zbirke 
podatkov, prinaša pa tudi poenostavitev registracije, spremembe 
naslova sedeža društva, ter jasnejšo opredelitev samega 
postopka registracije. Za register društev zakon vzpostavlja 
načelo zaupanja v registrske podatke, saj vzpostavlja varovanje 
pravic dobrovernih tretjih oseb, ki so se zanesli na podatke 
registra. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagatelj ocenjuje, da izvajanje zakona neposredno ne prinaša 
dodatnih obremenitev državnega proračuna niti ne bo imel posledic 
za druga javna finančna sredstva. 

PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH 

Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil tudi zakonodajo 
•drugih evropskih držav, z namenom, da se tudi na tem področju 
v vzpostavijo primerljivi pogoji uveljavljanja pravice do združevanja 
in odpravijo vse nepotrebne omejitve, ki jih na tem področju druge 
sodobne evropske zakonodaje ne poznajo, tako za državljane 
držav članic Evropske unije kot tudi za druge tujce oziroma tuje 
pravne osebe. 

V evropskih državah, ki imajo sprejete civilne zakonike, vprašanja 
društev urejajo v celoti v navedenih zakonikih kot eno od oblik 
pravnih oseb (Švica, Italija, Nizozemska), ali pa določena 
vprašanja urejajo tudi s posebnimi zakoni (Nemčija). V državah, 
kjer civilni zakoni niso sprejeti ali so zelo stari, vsa vprašanja 
ustanavljanja in delovanja društev urejajo z zakoni, pa tudi s 
podzakonskimi akti. Skupno vsem ureditvam je, da se društva 
ustanavljajo za uresničevanje določenih skupnih, nepridobitnih 
interesov članov ter da je ustanavljanje društev prosto, dopustno 
neposredno na podlagi ustave. V večini pravnih ureditev pravico 
do ustanavljanja društev priznavajo tako pravnim kot fizičnim 
osebam, pri čemer ne razlikujejo med pravnimi osebami javnega 
in zasebnega prava. Med članicami Evropske unije to pravico na 
fizične osebe omejuje le Španija. Za priznanje pravne osebnosti 
pa morajo društva povsod izpolnjevati določene predpisane pogoje. 
Delovanje društev brez pravne osebnosti ki jih v drugih 
zakonodajah poimenujejo različno (združenja oseb, nepriznana 
združenja, navadna združenja) se zakonsko posebej ne ureja, 
oziroma se urejajo samo posamezna vprašanja, kot je npr. 
opredelitev takšnega združenja, določitev odgovornosti za njegove 
obveznosti, razlogov za ničnost ustanovitve ali možnost njegove 
razpustitve. V ostalem za takšna združenja veljajo splošne 
določbe, ki veljajo za združbe (societas). Stališča do njihove 
subjektivitete pa se postopoma spreminjajo. V nekaterih pravnih 
ureditvah se takšnim društvom namreč priznava omejena pravna 
sposobnost. Pridobitev popolne pravne osebnosti pa je vezana 
bodisi na prijavo bodisi na registracijo. Večina pravnih ureditev, 
poleg javnopravnih določb (določb o prijavi oziroma registraciji 
ter o pogojih za prijavo oziroma registracijo), vsebuje tudi določbe 
civilnopravne narave, ki zadevajo npr. varstvo imena, odgovornost 
in zastopanje, predvsem pa urejajo notranja razmerja v društvih. 
Te določbe so bodisi kogentne narave ali pa je njihova uporaba 
subsidiarna, kadar društvo z notranjim pravom ne uredi razmerij. 
V posameznih ureditvah je dana zakonska možnost intervencije 
države v primerih, ko nastopijo motnje v upravljanju društva, v 
večini držav pa se intervencije omejujejo zgolj na nadzor opravljanja 
pridobitne dejavnosti, izpolnjevanje davčnih obveznosti, ohranitev' 
nepridobitnega značaja združenja oziroma solventnosti društva 
ali na preprečevanje protiustavnega delovanja in kaznivih dejanj. 

Avstrija je po nekaj letih priprav v letošnjem letu sprejela nov 
zakon o društvih, s katerim je nadomestila zakon o društvih iz 
leta 1951. V zakonu celovito ureja vsa vprašanja ustanavljanja M 
delovanja društev. Zakon jasno opredeljuje, da društvo lahko 
ustanovita dve osebi (fizični ali pravni) in da je društvo pravna 
oseba, ki ta status pridobi s prijavo v register. Društvo lahko 
opravlja tudi gospodarske ali pridobitne dejavnosti, če s tem m 
prednostno usmerjeno v pridobivanje dobička ali ni zgolj okrilje za 
pridobitno dejavnost neke druge osebe. V zakonu se urejajo 
vprašanja odgovornosti za obveznosti društva pred pridobitvijo 
statusa pravne osebe (odgovarjajo delujoči osebno in nerazdelno, 
po prijavi pa društvo). Zakon vsebuje tudi podrobno opredelitev 
notranje organiziranosti društva: društvo mora imeti statut s 
predpisano vsebino, od organov pa najmanj občni zbor in upravni 
odbor kot vodstveni organ. V vodstvene organe je mogoče 
imenovati samo opravilno sposobne osebe. Zastopnik društva 
ima nasproti tretjim osebam neomejena pooblastila. Zakon izrecno 
določa, da je treba notranje spore reševati pred notranjo arbitražo, 
šele v primeru, da je to neuspešno, pa pred rednim sodiščem- 
Enak je postopek za izpodbijanje sklepov društva; izpodbija j^ 
lahko vsak član, vendar sodno le v roku enega leta po sprejemu 
sklepa. 

Društvo lahko prične delovati po prijavi ustanovitve, če v 
določenem roku pristojni organ ne izda sklepa, da ustanovitev 
društva ni dovoljena. Ustanovitev ni dovoljena, če je ime, namen 
ali organizacija nezakonita, ker je, glede na veljavne predpise, 
treba ustanoviti drugačno pravno osebo ali če je prepoved 
potrebna zaradi varstva državne ali javne varnosti, ohranitev 
reda, preprečevanje kaznivih dejanj, varstvo zdravja in morale ali 
zaščite pravic in svoboščin drugih. Če ni razlogov za prepoved, 
se društvu izda poziv na začetek delovanja. Zoper takšen poziv 
ni dopustno nobeno pravno sredstvo. 

Zakon prepoveduje delitev dobička med člane. Le ob prenehanju 
društva se lahko preostalo premoženje razdeli članom, vendar 
ne več, kot so znašale vplačane članarine. 

Zakon celo poglavje namenja varstvu osebnih podatkov ter 
računalniško vodenemu registru društev. Zakon vzpostavlja 
računalniško voden centralni register društev. Med registrske 
podatke zakon uvaja tudi matično številko zastopnikov društva- 
Historični podatki se lahko uporabnikom posredujejo le na izrecno 
zahtevo, zasebnikom pa le ob dokazilu upravičenega interesa- 
Zanimivost zakona je tudi v tem, da se bodo historični podatki iz 
računalniške evidence brisali po poteku 30 let po izbrisu društva 
iz registra. Za vodenje centralnega, računalniško podprtega 
registra društev bo zadolžen zvezni minister za notranje zadeve, 
kateremu bodo prvostopni organi dolžni posredovati podatke 
lokalnih registrov. Zakon uvaja tudi možnost, da se uporabnikom, 
ob izpolnjevanju določenih pogojev varstva osebnih podatkov, 
brezplačno omogoči dostop do podatkov centralnega registra 
tudi z on-line računalniško povezavo. Tako dovoljenje pa bo 
mogoče tudi preklicati. Registrske podatke o več društvih bo 
dopustno posredovati le razvrščene po imenu društva. Za 

statistične potrebe pa bo mogoče podatke o društvih obdelovati 
in razvrščati tudi po drugih kriterijih (ne le imenu), kot je število 
upravnih postopkov, število vseh društev, število društev glede 
na geografsko opredelitev, razvrščanje po dejavnostih (namenih) 
društev. Podrobneje bo te postopke predpisal notranji minister- 
Zakon tudi podrobneje določa način notranjega nadzora nad 
finančnim poslovanjem društva. Društvo, katerega običajni prihodki 
ali odhodki v dveh zaporednih letih presegajo 1 000 000 evrov 
oziroma je prejelo darila v vrednosti, ki presega 200 000 evrov. 
mora sestaviti kvalificiran obračun, ki ga mora pregledati 
zapriseženi revizor. Zakon ureja tudi odgovornost vodstven^ 
članov društva društvu za škodo, ki so jo povzročili s svojim 
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^'vdnim ravnanjem. Pravna osebnost društva preneha z 
Opustitvijo oziroma z likvidacijo društva. Društvo lahko razpusti 
Pr,stojni organ, če so podani razlogi, ki nalagajo prepoved 
ustanovitve društva. Razpustitev je najhujši ukrep, ki se izreče le 
p3 najhujše kršitve oziroma kadar ne učinkuje predhodni opomin. 

renehanje se bo vpisalo v register. Do vzpostavitve centralnega 
r®9istra društev bo moralo društvo prenehanje objaviti v javnem 
9'asilu, namenjenem javnim objavam. V primeru razpustitve društva 
Po uradni dolžnosti registrski organ zapre račun društva ter določi 
'Kvidatorja. S premoženjem društva po njegovi razpustitvi upravlja 
'Kvidator. Preostalo premoženje, po poravnavi vseh obveznosti, 
rried katerimi imajo njegovi zahtevki prednost, mora odvesti za 
llamen, določen v statutu, če tega ni, pa v namen socialne pomoči, 
akšen brezplačen prenos premoženja je oproščen plačila zveznih 

davkov. 

kakšno ureditev društev kot nepridobitnih združenj, ki delujejo z 
namenom obče koristnosti, dobrodelnosti, dopolnjuje tudi davčna 
Zakonodaja. Takšna društva so po določbah Zvezne uredbe o 
avkih deležna davčnih olajšav. Društva si ne prizadevajo za 
°biček, zato so neobdavčena. Zato morajo društva, ki želijo 

ganiti privilegije povezane z nepridobitnostjo, v primeru, da želijo 
a opravljanje svoje nepridobitne dejavnosti pridobivati sredstva 
udi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, pridobiti dovoljenje davčne 

uPrave. 

Nemški civilni zakonik razlikuje idealna (nepridobitna) in pridobitna 
gospodarska) društva. Idealna društva pridobijo pravno 
®ubjektiviteto z vpisom v register društev pri pristojnem 
P^ostopenjskem sodišču. Za pridobitna društva ni posebnih 

V0znih predpisov, zato dobi pridobitno društvo pravno 
uojektiviteto takrat, ko mu ta status podeli tista dežela, na območju 
atere ima društvo svoj sedež. Tuje društvo pridobi pravno 
uojektiviteto v eni izmed dežel, s sklepom zveznega sveta. 

^e9istrirano društvo deluje po določbah statuta. Društvo zastopa 
Pravnem prometu upravni odbor, kot njegov zakoniti zastopnik. 
ru$tvo ima lahko tudi posebne zastopnike, če je tako opredeljeno 
statutu. Zakonik vsebuje tudi določbe o načinu oblikovanja 

^ 9anov društva, odločanju v društvu, načinu sklica skupščine, 
' Se lahko skliče tudi po pooblastilu sodišča ter o prenehanju 
anstva. Društvo, kateremu je podelila pravno subjektiviteto 
^ava, lahko spreminja statut le s predhodnim dovoljenjem države 
''roma zveznega sveta, če gre za tuje društvo. Društvo preneha 
0 'astni odločitvi oziroma z uvedbo stečajnega postopka. V 
nrnerih prezadolženosti mora upravni odbor zahtevati uvedbo 
Rajnega postopka ali postopka sodne poravnave. Če vložitev 

u 
,0vka kasni, so člani upravnega odbora, ki jih bremeni krivda, 

Plikom odgovorni za škodo, ki zaradi tega nastane, in veljajo za 
°dolžnike. 

>vU se odvzame pravna sposobnost če z nezakonitim 
ePom skupščine ali nezakonitim ravnanjem ogroža splošno 
nst, če opravlja pridobitno dejavnost, pa jo po statutu ne sme 

Pravljati, če opravlja dejavnost, ki ni določena v statutu (velja za 
[uštva, ki jim je pravni status podelila država). Postopek in 
stojnost za odvzem pravne sposobnosti se določi po pravu 
ole, v kateri ima društvo sedež. Z razpustitvijo društva oziroma 

odvzemom pravne sposobnosti pripade premoženje društva 
0bam, ki so določene v statutu. V statutu se lahko določi, da se 

Pravičence do premoženja imenuje s sklepom skupščine ali 
ugega organa društva. Če društvo ne opravlja pridobitne 

iaJavnosti, lahko skupščina dodeli premoženje javni ustanovi ali 
^ zavodu, tudi v primeru, če tako ni določeno v statutu, 
dr * uPravič0nci do premoženja niso določeni, se premoženje 
ra^ri Va' ^ 'e P° sta,u,u delovalo izključno v interesu svojih članov, deli po enakih delih tistim osebam, ki so člani društva v času, 

I« društvo prenehalo delovati. V nasprotnem primeru pripade 

premoženje davčnim organom zvezne dežele, kjer je društvo 
imelo sedež. Če je mogoče, se premoženje uporabi na način, ki 
ustreza enemu od namenov društva. Kadar premoženje društva 
ne pripade davčnim organom, se uvede likvidacija, ki jo zakonik 
prav tako ureja. 

Za društva, ki nimajo pravne sposobnosti, se uporabljajo predpisi 
o združbah. Za pravni posel, ki se opravi v imenu takega društva 
s tretjo osebo, osebno odgovarja tisti, ki je posel opravil. Če je bilo 
udeleženih več oseb, se štejejo kot sodolžniki. 

Društvo se lahko registrira, če ima najmanj sedem članov, pri 
prvostopenjskem sodišču, ki vodi register društev za območje, 
na katerem ima društvo sedež. Za takšna društva zakonik 
predpisuje vsebino statuta. Statut mora vsebovati tudi določbo, 
da se mora društvo registrirati. Ime društva se mora jasno 
razlikovati od imen drugih društev, ki so registrirana v istem kraju 
ali občini. Prijavo lahko sodišče zavrne, če društvo nima sedmih 
članov in če statut nima predpisane minimalne vsebine. Ko sodišče 
prijavo za registracijo sprejme, o tem obvesti pristojni upravni 
organ. Upravni organ lahko registraciji ugovarja, če društvo v 
skladu z državno zakonodajo o društvih ni dovoljeno ali se ga 
lahko prepove. Če upravni organ vloži ugovor zoper registracijo, 
mora registrsko sodišče o tem obvestiti upravni odbor. Če upravni 
organ v roku šestih mesecev ne ugovarja, sodišče društvo 
registrira. Z registracijo se doda imenu društva pristavek 
"registrirano društvo". Registrsko sodišče registracijo društva 
objavi v uradnem listu. Za register društev velja načelo "bona 
fides". 

Upravni odbor je dolžan kadarkoli na zahtevo registrskega organa 
predložiti potrdilo o številu članov društva. Če se število članov 
društva zmanjša na manj kot tri člane, sodišče na zahtevo 
upravnega odbora društvu odvzame pravno sposobnost, kar 
zabeleži tudi v registru. Če zahteva ni vložena v roku treh 
mesecev, mora sodišče to storiti po službeni dolžnosti, potem ko 
je zaslišalo člane upravnega odbora. 

S spremembo zakonika Nemčija uvaja računalniško voden re- 
gister društev z možnostjo, da se tudi zbirka listin prenese na 
elektronski ali drug medij z možnostjo reproduciranja, ter on - line 
posredovanja podatkov, če so izpolnjeni določeni pogoji.Tematiko 
društev obravnava tudi poseben zakon in uredba za njegovo 
izvajanje, ki pa vsebujeta zgolj javnopravne določbe, predvsem 
določbe o prepovedi društva. 

Statusno zakonodajo tudi v Nemčiji dopolnjuje ustrezna davčna 
zakonodaja. Uredba o davkih namreč določa, da davčna uprava 
društvu prizna nepridobitnost in s tem davčne olajšave in 
oprostitve davkov, če izpolnjuje določene pogoje, zlasti, če izvajajo 
dejavnosti, ki koristijo skupnosti na materialnem, duhovnem 
oziroma moralnem področju, zlasti na določenih področjih. 

Švicarska konfederacija ima področje društev urejeno v prvem 
in drugem poglavju drugega dela Civilnega zakonika. Prvo poglavje 
obsega določbe, ki opredeljujejo značilnosti vseh pravnih oseb, 
drugo poglavje pa se nanaša izključno na društva kot vrsto pravne 
osebe. 

Zakonik podrobno ureja ustanovitev društva, njegovo notranjo 
organiziranost, članstvo in prenehanje društva oziroma njegovo 
razpustitev. 

Društva, ki se posvečajo političnim, verskim, znanstvenim, 
umetniškim, karitativnim, družabnim ali drugim negospodarskim 
nalogam, pridobijo lastnost osebe takoj, ko je izražena volja po 
obstoju kot organizaciji. Društvo mora imeti statut, ki mora 
vsebovati podatke o namenu društva, njegovih denarnih sredstvih 
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in njegovi organizaciji. Če je bil sprejet statut društva in je bilo 
imenovano predsedstvo oziroma upravni odbor, se lahko društvo 
vpiše v trgovinski register. Če društvo opravlja obrt oziroma 
gospodarsko dejavnost, je registracija dejavnosti obvezna. 

Društva, ki nimajo statusa pravne osebe ali je še niso pridobila, 
so izenačena z navadnimi družbami. Osebna združenja (tudi 
društva), ki so zoper dobre navade in običaje ali so nastala z 
nezakonitimi nameni, ne morejo pridobiti statusa pravne osebe. 
Za ukinitev takšnega društva, ki je pridobilo pravno osebnost, je 
pristojno sodišče. 

Določbe zakonika, ki urejajo področje organizacije (določene so 
pristojnosti, naloge in način dela skupščine oziroma občnega 
zbora, kot najvišjega organa društva in predsedstva) in članstva 
društva (opredeljen je vstop in izstop članov iz društva, dopustnost 
izključitve ter položaj članov, ki so iz društva izstopili ali bili 
izključeni, do društvenega premoženja - ti namreč nimajo nobene 
pravice do društvenega premoženja), se uporabljajo subsidiarno, 
če statuti ne vsebujejo predpisov o organiziranosti in o odnosu 
društva do njegovih članov. 

Razpustitev društva je možna s sklepom društva ali na podlagi 
zakonika, če je društvo nelikvidno ali če imenovanje upravnega 
odbora ni možno, oziroma na podlagi sklepa sodišča, ki sledi 
tožbi pristojnih organov ali udeležene osebe, če je namen društva 
v nasprotju z zakonikom ali dobrimi navadami in običaji. 

Če je bilo društvo vpisano v trgovinski register, potem mora upravni 
odbor ali sodišče register obvestiti o razpustitvi društva, čemur 
sledi izbris iz registra. 

Z ukinitvijo društva njegovo premoženje (če zakon, statut ali 
pristojni organi ne odločijo drugače) zapade v korist skupnosti, 
kamor je po svojem namenu spadalo. Če je društvo prisilno 
razpuščeno, gre vse premoženje v javno korist, če poseben 
predpis ne določa drugače. Za postopek likvidacije se uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za zadruge. 

V Franciji svobodo združevanja ureja zakon o asociativni pogodbi 
iz leta 1901 in odlok za njegovo uporabo iz istega leta, ki sta bila 
večkrat spreminjana, nazadnje v letu 2000. V Alzaciji in Loreni na 
tem področju velja poseben režim, ki temelji na določbah 
nemškega prava, za kar obstajajo zgodovinski razlogi. Pravica 
do združevanja je po eni strani opredeljena kot ustavna 
svoboščina, po drugi strani pa je dogovor (pogodba) med dvema 
ali več osebami, ki za določen čas združijo svoje znanje ali 
dejavnost za druge namene, kot je delitev dobička. Zakon loči 
med društvi, ki imajo pravno sposobnost, in tistimi, ki te 
sposobnosti nimajo. Pravno sposobnost (pravno osebnost) imajo 
le združenja, ki so javna, kar se doseže s prijavo združenja na 
pristojni (po sedežnem principu) prefekturi in po objavi v uradnem 
listu, na podlagi potrdila o prijavi. Zakon dopušča, da ima združenje 
sedež v tujini. V tem primeru je za prijavo pristojna prefektura po 
sedežu glavne pisarne združenja. Podatki o združenjih in 
spremembe podatkov se vpisujejo v poseben register. 
Spremembe podatkov veljajo proti tretjim osebam šele po njihovi 
prijavi. 

Zakon posebej določa, da lahko združenja, ki so pravne osebe, 
pridobivajo državne subvencje in subvencije lokalnih skupnosti, 
sprejemajo gotovinske donacije, sklepajo odplačne pravne posle 
in nastopajo pred sodišči. Takšna društva lahko posedujejo in 
razpolagajo s članarino članov (ki ne sme presegati 16 evrov), 
prostori, namenjenimi za delovanje združenja ter z nepremičninami, 
ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev združenja. Le združenja, 
katerih cilj je pomoč, dobrodelnost, znanstveno ali medicinsko 
raziskovanje, lahko pridobivajo darila fizičnih oseb oziroma lahko 

dedujejo, pod pogoji, kot jih določa odlok Državnega sveta, če je 
darilo porabljeno v drugačne namene kot tiste, za kar ji ga je bilo 
dovoljeno sprejeti, lahko Državni svet dovoljenje prekliče. 

Združenje, ki je ustanovljeno v nasprotju z zakoni ali i"13 

nezakonite ali nemoralne cilje oziroma cilje, ki bi škodili integritet! 
države ali parlamentarni ureditvi, je nično. Takšno združenje se 
razpusti po odločitvi sodišča, ki odredi zaprtje prostorov in 
prepoved sestankovanja združenja. Zahtevo lahko poda 
posameznik ali javni tožilec. 

V primeru razpustitve združenja se imetje združenja vrne v skladu 
s statutom, če to ni določeno (ali če statuta nima), pa po pravilih' 
ki jih določi generalna skupščina. Članom združenja se lahko 
vrne le njihove lastne prispevke. 

Francoski zakon določa možnost, da se določenim združenjem 
prizna javna koristnost. Zakonski pogoj je, da združenje deluje 
najmanj tri leta. Takšno združenje lahko sprejema darila in volila- 
tudi nepremičnine, vendar se te, če niso potrebne za delovanje 
združenja, odvzamejo, združenju pa nakaže njihova denarna 
protivrednost. Te omejitve pa niso absolutne. Vsa sredstva morajo 
takšna združenja vložiti v (imenske) vrednostne papin®1 

Podrobnejše pogoje in postopek pridobitve statusa določa 
poseben odlok. Status podeli društvu Državni svet na predlog 
ministrstva za notranje zadeve, ki opravi posvetovanje z ostalim' 
pristojnimi ministrstvi. 

Vsako prijavljeno združenje mora imeti statut, za združenja, W 
zaprosijo za status javne koristnosti, pa mora statut vseboval' 
predpisano vsebino. Kot posebnost ureditve velja omeniti, da mora 
takšno združenje v statutu opredeliti najvišji znesek plačil za delo 
v organih združenja, katerih delo ni v celoti neprofitno. Vlogo za 
pridobitev statusa javne koristnosti združenje poda na notranjem 
ministrstvu, ki zahteva tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju 
katere ima združenje sedež ter mnenje pristojnih ministrov. 0 

vlogi odloči Državni svet. Takšna združenja .lahko spreminjal0 

statute oziroma sprejmejo sklep o prenehanju le z odobritvi)0 

Državnega sveta. 

Italija pravni položaj združenj ureja v civilnem zakoniku, ki določa, 
da se združenje lahko ustanovi le z javno listino. Pravno osebnos 
združenje pridobi z odlokom predsednika republike; če dejavnos 
opravlja na območju pokrajine, pa z odlokom prefekta, ki ga ta 

izda na podlagi pooblastila vlade. Poleg ustanovne listine moia 
združenje imeti tudi statut, oba akta pa morata imeti vsebino, ki)° 
določa zakonik. Vse spremembe aktov mora odobriti vladni or- 
gan. 

Združenja, ki jim je priznana pravna osebnost, so se dolžna vpisa" 
v pokrajinski javni register pravnih oseb, registracijo pa je mogo°0 

odrediti tudi po uradni dolžnosti. Upravitelji združenja, ki mu J9 

priznana pravna osebnost, pa ni registrirano, so solidarno z 

združenjem odgovorni za njegove obveznosti. Kljub priznan1 

pravni osebnosti lahko združenje kupuje nepremičnine te 
sprejema darila in volila le z dovoljenjem vlade. 

Zakonik določa obveznost sklicevanja skupščine združenja za 
sprejem bilance ter način glasovanja. Za razveljavitev sklep0 

skupščine izrecno določa sodno pristojnost, sklepe, ki so 
nasprotju z javnim redom ali javno moralo, pa lahko razveljavi tu 
vladni organ. Zakonik določa tudi pogoje izstopanja iz članstva 
(izstop velja z iztekom tekočega leta, če je bila izstopna iz)aV 

dana najmanj tri tedne prej). Člani, ki so izstopili ali bili izključen'' 
nimajo nobenih pravic do premoženja združenja. V šestih meseci 
pa lahko član pred sodiščem izpodbija sklep skupščine o izključi" 
iz članstva. 

poročevalec, št. 6 36 21. januar 200* 



Upravitelji združenja odgovarjajo združenju za povzročeno škodo, 
vendar le, če so pri dejanju, ki je povzročilo škodo, sodelovali ali 
Pa v primeru, da niso sodelovali, niso naznanili svojega nestrinjanja. 
u"iejitve pooblastil upraviteljev, ki niso vpisane v register pravnih 
°seb proti tretjim osebam, ni mogoče uveljavljati, razen če se 
đ°kaže, da so za omejitve vedele. Osebno in solidarno so 
Zgovorni tudi, če so opravljali posle po prenehanju združenja. 

^ruženje preneha v primerih, ki so določeni v statutu, oziroma 
Ce je dosežen njegov namen ali pa ta postane nemogoč. Združenje 
Preneha tudi, če izgubi vse članstvo. Prenehanje razglasi vladni 
°r9an na zahtevo zainteresirane osebe, pa tudi po uradni 
°'žnosti. Po prenehanju se izvede likvidacija združenja, 

Premoženje, ki ostane, se prenese v skladu z določbami statuta 
al1 ustanovne listine; če akta nimata določb, vladni organ dodeli 
Premoženje subjektom s podobnimi cilji. Upniki, ki v likvidaciji niso 
Rjavili terjatev, lahko zahtevajo poplačilo od oseb, na katere je 

'lo premoženje preneseno, v roku enega leta od zaključka 
"kvidacije v mejah tistega, kar so ti prejeli. 

?akonik obravnava tudi t. i. nepriznana združenja (združenja, ki 
'lrtl ni priznana pravna osebnost). Notranjo organiziranost takih 
druženj določajo dogovori članstva. Priznana jim je omejena 
Pravna sposobnost, saj so lahko stranke v sodnih postopkih, 
Ropajo pa jih tisti, ki jim je po dogovoru priznano vodenje. Vsi 
Prispevki in drugo premoženje, kupljeno s prispevki, predstavlja 
*'ad združenja, za katerega član ne more zahtevati delitve, niti 
0 izstopu iz članstva. Za obveznosti, ki so jih prevzeli vodje, 

ahko upniki zahtevajo poplačilo iz premoženja takega združenja, 
^lidarno pa tudi od oseb, ki so delovale v imenu in za račun 
druženja. 

J"zozemska status in delovanje društev ureja v civilnem zakoniku 
Poglavju o združenjih. Združenje opredeljuje kot pravno osebo, 

1 ifna člane in katere namen ni pridobiten. Ustanovi se z 
ečstranskim pravnim aktom. Zakonik loči med združenji, ki se 
stanovijo z notarsko listino, in tistimi, ki se ustanovijo z aktom 

9®neralne skupščine združenja. Združenja, ustanovljena z 
°tarsko listino, se registrirajo v javnem registru, ki ga vodi 
°8Podarska in industrijska zbornica. Le takšnim združenjem 
ponodaja priznava polno pravno sposobnost. Združenja, ki 
So ustanovljena na navedeni način, se prav tako lahko registrirajo 

^ 8 tem pridobijo omejeno pravno sposobnost, kar pomeni, da za 
"veznosti druženja odgovarjajo subsidiarno tudi njegovi 

urikcionarji. Tovrstna neregistrirana združenja pa nimajo pravne 
8®bnosti, vendar zakon za obveznosti predpisuje solidarno 
zgovornost funkcionarjev in združenja. Funkcionar ne odgovarja, 
e Za pravni posel ni vedel in tudi po tem, ko je zvedel, ni želel 
Prejeti odgovornosti zanj. Če združenje nima funkcionarjev, 
ogovarjajo člani, ki so delovali v imenu združenja. Takšno 
druženje ne more pridobivati registriranega premoženja 

Nepremičnin) in ne oporočno dedovati. 

^druženje mora v vsakem primeru imeti statut, ki je v primeru 
e9istracije združenja deponiran pri registrskem organu. Zakonik 
°loča vsebino statuta ter način njegovega spreminjanja. Statut, 

^ 1® sestavni del notarske listine se lahko spreminja le z aneksom 
I n°tarski listini. Vse spremembe statuta, kakor tudi spremembe 

nkcionarjev, ki imajo kakršna koli pooblastila, se za registrirana 
^uženja evidentirajo v registru. Pristojno sodišče lahko na 

n 
,0vo registrskega organa ali javnega tožilstva odredi izbris 

®'očnih podatkov oziroma vpis manjkajočih podatkov v register. 
® vpis v register morajo združenja registrskemu organu plačevati 
n° pristojbino. 

gušenje se lahko ustanovi za določen ali nedoločen čas. Če a,ut ne določa obdobja, velja pravna domneva, da je združenje 
Ulovljeno za nedoločen čas. Članstvo v združenju je praviloma 

osebno, član pa je lahko tudi pravna oseba. Zakonik določa tudi 
načine prenehanja članstva z določenimi omejitvami za odpoved 
članstvu. Zakonik vsebuje tudi določbe o imenovanju vodstva 
združenja, predsednika, tajnika in blagajnika. Zanimivost je v tem, 
da je za funkcionarja lahko imenovana tudi oseba, ki ni član 
združenja. Določa tudi sestavo generalne skupščine, sklic 
skupščine, način glasovanja ter pooblastila in način omejitve 
pooblastil funkcionarjev združenja. Določbe o članstvu in organih 
združenja so v glavnem subsidiarne narave. 

Če je to določeno v statutu, lahko združenje v soglasju s članom 
zastopa člana pri uveljavljanju pravic oziroma zanj prevzema 
obveznosti. 

Združenje mora sestaviti letno poročilo o poslovanju in finančno 
poročilo.. Zakonik določa tudi obveznost notranjega nadzora nad 
poslovanjem združenja, lahko pa združenje določi tudi 
pooblaščenega revizorja. Ob prenehanju se izvede likvidacija, 
presežna sredstva pa se razporedijo na način, določen v statutu. 
Če združenje ne izvede prostovoljne likvidacije, se ta opravi 
prisilno, po določbah civilnega zakonika. 

Društvo je tudi lahko davčni zavezanec za plačilo davka na 
dobiček, v katerih primerih, določa davčna zakonodaja 

Na Češkem ureja pravico do združevanja Zakon o združevanju 
občanov iz leta 1990. Združevanje je dopustno brez dovoljenja 
državnega organa, pravno osebnost pa združenje dobi z 
registracijo. Občani lahko ustanavljajo društva, družbe, zveze, 
gibanja, klube in druga združenja občanov in se v njih združujejo. 
Člani združenj so lahko tudi pravne osebe. Niso dovoljena 
združenja, ki so v nasprotju z ustavo in zakoni ali je njihov namen 
oboroževanje. Združenja ne smejo opravljati funkcij državnih 
organov, ne smejo upravljati državnih organov in nalagati 
obveznosti občanom, ki niso njihovi člani. Če statut ne določa 
drugače, zastopa združenje v njegovem imenu, v obdobju do 
oblikovanja organov, pripravljalni odbor. 

Predlog za registracijo lahko podajo na Ministrstvo za notranje 
zadeve najmanj trije občani, od katerih mora biti vsaj eden starejši 
od 18 let. O registraciji združenja se ne izda odločbe, na izvodu 
statuta se le označi dan registracije, ki je dan odpošiljanja. Nastanek 
združenja, njegovo ime in sedež sporoči ministrstvo statističnemu 
uradu, ki vodi evidenco združenj. Spremembe statuta združenje 
prav tako sporoči ministrstvu. 

Zakon določa, kakšna mora biti vsebina statuta združenja (ime 
združenja, sedež, cilj njegove dejavnosti, organi združenja, način 
oblikovanja, določitev organov in funkcionarjev, pooblaščenih za 
zastopanje v imenu združenja, določila o organizacijskih enotah, 
principi gospodarjenja). Zakon se ne nanaša na združevanje 
občanov za opravljanje pridobitnih dejavnosti ali zagotavljanje 
rednega opravljanja poklicev. Če gre za pridobitno združenje, 
ministrstvo zavrne registracijo, kadar pa ugotovi, da združenje 
razvija dejavnost, ki jo lahko opravljajo le pridobitne organizacije, 
jih na to nemudoma opozori in jih pozove, da takšno dejavnost 
opustijo. Če združenje s takšno dejavnostjo nadaljuje, ga razpusti. 
Za poslovanje združenja velja poseben zakon. 

Če statut združenja ne določa načina prostovoljne razpustitve ali 
združitve z drugim združenjem, odloča o tem njegov najvišji or- 
gan. Odločitve organov združenja, ki so domnevno nezakonite 
ali v nasprotju s statutom, lahko član izpodbija tudi na sodišču. 

Združenje preneha s prostovoljno razpustitvijo ali z združitvijo z 
drugim združenjem in s pravnomočno odločbo ministrstva o 
njegovi razpustitvi. Pri prenehanju združenja s prostovoljno 
razpustitvijo ali z združitvijo z drugim združenjem se izvede 
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lastninska poravnava. Pri prenehanju združenja s pravnomočno 
odločbo ministrstva o njegovi razpustitvi, izvede njegovo 
lastninsko poravnavo stečajni upravitelj, ki ga določi ministrstvo. 
Enako se postopa tudi pri prenehanju združenja s prostovoljno 
razpustitvijo ali z združitvijo z drugim združenjem, če ni določen 
organ, ki bi izvedel lastninsko poravnavo. 

Združenja lahko med seboj sklepajo pogodbe o sodelovanju, s 
katerimi se lahko oblikuje zveza udeleženih združenj, ki je pravna 
oseba. 

Madžarska uresničevanje pravice do združevanja kot temeljne 
pravice, ki pripada vsakomur in na podlagi katere lahko vsakdo 
skupaj z drugimi ustanovi organizacije oziroma skupnosti in 
sodeluje pri njihovem delovanju, ureja z Zakonom o pravici do 
združevanja iz leta 1989. Zakon v pretežni meri ureja ustanavljanje, 
delovanje in prenehanje družbenih organizacij, zvez družbenih 
organizacij in združenj, vsebuje pa tudi posamezne določbe o 
političnih strankah in sindikatih. Družbene organizacije lahko zaradi 
skupno določenih ciljev in interesov ustanovijo fizične osebe, 
pravne osebe oziroma njihove organizacije, ki nimajo statusa 
pravne osebe. Uresničevanje pravice do združevanja pa ne sme 
kršiti ustave, omogočati izvajanja kaznivih dejanj in ne posegati v 
pravice in svoboščine tretjih oseb. Prav tako ni mogoče ustanoviti 
družbene organizacije za opravljanje pridobitne dejavnosti kot 
izključne dejavnosti, ali z namenom oboroževanja. Družbene 
organizacije so samostojne pri svojem organiziranju 
(samouprava), članstvo v njih je prostovoljno, delovanje pa je 
usmerjeno v doseganje skupnih interesov. 

Družbeno organizacijo lahko ustanovi najmanj 10 ustanoviteljev, 
ki sprejmejo akt o ustanovitvi in temeljni akt ter izvolijo izvršilne in 
predstavniške organe. Status pravne osebe pridobi z vpisom v 
sodni register. Delovanje družbene organizacije v skladu z nameni 
in cilji, uveljavljanje pravic in dolžnosti članov in njena notranja 
organiziranost se uredi s temeljnim aktom. Zakon vsebuje posebne 
določbe o imenu družbene organizacije, ki se mora razlikovati od 
imen drugih, že registriranih organizacij in ne sme biti zavajajoče. 

Skupnost fizičnih oseb, ki je bila ustanovljena na podlagi pravice 
do združevanja, pa ni organizirana v skladu z zakonom, njeno 
delovanje ni redno oziroma nima evidentiranega članstva, se ne 
šteje za družbeno organizacijo. 

Člani organov družbene organizacije so lahko madžarski državljani 
in tujci, ki prebivajo v državi oziroma imajo dovoljenje za bivanje. 
Vsak član družbene organizacije ima pravico pred sodiščem 
izpodbijati sklep organa družbene organizacije, ki je v nasprotju z 
zakonom, v roku 30 dni od dneva, ko je izvedel za kršitev. 

Z zakonom je podrobneje določena organiziranost družbene 
organizacije. Tako je opredeljen najvišji organ, njegova mandatna 
doba, opredeljen možni sklicatelj izrednega zbora (tudi sodišče), 
način glasovanja ter pristojnosti najvišjega organa. Z zakonom je 
določen tudi nadzor nad delovanjem družbenih organizacij, ki ga 
izvaja tožilstvo. To lahko med drugim tudi predlaga razveljavitev 
nezakonitega sklepa društva, o predlogu pa odloči sodišče. 
Sodišče tudi odloči o prenehanju družbene organizacije, če ta 
deluje v nasprotju z ustavo, krši kazensko zakonodajo ali pravice 
in svoboščine drugih. Prav tako lahko ugotovi, da je društvena 
organizacija prenehala, če vsaj eno leto ne deluje oziroma če se 
je število članov trajno zmanjšalo pod število, potrebno za njeno 
ustanovitev. Za registracijo družbene organizacije je pristojno 
okrajno sodišče, glede na njen sedež, oziroma vrhovno sodišče. 
Društvo je dolžno obveščati registrski organ o spremembi imena, , 
sedeža in pooblaščenega predstavnika. Če družbena organizacija 
opravlja dejavnost, za katero je po zakonu potrebno izpolnjevanje 
določenih pogojev, pristojni državni organ nadzira izvajanje te 
dejavnosti. 

Družbena organizacija odgovarja za svoje obveznosti s svoji"1 

premoženjem, člani pa niso odgovorni za plačilo njenih dolgom 
Zakon določa kot vire za financiranje družbenih organizaci) 
članarino, prispevke in donacije fizičnih in pravnih oseb. Potrebna 
finančna sredstva za uresničevanje ciljev in nalog in svoje 
delovanje pa lahko družbena organizacija pridobi tudi z 
opravljanjem pridobitne dejavnosti. 

Družbena organizacija lahko preneha z delovanjem po volji članov, 
zaradi združitve z drugo družbeno organizacijo ali na podlag1 

zakona. Premoženje družbene organizacije se v primeru 
prenehanja, po poravnavi obveznosti upnikom, prenese na 
pravnega naslednika, ki ga ta določi v temeljnem aktu oziroma v 
sklepu najvišjega organa. Likvidacijo premoženja družbene 
organizacije izvede pristojni organ. Če družbena organizacij 
preneha in ne odloči o prenosu premoženja, se njeno premoženje, 
po poplačilu upnikov, prenese v last države, ki ga nameni za 
zadovoljevanje skupnih interesov, način uporabe pa javno objavi- 

Z zakonom ni urejeno opravljanje pridobitnih dejavnosti družbenih 
organizacij. Ureditev tega področja je v pristojnosti vlade. 

Poljska je področje društev uredila z Zakonom o združenjih |Z 

leta 1989. Zakon celovito ureja vprašanja ustanavljanja združeni, 
nadzora nad njihovim delovanjem, premoženja, ukinitve, posebno 
poglavje pa namenja t. i. navadnim združenjem. 

Združenje je prostovoljno, samoupravno, trajno združenje, 
katerega cilj ni zaslužek. Pravico do ustanavljanja združenj imaj° 
državljani, ki so polnopravno sposobni in jim niso odvzete pravic® 
do javnega delovanja. Osebe, ki želijo ustanoviti združenje - m°ra 

jih biti 15 - določijo statut združenja in izvolijo ustanovitveni komite- 
Mladoletniki v starosti 16 do 18 let so lahko člani združenj in ima)0 

tako aktivno kot tudi pasivno volilno pravico, vendar morajo odbor 
združenja v večini predstavljati osebe s popolno pravno 
sposobnostjo. Tudi mladoletniki, stari manj kot 16 let, so lahko 
člani združenja s privolitvijo zakonitih zastopnikov, vendar so 
brez aktivne in pasivne volilne pravice. Pravne osebe so lahko le 
podporni člani združenj. 

Za registracijo je, glede na sedež združenja, pristojno ustrezno 
vojvodsko registrsko sodišče. Zakon podrobno določa postopek 
Združenje pridobi pravno sposobnost in lahko prične s svojo 
dejavnostjo v trenutku, ko postane odločba o registracij' 
pravnomočna - takrat se tudi vpiše v register združenj. 

Zvezo združenj lahko ustanovijo najmanj tri združenja 
Ustanovitelji in člani zveze so lahko tudi druge pravne osebe, Pr| 
čemer so lahko pravne osebe, ki imajo za cilj zaslužek, le podpo"1 

člani. 

Zakon predvideva tudi možnost podelitve častnega naslova 
"združenje posebne zaslužnosti", katerega lahko državni sve 
podeli združenjem, ki delujejo na temelju zakona in imajo posebne 
zasluge pri uresničevanju družbenih ciljev. 

Nadzor nad delovanjem združenja izvaja območni državni or- 
gan, pristojen za obče zadeve, ki ima precejšnja nadzorstvena 
pooblastila - tako na primer lahko zahteva prepise sklep°v 

občnega zbora članov, pregleduje dokumente, povezane z 
dejavnostjo združenja, prisostvuje na občnem zboru ali seji odbora 
združenja, kadar je predmet seje poročilo o uporabi sredstev te 
ima tudi pravico zahtevati nujna pojasnila od vodstva. Za lazi0 

kršitve lahko sankcije izreče sam, za hujše pa poda predlog 
sodišču. Sodišče v takem primeru postopa po določbah predpis0^ 
ki urejajo nepravdni postopek. Najhujši ukrep sodišča je razpustite^ 
združenja. Na predlog nadzornega organa sodišče tudi ukine 
združenje, če članstvo pade pod število, potrebno za ustanovitev 
oziroma če združenje nima vodstva In ni pogojev za njeg°v0 

izvolitev. 
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Premoženje združenja ustvarjajo članarine, darila, volila, dohodki 
12 lastne dejavnosti, dohodki iz premoženja združenja ter iz 
Prostovoljnih prispevkov. Združenje se sicer lahko ukvarja z 
9°spodarsko dejavnostjo, vendar mora ta dohodek služiti 
uresničevanju statutarnih ciljev in ga ni dovoljeno razdeliti med 
člane. 

p9 se želi združenje ukiniti na podlagi lastnega sklepa, so 
•kvidatorji člani odbora, če pa želi sodišče ukiniti združenje, mora 
Izdati nalog za likvidacijo in določiti likvidatorja. Dolžnost likvidatorja 
I® izvršiti likvidacijo v čim krajšem času tako, da zavaruje 
Premoženje likvidiranega združenja pred neopravičenim 
^nanjšanjem. Premoženje ukinjenega združenja se nameni cilju, 
1(1 ga določa statut ali sklep o likvidaciji. 

2akon opredeli tudi lastnost t. i. navadnega združenja, ki nima 
Pravne sposobnosti in je poenostavljena oblika združenja ali zveze 
druženj. Osebe - biti morajo najmanj tri -, ki želijo ustanoviti 
"avadno združenje, sprejmejo pravilnik delovanja in posebej 
določijo ime združenja, cilje, območje delovanja in sredstva za 
delovanje ter sedež in predstavnika združenja. O ustanovitvi 
Ustanovitelji obvestijo nadzorni organ, ki je pristojen glede na 
Ssdež združenja ter registrsko sodišče. Registrsko sodišče lahko 
na Predlog nadzornega organa prepove ustanovitev navadnega 
druženja, če pravilnik ni v skladu z zakonom oziroma ustanovitelji 

Spolnjujejo zahtev, ki jih določa zakon. Če v 30 dneh od dne, 
0 ie podana informacija o ustanovitvi združenja, dejavnost 

^avadnega združenja ni prepovedana, lahko združenje prične z 
delovanjem. Takšno združenje se prav tako vpiše v register in se 
*ani uporabljajo določbe zakona, razen tistih, ki se po svoji naravi 
ahko nanašajo le rta združenja s pravno osebnostjo. 

^ Republiki Hrvaški je bil konec leta 2001 sprejet nov Zakon o 
/uštvih, ki je začel veljati v začetku lanskega leta, čeprav je 
"rvaška dosedanji zakon sprejela leta 1997. Zakon ureja 
ustanovitev, organizacijo, pravni položaj in prenehanje društva, 
Ureja pa tudi registracijo in prenehanje delovanja tujih društev, če 
e9a vprašanja drug predpis ne ureja drugače. 

^ruštvo pridobi status pravne osebe z vpisom v register društev, 
^društva, ki nimajo pravne subjektivitete, se smiselno uporabljajo 
Predpisi o družbenikih. Društvo lahko ustanovijo tri poslovno 
sPosobne fizične osebe ali pravne osebe. Vsakdo (poslovno 
^Posobna fizična oseba ali pravna oseba) lahko postane član 
^tva pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in temeljnim 

ati°m društva. Člani društva so lahko tudi osebe brez poslovne 
tiroma z omejeno poslovno sposobnostjo, vendar brez pravice 
Ječanja v organih društva. Način njihovega sodelovanja pri delu 

°r9anov društva se uredi v njegovem temeljnem aktu. Društvo 
astopa eden ali več zastopnikov. Dve društvi ali več se lahko 
oružujejo in se svobodno odločijo o poimenovanju te oblike 
družbe. Tudi ta oblika združbe lahko pridobi pravno subjektiviteto. 
^tvo ima lahko tudi podružnice, klube in podobno, ki imajo tudi 
"ko status pravne osebe. Člani upravljajo društvo neposredno 
' Pfeko svojih izbranih predstavnikov. 

^®9istracija društva je prostovoljna in se opravi na zahtevo 
stanoviteljev društva. Register društev vodijo uradi državne 
Prave po enotah področne (regionalne) samouprave. Register 
ruštev se vodi tudi kot enotna informatizirana zbirka podatkov 
* vsa društva na območju Republike Hrvaške. Zahtevi za vpis 
reglster društev je med drugim potrebno priložiti tudi odločitev 

ruštva o začetku postopka za vpis društva v register društev. 
antevo za vpis v imenu ustanoviteljev vloži zastopnik društva. 

Registrski organ je dolžan o zahtevi odločiti v 30 dneh. Če v tem 
roku ne izda odločbe o vpisu društva v register, se šteje, da je 
društvo registrirano. Registrski organ zavrne zahtevo za vpis v 
register društev, če so namen in cilji društva, določeni v statutu, 
v nasprotju z ustavo ali zakonom. Zakon predpisuje vsebino 
temeljnega akta. Spremembe temeljnega akta, imena, naslova, 
zastopnikov in prenehanje društva je društvo dolžno sporočiti 
registrskemu organu. Tuje društvo lahko deluje na območju 
Republike Hrvaške potem, ko je vpisano v register tujih društev, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za upravo. Ime društva uživa 
pravno varstvo. 

Premoženje društva predstavljajo denarna sredstva, nepremičnine 
in druge premoženjske pravice. Društva odgovarjajo za obveznosti 
s svojim celotnim premoženjem. Nad društvi se lahko izvede 
stečaj. Društva so dolžna voditi poslovne knjige in sestavljati 
finančna poročila v skladu s predpisi ki urejajo način vodenja 
računovodstva za neprofitne organizacije. 

Hrvaška vlada lahko na podlagi natečaja, ki ga razpiše, dodeli iz 
državnega proračuna določena denarna sredstva za projekte ali 
programe društev, ki so zanimivi oziroma v javnem interesu. Za 
sredstva iz državnega proračuna konkurirajo lahko le registrirana 
društva. Zakon predvideva tudi sprejem Programa sodelovanja 
vlade in nevladnega, neprofitnoga sektorja ter Kodeksa pozitivne 
prakse, standardov in meril za izvajanje finančne podpore 
programov in projektov društev. 

Poleg notranjega nadzora nad delom društva, ki ga opravljajo 
člani društva, določa zakon tudi upravni nadzor nad delom 
društva, ki ga na podlagi zakona opravlja ministrstvo, pristojno 
za občo upravo in inšpekcijski nadzor nad delom društva, ki ga v 
smislu tega zakona opravlja urad državne uprave. 

Zakon določa tudi razloge za prenehanje društva in razloge za 
prepoved delovanja društva, ki jo lahko izreče sodišče. Prijavo o 
obstoju razlogov za prepoved delovanja društva lahko pristojnemu 
javnemu pravobranilcu predlaga vsakdo. Če javni pravobranilec 
na podlagi prijave ali po službeni dolžnosti oceni, da so razlogi za 
prepoved, poda predlog za prepoved delovanja društva pri 
pristojnem sodišču. Postopek za prepoved delovanja društev je 
hiter, za vodenje postopka pa se uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku. 

Nad društvom se lahko opravi tudi stečaj. 

DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Predlog zakona ne prinaša sprememb, ki bi zahtevale spremembe 
notranje organiziranosti društev in s tem spremembe njihovih 
temeljnih aktov. Prav tako ne nalaga dodatnih obveznosti 
registrskim organom. Z vzpostavitvijo načela zaupanja v registrske 
podatke pa postavlja večje zahteve po točnosti in ažurnosti 
registrskih podatkov in s tem večje odgovornosti registrskih 
organov. 

Prav zaradi uveljavljanja tega načela bo zakon omogočil izbris 
približno 1000 društev iz registra društev, ki svojega delovanja in 
temeljnega akta niso uskladila z določbami Zakona o društvih iz 
leta 1995 in registrirala zastopnika društva. S tem bodo iz registra 
društev po izvedenem postopku in na podlagi pravnomočne 
odločbe izločena dejansko nedelujoča društva. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pojem društva) 

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga 
ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi 
uresničevanja skupnih interesov. 

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge 
ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno 
ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v 
nadaljnjem besedilu: člani društva). 

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. 
Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih 
virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena 
in ciljev in jih ne deli med člane. 

Delovanje društva je javno. 

2. člen 
(pravica do združevanja v društva) 

Združevanje v društva je prostovoljno. 

Vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih društvo 
določi v temeljnem aktu. 

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. 

3. člen 
(omejitve) 

Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost 
merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje 
kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi 
neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega 
ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju 
ali vojni. 

Ni dovoljeno ustanoviti društva za doseganje pridobitnega namena. 

Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega izključna 
dejavnost je pridobitna dejavnost. 

4. člen 
(temeljni akt) 

Društvo mora imeti temeljni akt, ki mora biti v skladu s tem 
zakonom in s pravnim redom Republike Slovenije. 

5. člen 
(pravna osebnost) 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost 
društvo pridobi z vpisom v register društev (v nadaljnjem besedilu: 
registracija društva). 

Društvo neomejeno zastopa oseba, določena s temeljnim aktom 
(v nadaljnjem besedilu: zastopnik društva). 

6. člen 
(odgovornost) 

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svoji"! 
premoženjem. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena za obveznosti 
društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem 
tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga 
drugega zmanjšale premoženje društva, razen če dokažejo, da 
niso vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim 
osebam. 

7. člen 
(neregistrirana društva) 

Društvo, ki ni registrirano (v nadaljnjem besedilu: neregistrirano 
društvo), nima pravne osebnosti. 

Za obveznosti neregistriranega društva odgovarjajo solidarno 
tisti, ki nastopajo v pravnem prometu v njegovem imenu. 

Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena, ima 
neregistrirano društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena ter druge9a 

odstavka 5. člena tega zakona, za varovanje svojih pravic m 
izpolnjevanje obveznosti, lastnost stranke v postopku. Za 
obveznosti takšnega društva odgovarjajo tisti, ki nastopajo v 

pravnem prometu v njegovem imenu, solidarno z društvom. 

8. člen 
(uporaba zakona) 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za zveza 
društev in društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe 
in delujejo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu- 
tuja društva). 

Posamezna vprašanja se lahko uredijo tudi s posebnimi zakoni, 
če se s tem društev ne postavlja neupravičeno v neenakopraven 
položaj in je to nujno potrebno za ureditev določenega področja- 

Za neregistrirana društva se smiselno uporabljajo predpisi. W 
urejajo civilnopravno družbeno pogodbo, če s tem zakonom za 
ta društva ni drugače določeno. 

II. USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

9. člen 
(ustanovitev društva) 

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične 
osebe ali pravne osebe, ustanovljene po določbah tega zagona 
ali drugih posebnih predpisov, če niso ustanovljene z namenom 
pridobivanja dobička (v nadaljnjem besedilu: nepridobitna pravna 
oseba). 

Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanoviti 
in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva. 

10. člen 
(temeljni akt) 

Temeljni akt društva mora določati: 
ime in sedež društva: 
namen, cilje, dejavnost oziroma naloge društva; 
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Pogoje in način včlanjevanja in prenehanje članstva; 
pravice in obveznosti članov; 
način upravljanja društva; 
zastopanje društva; 
financiranje društva in način izvajanja nadzora nad 
razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in 
Materialnim poslovanjem društva; 
način zagotavljanja javnosti dela društva; 
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v 
takem primeru. 

® 'emeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, 
Pomembna za upravljanje in delovanje društva. 

11. člen 
(ime društva) 

tole društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne sme 
*' zavajajoče ali žaljivo. 

J*8 zakon ne določa drugače, mora ime društva vsebovati besedo 
njštvo, združenje ali klub. Iz imena društva mora biti razvidna 

a®iavnost društva. 

'^e društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika 
Avenija. 

želi društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati ime ali 
61 imena državnega organa, lokalne skupnosti, gospodarske 
ružbe ali druge pravne osebe oziroma zgodovinske ali znamenite 

°sebnosti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če je 
°Sfiba umrla, je za uporabo njenega imena potrebna privolitev 
lenih zakonitih dedičev. 

mštvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano 
me. Na vseh pisnih sporočilih, ki jih pošlje naslovniku, mora navesti 
Uđi zaporedno številko vpisa v register in pristojni organ, pri 
a,erem je vpisano v register društev. 

Jgjvo. ki meni, da se ime drugega društva ne razlikuje od 
iegovega že registriranega imena, kar povzroča ali bi utegnilo 

Povzročiti nejasnosti v pravnem prometu, ima pravico s pritožbo 
Spodbijati odločbo o vpisu kasneje registriranega društva v re- 
9'ster društev. Rok za vložitev pritožbe je šest mesecev od vpisa 
^štva v register društev. 

S temeljnim aktom društvo določi način sodelovanja članov društva 
iz drugega odstavka 12. člena tega zakona pri upravljanju društva 
ter njihove posebne pravice in dolžnosti. 

14. člen 
(organi društva) 

Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe iz 
prvega odstavka 10. člena tega zakona ter druge najpomembnejše 
odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi 
člani. 

Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov skliče zastopnik 
društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh 
članov društva. 

V temeljnem aktu lahko društvo določi tudi druge organe, njihovo 
sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev 
in medsebojna razmerja, mandatno dobo članov, način izvolitve 
oziroma imenovanja ter razrešitve. 

Če temeljni akt ne določa drugače, se šteje, da je organ društva 
sklepčen, če je prisotna več kot polovica vseh članov, odločitve 
pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina prisotnih 
članov. 

Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve 
organov društva oziroma zastopnika društva odloča zbor članov. 

15. člen 
(spori) 

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja 
dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov 
društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali 
drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki 
ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena. 

Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, 
če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo, določeno v 
petem odstavku 14. člena tega zakona. 

Razveljavitev odločitve organov društva ne pomeni prenehanja 
pravic, ki so jih na podlagi teh odločitev v dobri veri pridobile tretje 
osebe. 

12. člen 
(članstvo v društvu) 

Čl 'anstvo v društvu je osebno. Nepridobitno pravno osebo v 
ruš'vu zastopa pooblaščena oseba. 

^ 6 se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta 
i i ros'i ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno 

lavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 
5- leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v 
^štvo podati pisno soglasje. 

13. člen 
(upravljanje društva) 

čl j ®ni društva ter pooblaščene osebe nepridobitnih pravnih oseb, 
®nic društva, sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali 
Sredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku 

^štva na način, določen s temeljnim aktom. 

Zastopnik društva je lahko le poslovno sposobna fizična oseba. 

16. člen 
(statusno preoblikovanje društva) 

Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu 
društvu. 

Odločitev o spojitvi oziroma pripojitvi morajo sprejeti zbori članov 
vseh društev. 

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se 
je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenih oziroma 
pripojenih društev. 

17. člen 
(zveza društev) 

Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo društev. 

Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov 
vseh društev. 
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III. REGISTRACIJA DRUŠTVA 

18. člen 
(pristojnost za odločanje) 

Za registracijo društev in podružnic tujih društev je pristojna 
upravna enota, na območju katere je sedež društva oziroma 
sedež podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: pristojni organ). 

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, 
pristojno za upravo. 

19. člen 
(zahteva za registracijo) 

Zahtevi za registracijo društva mora društvo priložiti: 
zapisnik ustanovnega zbora; 

- odločitev zbora članov, da se društvo registrira; 
- dva izvoda temeljnega akta; 

seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma 
datum, rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega 
prebivališča oziroma ime ali firma nepridobitne pravne osebe, 
identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno 
ime zastopnika nepridobitne pravne osebe) in njihovimi 
lastnoročnimi podpisi; 
dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti ter odločitev pristojnega 
organa o ustanovitvi društva za nepridobitne pravne osebe, 
ustanoviteljice društva; 
naslov sedeža društva; 

- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma 
začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki 
Sloveniji nima stalnega prebivališča. 

Zahtevi za registracijo zveze društev je treba priložiti tudi odločitve 
zborov članov vseh društev o ustanovitvi zveze društev. 

20. člen 
(odločanje o zahtevi) 

Pristojni organ je dolžan o zahtevi iz 19. člena tega zakona odločiti 
v roku 30 dni od njenega prejema. 

Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma da temeljni 
akt ni v skladu z določbami tega zakona, društvo na to opozori in 
mu določi rok, v katerem je treba zahtevo dopolniti oziroma 
uskladiti temeljni akt. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši 
od 3 mesecev. 

če društvo v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne dopolni, se 
šteje, da je zahteva za registracijo umaknjena. 

Kadar je odločitev pristojnega organa o registraciji odvisna od 
rešitve predhodnega vprašanja, ki je med udeleženci v postopku 
registracije sporno, pristojni organ postopek registracije društva 
prekine in napoti udeleženca postopka, ki ugovarja registraciji, 
oziroma tistega, katerega pravico šteje kot manj verjetno, da v 
roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, začne pravdni oziroma drug 
ustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju. 

Pritožba zoper odločbo o registraciji društva ne zadrži vpisa v 
register društev. 

21. člen 
(registracija sprememb) 

Če društvo spremeni temeljni akt, zastopnika ali naslov sedeža 
društva, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 3 
dneh od nastale spremembe. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik 
seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe, če je 
spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti dva izvoda 
sprememb temeljnega akta oziroma novega temeljnega akta. 

22. člen 
(registracija statusnega preoblikovanja društva) 

Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma 
registracijo pripojitve društva, je društvo oziroma njegov Pravn' 
naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusni 
spremembah. 

Vlogi za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo dveh ali v0^ 
društev, je treba priložiti sklepe zborov članov vseh društev z 

odločitvijo o spojitvi in zapisnik ustanovnega zbora društva, k' 6 

nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo spreje 0 

temeljni akt in izvolilo zastopnika društva. Vlogi za registracij® 
pripojitve društva je treba priložiti sklepe zborov članov vse 
društev z odločitvijo o pripojitvi. 

23. člen 
(uporaba določb) 

Za registracijo sprememb iz 21. in 22. člena tega zakona s® 
smiselno uporabljajo tudi določbe 19. in 20. člena tega zakona- 

24. člen 
(registracija podružnice tujega društva) 

Tuje društvo lahko deluje na območju Republike Slovenije p'e^° 
podružnice, pisarne ali druge teritorialne enote (v nadaljnje!" 
besedilu: podružnica), če jo vpiše v register podružnic tujih društev 
Registrirana podružnica tujega društva nastopa v pravne 
prometu v Republiki Sloveniji v imenu in za račun tujega društva- 

Zahtevi za vpis v register mora tuje društvo priložiti: 
- dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega rtio 

biti razviden sedež in zastopnik tujega društva; če po PraV 

države ustanovitve ni predpisan vpis v register, pa pri notal^ 
overjen sklep o ustanovitvi z zahtevanimi podatki m 
dokazilom, da ima status pravne osebe po tujem pravu; 
temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji1 

dejavnost tujega društva ter način delovanja v Repub'1 

Sloveniji; 
- odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice 

Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene z 
zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji; , 

- sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Repu t«1 

Sloveniji; . 
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in sp° • 

državljanstvo in naslov stalnega prebivališča ozirom 
začasnega prebivališča osebe, pooblaščene za zastopa0! 
tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki SlovenU 
nima stalnega prebivališča. 
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Listine, sestavljene v tujem jeziku, je treba predložiti v overjenem 
Povodu v uradni jezik. 

2a vpis v register podružnic tujih društev se smiselno uporabljajo 
0'°čbe 20. in 21. člena tega zakona. 

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO 
POSLOVANJE 

25. člen 
(premoženje društva) 

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih 
đruštvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz 
Javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih 
Vlrov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne 
Pravice. 

^uštvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev 
Pfemoženja društva med njegove člane je nična. 

društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
Prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje namena 
er ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v 
temeljnem aktu. 

26. člen 
(pridobitna dejavnost) 

j^štvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, 
' i'h za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna 

aeiavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti 
P°vszana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni 
eiavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem 

*a uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje 
^Pridobitne dejavnosti. 
Št • IeJe se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji 
aruštva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena 
°*iroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v 
Ugotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost 
"6Pridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, 
Kl skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev 
ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih 
8redstev društva. 

Omejitve iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi, če društvo 
8'anovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne 
6iavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne 

Pogodbe. 

27. člen 
(računovodstvo) 

^ruštvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in 
"jaterialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim 
al' Posebnim aktom. 

j^ruštvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega 
niigovodstva, prirejenega za njegove potrebe. 

glede na določbo prejšnjega odstavka lahko društvo s temeljnim 
aWom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po načelih 

enostavnega knjigovodstva, če zadošča vsaj dvema izmed meril: 
povprečno število redno zaposlenih na zadnji dan prejšnjega 
obračunskega obdobja ne presega 2; 
letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne presegajo 
5 milijonov tolarjev; 
povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku 
obračunskega obdobja ne presega 5 milijonov tolarjev. 

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in čigar prihodki 
prejšnjega obračunskega obdobja so manjši od 1 milijona tolarjev, 
lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), 
preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom 
in ocenitvijo. 

Društvo mora izdelati letno poročilo ki vsebuje bilanco stanja in 
bilanco uspeha s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju 
društva. Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju 
in poslovanju društva. Ob statusnih spremembah oziroma 
prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, 
po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja. 

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila mora biti v 
skladu z računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige 
in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki 
prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem 
odstavku 25. člena tega zakona. 

Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno 
sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad 
finančnim in materialnim poslovanjem društva. 

Računovodske izkaze društva, čigar prihodki oziroma odhodki 
so v računovodskem letu presegli 100.000.000 tolarjev, mora 
pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizijska družba ali 
samostojni revizor (v nadaljnjem besedilu: revizor). Revizijsko 
poročilo mora vsebovati tudi oceno iz petega odstavka tega člena. 

28. člen 
(računovodski standard za društva) 

Računovodski standard za društva izdela Slovenski inštitut za 
revizijo. 

Na računovodski standard poda soglasje minister, pristojen za 
finance. 

Slovenski inštitut za revizijo po sprejemu soglasja iz prejšnjega 
odstavka objavi računovodski standard v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

29. člen 
(predložitev letnega poročila) 

Letno poročilo za preteklo leto mora društvo do zadnjega dne v 
februarju tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali 
prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi 
oziroma prenehanju, predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov. Društvo iz osmega odstavka 
27. člena tega zakona, mora letnemu poročilu priložiti tudi mnenje 
revizorja. 

Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o 
računovodstvu. 
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V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU 

30. člen 
(pogoji) 

Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, 
če njegovo delovanje na določenem področju presega interese 
njegovih članov in je splošno koristno (v nadaljnjem besedilu: 
društvo v javnem interesu). 

Društvu se podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje 
naslednje splošne pogoje: 

da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v 
temeljnem aktu, 
da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
statusa, 

- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za 
opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, 
projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, 
ki so v javnem interesu, 
da ima izdelane srednjeročne programe bodočega delovanja, 
da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, 

- da ni dalj časa plačilno nesposobno ali prezadolženo. 

S posebnimi zakoni se lahko podrobneje opredeli področje 
delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, lahko pa 
se določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa. 

31. člen 
(podelitev statusa) 

O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča ministrstvo, 
pristojno za področje na katerem društvo deluje, (v nadaljnjem 
besedilu: pristojno ministrstvo). 

Če društvo prosi za podelitev statusa iz prejšnjega odstavka na 
več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa 
iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, ki je pristojno za pretežni 
del dejavnosti društva po predhodnem soglasju ostalih pristojnih 
ministrstev. 

Če društvo deluje na področju, za katerega ni pristojno nobeno 
ministrstvo, o podelitvi statusa društva iz prvega odstavka tega 
člena kot pristojno ministrstvo, odloči ministrstvo, pristojno za 
upravo. 

O podelitvi oziroma odvzemu statusa društva v javnem interesu 
mora pristojno ministrstvo v osmih dneh obvestiti pristojni organ. 

i 
O pritožbah zoper odločbe pristojnega ministrstva odloča Vlada 
Republike Slovenije. 

32. člen 
(vloga) 

Vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu društvo 
poda pri pristojnem ministrstvu. 

Vlogi mora priložiti: 
- dokazilo o registraciji društva; 
- osebno ime, EMSO oziroma datum rojstva in spol, 

državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega 
prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register, 
društev; 

- temeljni akt društva, ki ga je overil registrski organ; 
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poročilo o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki jih i® 
društvo izvajalo v javnem interesu v zaidnjih dveh letih, m 
porabi sredstev za njihovo doseganje; 
letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz osmega 
odstavka 27. člena tega zakona pa tudi revizijsko poročilo, 
sprejet srednjeročni program prihodnjega delovanja na teh 
področjih; 

- dokazilo o rezultatih svojega delovanja. 

33. člen 
(obveščanje) 

Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti 
letno poročilo za preteklo leto, ki mora omogočati ocenjevanje 
izpolnjevanja pogojev iz 30. člena tega zakona, po poteku starega 
pa tudi nov srednjeročni program prihodnjega delovanja, vse d° 
zadnjega dne v februarju tekočega leta. 

Pristojni organ je dolžan pristojno ministrstvo obveščati o vseh 
spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco iz 48. člena 
tega zakona v roku osmih dni od registracije sprememb. 

34. člen 
(odvzem statusa) 

Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javne"1 

interesu, če: 
ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 30. členu tega zakon® 
in posebnih predpisih oziroma ne opravlja več dejavnosti v 
javnem interesu; 

- kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 
30 dni ne izpolni obveznosti iz 33. člena tega zakona; 
se podeljenemu statusu pisno odreče. 

35. člen 
(pridobitev statusa s posebnim zakonom) 

Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega 
zakona zaradi njegove splošno koristne dejavnosti priznan drug 
status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave' 
ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje | 
financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da )8 

tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona' 

36. člen 
(prednosti) 

Pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna ima društvo v 

javnem interesu, ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobit®" 
sredstev, prednost pred ostalimi društvi. 

S posebnimi zakoni se lahko določijo tudi druge prednosti, KI iif1 

društvom daje pridobljeni status. 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

37. člen 
(prenehanje) 

Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi dru^ 
s pripojitvijo k drugemu društvu, na podlagi sodne odločbe ali P 
samem zakonu. 
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38. člen 
(prenehanje po volji članov) 

2bor članov društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva. 

V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo 
nePridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po 
Poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če 
društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na 
Podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje 
društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo 
driJštvo svoj sedež. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka premoženja društva ni 
Mogoče prenesti na politično stranko. 

0 sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva 
v30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o 
razPolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden 
obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave 
vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev in 
n|ihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva. 

39. člen 
(objava prenehanja) 

pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski 
0r9ana, lahko pa tudi na drug običajen način. V objavi mora biti 
"ledeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih 
teriatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, 
S|cer bo izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev. 

^ Primeru, da upnik pristojni organ obvesti o svojih terjatvah, ta 
Prekine postopek, upniku pa s sklepom naloži, da pred pristojnim 
sodiščem v roku 30 dni predlaga uvedbo postopka iz 43. člena 
,09a zakona in mu o tem predloži dokazilo. Če upnik v določenem 
[°ku tega ne stori, pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva 
12 registra društev. 

40. člen 
(prisilna poravnava in stečaj) 

je društvo dalj časa plačilno nesposobno ali prezadolženo, se 
nad njim lahko opravi stečajni postopek. 
pred začetkom stečajnega postopka ter med njim lahko društvo 
uPnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave. 

^ad društvom v javnem interesu se lahko opravi stečajni postopek 
9 Po predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. 

41. člen 
« (prepoved delovanja društva) 

Društvu, ki razvija dejavnost, prepovedano po določbi prvega in 
re,iega odstavka 3. člena tega zakona, se delovanje s sodno 

odločbo prepove. 

^Pravni organi in nosilci javnih pooblastil, ki za razloge iz prvega 
^stavka tega člena izvedo pri izvrševanju svojih pooblastil, so ao|žni državnemu tožilcu podati prijavo. 

državni tožilec na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti oceni, 
a so razlogi dejansko podani, pri pristojnem okrajnem sodišču 

vl°*i predlog za prepoved delovanja društva. 

Sodišče vodi postopek po določbah predpisov, ki urejajo nepravdni 
Postopek. 

Postopek za prepoved delovanja društva je hiter. 

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi za 
neregistrirana društva, če razvijajo dejavnost, prepovedano v 
prvem odstavku 3. člena tega zakona. 

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za primere, ko 
je podana odgovornost društva za kaznivo dejanje po določbah 
predpisov, ki urejajo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja. 

42. člen 
(prenehanje po zakonu) 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati 
oziroma če je bilo najmanj dvakrat pravnomočno kaznovano za 
prekršek iz 2. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona. 

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni or- 
gan z odločbo. 

Za pravnomočno odločbo iz prejšnjega odstavka smiselno velja 
določba prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

Če upnik obvesti pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima 
podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, mora upnik v 
nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da je 
predlagal uvedbo postopka iz 43. člena tega zakona, v 
nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva 
iz registra društev. 

43. člen 
(sodna likvidacija) 

Če društvo ne ravna po drugem odstavku 38. člena in v primerih 
iz drugega odstavka 39. člena ter v primerih prenehanja društva 
po 40., 41. in 42. členu tega zakona, odloči o prenosu premoženja 
društva pristojno sodišče, skladno s predpisi o likvidaciji in stečaju. 
Odločitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, 
pa likvidacije ne predlaga upnik, jo sodišču predlaga pristojni or- 
gan. 

44. člen 
(izbris iz registra) 

Društvo, ki je prenehalo zaradi spojitve ali pripojitve, se iz registra 
društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva 
oziroma odločbe o registraciji pripojitve društva. 

V primerih iz 38., 40., 41. in 42. člena tega zakona pristojni organ 
izbriše društvo iz registra na podlagi pravnomočne odločbe. 

Podružnica tujega društva se iz registra podružnic tujih društev 
izbriše tudi, če je tuje društvo po tujem pravu izgubilo status 
pravne osebe. 

45. člen 
(pravica upnikov) 

Upniki, katerih terjatve do društva pred izbrisom društva iz registra 
društev niso bile poplačane, lahko v roku enega leta od izbrisa 
društva iz registra društev zahtevajo poplačilo od pravne osebe, 
na katere je bilo premoženje preneseno, do višine tega 
premoženja. 
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VII. EVIDENCE 

46. člen 
(register društev) 

Društva se vpisujejo v register društev. Register sestavljata 
registrska knjiga in zbirka listin. Registrska knjiga se vodi tudi kot 
centralna informatizirana zbirka podatkov za območje Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: centralni register društev 
Republike Slovenije). 

Za vodenje registra je pristojen organ, določen v prvem odstavku 
18. člena tega zakona, za vodenje centralnega registra društev 
Republike Slovenije pa tudi ministrstvo, pristojno za upravo. 

V registru se obdelujejo naslednji osebni podatki: 
osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, ter naslov 
stalnega prebivališča zastopnika društva (registrska knjiga), 
osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 
državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega 
prebivališča ustanoviteljev društva oziroma osebno ime 
zastopnika pravne osebe, kadar je ustanovitelj pravna oseba 
(zbirka listin). 

47. člen 
(register podružnic tujih društev) 

Podružnice tujih društev se vpisujejo v register podružnic tujih 
društev. Register sestavljata registrska knjiga in zbirka listin. 
Registrska knjiga se vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov 
za območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: centralni 
register podružnic tujih društev). 

Za vodenje registra podružnic tujih društev je pristojen organ, 
določen v prvem odstavku 18. člena tega zakona, za vodenje 
centralnega registra podružnic tujih društev pa tudi ministrstvo, 
pristojno za upravo. 

V registru podružnic tujih društev se obdelujejo naslednji osebni 
podatki: 

osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 
državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega 
prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji 
(registrska knjiga); 
osebno ime zastopnika društva (zbirka listin). 

48. člen 
(evidenca društev v javnem interesu) 

Evidenco društev, ki jim je podeljen status v javnem interesu na 
podlagi tega zakona, vodi pristojno ministrstvo. Evidenco 
sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin. Evidenčna knjiga se 
vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov. 

V evidenci se obdelujejo naslednji osebni podatki: osebno ime, 
EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov 
stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva. 

49. člen 
(izključnost vodenja informatiziranih zbirk podatkov) 

Minister, pristojen za upravo, lahko določi, da se registrski knjigi, 
iz 46. in 47. člena tega zakona vodita izključno kot informatizirana 
zbirka podatkov. 

Za evidenčno knjigo iz 48. člena tega zakona lahko takšno odločitev 
sprejme pristojni minister. 

50. člen 
(javnost podatkov) 

Podatki, vpisani v registrsko knjigo društev in podružnic tujih 
društev ter evidenčno knjigo društev v javnem interesu, so javni- 

Za podatke zbirk listin veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. 

Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na 
podatke, vpisane v registra iz prvega odstavka, ga ne prizadenejo 
škodljive pravne posledice. Nihče se ne more sklicevati na to, da 
ni poznal vpisanih podatkov, razen če zakon ne določa drugač®' 

VIII. NADZORSTVO 

51. člen 
(nadzorstvo) 

Pri opravljanju svojih nalog in v mejah svojih pooblastil m 
pristojnosti, ki jih določajo drugi predpisi, inšpekcijski in drug1 

državni organi ter nosilci javnih pooblastil ugotavljajo tudi kršitve 
tega zakona. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoj« 
dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

52. člen 

Z globo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuj® 
društvo, ki: 
1. opravlja dejavnost, ki ni določena s temeljnim aktom (P^1 

odstavek 10. člena); 
2. premoženje društva deli med člane oziroma presežka 

prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje namen® 
ter ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, določen® 
v temeljnem aktu (drugi in tretji odstavek 25. člena); 

3. poslovnih knjig ne vodi skladno z določbami drugega, tretjega' 
četrtega ali šestega odstavka 27. člena ali neresnično 
prikazuje podatke o finančnem in materialnem poslovanju 
(peti odstavek 27. člena); 

4. kot tuje društvo deluje v Republiki Sloveniji preko podružnic®' 
pa je ne vpiše v register podružnic tujih društev (prvi odstav®K 

24. člena). 

Z globo od 10.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršekiz 

prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba društva. 

ft 
53. člen 

Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje društvo, ki: 
1. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega 

imena oziroma če na pisnih sporočilih, ki jih pošlje določenemu 
naslovniku, ne navede zaporedne številke vpisa v register m 
pristojnega organa, pri katerem je vpisano v register društ®v 

(peti odstavek 11. člena); 
2. spremeni temeljni akt, zastopnika ali naslov sedeža društva 

in v roku 30 dni od nastale spremembe ne vloži zahteve za 
registracijo spremembe (prvi odstavek 21. člena); 

3. v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah Prl 

registrskem organu ne vloži zahteve za registracijo društva, 
ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva 
(prvi odstavek 22. člena); 
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je v temeljnem aktu določilo, da bo način zagotavljanja 
podatkov o svojem finančno-materialnem poslovanju uredilo 
v posebnem aktu, pa tega ne uredi (prvi odstavek 27. člena); 

5- letnega poročila ne predloži v roku organizaciji, pooblaščeni 
za obdelovanje in objavljanje podatkov oziroma letnemu 
poročilu ne priloži revizijskega poročila, kadar je to potrebno 
(prvi odstavek 29. člena). 

^ globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
Ostavka tudi odgovorna oseba društva. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 
(podzakonski akt) 

Minister, pristojen za upravo, izda predpis, s katerim določi vsebino, 
°bliko in način vodenja registra društev, registra podružnic tujih 
društev in evidence društev v javnem interesu, v roku treh 
Mesecev od začetka veljavnosti tega zakona. 

55. člen 
(soglasje na računovodski standard) 

Slovenski inštitut za revizijo predloži računovodski standard iz 
člena tega zakona v soglasje ministru, pristojnemu za finance, 

v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Minister, pristojen za finance, o soglasju odloči v roku enega 
Meseca. 

objave računovodskega standarda v Uradnem listu Republike 
s'ovenije, se za društva uporablja slovenski računovodski stan- 
dard 33. 

56. člen 
(registrirana in evidentirana društva po uveljavitvi 

zakona) 

društva, ki so bila registrirana po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona, nadaljujejo delo po določbah tega zakona. 

Mednarodna društva in zveze mednarodnih društev, vpisane v 
®videnci iz 13. in 14. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 
60/95, 49/98 - odi. US in 89/99), se vpišejo v register podružnic 
uiih društev po uradni dolžnosti. 

57. člen 
(poseben primer prenehanja društva) 

pruštva, ustanovljena po dosedanjih predpisih, ki do uveljavitve 
e9a zakona niso uskladila svojega delovanja in temeljnega akta 

z določbami Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - 
°dl. US in 89/99) in niso podala zahteve za registracijo sprememb 
err>eljnega akta in sporočila ime zastopnika društva, se ne glede 

na določbo prvega odstavka 56. člena tega zakona, na podlagi 
Pravnomočne odločbe pristojnega organa, izbrišejo iz registra 
društev. 

58. člen 
(izrekanje glob) 

^0 začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) 
globe, določene v 52. in 53. členu tega zakona, izrekajo kot 

a®narne kazni. 

59. člen 
(razveljavitev in sprememba določb drugih zakonov) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
peti odstavek 1. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list 
RS, Štev. 63/95, 62/96 - skl. US, 2/97 - odi. US, 19/97, 21/97 - 
popr., 75/97 in 19/00 - skl. US); 

- 3. in 4. točka drugega odstavka 34. člena, tretji odstavek 35. 
člena in prvi odstavek 36. člena zakona o zaščiti živali (Uradni 
list RS, Štev. 98/99); 
zadnji stavek enajstega odstavka 2. člena zakona o žrtvah 
vojnega nasilja (Uradni list RS, štev. 63/95, 8/96, 44/96, 68/ 
96, 70/97, 39/98 - odi. US, 43/99, 51/99 - odi. US, 19/00 - odi. 
US, 28/00, 64/01 in 32/02 - odi. US); 
v drugem odstavku 1. člena zakona o vojnih veteranih (Uradni 
list RS, štev. 63/95, 108/99 in 47/02 - odi. US) besedilo, ki se 
glasi: »za obdobje petih let« in tretji odstavek 1. člena; 
drugi odstavek 137. člena, razen določbe 5. točke, tretji 
odstavek 138. člena in 139. člen zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, štev. 56/99 in 31/00 - popr.); 

- 2., 4. in 5. alinea drugega odstavka in tretji odstavek 69. člena, 
prvi in tretji odstavek 70. člena in 71. člen zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, štev. 45/01); 
drugi in tretji odstavek 22. člena, prvi in drugi odstavek 23. 
člena in 24. člen zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, štev. 96/02). 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v prvem odstavku 43. člena 
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, štev. 57/98, 68/ 
00 - odi. US in 21/02) beseda: »soglasju« nadomesti z besedo: 
»mnenju«, 5. točka drugega odstavka 137. člena zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, štev. 56/99 in 31/00 - popr.) pa 
postane drugi odstavek tega člena. 

60. člen 
(razveljavitev zakona) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o društvih 
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - odi. US in 89/99). Do izdaje 
predpisa iz 54. člena se uporabljajo določbe pravilnika o registru 
društev (Uradni list RS, št. 22/96 in 4/00). 

Za zahteve za registracijo društva, vložene na podlagi določb 
zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95,49/98 - odi. US in 89/ 
99), pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo določbe zakona 
društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - odi. US in 89/99). 

61. člen 
(razveljavitev določb podzakonskih aktov) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 

javnem interesu na področju zdravstvenega varstva (Uradni 
list RS, štev. 30/96), razen določb 2. in 3. člena; 

- pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju pospeševanja turizma (Uradni 
list RS, štev. 13/99), razen določbe 6. člena; 

- pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju žrtev vojnega nasilja (Uradni list 
RS, štev. 89/98), razen določbe 3. člena; 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju gospodarstva (Uradni list RS, 
štev. 71/97); 

- pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju športa (Uradni list RS, štev. 80/01), razen določbe 
5. in 6. točke 6. člena; 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu (Uradni list RS, štev. 33/97); 
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pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju izvajanja družinske politike 
(Uradni list RS, št. 27/01), razen določbe prvega odstavka 2. 
člena in 1., 3., 4., 5., 6. in 7. točke 3. člena, s tem, da se v 
uvodnem stavku za besedo: "izpolnjuje" doda beseda: "še"; 
navodilo o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, štev. 11/97), razen druge alinee 2. 
člena, s tem, da se besedilo: "in zakonom o gasilstvu (Uradni 
list RS, štev. 71/93)", črta; 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju socialnega varstva (Uradni list 
RS, štev. 37/97); 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanja vojnih 
grobišč (Uradni list RS, štev. 68/96), razen določbe 3. člena; 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, štev. 64/ 
99 in 65/2002 - odi. US); 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, štev. 95/99), razen sedme, osme, devete, desete, 
enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, petnajste in šestnajste 
aliee 6. člena; 

pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni 
list RS, štev. 62/96, 13/97 in 72/01), razen določbe 7. člena; 

- pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju zunanjih zadev (Uradni list RS, 
štev. 11/03), razen določb šeste, sedme in devete alinee 4. 
člena; 

- pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, 
ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list RS, štev. 52/ 
98, 60/98, 98/99- ZZZiv in 45/01-ZZVR-1); 
pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju vojnih invalidov (Uradni list RS, 
štev. 89/98), razen določbe 3. člena. 

Določbe podzakonskih aktov iz prejšnjega odstavka, ostanejo v 
uporabi še dve leti od uveljavitve tega zakona. 

62. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE (členi: 1-8) 

V splošnih določbah predlog zakona o društvih opredeljuje pojem 
društva in načela, na katerih temelji ustanavljanje in delovanje 
društev. Predlog zakona tudi določa, katerih namenov in ciljev 
društvom ni dovoljeno uresničevati in ustanavljanje društev zanje 
ni dopustno. Opredeljen je pravni status društva in odgovornost 
društva za njegove obveznosti. Kot novost vsebuje predlog tudi 
določbe o neregistriranih društvih in obveznostih tistih, ki v 
pravnem prometu nastopajo v njihovem imenu, določa pa tudi 
pravice, ki jih lahko ima neregistrirano društvo, če izpolnjuje 
določene pogoje. V splošnih določbah je opredeljena tudi smiselna 
uporaba določb zakona za zveze društev in tuja društva ter 
dopustnost urejanja posameznih vprašanj s posebnimi zakoni, 
če se s tem društva ne postavlja neupravičeno v neenakopraven 
položaj in je to nujno za ureditev določenega področja. 

Predlog zakona v 1. členu opredeljuje društvo kot samostojno in 
nepridobitno združenje, ki ga skladno z zakonom ustanovijo 
ustanovitelji zaradi uresničevanja skupnih interesov. Zaradi narave 
z ustavo zagotovljene pravice do svobodnega združevanja 
morajo biti društva samostojna pri določanju namenov in ciljev ter 
načina delovanja. Zato predlog izrecno določa, da je društvo 
samostojno, če si samo določi namen, cilje in dejavnost za 
uresničevanje namena ter način delovanja in če odločitve o 
upravljanju društva neposredno ali posredno sprejemajo člani 
društva. Čeprav smejo društva zagotavljati potrebna finančna 
sredstva za svoje delovanje tudi z opravljanjem pridobitne' 
dejavnosti, pa morajo biti po svoji naravi nepridobitna. 
Nepridobitnost se izkazuje z dejstvom, da namen ustanovitve in 
delovanja društva ni ustvarjanje dobička (nepridobiten namen) 
ter da presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti In 

drugih virov trajno namenjajo za uresničevanje svojeg3 

nepridobitnega namena in ciljev in jih ne delijo med člane. PredM 
zakona opredeljuje tudi javnost delovanja, ki je prav tako bistveni 
narava delovanja društev tako v njihovih notranjih razmerji 
(obveščanje članov o delovanju organov društva, dejavnost1 

društva in njegovem finančnem poslovanju) kakor tudi do širše 
javnosti. Javnost delovanja predlog zakona zagotavlja tudi tako. 
da so podatki, vpisani v register društev javni, kar omogo& 
vpogled v register vsakomur, ki to želi (50. člen). 

S predlogom zakona so določena tudi druga načela, ki veljajo & 
ustanavljanje in delovanje društev. Tako 2. člen določa, da le 

združevanje v društva prostovoljno, kar pomeni, da nikogar m 
mogoče prisiliti v združevanje z drugimi, niti ni mogoče predvidel1 

kakršnega koli avtomatičnega združevanja na podlagi določenih 
lastnosti posameznikov ali pravnih oseb. Delovanje v društv*1 

temelji na enakopravnosti članstva, kar pomeni tako enakopravno 
neposredno ali posredno odločanje članstva o vseh vprašanjih 
delovanja društva (13. člen), kakor tudi siceršnjo enakopravnos 
pri udejstvovanju v dejavnostih društva. Navedeno načelo le 

upoštevano tudi pri vstopanju v članstvo društva, saj lahk° 
postane član društva vsak pod pogoji, ki jih društvo določi v 
svojem temeljnem aktu. 

Navedena temeljna načela niso novost, saj so opredeljena že v 

sedaj veljavnem zakonu, le da so v predlogu zakona določena na 
bolj transparenten način. 

Ustanavljanje društev je svobodno. Ustavna pravica do 
svobodnega združevanja je ena temeljnih (klasičnih) politih 
pravic, kamor sodijo tudi pravica do mirnega zbiranja, svoboda 
izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Omejitve teh pravi 
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se lahko predpišejo le z zakonom, v obsegu, kot ga dopušča 
ustava. Za razliko od sedanjega zakona, ki prepoveduje le 
ustanavljanje društev za izključno opravljanje pridobitne dejavnosti, 
Predvideva pa prenehanje društva po samem zakonu, če to s 
svojim delovanjem grobo krši temeljne vrednote, določene v ustavi 
m zakonih, predlog zakona v 3. členu prepoveduje že 
ustanavljanje društev, katerih namen, cilji ali dejavnost rušijo temelje 
ustavne ureditve, so prepovedana s kazensko zakonodajo 
tiroma kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine. Glede 
na nepridobitno naravo društev in dejstvo, da pravni red Republike 
Slovenije omogoča ustanavljanje različnih pravnih subjektov za 
doseganje pridobitnih namenov in opravljanje pridobitne dejavnosti, 
zakon prepoveduje ustanavljanje društev za doseganje 
Pridobitnega namena (ustvarjanja dobička) pa tudi društva, ki si v 
temeljnem aktu sicer opredelijo nepridobiten namen, pa bi opravljala 
vključno pridobitno dejavnost. 

Temeljni akt (pravila, statut) društva je najvišji akt v hierarhiji 
splošnih aktov društva, s katerim društvo opredeli vsebino in 
način svojega delovanja. Predlog zakona tako kot sedanji zakon 
0 društvih v 4. členu določa, da društvo mora imeti temeljni akt, 
ter katera temeljna vprašanja delovanja društva mora društvo v 
niem urediti (10. člen). Sprejemajo ga člani društva in si z njim 
sami določijo pravice in obveznosti ter s tem okvire svojega 
delovanja. Temeljni akt društva mora biti v skladu z zakonom o 
društvih, glede na dejavnosti društva pa mora biti tudi v skladu s 
Pravnimi normami, ki urejajo posamezna področja, na katerih 
delujejo društva oziroma, ob upoštevanju načela enakosti pred 
Ekonom, z našim pravnim redom v celoti. 
pravni status društva opredeljuje 5. člen. Društvo je subjekt 
01 vi Ine ga prava. Pravno osebnost in s tem sposobnost, da 
samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, pridobiva 
Pravice in prevzema obveznosti, društvo pridobi z vpisom v reg- 
'ster društev. Glede na to, da pravne osebe opravljajo vsa dejanja 
v pravnem prometu po svojem zakonitem zastopniku, je v 
Predlogu zakona izrecno določeno, da društvo neomejeno 
*astopa oseba, določena s temeljnim aktom društva, to je 
zastopnik društva. To pa seveda ne pomeni, da društvo zaradi 
Prostovoljne narave delovanja in pestrosti pravnih razmerij, v 
katera vstopa, ne more s temeljnim aktom za zastopanje določiti 
,udi druge osebe, vendar z omejenimi pooblastili. 

izhajajoč iz temeljnega načela enake odgovornosti vseh pravnih 
subjektov, predlog zakona v 6. členu določa, da društvo odgovarja 
za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ker pa lahko 
6,ani društva izkoristijo društvo kot pravno osebo tudi za doseganje 
določenih koristi v škodo upnikov, je predlagatelj, zaradi varstva 
Pravnega prometa in pravic upnikov, določil tudi izjemo od tega 
Pravila, to je spregled pravne osebnosti. Na podlagi te določbe 
ahko upniki dosežejo poplačilo svojih terjatev neposredno od 
odgovornih oseb društva, ki so v svojo korist ali v korist koga 
drugega zmanjšale premoženje društva, čeprav so vedele, da 
društvo ne bo moglo poravnati svojih obveznosti tretjim osebam, 
akšna izjema je torej dopustna le v primeru naklepnega ravnanja, 

Vgndar pa predlog zakona dokazno breme prelaga na odgovorno 
osebo. 

*6r se z ustavo zajamčene pravice in temeljne svoboščine 
uresničujejo neposredno na podlagi ustave, se lahko na območju 
^ePublike Slovenije ustanavljajo in delujejo tudi neregistrirana 
društva, ki ne želijo pridobiti pravne osebnosti in s tem postati 
nosilec pravic in obveznosti, ki veljajo za registrirana društva. 
yub dejstvu, da se takšna združenja ustanavljajo in da je njihovo 
delovanje načeloma svobodno, sedanji zakon nima določb o 
neregistriranih društvih. Ker zakonodaje nekaterih evropskih držav 
vsaj okvirno urejajo njihov pravni položaj, vsebuje tudi predlog 
zakona v 7. členu posamezne določbe o neregistriranih društvih, 
akšna društva nimajo pravne osebnosti, zato predlog zakona 

določa, da za prevzete obveznosti društva, ki ni registrirano, 
odgovarjajo solidarno tisti, ki v pravnem prometu nastopajo v 
njegovem imenu. Vendar pa predlagatelj meni, da je tudi 
neregistriranemu društvu, ki izpolnjuje določene pogoje, treba 
priznati omejeno pravno sposobnost. Tudi med neregistriranimi 
društvi obstajajo razlike glede trajnosti namena delovanja in 
notranje organiziranosti, zato je tistim, ki se ustanavljajo za 
uresničevanje skupnih in splošnih interesov, ki so samostojna in 
nepridobitna in imajo s temeljnim aktom urejeno svoje delovanje, 
ter določenega zastopnika, za varovanje njihovih pravic in lažje 
izpolnjevanje njihovih obveznosti, priznal položaj stranke v 
postopku. Za obveznosti takšnega društva pa odgovarjajo tisti, ki 
nastopajo v pravnem prometu v njegovem imenu, solidarno z 
društvom. Sicer pa se vsa pravna razmerja, v katera vstopajo 
neregistrirana društva, presojajo po predpisih, ki urejajo 
civilnopravno družbeno pogodbo. 

Zaradi specifičnosti ustanavljanja, registracije in delovanja zvez 
društev in delovanja društev, ki so po tujem pravu pridobila status 
pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije ter 
registracije njihovih podružnic, v posameznih primerih določb 
zakona ni mogoče dosledno uporabiti, zato je za te pravne subjekte 
v predlogu v 8. členu določena smiselna uporaba zakona. Zakon 
o društvih je splošen zakon, zato je posamezna vprašanja, ob 
upoštevanju vseh že navedenih načel, mogoče urejati tudi v 
drugih zakonih. 

II. USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA 
(členi: 9-17) 

Društvo bodo po določbi 9. člena predloga zakona lahko 
ustanavljale poslovno sposobne fizične osebe in nepridobitne 
pravne osebe, kar je velika novost. Predlagatelj zakona je želel v 
celoti vzpostaviti enake pogoje uveljavljanja pravice do 
združevanja tudi za tiste pravne osebe, ki niso ustanovljene z 
namenom ustvarjanja dobička in odpraviti omejitve za državljane 
držav članic Evropske unije, kot tudi za druge tujce in tuje pravne 
osebe. Pri ustanavljanju društva predlog zakona ni v celoti izenačil 
pravnih in fizičnih oseb, odpravil pa je vse omejitve za tujce, torej 
izenačil položaj tujcev pri ustanavljanju društev s položajem 
državljanov. Uveljavitev pravice, da tudi pravne osebe ustanavljajo 
društva in so njihovi člani, je odraz razvoja tega področja civilnega 
prava in zahtev po izenačevanju fizičnih in pravnih oseb v pravicah 
in obveznostih na vseh področjih, kjer je to mogoče. Takšne 
zahteve prinašajo tudi Temeljna načela statusa nevladnih 
organizacij v Evropi Sveta Evrope, ki določajo, da mora biti vsaki 
osebi, tako fizični kot pravni, državljanu ali nedržavljanu 
omogočeno, da svobodno ustanovi nevladno organizacijo, torej 
tudi društvo. Vendar pa se v praksi pridobitne pravne osebe kot 
ustanoviteljice društva dejansko pojavljajo bolj izjemoma. 

Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi 
in temeljni akt društva in izvolijo zastopnika dnjštva. Društvo torej 
nastane na temelju sporazuma ustanoviteljev. Sporazum zajema 
tudi določitev namena združevanja in ciljev ter dejavnost ali nalog 
preko katere se ta namen uresničuje, kar se opredeli v temeljnem 
aktu. 

Temeljni akt vzpostavlja notranje pravo v društvu, zato predlog 
zakona v 10. členu določa, da mora obvezno vsebovati določbe, 
s katerimi se vzpostavljajo pravila delovanja in upravljanja društva. 
Predlog dopušča tudi možnost, da društvo v temeljnem aktu poleg 
obveznih vprašanj uredi tudi druga vprašanja, ki so pomembna 
za upravljanje društva (npr. glede na cilje ali število članov). 

Ker Slovenija nima civilnega zakonika, je predlagatelj v zakon 
vnesel poleg upravno-pravnih določb še nekatere civilnopravne 
določbe, ki jih sedanji zakon nima. Civilnopravne določbe se 
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nanašajo na varstvo imena društva (ki jih vsebuje tudi sedaj 
veljavni zakon), odgovornost in zastopanje in na medsebojna 
razmerja v društvu. 

Predlagatelj zakona določbe sedanjega zakona o imenu društva 
v 11. členu dopolnjuje z varstvom imena vseh pravnih oseb, tudi 
lokalne skupnosti ter z izrecno določitvijo, da mora društvo v 
imenu uporabiti besedo društvo, združenje ali klub, ki izkazuje 
njegovo pravnoorganizacijsko obliko, razen če poseben zakon 
ne določa kaj drugega (npr. zakon o sladkovodnem ribištvu). 
Izkazovanje pravne osebnosti bo po predlogu zakona doseženo 
s tem, da bo moralo društvo, ki ima status pravne osebe, na vseh 
pisanjih, ki jih pošilja določenim naslovnikom, navesti številko 
vpisa v register društev ter organ, pri katerem je v register vpisano. 
Takšna zahteva velja tudi za nekatere druge pravne osebe 
(gospodarske družbe), za društva pa je smiselna, saj se tako 
vzpostavlja jasno razlikovanje od neregistriranih društev, kar je v 
pravnem prometu nujno. Varstvo imena društva bo, tako kot po 
sedaj veljavni zakonodaji zagotovljena z možnostjo pritožbe. 

Z določbo 12. člena, da je članstvo v društvu lahko le osebno 
(velja tudi za pravne osebe), je predlagatelj poudaril osebnostni 
značaj povezovanja, kar pomeni, da je članstvo neprenosljivo. 
Pri tem pa predlog zakona posebej določa način včlanjevanja za 
mladoletne osebe in osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti. Poleg 
fizičnih oseb bodo po novem člani društva lahko tudi nepridobitne 
pravne osebe, ki pa jih v društvu zastopa (ena ali več) 
pooblaščena oseba. 

Pri vprašanjih upravljanja društva predlog zakona v 13. členu, 
ob upoštevanji načel samostojnosti društva in enakopravnosti 
članstva določa, da člani ter pooblaščene osebe pravnih oseb, 
članic društva, sodelujejo pri upravljanju društva posredno ali 
neposredno, po izvoljenih organih oziroma zastopniku društva, 
na način, ki ga sami določijo v temeljnem aktu. Predlog zakona 
določa tudi, da društvo v temeljnem aktu določi način sodelovanja 
pri upravljanju društva, kakor tudi posebne pravice in dolžnosti 
mladoletnih oseb do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma sicer 
poslovno nesposobnih oseb. V tem členu je tudi posebej določeno, 
da društvo lahko zastopa le poslovno sposobna fizična oseba, 
saj društvo kot pravna oseba civilnega prava, ki vstopa v pravnem 
prometu v različna pravna razmerja z drugimi pravnimi subjekti, 
le po takem zastopniku lahko sklepa pravno veljavne posle. 

Načelo svobodnega združevanja društvom zagotavlja prosto 
odločanje o načinu upravljanja, izražanju volje in vodenju poslov 
društva, vendar pa relativna trajnost povezovanja članstva 
zahteva tudi določeno organiziranost. Zaradi te zahteve predlog 
zakona v 14. členu določa tisto najmanjšo mero notranje ureditve 
v društvu, ki zagotavlja nujne pogoje delovanja, ob upoštevanju 
načela enakopravnosti članstva. Predlog zakona namreč 
predpisuje obveznost sprejemanja temeljnega akta in njegovih 
sprememb ter drugih najpomembnejših odločitev na zboru članov 
v 5. členu pa tudi zahteva, da ima društvo zastopnika. Ostale 
določbe o upravljanju, ki so novost predloga zakona, so 
subsidiarnega značaja in veljajo le v primeru, če društvo v 
temeljnem aktu samo ne opredeli načina upravljanja. Z neposredno 
uporabo zakonskih določb v teh primerih, se bo v društvih mogoče 
Izogniti dilemam in sporom, kako izvajati določene 
najpomembnejše naloge upravljanja društva, če to vprašanje ni 
urejeno v temeljnem aktu. 

Novost zakona je tudi določba 15. člena o pravici člana društva 
In osebe, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva 
zavrnjena, da v roku enega leta od sprejetja odločitve organov 
društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, temeljnim ali 
splošnim aktom društva, te odločitve izpodbija pred sodiščem, 
vendar le pod pogojem, da pred tem Izkoristi pravno sredstvo, ki 
ga ima na voljo v društvu. S tem predlog zakona jasno opredeljuje 

notranja razmerja v društvu kot civilnopravna razmerja. Morebitna 
sodna razveljavitev odločitev organov društva pa ne pomen' 
prenehanja pravic tretjih oseb, ki so jih pridobile v dobri veri. 

Predlog zakona v 16. členu pri urejanju statusnih preoblikovan/ 
društev (spojitev ali pripojitev) ne prinaša novosti, temveč jih 'e 

povzema iz sedaj veljavnega zakona. Vendar pa sprejem odločitev 
o tem uvršča med najpomembnejše odločitve, ki jih morajo sprejeti 
zbori članov vseh društev. 

Za ustanovitev zveze društev predlog zakona v 17. členu določa, 
da jo lahko ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi 
zveze društev morajo sprejeti člani na zborih članov, ki zvezo 
ustanavljajo. Glede na smiselno uporabo določb zakona tudi za 
zveze društev (8. člen) pa bodo morali ustanovitelji na ustanovnem 
zboru sprejeti tudi temeljni akt in izvoliti zastopnika zveze ($■ 
člen). S tem je odpravljena dosedanja pogodba o ustanovitvi zveze 
društev, ki je v praksi tudi ni bilo mogoče enačiti z aktom o 
ustanovitvi drugih pravnih oseb. Po ustanovitvi društva namreč 
ustanovitelji v društvu, zaradi načela enakosti nimajo posebnih 
pravic in obveznosti. Zato predlagatelj meni, da je pogodba 
nepotrebna, saj tudi zveza društev najpomembnejša vprašanja 
delovanja uredi v temeljnem aktu. 

III. REGISTRACIJA DRUŠTVA (členi:18-24) 

Tako kot veljavni zakon o društvih tudi predlog novega zakona v 
18. členu določa, da je za registracijo društev pristojna upravna 
enota, na območju katere je sedež društva, o pritožbah pa odloča 
ministrstvo, pristojno za upravo. Novost je registracija podružnic 
tujih društev, za katero bo prav tako pristojna upravna enota, 
glede na sedež podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji. 

Zahtevi za registracijo bo moralo društvo na podlagi 19. člena 
priložiti zapisnik ustanovnega zbora, odločitev zbora članov, da 
se društvo registrira, dva izvoda temeljnega akta, seznam s podatki 
ustanoviteljev in njihovimi lastnoročnimi podpisi, dokazilo o pridobitvi 
pravne osebnosti in o sprejetju odločitve o ustanovitvi društva za 
nepridobitne pravne osebe, ustanoviteljice društva, naslov sedeža 
društva ter osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol te' 
naslov stalnega prebivališča zastopnika društva. Za nesporno 
ugotovitev prave volje in identitete ustanoviteljev, predlog zakona, 
za razliko od sedanjega zakona, določa le obveznost 
lastnoročnega podpisa vsakega ustanovitelja, brez obveznosti 
overitve podpisa ter dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za 
pravne osebe, ustanoviteljice društva. To nedvomno predstavlja 
poenostavitev registracije. Novost predloga zakona je tudi v tem, 
da bo moral ustanovni zbor ali zbor članov sprejeti tudi odločitev, 
da se društvo registrira, ter takšno odločitev predložit' 
registrskemu organu. Tako bo nedvomno razvidna želja 

ustanoviteljev, da društvo pridobi pravno osebnost. Registracija, 
glede na določbo 42. člena ustave, namreč za samo delovanja 
društva ni obvezna. Registracijo zastopnika društva določa ie 

sedanji zakon, novost pa je v tem, da bo pristojnemu organu 
potrebno posredovati poleg osebnega imena tudi druge osebna 
podatke (EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo te' 
naslov stalnega prebivališča) zastopnika, kar bo zagotavljalo 
večjo uporabnost registrskih podatkov in boljše varstvo pravio 
tretjih oseb. Vendar predlog zakona ne predvideva obveznosti že 
registriranih društev, da v določenem roku posredujejo te podatke 
pristojnemu organu, kar bi zahtevalo izdajo več kot 17 000 
upravnih odločb, temveč se bodo podatki dopolnjevali postopno, 
ob registraciji sprememb zastopnikov društev ali drugih sprememb- 
Za registracijo zveze društev pa bo, poleg prej navedenih prilog, 
vlogi potrebno priložiti le še zapisnike zborov članov vseh društev, 
ustanoviteljic zveze, ne pa tudi posebne pogodbe o ustanovitvi, 
ki jo predlog zakona odpravlja, kot je bilo že navedeno. 
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postopka registracije društva predlog zakona v 20. členu bistveno 
ne spreminja. Pristojni organ je dolžan o zahtevi odločiti v 30 dneh 
°d njenega prejema, kar pomeni, da je v navedem roku dolžan 
'zdati odločbo o vpisu društva v register. Predlog le jasneje 
°predeljuje pogoje za ustavitev postopka - le v primerih, ko društvo 
vl°ge ne dopolni v določenem roku in vloge zaradi tega ni mogoče 
obravnavati. V primerih, ko temeljni akt ni v skladu z določbami 
zakona, pa ga društvo v roku ne uskladi, mora pristojni organ 
odločiti o vsebini zahtevka. Predlog zakona ohranja rešitev 
sedanjega zakona, ki v primeru predhodnega vprašanja, ki je 
Med udeleženci v postopku sporno, zahteva prekinitev postopka, 
do rešitve tega vprašanja pred pristojnim organom. Ker se v 
Postopkih registracije pogosto pojavljajo primeri, da nastopata 
dva vlagatelja zahtevka, katerih interesi so nasprotni, bo po novem 
vtem primeru registrski organ napotil tistega udeleženca postopka, 
katerega pravico šteje kot manj verjetno, da v določenem roku 
začne pravdni oziroma drug postopek za odločitev o predhodnem 
vPrašanju. Predlog zakona vsebuje tudi določbo, da pritožba zoper 
odločbo o registraciji ne bo zadržala vpisa v register društev. S 
samo izdajo odločbe je namreč odločba že tudi izvršena, društvo 
ali sprememba določenega registrskega podatka se mora 
'stočasno tudi dejansko vpisati v register. 

Nekaj poenostavitev prinaša predlog tudi v postopek registracije 
sprememb registrskih podatkov v 21. členu. Če društvo spremeni 
temeljni akt, zastopnika aH naslov sedeža društva, mora vložiti 
zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale 
sPremembe, zahtevi pa mora priložiti zapisnik seje organa, na 
kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni 
akt, bo lahko društvo vlogi priložilo dva izvoda sprememb 
temeljnega akta, kar bo za društvo enostavnejše ali pa, kot do 
sedaj, njegovo prečiščeno besedilo. Pomembnejša je sprememba, 
'j° predlog zakona določa glede registracije spremembe naslova 

sadeža društva. Naslov sedeža ni nujna sestavina temeljnega 
a't'a, zato bo odločitev o spremembi lahko sprejemal za to 
Pooblaščeni organ društva. 

Tudi društvo, ki je nastalo s spojitvijo oziroma pripojitvijo, mora po 
določbi 22. člena zahtevo za registracijo podati v 30 dneh po 
sProjetih statusnih spremembah. Tako sedanji zakon kakor tudi 
Predlog zakona določata, da je treba vlogi za registracijo društva, 
J je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, priložiti sklepe zborov 
članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi in zapisnik ustanovnega 
zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, 

/8 društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva. vlogi za registracijo pripojitve društva pa je treba priložiti sklepe 
zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi. Društvo, ki je 
zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra društev izbriše 
na podlagi odločbe o registraciji novega društva oziroma odločbe 
0 registraciji pripojitve društva (44. člen). 
predlog zakona v 23. členu tudi za postopek registracije statusnih 
'n drugih sprememb, zaradi jasne opredelitve postopka, določa 
smiselno uporabo določb, ki se nanašajo na registracijo društva. 

, omembna novost predloga zakona je določba 24. člena, s katero 
le spremenjen položaj tujih društev, in prinaša novost registracije 
Podružnice tujega društva. Sedanji zakon določa, da morajo 
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki jim je na 
Podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan status pravne 
osebe, pred uveljavljanjem tega statusa ministrstvu, pristojnemu 
*a notranje zadeve, predložiti akt o ustanovitvi, temeljni akt, 
dokazilo o registraciji po pravu države pogodbenice in druga 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz mednarodne pogodbe, 
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pa vodi evidenco 
Mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev. S tem je 
Mednarodnemu društvu ali zvezi društev v Republiki Sloveniji 
Priznana pravna osebnost, ki jo je pridobilo po pravu svoje države. 

a druga mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki 

so ustanovljena po tujem pravu, pa sedanji zakon določa, da 
lahko delujejo na območju Slovenije le, če dobijo dovoljenje Vlade 
Republike Slovenije. Zakon ne določa pogojev za pridobitev tega 
dovoljenja, zato je dovoljenje oblastni akt, ki je izraz politične volje 
vlade in ne upravni akt. Predlog zakona ukinja evidentiranje 
mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev ter uvaja zgolj 
registracijo podružnic tujih društev. Tuje društvo, ki deluje v dveh 
državah namreč že izkazuje svoj mednarodni značaj, je pa glede 
na to, da je ustanovljeno po tujem pravu, dejansko tuje društvo. 
Zaradi navedenega predlog zakona ureja vprašanje delovanja 
tujih društev v Republiki Sloveniji in določa, da se tudi za takšna 
društva smiselno uporabljajo določbe zakona o društvih. Pri tem 
predlagatelj ugotavlja, da je tujemu društvu ne glede na to, ali gre 
za društvo, ki ga veljavni zakon obravnava v 13. ali 14. členu, 
pravna osebnost že priznana z drugimi predpisi. Slovenija je 
podpisnica Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti 
mednarodnih nevladnih organizacij, na podlagi katere se 
neposredno priznava pravna osebnost tujim društvom in zvezam 
tujih društev, ki delujejo na območju najmanj dveh držav. Po 
sedanjem zakonu o društvih lahko tuje društvo, ne glede na 
konvencijo, soustanovi zvezo društev (veljavni zakon o društvih 
ne postavlja omejitev), pod pogoji, ki so določeni za tuje pravne 
osebe lahko organizira javni shod ali javno prireditev na podlagi 
zakona o javnih zbiranjih, procesni predpisi pa mu omogočajo, da 
lahko toži ali je toženo pred našimi sodišči ipd. Društvo lahko torej 
uveljavlja pravno osebnost v vseh primerih poslovanja v Republiki 
Sloveniji, ne da bi se predhodno vpisovalo v predpisano evidenco. 
Zaradi navedenega je potrebno zakonsko urediti le pravni status 
podružnice tujega društva, ki jo tuje društvo ustanovi za opravljanje 
svoje dejavnosti v Sloveniji. Tuje društvo po novem zakonu za 
delovanje v Republiki Sloveniji v nobenem primeru ne bo več 
potrebovalo dovoljenja vlade. Temeljna načela statusa nevladnih 
organizacij v Evropi, ki so bila sprejeta v okviru Sveta Evrope 
določajo, da se nevladnim organizacijam in torej tudi društvom 
zagotavljajo enake možnosti delovanja kot drugim pravnim 
osebam, kar se nanaša tudi na tuja dnjštva. Prav tako se državam 
priporoča, da se tujim nevladnim organizacijam ne postavlja 
takšnih ovir, da bi se za opravljanje njihove dejavnosti morala v 
državi ustanavljati »separatne enote«. Zaradi navedenega 
predlagatelj meni, da ni razlogov, da bi se delovanje tujim društvom 
brez utemeljenih razlogov omejevalo (razen v primerih, kijih določa 
predlog zakona oziroma takšne omejitve predstavljajo drugi 
predpisi). Vendar pa mora tuje društvo, ki bo v državi samo, po 
svoji odločitvi ustanovilo takšno »separatno enoto«, takšno enoto 
registrirati. Le tako je mogoče takšni enoti priznati sposobnost 
zastopanja tujega društva, kar pa je nujno za varnost pravnega 
prometa. Tuje društvo bo moralo podati vlogo z ustreznimi prilogami, 
iz katerih bo razvidno, da mu je po tujem pravu priznan status 
pravne osebe ter njegov namen, cilji, dejavnost in način delovanja 
v Republiki Sloveniji. Dovoljenost namena, ciljev in dejavnosti, se 
bo tudi za tuja društva presojala po določbah zakona o društvih 
(3. člen). Takšna rešitev na eni strani zagotavlja neovirano 
delovanje tujih društev pri nas, če ne uresničujejo prepovedanih 
namenov, ciljev ali ne opravljajo prepovedane dejavnosti, po drugi 
strani pa bo zagotavljala ustrezno evidenco. Ne glede na dejstvo 
ali društvo v državi opravlja dejavnost preko podružnice, ki posluje 
v imenu in za račun društva ali pa v vsakem posamičnem primeru 
poslovanja dokazuje pravno osebnost, pa lahko v državi deluje le 
skladno z določbami zakona o društvih in drugimi veljavnimi 
predpisi. 

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO 
POSLOVANJE (členi: 25-29) 

Predlog zakona v 25. členu, ki opredeljuje premoženje društva in 
možne vire, iz katerih društvo pridobiva sredstva, ne prinaša 
novosti. Društva, kot pravne osebe zasebnega prava, so lahko 
lastniki premoženja, ki jim je potrebno za doseganje namena in 
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ciljev ter opravljanje njihove dejavnosti. Društva imajo lahko v 
lasti nepremične kot tudi premične stvari, denarna sredstva in so 
lahko tudi nosilci materialnih pravic. Zakon društvom ne postavlja 
nobenih omejitev glede obsega premoženja kakor tudi ne glede 
možnih (zakonitih) virov, iz katerih pridobivajo sredstva. Pač pa 
zakon do neke mere omejuje razpolaganje s premoženjem. Tako 
društvo ne sme deliti premoženja članom, presežke prihodkov 
nad odhodki iz vseh dejavnosti pa mora porabiti za uresničevanje 
namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 
določene v temeljnem aktu. Določene omejitve so opredeljene 
tudi v poglavju o prenehanju društva, saj društvo ob prenehanju 
ne more povsem prosto razpolagati s preostalim premoženjem 
(38. člen). 

Omejitve, določene v 26. členu, prav tako zagotavljajo ohranitev 
nepridobitnega značaja društva ter zavezanost društva svojemu 
nepridobitnemu namenu oziroma ciljem in dejavnosti, ki je potrebna 
za uresničevanje tega namena in ciljev. Te omejitve se tako kot za 
opravljanje nepridobitnih dejavnosti, morajo nanašati tudi na 
opravljanje pridobitnih dejavnosti, ki jih društvo opravlja 
neposredno ali pa za njihovo opravljanje ustanavlja gospodarske 
družbe oziroma jih poveri drugim osebam na temelju pogodbe. 
Zato mora biti tudi pridobitna dejavnost društva povezana z 
namenom in cilji društva kot dopolnilna dejavnost nepridobitne 
dejavnosti ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Poleg tega pa lahko društvo pridobitne dejavnosti 
opravlja le ob spoštovanju pogojev, ki jih za opravljanje teh 
dejavnosti določajo posebni predpisi. 

27. člen predloga zakona določa, da mora društvo voditi poslovne 
knjige in sestavljati letna poročila. Predlog zakona določa način 
vodenja poslovnih knjig, kar je novost. Poslovne knjige društvo 
praviloma vodi po načelu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega 
za njegove potrebe, kar določi v temeljnem ali posebnem aktu. 
Vendar pa lahko društva z manjšimi prihodki (do 5 milijonov) in z 
manj zaposlenimi delavci (ne več kot dvema), vodijo enostavno 
knjigovodstvo, »majhna društva« ■ društva, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti in s prihodki manjšimi od 1 milijon tolarjev, pa 
lahko vodijo poenostavljeno knjigovodstvo, to je le knjigo 
prejemkov in izdatkov, z letnim popisom in ocenitvijo pa 
zagotavljajo druge podatke za sestavo letnega poročila. Novost, 
ki jo prinaša predlog zakona, je tudi v tem, da predlog zakona 
določa vsebino letnega poročila ter da mora letno poročilo sprejeti 
najvišji organ društva. Izrecno je opredeljena tudi dolžnost sestave 
letnega poročila tudi ob prenehanju društva in v primeru pripojitve 
ali spojitve z drugim društvom, kar velja tudi za druge pravne 
osebe. Predlog zakona daje večji pomen notranjemu nadzoru 
nad razpolaganjem s premoženjem in finančno-materialnim 
poslovanjem društva, zato določa, da je letno poročilo veljavno 
sprejeto le, če je bil pred tem opravljen notranji nadzor. Ker predlog 
določa, da morajo poslovne knjige in letno poročilo omogočati 
ocenjevanje ali so bili presežki prihodkov nad odhodki porabljeni 
za zakonite namene, bo nadzor usmerjen ne le v pravilnost 
sestave poročila in resničnost podatkov, temveč tudi v zakonitost 
same porabe sredstev, to je za uresničevanje namena, ciljev in 
opravljanje nepridobitne dejavnosti društva. Način izvajanja tega 
nadzora predlog zakona prepušča samemu društvu, ki pa ga 
mora opredeliti v temeljnem aktu. Tako kot nekatere druge sodobne 
zakonodaje (avstrijski zakon o društvih, nizozemski civilni zakonik) 
pa predlog zakona uvaja obvezno revizijo računovodskih izkazov 
po pooblaščenem revizorju za društva, čigar prihodki oziroma 
odhodki so v računovodskem letu presegli 100 000 000 tolarjev. 
Po podatkih Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 
2002, bi ob takšni določbi zakona to obveznost moralo izpolniti 80 
društev, od tega 36 največjih zvez društev. Neodvisno revizijsko 
poročilo bo članom društva, čigar poslovanje presega dbločen 
obseg, olajšalo odločitev o sprejemu letnega poročila, hkrati pa 
bo omogočalo tudi seznanitev javnosti s poslovanjem društva ter 

poročevalec, št. 6 52 

lažji nadzor nad izvajanjem zakona. Seveda pa se lahko člani 
društva odločijo, da takšno obveznost opredelijo sami v temeljnem 
aktu tudi za drugo društvo. Predlagatelj ni predvidel sankcije za 
nespoštovanje te določbe, bo pa lahko vsak član pred organi 
društva, pa tudi pred sodiščem (15. člen), izpodbijal veljavnost 
sprejema letnega poročila, kar je po mnenju predlagatelja zadostna 
garancija, da se bo določba zakona tudi spoštovala. Pač pa bo 
letnemu poročilu takšnega društva, ki se posreduje organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, potrebno 
priložiti revizijsko poročilo. Nespoštovanje te določbe pa jo 
opredeljeno kot prekršek (53. člen). 

Naslednja novost, ki jo prinaša predlog zakona v 28. členu, jo v 

tem, da.mora na računovodski standard za društva (računovodski 
standard 33), ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo, podati 
soglasje minister, pristojen za finance, ter da se mora objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije. S to določbo in predhodnimi, 
se izenačuje ureditev pravnih okvirov vodenja poslovnih knjig 
sestave letnih poročil za društva z ureditvijo, ki velja za drugo 
pravne osebe in ki jih določata zakon o računovodstvu in zakon 
o gospodarskih družbah. Poleg določb računovodskega 
standarda mora društvo upoštevati tudi lastna pravila o finančno- 
materialnem poslovanju, ki jih določi bodisi v temeljnem bodisi v 
posebnem aktu (27. člen). Če društvo v temeljnem aktu določi, da 
bo o teh pravilih sprejet poseben akt, pa takšnega akta ne sprejme, 
bo to prekršek, kar je prav tako novost in pomeni tudi izenačitev 
odgovornosti društev za pravilnost poslovanja z drugimi pravnimi 
subjekti, za katere velja zakon o računovodstvu (53. člen). 

Predlog zakona v 29. členu, tako kot sedaj veljavni zakon, določa 
obveznost predložitve letnega poročila organizaciji, pooblaščeni 
za obdelovanje in objavljanje podatkov. 

V. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU (členi: 30-36) 

Predlog zakona za društva, katerih dejavnost presega interesa 
članov in je splošno koristna ohranja možnost pridobitve statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu (društvo v javnem interesu) 
in jo nadgrajuje, zato ureditvi tega vprašanja namenja celo poglavje- 

Sedaj veljavni zakon v 3. členu določa, da se status društvu 
lahko podeli v skladu s posebnimi predpisi ter v 38. členu določa 
za podeljevanje statusa pristojnost ministra, ki vodi upravni or- 
gan, pristojen za področje, na katerem društvo deluje. V primerih 
deljene pristojnosti določa potrebnost predhodnega soglasja, v 
določenih primerih pa določa pristojnost ministra, pristojnega za 
upravo. 

Predlog zakona status društva v javnem interesu ureja celoviteje, 
saj določa tako splošne pogoje za njegovo pridobitev, vsebino 
vloge/. ki jo poda dmštvo, pristojnost za podeljevanje in odvzem 
statusa in nekatere določbe postopka, pridobitev statusa s 
posebnimi zakoni ali na podlagi posebnih zakonov ter nekatere 
splošne posledice pridobljenega statusa. 

Predlog zakona v 30. členu predvideva poenotenje splošni 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati društvo za pridobitev statusa■ 
Tako za vsa društva, ne glede na področje delovanja, zahteva 
dve leti delovanja pred uveljavljanjem statusa ter da ni dalj časa 
plačilno nesposobno ali prezadolženo, kar je novost. Odpravlja 
pogoj, da mora društvo pred uveljavljanjem statusa biti imetnik 
priznanj na državni ali mednarodni ravni ali da mora dati pomemben 
prispevek k promociji Slovenije oziroma da mora že imel' 
podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom za uresničevanj6 

dejavnosti javnega pomena, kar so po mnenju predlagatelja 
pretirano strogi oziroma nepotrebni pogoji, jih pa postavljajo 
posamezni področni zakoni oziroma celo na podlagi 38. člena 
Zakona o društvih sprejeti podzakonski akti. Te pogoje nadomešča 
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s Pogojem, da društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke 
svojega delovanja. Ker pa vseh pogojev ni mogoče predpisati z 
zakonom o društvih, predlog zakona dopušča, da se posamezni 
dodatni posebni pogoji lahko (ni pa nujno) opredelijo tudi s 
Posebnimi zakoni, ki urejajo posamezno področje delovanja. 
Seveda pa bodo posebni predpisi morali upoštevati, da s 
Podpisovanjem posebnih pogojev društev ni mogoče 
neupravičeno postavljati v neenakopraven položaj, ki ga predlog 
zakona sedaj odpravlja. S posebnimi zakoni se bodo lahko 
Podrobneje opredelila tudi področja delovanja oziroma dejavnosti, 
ki so v javnem interesu. Splošni zakon namreč ne more konkretno 
opredeliti splošno koristnega značaja posameznih področij 
bolovanja, kjer delujejo društva, oziroma vseh njihovih dejavnosti, 
H imajo takšen značaj. Predlog zakona določa le, da mora 
kovanje društva presegati interese njegovih članov ter da je 
sPlošno koristno. 

Status društva v javnem interesu bo tudi po novem zakonu na 
Podlagi 31. člena podeljevalo, glede na področje delovanja 
društva, pristojno ministrstvo. O pritožbah zoper odločitve 
Pjistojnih ministrstev pa bo odločala Vlada republike Slovenije, 
*ar je novost. Druga pomembna sprememba se nanaša na 
trajanje podeljenega statusa. Po dosedanjih ureditvah tega 
"Prašanja v posebnih predpisih se status podeljuje za dobo štirih 
oziroma petih let z možnostjo podaljšanja oziroma tudi odvzema 
ali Pa za neomejen čas, zgolj z možnostjo odvzema. Predlog 
zakona prinaša trajen status. Takšna rešitev je najprimernejša, 
saj zakon nad društvi, ki pridobijo ta status, z določbo 33. člena 
izpostavlja določen nadzor (obveznost pristojnega organa, da 
Pristojno ministrstvo obvešča o vseh spremembah, ki se vpisujejo 
v evidenco društev v javnem interesu, obveznost društva, da 
Poroča o svojem delu in materialno-finančnem poslovanju ter o 
Programih prihodnjega delovanja), kar omogoča stalno 
Preverjanje, ali društvo še izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa. 

a podlagi določbe 34. člena bo namreč mogoče iz razlogov, ki 
m določa ta člen, status tudi odvzeti. 

Ker se v pozitivni zakonodaji vzpostavljajo tudi drugi posebni 
^atusi (status potrošniške organizacije, invalidske organizacije, 
"umanitarne organizacije), ki jih lahko pridobijo tudi ali pa zgolj 
društva, prihaja do podvajanja statusov in drugih nejasnosti, 

redlog zakona v 35. členu zato določa, da društva, ki so s 
Posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona (po 
'zvedenem postopku), zaradi njihove splošno koristne dejavnosti, 
Pridobila drug status oziroma zakon določa, da je njihova 
dejavnost humanitarne narave (npr. Rdeči križ Slovenije, 
Prostovoljna gasilska društva) ali neposredno ureja opravljanje in 
'nanciranje dejavnosti, ki je v javnem interesu (ribiške in lovske 
družine), po samem zakonu pridobijo tudi status društva v javnem 
'nteresu. Status društva v javnem interesu je splošen status, ki 
9a lahko društva pridobijo na vseh področjih delovanja, kjer obstaja 
lavni interes. Tudi drugi statusi temeljijo na ugotovljenem javnem 
'nteresu delovanja, zato predstavljajo bodisi status v javnem 
1nteresu na določenem področju delovanja ali pa njegovo 
Nadgradnjo. 
predlog zakona prinaša v 36. členu tudi nekatere prednosti, ki 
Se vežejo na pridobljen status. Pridobitev statusa neposredno ne 
*avezuje države, da društvu zagotavlja javna sredstva za 
'zvajanje dejavnosti v javnem interesu, pač pa društvu, ki 
andidira za pridobitev teh sredstev, ni treba ponovno dokazovati 

lavne koristnosti njegovega delovanja. Zato pa mora imeti takšno 
društvo pred ostalimi društvi (ne pa tudi drugimi subjekti, ki statusa 
1° morejo pridobiti) ob izpolnjevanju drugih pogojev, pri pridobitvi 
lavnih sredstev prednost. Predlog predvideva možnost tudi drugih 
u9odnostl in olajšav, ki pa jih bodo lahko opredeljevali posebni 
Predpisi. Opredelitev statusa v predlogu zakona se poskuša 

enačiti s kriteriji, ki se uveljavljajo za opredeljevanje nevladne 
0rQanizaclje. Pravi smisel pa lahko statusu da le področna 

zakonodaja, ki bo predpisovala konkretnejše posledice na 
posameznem področju ter eventualno vzpostavljen večji ugled 
takšnih društev in večje zaupanje v njihovo pravilno poslovanje. 
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da se društva, ki status 
imajo, prostovoljno podrejajo strožjemu nadzoru. 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA (členi: 37-45) 

Predlog zakona v 37. členu predvideva več možnih načinov 
prenehanja društva. Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo 
z drugim društvom ali pripojitvijo k drugemu društvu, na podlagi 
sodne odločbe, kar je novost ali pa po samem zakonu. 

Pravica do združevanja, poleg pravice do ustanavljanja društev, 
včlanitve in delovanja v društvih ter izstopa iz društva, vsebuje 
tudi pravico, da člani društvo prostovoljno razpustijo. Po določbi 
38. člena mora takšno odločitev sprejeti zbor članov, kot najvišji 
organ. Predlog zakona ohranja prenehanje društva brez likvidacije, 
na način, ki je primerljiv s prenehanjem delniške družbe po 
skrajšanem postopku. Pri tem člani društva oziroma njegove 
odgovorne osebe, zaradi nepridobitnega delovanja v društvu, ne 
morejo prevzeti odgovornosti za obveznosti društva, razen v 
primeru spregleda pravne osebnosti (drugi odstavek 6. člena). 
Predlog zakona širi krog možnih naslednikov premoženja društva, 
ki je prenehalo, na vse nepridobitne pravne osebe (drugo društvo, 
zavod, ustanovo ipd.) s podobnimi cilji. Naslednik premoženja po 
predlogu ne more biti politična stranka, s čemer predlagatelj želi 
preprečiti možnost zlorab društva kot pravne organizacijske oblike 
za prikrito delovanje predvsem pa nezakonito financiranje političnih 
strank. Naslednik premoženja bo moral biti v temeljnem aktu 
določen ali pa vsaj določljiv, v nasprotnem primeru se bo 
premoženje preneslo na lokalno skupnost. 

Zaradi navedenega predlog zakona v 39. členu ohranja aktivnejšo 
vlogo upnikov, ki lahko takšnemu prenehanju v roku 30 dni od 
objave sklepa na oglasni deski pristojnega organa ugovarjajo ter 
nato v nadaljnjem roku 30 dni zahtevajo uvedbo likvidacijskega 
postopka na sodišču. 

Novost, ki jo prinaša predlog v 40. členu, je v opredelitvi možnosti, 
da društvo upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave in 
dopustnosti stečaja društva, kar sedaj ni možno. Predlagatelj 
namreč meni, da je upnikom prezadolženega društva treba dati 
možnost, da se vsaj delno poplačajo iz premoženja društva. 
Takšna določba bo tudi povečala zaupanje v poslovanje društev. 
Seveda pa je po mnenju predlagatelja pri društvih, ki delujejo v 
javnem interesu treba presoditi, ali ni opravljanje takšne dejavnost 
takšnega pomena, da opravičuje izjemo, zato predlog določa, da 
je nad takšnim društvom možno opraviti stečajni postopek le po 
poprejšnjem soglasju pristojnega ministrstva. 

Po določbi 41. člena predloga zakona bo društvu mogoče tudi 
prepovedati delovanje, kar bo za registrirana društva imelo za 
posledico izbris iz registra društev in izgubo pravne osebnosti. 
Takšen ukrep bo možen le v primerih razvijanja dejavnosti o. 'ištva, 
ki predstavlja najhujše kršitve pravic in svoboščin, določenih z 
ustavo oziroma pomeni izključno pridobitno dejavnost. Društvu 
bo prepoved izreklo sodišče po izvedenem postopku. Predlog bo 
upravičen podati državni tožilec, kot predstavnik javnega interesa. 
Upravni organi in nosilci javnih pooblastil, ki za razloge zvedo pri 
izvrševanju svojih nalog, bodo dolžni podati prijavo. S takšno 
določbo predlagatelj zakona želi doseči preprečevanje dejavnosti, 
ki jih prepoveduje ustava zaradi varovanja temeljnih pravic in 
svoboščin ljudi tudi društvom, pravno organizacijsko obliko društva 
pa zagotavljati le tistim združenjem, ki delujejo na temelju 
nepridobitnosti. Ker gre pri tem za najhujši ukrep zoper društvo - 
to je prepoved njegovega delovanja-je utemeljena rešitev predloga 
zakona, da lahko ta ukrep Izreče le sodišče po izvedenem 
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postopku, ob uporabi primernega procesnega predpisa. 
Pristojnost sodišč za prepoved delovanja društev je določena 
tudi v nekaterih drugih evropskih pravnih ureditvah, v našem 
pravnem redu pa je to novost. 

Predlog zakona v 42. členu prinaša spremembe tudi pri določitvi 
razlogov za prenehanje društva po samem zakonu. Na takšen 
način lahko preneha društvo, ki dejansko preneha delovati, kar 
bo ugotovil pristojni organ v izvedenem postopku. Prenehanje po 
zakonu pa naj bi bila tudi posledica ponavljajočih se kršitev tistih 
določb zakona, ki zagotavljajo nepridobiten značaj društva. 
Društvo, ki bo najmanj dvakrat pravnomočno kaznovano za 
prekršek, ker bo premoženje delilo članom oziroma presežke 
porabljalo drugače kot za uresničevanje svojega namena, ciljev 
ali opravljanje nepridobitne dejavnosti (52. člen), bo prenehalo po 
samem zakonu. Takšna rešitev je tudi v skladu s temeljnimi načeli 
položaja društev, kot jih priporoča Svet Evrope, namreč, da je 
treba zoper društvo, ki krši predpise pred uporabo ukrepa 
prenehanja, najprej uporabiti milejše ukrepe. 

V 43. členu predlog zakona določa primere, ko o prenosu 
premoženja društva ob prenehanju odloči sodišče, po predpisih 
o likvidaciji in stečaju. 

Pristojni organ na podlagi 44. člena predloga zakona društvo, ki 
je prenehalo, izbriše iz registra društev. Podružnica tujega društva 
pa se iz registra izbriše tudi v primem, če je tuje društvo izgubilo 
status pravne osebe po tujem pravu. Upniki, katerih terjatve pred 
izbrisom društva iz registra niso bile poplačane, pa bodo lahko v 
roku enega leta od izbrisa zahtevali poplačilo tudi od naslednika 
premoženja, do višine teh sredstev. Določba pomeni dodatno 
zavarovanje upnikov in izenačevanje njihovega položaja z upniki 
drugih pravnih oseb. 

VII. EVIDENCE (členi: 46-50) 

Za razliko od sedanjega zakona ureja predlog novega zakona 
vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc o društvih, ki se 
vzpostavljajo na podlagi tega zakona, v posebnem poglavju. 
Poglavje vsebuje tudi določbe o javnosti podatkov o društvih 
oziroma o varstvu osebnih podatkov posameznikov, ki se vodijo 
v evidencah, podrobneje pa opredeljuje tudi načelo zaupanja v 
registrske podatke. 

Tako je v 46. členu predloga zakona izrecno navedeno, da se 
društva vpisujejo v register društev. Namesto evidenc 
mednarodnih društev in zvez, ki jim je bil v Republiki Sloveniji 
priznan status pravne osebe na podlagi mednarodne pogodbe 
oz. so dobila dovoljenje Vlade Republike Slovenije za delovanje 
na območju Slovenije, se na podlagi 47. člena vzpostavlja regis- 
ter podružnic tujih društev. Zaradi poenotenja evidenc o društvih 
v javnem interesu, predlog zakona v 48. členu določa tudi vsebino 
evidence, evidenco pa naj bi tudi v prihodnje vodila pristojna 
ministrstva. Ob upoštevanju določb zakona o varstvu osebnih 
poda'.KOv, predlog v navedenih členih določa le, kateri osebni 
podatki se obdelujejo v registru društev, registru tujih društev in 
evidenci društev v javnem interesu. Za obdelovanje podatkov v 
smislu navedenega zakona se šteje zbiranje, shranjevanje ali 
združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, 
uporabo oziroma sporočanje osebnih podatkov. Poleg osebnih 
podatkov, ki jih je registrski organ zbiral že na podlagi sedanjega 
zakona, predlog določa, da se za zastopnika društva zbirajo še 
podatki o EMŠO oziroma datumu rojstva in spolu, državljanstvu 
ter naslovu njegovega stalnega prebivališča in v primeru, da je 
eden izmed ustanoviteljev društva pravna oseba, še podatki o 
osebnem imenu njenega zastopnika. V registru podružnic tujih 
društev določa obdelovanje podatkov o EMŠO oziroma osebnem 

imenu in spolu, datumu rojstva, državljanstvu in naslovu stalnega 
oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v 
Republiki Sloveniji in osebno ime zastopnika tujega društva. V 
evidenci društev v javnem interesu se prav tako obdelujejo vsi že 
navedeni osebni podatki o zastopniku društva. Zbiranje navedenih 
osebnih podatkov je potrebno zaradi varstva pravnega prometa, 
saj zgolj podatek o osebnem imenu zastopnika, razen v izjemnih 
primerih, ne zadošča za njegovo prepoznavno. Glede na to, da v 
pravnem prometu pravno osebno zastopa njen zastopnik, mora 
registrski organ v postopku registracije razpolagati tudi s tem 
podatkom. Ker je sedaj podlaga za vodenje centralne računalniške 
evidence društev podana le v podzakonskem aktu, je v predlogu 
zakona določeno, da se registrska knjiga registra društev in 
podružnic tujih društev vodi tudi kot centralna informatizirana 
zbirka podatkov za območje Republike Slovenije, ki jo poleg 
pristojnega organa, vodi tudi ministrstvo, pristojno za upravo. 
Glede na to, da tudi ostale evidence (sodni register, zemljiška 
knjiga) postopno prehajajo na izključno računalniško vodenje, je 
v 49. členu predloga določeno, da lahko minister, pristojen za 
upravo, odloči, da se bodo registrski knjigi registra društev in 
podružnic tujih društev ter evidenčna knjiga društev v javnem 
interesu, vodile le računalniško. 

V skladu z načelom javnosti delovanja društev, predlog zakona v 
50. členu določa, da so podatki, vpisani v register društev, re- 
gister podružnic tujih društev in evidenco društev v javnem 
interesu, javni. Osebni podatki o ustanoviteljih se hranijo v zbirki 
listin in jih bo mogoče tudi v prihodnje pridobiti le v skladu s predpis1 

o varstvu osebnih podatkov. Zaradi zagotavljanja varnosti 
pravnega prometa in ob upoštevanju načel registrskega prava, 
je v predlogu zakona izrecno določeno, da ne morejo zadeti 
škodljive posledice tistega, ki je zaupal v točnost podatkov, 
vpisanih v register društev ali register tujih društev, nepoznavanje 
registrskih podatkov pa ni opravičljiv razlog, razen če zakon ne 
določa drugače. Takšna zakonska ureditev bo posredno silila 
društva k doslednemu sporočanju sprememb podatkov, ki se 
vpisujejo v evidence, upravne enote in pristojna ministrstva pa k 
ažurnemu vodenju teh evidenc. 

VIII. NADZORSTVO (člen: 51) 

Predlog zakona je z opredelitvijo pojma nepridobitnosti, opredelitvijo 
možnosti, da društvo lahko ustanovijo nepridobitne pravne osebe 
in so lahko tudi njegovi člani, z izenačenjem tujcev z državljan1 

glede pravice ustanavljanja društev, dopustitvijo delovanja tujih 
društev, opredelitvijo odgovornosti društev in njihovih odgovornih 
oseb ter možnostjo, da društva opravljajo tudi pridobitno dejavnost, 
moral določiti tudi instrumente učinkovitega nadzora, nao 
izpolnjevanjem pogojev, ki jih zakon prav tako določa. 

Predlagatelj zakona glede na navedene novosti izvajanje nadzora 
v 51. členu določa na način, da inšpekcijski organi in drugi državni 
organi ter nosilci javnih pooblastil ugotavljajo kršitve določb tega 
zakona pri opravljanju svojih nalog in v mejah svojih pooblastil' 
določenih s posebnimi predpisi. Delovanje društev urejajo tud' 
drugi predpisi (davčni predpisi, predpisi, ki določajo pogoje za 
opravljanje določene dejavnosti), ki tudi določajo pristojnost za 
nadzor na večini področij, ki jih ureja tudi predlog zakona o 
društvih, zato predlagatelj meni, da ni nobene potrebe P° 
ustanavljanju novih organov nadzora, da se zagotovi izvajanje 
zakona. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje 
dejavnosti, bo tudi po predlogu zakona, kot do sedaj opravljalo 
računsko sodišče. 
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'*■ KAZENSKE DOLOČBE (členi: 52-53) 

Predlagatelj zakona je v IX. poglavju ustrezno novostim v zakonu 
določil tudi prekrške in jih razdelil v dve skupini glede na težo 
kršitve. Poleg odgovornosti društva za storjene prekrške 
Predvideva predlagatelj zakona sankcije tudi za odgovorne osebe 
društva. 

*■ PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi: 54-62) 

•?a izvajanje novega zakona bo po določbi 54. člena treba v treh 
mesecih od začetka njegove veljavnosti sprejeti ustrezen 
Podzakonski predpis, ki bodo (podrobneje) določili vsebino, obliko 
'n način vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev 
m evidence društev v javnem interesu. 

55- člen predloga zakona določa rok treh mesecev za predložitev 
računovodskega standarda v soglasje ministru, pristojnemu za 
finance, ki mora o soglasju odločiti v enem mesecu. Računovodski 
^andard se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do tedaj 
Pa se uporablja sedaj veljavni standard. 

po določbi 56. člena predloga zakona bo register podružnic tujih 
društev nadomestil evidence mednarodnih društev in zvez, ki jim 
le bil na območju Republike Slovenije priznan status pravne osebe 
"a podlagi mednarodnih pogodb ali z dovoljenjem Vlade Republike 
Slovenije. Mednarodna društva, ki jim je bil status pravne osebe 
Priznan po sedanjih predpisih, se po uradni dolžnosti vpišejo v 
nov register. 

predlog zakona v 57. členu predvideva tudi poseben primer 
Prenehanja društva, po katerem se bodo društva, ustanovljena 
Po prejšnjih predpisih, ki do uveljavitve novega zakona ne bodo 
Okladila svojega delovanja in temeljnega akta z določbami 
sedanjega zakona in ne bodo podala zahteve za registracijo 
sprememb temeljnega akta in sporočila zastopnika društva, na 

podlagi pravnomočne odločbe izbrisala iz registra društev. V re- 
gister društev je bilo na dan 31.12.2002 vpisanih 1011 takšnih 
društev. Društva so neaktivna, zato bi jih bilo treba že na podlagi 
sedanjega takona izbrisati iz registra. Predlog zakona predvideva 
poenostavljen postopek, izdaja določb o izbrisu takih društev pa 
bo nedvomno prispevala k večji preglednosti aktivnih društev. 

V 58. členu predlog zakona določa, da se do začetka uporabe 
novega zakona o prekrških, to je do 1.5.2005, skladno z določbo 
drugega odstavka 224. člena tega zakona, lahko globe izrekajo 
le kot denarne kazni. 

Z dnem uveljavitve novega zakona bodo na podlagi 59. člena 
predloga zakona prenehale veljati nekatere določbe drugih 
zakonov, ki urejajo status društva v javnem interesu in ki jih 
predlog zakona ureja drugače. 

Z dnem uveljavitve novega zakona, bodo na podlagi 60. člena 
prenehale veljati določbe sedanjega zakona. Do sprejema 
ustreznega podzakonskega predpisa pa se bodo uporabljale 
določbe pravilnika o registru društev (Uradni list RS, št. 22/96 in 
4/2000). 

Predlog zakona z 61. členom razveljavlja tudi podzakonske akte, 
ki urejajo status dmštva v javnem interesu, razen tistih določb, ki 
opredeljujejo področja delovanja društev oziroma naloge, ki so v 
javnem interesu. Ker se ta vprašanja morajo urejati z zakoni, 
predlog zakona pa tudi določa nove splošne pogoje za pridobitev 
statusa in postopek, je potrebno te akte razveljaviti. Takojšnja 
razveljavitev vseh določb pa bi povzročila pravno praznino glede 
opredelitve področij oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, 
zato se bodo nekatere določbe podzakonskih aktov uporabljale 
še dve leti od uveljavitve zakona. 

Za uveljavitev zakona ni potrebno daljše obdobje, zato bo pričel 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
kar določa 62. člen. 

■ 
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priloga 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o društvih 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

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

/ 

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

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve aKlft-3 
zooral navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

/ 

5.) Ali so zooral navedeni pravni viri EU prevedeflU 
slovenščino? 

DA 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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

NE 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

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

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU, 

Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti 
mednarodnih nevladnih organizacij (Uradni list RS - Mednarodne 
pogodbe, štev.: 13/93) - v celoti usklajeno 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, štev.: 7/94) 

Konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni 
(konvencija je v postopku podpisa) 

7.) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TA1I& 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerzah 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem praWS9& 
reda EU In upoštevanle roka za uskladitev 

/ 

Darko Repenšek 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

dr. Rado Bohinc 
MINISTER 
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predlog zakona o 

RATIFIKACIJI STOCKHOLMSKE 

o KONVENCIJE 0 OBSTOJNIH ORGANSKIH 

ONESNAŽEVALIH (MSKOO) 

EPA 1097-III 

vlada republike Slovenije 

EVA: 
številka: 
Ljubljana, 

2003-1811-0135 
525-00/2001-2 
08.01.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 56. redni seji dne 08.01.2004 
določila besedilo: 

• PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI STOCKHOLMSKE 
KONVENCIJE O OBSTOJNIH ORGANSKIH 
ONESNAŽEVALIH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- prim. Dunja Piškur Kosmač, direktorica Urada Republike 

Slovenije za kemikalije, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Vesna Ternifi, podsekretarka v Uradu Republike Slovenije 
za kemikalije, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 2. člen 
0 RATIFIKACIJI STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O 

OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 

1. člen 

Ratificira se Stockholmska konvencija o obstojnih organskih 
lesnaževalih, sklenjena 22. maja 2001 v Stockholmu. 
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STOCKHOLMSKA KONVENCIJA O 
ORSTOJNIH 9RGANSKIH 

ONESNAŽEVALIH 

Pogodbenice te konvencije, ki 

se zavedajo, da imajo obstojna organska onesnaževala toksične 
lastnosti, so težko razgradljiva, se koncentrirajo z bioakumulacijo 
in se prenašajo po zraku, po vodi in s selitvenimi vrstami čez 
mednarodne meje in se odlagajo daleč od kraja izpusta, kjer se 
akumulirajo v kopenskih in vodnih ekosistemih, 

se zavedajo zdravstvenih težav, zlasti v državah v razvoju, ki so 
posledica lokalne izpostavljenosti obstojnim organskim 
onesnaževalom, in zlasti učinkov na ženske ter prek njih na 
prihodnje generacije, 

priznavajo, da so zlasti ogroženi arktični ekosistemi in revne 
skupnosti zaradi biomagnifikacije obstojnih organskih 
onesnaževal in da je onesnaženje njihove tradicionalne hrane 
vprašanje javnega zdravja, 

se zavedajo potrebe po globalnih ukrepih v zvezi z obstojnimi 
organskimi onesnaževali, 

so pozorne na odločbo 19/13 C z dne 7. februarja 1997 upravnega 
sveta Programa Združenih narodov za okolje, po kateri naj bi 
vpeljali mednarodno akcijo za zaščito zdravja ljudi in okolja z 
ukrepi, s katerimi bi zmanjšali in/ali odpravili emisije in izpuste 
obstojnih organskih onesnaževal, 

onozariaio na ustrezne določbe pomembnrh mednarodnih 
konvencij o okolju, zlasti Rotterdamske konvencije o postopku 
soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne 
kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini ter Baselske 
konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in 
njihovega odstranjevanja, vključno z regionalnimi sporazumi, 
sprejetimi v okviru 11. člena omenjene konvencije, 

opozarjajo tudi na ustrezne določbe Deklaracije iz Ria o okolju in 
razvoju ter Agende 21, 

priznavajo, da je podlaga za sodelovanje pogodbenic previdnost, 
ki je vključena v to konvencijo, 

se zavedajo, da se ta konvencija in drugi mednarodni sporazumi 
s področja trgovine in okolja medsebojno dopolnjujejo, 

potrjujejo, da imajo države v skladu z Ustanovno listino Združenih 
narodov in načeli mednarodnega prava suvereno pravico do 
izrabe lastnih virov v skladu s svojimi okoljskimi in razvojnimi 
politikami ter da morajo zagotavljati, da dejavnosti pod njihovo 
jurisdikcijo ali nadzorom ne škodijo okolju drugih držav ali 
območjem zunaj meja državne jurisdikcije, 

upoštevajo okoliščine in posebne zahteve držav v razvoju, zlasti 
najmanj razvitih, in držav z gospodarstvi v prehodu, še posebej 
potrebo po krepitvi zmožnosti teh držav za ravnanje s kemikalijami, 
tudi s pomočjo prenosa tehnologije, zagotavljanjem finančne in 
strokovne pomoči in s spodbujanjem sodelovanja med 
pogodbenicami, 

popolnoma upoštevajo akcijski program trajnostnega razvoja malih 
otoških držav v razvoju, sprejet na Barbadosu 6. maja 1994, 

upoštevajo zmožnosti razvitih držav in držav v razvoju ter skupne, 
vendar diferencirane obveznosti držav, kot je določeno v 7. načelu 
Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju, 

nriznavaio. da lahko zasebni sektor in nevladne organizacije 
pomembno prispevajo k zmanjšanju in/ali odpravi emisij in izpustov 
obstojnih organskih onesnaževal, 

ooudariaio pomen dejstva, da proizvajalci obstojnih organskih 
onesnaževal prevzamejo odgovornost za zmanjšanje škodljivih 
učinkov, ki jih povzročajo njihovi proizvodi, in za zagotavljanje 
informacij o nevarnih lastnostih teh kemikalij uporabnikom, vladam 
in javnosti, 

se zavedajo potrebe po izvajanju ukrepov za preprečevanje 
škodljivih učinkov, ki jih obstojna organska onesnaževala 
povzročajo v vseh fazah svojega obstoja, 

ponovno potriuieio 16. načelo Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju, 
ki navaja, da si morajo organi oblasti v posameznih državah 
prizadevati za internacionalizacijo stroškov za varstvo okolja in 

za uporabo ekonomskih instrumentov, ob upoštevanju načela, 
naj onesnaževalec praviloma krije stroške onesnaževanja, in z 

upoštevanjem javnega interesa ter brez čezmernih posegov v 
mednarodno trgovino in vlaganja, 

spodbuiaio pogodbenice, ki nimajo ureditvenih in ocenjevalnih 
programov za pesticide in industrijske kemikalije, naj jih oblikujejo. 

priznavajo pomen razvijanja in uporabe alternativnih procesov m 
kemikalij, ki bi bili sprejemljivi za okolje, 

so odločene, da bodo varovale zdravje ljudi in okolje pr0d 
škodljivimi vplivi obstojnih organskih onesnaževal, 

so se sporazumele o: 

1 • člen 
Cilii 

Zavedajoč se pomena previdnostnega pristopa, navedenega v 

15. načelu Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju, je cilj te konvencija 
zaščititi zdravje ljudi in okolje pred obstojnimi organskimi 
onesnaževali. 

Z člen 
Opredelitev poimov 

V tej konvenciji: 

(a) "pogodbenica" pomeni državo ali organizacijo za regionalno 
gospodarsko povezovanje, ki je privolila, da jo ta konvencija 
zavezuje, in za katero ta konvencija velja; 

(b) "organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje 
pomeni organizacijo, ki so jo ustanovile suverene država 
določene regije in na katero so njene države članice preneha 
pristojnost za zadeve, ki jih ureja ta konvencija, ter jo v skladu 
z njenimi notranjimi postopki pravilno pooblastile, da w 
konvencijo podpiše, ratificira, sprejme, odobri ali k njej pristopi. 

(c) "pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo" pomenijo 
pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo za ali proti. 
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3. člen 
Ukrepi za zmanjšanje ali odpravo izpustov, ki 
nastajajo pri namerni proizvodnji in uporabi 

^ Vsaka pogodbenica: 

(a) prepove oziroma sprejme potrebne zakonske in upravne 
ukrepe za odpravo: 

(i) lastne proizvodnje in uporabe kemikalij, uvrščenih v 
Prilogo A, za katere veljajo določbe te priloge, ter 

(ii) svojega uvoza in izvoza kemikalij, uvrščenih v Prilogo 
A, v skladu z določbami drugega odstavka ter 

(b) omeji proizvodnjo in uporabo kemikalij, uvrščenih v Prilogo 
B, v skladu z določbami te priloge. 

Vsaka pogodbenica sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi: 

(a) da se kemikalija, uvrščena v Prilogo A ali Prilogo B, uvaža 
le: 

(i) za namene okolju primernega odstranjevanja, kot je 
določeno v pododstavku (d) prvega odstavka 6. člena, 
ali 

(ii) za uporabo ali namen, ki je po Prilogi A aH Prilogi B 
dovoljen za to pogodbenico; 

(b) da se ob upoštevanju ustreznih predpisov obstoječih 
mednarodnih listin o postopku soglasja po predhodnem 
obveščanju kemikalija, uvrščena v Prilogo A in za katero 
velja posebna izjema v zvezi s proizvodnjo ali uporabo, 
ali da se kemikalija, uvrščena v Prilogo B in za katero 
velja posebna izjema v zvezi s proizvodnjo ali uporabo ali 
sprejemljivim namenom, izvaža le: 

(i) za namene okolju primernega odstranjevanja, kot je 
določeno v pododstavku (d) prvega odstavka 6. člena; 

(ii) pogodbenici, ki ima dovoljenje za uporabo te kemikalije 
v skladu s Prilogo A ali Prilogo B, ali 

(iii) državi, ki ni pogodbenica te konvencije, ki je 
pogodbenici, ki izvaža, dala letno potrdilo. V takem 
potrdilu se natančno navede načrtovana uporaba 
kemikalije ter vključi izjava, da se država uvoznica v 
zvezi s kemikalijo zavezuje, da: 

(a) bo varovala zdravje ljudi in okolje s sprejetjem 
potrebnih ukrepov, s katerimi bi se čim bolj zmanjšali 
Izpusti ali se preprečili; 

(b) se bo ravnala v skladu z določbami prvega 
odstavka 6. člena in 

(c) da se bo, kadar je to ustrezno, ravnala v skladu z 
določbami drugega odstavka II. dela Priloge B; 

Letno potrdilo naj zajema tudi vso ustrezno dodatno 
dokumentacijo, kot so zakonodaja, ureditveni 
instrumenti ali upravne smernice ali strateške 
usmeritve. Država izvoznica mora predati letno 
potrdilo sekretariatu v šestdesetih dneh od prejema. 

(c) da se kemikalija, uvrščena v Prilogo A, za katero posebne 
izjeme v zvezi s proizvodnjo in uporabo ne veljajo več za 
nobeno pogodbenico, ne izvaža iz pogodbenice, razen 
za namene okolju primernega odstranjevanja oziroma 
uničenja, kot je določeno v pododstavku (d) prvega 
odstavka 6. člena; 

(d) po tem odstavku izraz "država, ki ni pogodbenica te 
konvencije" v zvezi z določeno kemikalijo zajema državo 
ali organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanje, 
ki ni privolila, da jo ta konvencija zavezuje v zvezi s tako 
kemikalijo. 

3. Vsaka pogodbenica, ki ima enega ali več ureditvenih in 
ocenjevalnih programov za nove pesticide ali nove industrijske 
kemikalije, sprejme ukrepe za urejanje, katerih cilj je 
preprečevanje proizvodnje in uporabe novih pesticidov ali 
novih industrijskih kemikalij, ki imajo po merilih iz prvega 
odstavka Priloge D značilnosti obstojnih organskih 
onesnaževal. 

4. Vsaka pogodbenica, ki ima enega ali več ureditvenih in 
ocenjevalnih programov za pesticide ali industrijske kemikalije, 
kadar je to ustrezno, v okviru teh programov upošteva merila 
iz prvega odstavka Priloge D pri ocenjevanju pesticidov in 
industrijskih kemikalij, ki se uporabljajo. 

5. Če ni v tej konvenciji drugače določeno, se prvi in drugi 
odstavek ne uporabljata za tako količino kemikalije, kot se 
uporabi za laboratorijske raziskave ali kot referenčni stan- 
dard. 

6. Vsaka pogodbenica, za katero velja posebna izjema v skladu 
s Prilogo A ali posebna izjema ali sprejemljiv namen v skladu 
s Prilogo B, sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da 
vsaka proizvodnja ali uporaba v skladu s tako izjemo ali 
namenom poteka tako, da se preprečita ali čim bolj zmanjšata 
izpostavljenost ljudi in izpust v okolje. Pri dovoljeni izjemni 
uporabi kemikalije ali sprejemljivem namenu, pri katerem pride 
do namernega izpusta v okolje pri normalnih pogojih uporabe, 
je izpust dovoljen le do najmanjše potrebne mere, in to ob 
upoštevanju vseh ustreznih standardov in smernic. 

4. člen 
Register p<?$ebnih izjem 

1. Uvede se register, v katerem se navedejo pogodbenice, za 
katere veljajo posebne izjeme, navedene v Prilogi A ali Prilogi 
B. V registru se ne navedejo pogodbenice, ki uporabljajo 
določbe Priloge A ali Priloge B, ki jih smejo uporabljati vse 
pogodbenice. Register, ki ga vodi Sekretariat, je na voljo 
javnosti. 

2. V register so vključeni: 

(a) seznam izjemnih uporab in namenov obstojnih organskih 
onesnaževal iz Priloge A In Priloge B; 

(b) seznam pogodbenic, za katere velja posebna izjema po 
Prilogi A ali Prilogi B, in 

(c) seznam z datumi prenehanja veljavnosti za vsako 
registrirano posebno izjemo. 

3. Vsaka država, ki postane pogodbenica, lahko s pisnim 
uradnim obvestilom Sekretariatu zaprosi za registracijo ene 

januar 2004 59 poročevalec, št. 6 



ali več vrst posebnih izjem, ki so navedene v Prilogi A ali 
Prilogi B. 

4. Če pogodbenica v registru ni navedla zgodnejšega datuma 
ali če ni odobreno podaljšanje veljavnosti posebne izjeme v 
skladu s sedmim odstavkom, veljavnost vseh registriranih 
posebnih izjem preneha pet let po začetku veljavnosti te 
konvencije za določeno kemikalijo. 

5. Na svojem prvem zasedanju Konferenca pogodbenic določi, 
kakšen bo postopek za pregled vpisov v register. 

6. Pred pregledom vpisov v register pogodbenica predloži 
poročilo Sekretariatu, v katerem upraviči potrebo po tem, da 
izjema še naprej ostane registrirana. Sekretariat pošlje tako 
poročilo vsem pogodbenicam. Pregled vpisa se opravi na 
podlagi vseh razpoložljivih podatkov. Potem lahko Konferenca 
pogodbenic omenjeni pogodbenici da taka priporočila, kot se 
ji zdijo ustrezna. 

7. Konferenca pogodbenic lahko na zahtevo prizadete 
pogodbenice odloči, da bo podaljšala rok veljavnosti posebne 
izjeme za dobo do pet let. Pri odločanju Konferenca pogodbenic 
upošteva posebne okoliščine držav pogodbenic v razvoju in 
držav pogodbenic z gospodarstvi v prehodu. 

8. Pogodbenica lahko kadar koli prekliče vpis posebne izjeme v 
registru, če o tem pisno obvesti Sekretariat. Preklic začne 
veljati na dan, določen v uradnem obvestilu. 

9. Ko za določeno vrsto posebne izjeme ni registrirana nobena 
država več, ni mogoče zahtevati novih registracij za to izjemo. 

5, Čl<?n 
UKrepi za zmanjšanje a" odpravo izpustov iz 

nenamerne proizvodnje 

Vsaka pogodbenica mora sprejeti vsaj naslednje ukrepe za 
zmanjšanje celotnih izpustov iz antropogenih virov za vsako od 
kemikalij, uvrščeno v Prilogo C, da bi se čim bolj zmanjšali celotni 
izpusti in se, kadar je to mogoče, dokončno odpravili: 

(a) v dveh letih od začetka veljavnosti te konvencije za to 
pogodbenico oblikovati akcijski načrt, ali če je to ustrezno, 
regionalni ali podregionalni akcijski načrt in ga pozneje izvajati 
kot del svojega načrta za izvajanje, opisanega v 7. členu, 
oblikovanega za ugotovitev, označitev in obravnavo izpusta 
kemikalij, uvrščenih v Prilogo C, ter za lažje izvajanje 
pododstavkov (b) do (e). Akcijski načrt mora vsebovati vsaj 
naslednje ukrepe: 

(i) oceno sedanjih in načrtovanih izpustov, vključno z uvedbo 
in vodenjem popisov virov onesnaževalcev in ocen 
velikosti izpustov, ob upoštevanju kategorij virov, 
določenih v Prilogi C; 

(ii) oceno učinkovitosti zakonov in politik pogodbenice, ki 
obravnavajo upravljanje izpustov; 

(iii) strategije za izpolnjevanje obveznosti iz tega odstavka 
ob upoštevanju ocen iz točk (i) in (ii); 

(iv) ukrepe za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja v 
zvezi s takimi strategijami ter ukrepe za ozaveščanje o 
strategijah; 

(v) vsakih pet let revizijo strategij in njihove uspešnosti pri 
izpolnjevanju obveznosti iz tega odstavka; te revizije se 
vključijo v poročila, ki se predložijo v skladu s 15. členom; 

(vi) časovni razpored izvajanja akcijskega načrta, vključno s 
strategijami in ukrepi, določenimi v akcijskem načrtu 

(b) spodbujati uporabo razpoložljivih, izvedljivih in praktičnih 
ukrepov, s katerimi se lahko hitro doseže realna in velika 
stopnja zmanjšanja izpustov ali odprava virov 
onesnaževalcev; 

(c) spodbujati razvoj, in če pogodbenica meni, da je to ustrezno, 
zahtevati uporabo nadomestnih ali spremenjenih materialov, 
proizvodov in procesov, s katerimi se preprečujeta nastajanje 
in izpust kemikalij, uvrščenih v Prilogo C, ob upoštevanju 
splošnih navodil o ukrepih za preprečevanje in zmanjšanje 
izpustov iz Priloge C ter smernic, ki jih sprejme Konferenca 
pogodbenic; 

(d) spodbujati in v skladu s časovnim razporedom izvajanja 
akcijskega načrta zahtevati uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnik v zvezi z novimi viri znotraj kategorij virov, za katere 
se po akcijskem načrtu zahtevajo taki ukrepi, ter s posebnim 
začetnim poudarkom na kategorijah virov, ki jih je pogodbenica 
označila v II. delu Priloge C. V vsakem primeru se začne 
takoj, koje to izvedljivo, postopno zahtevati uporaba najboljših 
razpoložljivih tehnik v zvezi z novimi viri v kategorijah s 
seznama v II. delu Priloge C, vendar najpozneje v štirih letih 
po začetku veljavnosti konvencije za pogodbenico- 
Pogodbenice za kategorije, ki so jih označile, spodbujal" 
uporabo najboljših okoljskih praks. Pri uporabi najboljši 
razpoložljivih tehnik in najboljših okoljskih praks morajo 
pogodbenice upoštevati splošna navodila iz Priloge C o ukrepih 
za preprečevanje in zmanjšanje izpustov ter smernice o 
najboljših razpoložljivih tehnikah in najboljših okoljskih praksah, 
ki jih sprejme Konferenca pogodbenic; 

(e) v skladu s svojim akcijskim načrtom spodbujati uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnik in najboljših okoljskih praks: 

(i) pri obstoječih virih: v okviru kategorij virov, navedenih v H 
delu Priloge C, in v okviru kategorij virov, kot so tiste iz !"• 
dela te priloge, ter 

(ii) pri novih virih: v okviru kategorij, kot so tiste iz III. dela 
Priloge C, ki jih pogodbenica ni navedla v pododstavku 
(d); 

Pri uporabi najboljših razpoložljivih tehnik in najboljših okoljskih 
praks morajo pogodbenice upoštevati splošna navodila iz Priloge 
C o ukrepih za preprečevanje in zmanjšanje izpustov ter smernice 
o najboljših razpoložljivih tehnikah In najboljših okoljskih praksah, 
ki jih sprejme Konferenca pogodbenic. 

(f) v tem odstavku in v Prilogi C: 

(i) "najboljše razpoložljive tehnike" pomenijo najučinkovitejšo 
in najnaprednejšo stopnjo v razvoju dejavnosti in njihovih 
metod delovanja, kar označuje praktično primernost 
določenih tehnik, da v načelu zagotavljajo podlago za 
omejitve izpustov, namenjene preprečevanju, in če to m 
izvedljivo, splošnemu zmanjšanju izpustov kemikalij iz '■ 
dela Priloge C in njihovega vpliva na okolje kot celoto.v 

zvezi s tem: 

(ii) "tehnike" zajemajo uporabljeno tehnologijo in način 
projektiranja, gradnje, vzdrževanja, delovanja in 

razgradnje objekta; 

(iii) "razpoložljive" tehnike pomenijo take tehnike, ki so na 
voljo operaterju in razvite v obsegu, ki dovoljuje uporabo 
v ustreznem industrijskem sektorju pod ekonomsko in 
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tehnično sprejemljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov 
in prednosti ter 

(iv) "najboljše" pomeni najučinkovitejše pri doseganju visoke 
splošne ravni varstva okolja kot celote; 

(v) "najboljše okoljske prakse" pomenijo uporabo 
najustreznejše kombinacije okoljskih ukrepov in strategij 
za nadzor; 

(vi) "nov vir" pomeni vsak vir, pri katerem se začne gradnja 
ali pomembnejša sprememba vsaj eno leto po: 

a. začetku veljavnosti te konvencije za pogodbenico ali 

b. začetku veljavnosti spremembe Priloge C, če za vir 
obstojnih organskih onesnaževal začnejo veljati 
določbe te konvencije le na podlagi take spremembe; 

(g) pogodbenica lahko pri izpolnjevanju svojih obveznosti v 
zvezi z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami po tem 
odstavku uporabi mejne vrednosti izpustov ali standarde 
oziroma normative funkcionalnosti. 

$. Člen 
msiepi za zmanjšanje ali odpravo izpustov iz zaloa in 

odpadkov 
1- Da bi zagotovili, da se z zalogami, ki jih sestavljajo kemikalije 

ali ki vsebujejo kemikalije, uvrščene v Prilogo A ali Prilogo B, 
in z odpadki, vključno s proizvodi in predmeti, ki so tik pred 
tem, da bodo postali odpadki, in ki jih sestavljajo kemikalije ali 
ki vsebujejo kemikalije ali ki so onesnaženi s kemikalijami, 
uvrščenimi v Prilogo A, B ali C, ravna tako, da se zaščiti 
zdravje ljudi in okolje, mora vsaka pogodbenica: 

(a) razviti ustrezne strategije za ugotavljanje: 

(i) zalog, ki jih sestavljajo kemikalije ali vsebujejo 
kemikalije, uvrščene v Prilogo A ali Prilogo B, ter 

(ii) proizvodov in predmetov, ki se uporabljajo, ter 
odpadkov, ki jih sestavljajo kemikalije ali vsebujejo 
kemikalije ali so onesnaženi s kemikalijami, uvrščeni 
v Prilogo A, B ali C; 

(b) kolikor je to izvedljivo, ugotoviti zaloge, ki jih sestavljajo 
kemikalije ali vsebujejo kemikalije, uvrščene v Prilogo A 
ali Prilogo B, na podlagi strategij, omenjenih v pododstavku 
(a); 

(c) ustrezno ravnati z zalogami na varen, učinkovit in za 
okolje primeren način. Zaloge kemikalij, uvrščenih v Prilogo 
A ali Prilogo B, se po tem, ko jih ni več dovoljeno uporabljati 
v skladu s posebno izjemo, navedeno v Prilogi A, ali v 
skladu s posebno izjemo ali sprejemljivim namenom, 
navedenim v Prilogi B, razen zalog, katerih izvoz je 
dovoljen po drugem odstavku 3. člena, štejejo kot odpadki 
in se z njimi ravna po določbah pododstavka (d); 

(d) sprejeti ustrezne ukrepe za take odpadke, vključno s 
proizvodi in predmeti, ki so tik pred tem, da postanejo 
odpadki: 

(i) da se z njimi rokuje ter da se zbirajo, prevažajo in 
skladiščijo na okolju primeren način; 

(ii) da se odstranijo tako, da se vsebnost obstojnih 
organskih onesnaževal uniči ali ireverzibilno 
transformira, tako da ne izražajo lastnosti obstojnih 
organskih onesnaževal, ali da se odstranijo na kak 
drug okolju primeren način, če uničenje ali ireverzibilna 
transformacija ni za okolje najugodnejša možnost 
odstranitve ali če je vsebnost obstojnih organskih 
onesnaževal nizka, ob upoštevanju mednarodnih 
pravil, standardov in smernic, vključno s tistimi, ki se 
lahko oblikujejo v skladu z drugim odstavkom, ter 
ustreznih globalnih in regionalnih ureditev, ki urejajo 
ravnanje z nevarnimi odpadki; 

(iii) da ni dovoljeno, da se vključijo v postopke 
odstranjevanja, pri katerih lahko pride do predelave, 
recikliranja, obnavljanja, neposredne ponovne 
uporabe ali alternativnih vrst uporabe obstojnih 
organskih onesnaževal, in 

(iv) da se ne prevažajo čez mednarodne meje brez 
upoštevanja ustreznih mednarodnih pravil, 
standardov in smernic; 

(e) prizadevati si za oblikovanje ustreznih strategij, s katerimi 
se ugotovijo lokacije, onesnažene s kemikalijami, 
uvrščenimi v Prilogo A, B ali C; če se pogodbenica loti 
izboljševanja stanja lokacije, mora biti to izvedeno na okolju 
primeren način. 

2. Konferenca pogodbenic mora tesno sodelovati z ustreznimi 
telesi Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih 
odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, da med 
drugim: 

(a) določi stopnjo uničenja in ireverzibilne transformacije, ki je 
potrebna za zagotavljanje, da se lastnosti obstojnih organskih 
onesnaževal, kot so opredeljene v prvem odstavku Priloge 
D, ne izrazijo; < 

(b) opredeli metode, za katere meni, da spadajo v odstranjevanje 
na okolju primeren način, omenjen zgoraj, in 

(c) opredeli, kot je to ustrezno, koncentracije kemikalij, uvrščenih 
v Priloge A, B in C, da se določi v točki (ii) pododstavka (d) 
prvega odstavka omenjena nizka vsebnost obstojnih 
organskih onesnaževal. 

7. člen 
izvedbeni načrti 

1. Vsaka pogodbenica: 

(a) oblikuje načrt za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej 
konvenciji in si prizadeva za njegovo uresničevanje; 

(b) predloži svoj izvedbeni načrt za izvajanje Konferenci 
pogodbenic v dveh letih od datuma začetka veljavnosti 
konvencije za to pogodbenico, in 

(c) kot je to ustrezno, pregleduje in posodablja svoj izvedbeni 
načrt za izvajanje v rednih časovnih presledkih in tako, 
kot je to opredeljeno v sklepu Konference pogodbenic. 
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2. Pogodbenice, kadar je to ustrezno, sodelujejo neposredno ali 
v globalnih, regionalnih in podregionalnih organizacijah ter se 
posvetujejo z interesnimi skupinami, vključno z ženskimi 
skupinami in skupinami, ki se ukvarjajo z zdravjem otrok, da 
se olajšajo in omogočijo oblikovanje, izvajanje in posodabljanje 
izvedbenih načrtov. 

3. Pogodbenice si morajo prizadevati za uporabo in po potrebi 
za opredelitev načinov, s katerimi bi se državni izvedbeni 
načrti v zvezi z obstojnimi organskimi onesnaževali vključili v 
njihove strategije trajnostnega razvoja, če je to ustrezno. 

9- člen 
Uvrstitev kemikalij v Priloge A. B in C 

1. Pogodbenica da predlog Sekretariatu za uvrstitev kemikalije 
v Prilogo A, B in/ali C. Predlog vsebuje informacije, opredeljene 
v Prilogi D. Pri oblikovanju predloga lahko pogodbenici 
pomagajo druge pogodbenice ali Sekretariat. 

2. Sekretariat preveri, ali predlog vsebuje informacije, opredeljene 
v Prilogi D. Če Sekretariat odloči, da predlog vsebuje take 
informacije, ga preda Odboru za pregled obstojnih organskih 
onesnaževal. 

3. Odbor prouči predlot, ter prilagodljivo in pregledno uporabi v 
Prilogi D opisana meriia za pregled kemikalij, ob tem pa celovito 
in uravnoteženo upošteva vse predložene informacije. 

4. Če odbor odloči: 

(a) da je zadoščeno merilom za pregled kemikalij, potem 
prek Sekretariata pošlje predlog in oceno odbora vsem 
pogodbenicam in opazovalkam ter jih povabi, naj predložijo 
informacije, opredeljene v Prilogi E, ali 

(b) da merilom za pregled kemikalij ni zadoščeno, potem 
prek Sekretariata pošlje predlog in oceno odbora vsem 
pogodbenicam in opazovalkam, predlog pa zavrne. 

5. Vsaka pogodbenica lahko odboru ponovno da predlog, ki ga 
je odbor zavrnil v skladu s četrtim odstavkom. V ponovnem 
predlogu lahko pogodbenica razloži svojo zaskrbljenost in 
razloge, zaradi katerih prosi za ponovno obravnavo pred 
odborom. Če po tem postopku odbor ponovno zavrne predlog, 
se lahko pogodbenica pritoži zoper odločitev odbora, o zadevi 
pa na svojem naslednjem zasedanju odloča Konferenca 
pogodbenic. Konferenca pogodbenic lahko na podlagi meril 
za pregled kemikalij iz Priloge D in ob upoštevanju ocene 
odbora ter na podlagi vseh dodatnih informacij, ki jih predloži 
pogodbenica ali katera od opazovalk, odloči, da gre predlog v 
nadaljnjo obravnavo. 

6. Če je odbor odločil, da je zadoščeno merilom za pregled 
kemikalije, ali če je Konferenca pogodbenic odločila, da gre 
predlog v nadaljnjo obravnavo, odbor še naprej proučuje 
predlog ob upoštevanju vseh pomembnih dodatnih informacij 
in pripravi osnutek za opis tveganja v skladu s Prilogo E. 
Odbor prek Sekretariata pošlje osnutek vsem pogodbenicam 
in opazovalkam, zbere strokovne pripombe omenjenih in ob 
upoštevanju teh pripomb dopolni opis tveganja. 

7. Če odbor na podlagi opisa tveganja, sestavljenega v skladu s 
Prilogo E, odloči: 

(a) da je verjetno, da kemikalija zaradi svojega prenosa v 
okolju na velike razdalje tako škodi zdravju ljudi in/ali okolju, 
da je potrebno globalno delovanje, gre predlog v nadaljnjo 
obravnavo. Tudi če niso na voljo popolnoma gotove 

znanstvene ugotovitve, to ne more ustaviti predloga- 
Odbor prek Sekretariata zaprosi pogodbenice i" 
opazovalke za informacije o vidikih, opredeljenih v Prilogi 
F. Odbor nato pripravi oceno obvladovanja tveganj, ki 
vključuje ukrepe za nadzor nad kemikalijo v skladu s to 
prilogo, ali 

(b) da se predlog zavrne, prek Sekretariata pošlje opis 
tveganja vsem pogodbenicam in opazovalkam ter zavrne 
predlog. 

8. Za vsak predlog, zavrnjen po pododstavku (b) sedmega 
odstavka, lahko pogodbenica zahteva, naj Konferenca 
pogodbenic prouči možnost, da zahteva, naj odbor od 
pogodbenice predlagateljice in od drugih pogodbenic zbere 
dodatne informacije v obdobju, ki ni daljše od enega leta. P° 
tem obdobju in na podlagi prejetih informacij odbor ponovno 
prouči predlog v skladu s šestim odstavkom in s prednostjo, 
ki jo določi Konferenca pogodbenic. Če odbor po tem postopku 
ponovno zavrne predlog, se lahko pogodbenica pritoži zoper 
odločitev odbora, zadevo pa obravnava Konferenca 
pogodbenic na svojem naslednjem zasedanju. Konferenca 
pogodbenic lahko na podlagi opisa tveganja, pripravljenegav 

skladu s Prilogo E, in ob upoštevanju ocene odbora ter vsed 
dodatnih informacij pogodbenic ali opazovalk odloči, da Qre 

predlog v nadaljnjo obravnavo. Če Konferenca pogodbenic 
odloči, da gre predlog v nadaljnjo obravnavo, odbor pripravi 
oceno obvladovanja tveganj. 

9. Odbor na podlagi opisa tveganja, omenjenega v šeste"1 

odstavku, in na podlagi ocene obvladovanja tvegan) 
pododstavka (a) sedmega odstavka ali osmega odstavka 
priporoči, ali naj Konferenca pogodbenic obravnava kemikalij0 

zaradi uvrstitve v Priloge A, B in/ali C. Konferenca pogodbenic 
ob ustreznem upoštevanju priporočil odbora skupaj 1 

upoštevanjem negotovosti v znanosti odloči, upoštevajoč Pn 

tem previdnostno načelo, ali se kemikalija uvrsti v Priloge A, 
B in/ali C in ali se opredelijo ukrepi za nadzor rtad to kemikalij0' 

9. člen 
Izmenjava informacij 

1. Vsaka pogodbenica omogoča ali prevzame izmenjav0 

informacij, ki se nanašajo na: 

(a) zmanjšanje ali odpravo proizvodnje, uporabo in izpust 
obstojnih organskih onesnaževal ter 

(b) alternative obstojnim organskim onesnaževalom, vključno 
z informacijami o njihovi tveganosti ter gospodarskih in 

socialnih stroških. 

2. Pogodbenice izmenjavajo informacije, omenjene v prvem 
odstavku, neposredno ali prek Sekretariata. 

3. Vsaka pogodbenica imenuje nacionalno točko za stike, kjer 

poteka izmenjava informacij. 

4. Sekretariat deluje kot mehanizem za posredovanje informacij 
o obstojnih organskih onesnaževalih, vključno z informacija^, 
ki jih pošljejo pogodbenice, medvladne organizacije in nevladne 
organizacije. 

5. Za to konvencijo se informacije o zdravju in varnosti ljudi ter 

okolja ne štejejo za zaupne. Pogodbenice, ki si izmenjavaj0 

informacije na podlagi te konvencije, varujejo vsako zaupn° 
informacijo skladno z medsebojnim dogovorom. 
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10- Člen 
Sfeveščanje. ozaveščanje in izobraževanje javnosti 

1- Pogodbenica po svojih zmožnostih spodbuja in omogoča: 

(a) ozaveščanje tistih, ki sprejemajo politiko in odločitve v 
zvezi z obstojnimi organskimi onesnaževali; 

(b) zagotavljanje vseh razpoložljivih informacij o obstojnih 
organskih onesnaževalih javnosti ob upoštevanju petega 
odstavka 9. člena; 

(c) razvoj in izvajanje programov izobraževanja in 
ozaveščanja javnosti, zlasti žensk, otrok in najmanj 
izobraženih, o obstojnih organskih onesnaževalih ter o 
zdravju ljudi, vplivu na okolje in o alternativah obstojnim 
organskim onesnaževalom; 

(d) sodelovanje javnosti pri obravnavi obstojnih organskih 
onesnaževal, učinkov na zdravje ljudi in na okolje ter pri 
oblikovanju ustreznih odzivov, vključno s priložnostmi za 
vložke na državni ravni v zvezi z izvajanjem te konvencije; 

(e) usposabljanje zaposlenih, znanstvenikov, 
izobraževalnega ter strokovno-tehničnega in upravnega 
osebja; 

(f) oblikovanje in izmenjavo gradiva za izobraževanje in 
ozaveščanje javnosti na državni in mednarodni ravni ter 

(9) oblikovanje in izvajanje programov izobraževanja in 
usposabljanja na državni in mednarodni ravni. 

j 
' Pogodbenica po svojih zmožnostih zagotavlja, da ima javnost 

dostop do javnih informacij, omenjenih v prvem odstavku, in 
da so informacije vedno posodobljene in dopolnjene. 

• Pogodbenica po svojih zmožnostih spodbuja uporabnike v 
industriji in poklicne uporabnike, naj spodbujajo in omogočajo 
zagotavljanje informacij iz prvega odstavka na državni ravni, 
'er kot je to ustrezno, na podregionalni, regionalni in globalni 
ravni. 

4 D ' pri zagotavljanju informacij o obstojnih organskih 
onesnaževalih in alternativah zanje lahko pogodbenice 
uporabijo varnostne liste, poročila, množična občila in druga 
komunikacijska sredstva ter lahko ustanavljajo informacijske 
centre na državni in regionalni ravni. 

• Pogodbenica z naklonjenostjo prouči nastajajoče in razvijajoče 
se mehanizme, na primer registre izpustov in prenosov 
onesnaževal, namenjene zbiranju in razširjanju informacij o 
ocenjenih letnih količinah izpuščenih ali odstranjenih kemikalij, 
uvrščenih v Prilogo A, B ali C. 

11- člen 
Raziskave, razvoj in spremljanje stanja 

• Pogodbenice po svojih zmožnostih na državni in mednarodni 
ravni spodbujajo in/ali izvajajo ustrezne raziskave, razvoj, 
monitoring in sodelovanje v zvezi z obstojnimi organskimi 
onesnaževali, in kadar je to ustrezno, v zvezi z alternativami 
zanje ter snovmi, ki so možna obstojna organska 
onesnaževala, vključno: • 

(a) z viri in izpusti v okolje; 

(b) s prisotnostjo, vrednostmi, trendi teh snovi v človeškem 
organizmu in v okolju; 

(c) s prenosom v okolju, usodo v okolju in transformacijami; 

(d) z učinki na zdravje ljudi in na okolje; 

(e) s socialno-ekonomskimi in kulturnimi vplivi; 

(f) z zmanjšanjem in/ali odpravo izpustov ter 

(g) z usklajenimi metodologijami za sestavo popisov virov 
teh snovi in analitskih metod za merjenje izpustov. 

2. Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka pogodbenice 
po svojih zmožnostih: 

(a) podpirajo in nadalje razvijajo, kot je to ustrezno, 
mednarodne programe, omrežja in organizacije, 
usmerjene v opredelitev, izvajanje, ocenjevanje in 
financiranje raziskav, zbiranje podatkov in monitoring, ob 
upoštevanju potrebe po zmanjšanju podvajanja dela; 

(b) podpirajo državna in mednarodna prizadevanja za 
krepitev zmogljivosti za znanstveno in tehnično 
raziskovanje posameznih držav, zlasti držav v razvoju in 
držav z gospodarstvi v prehodu, ter spodbujajo dostop 
do podatkov in analiz ter njihovo izmenjavo; 

(c) zlasti na področju finančnih in strokovnih virov upoštevajo 
zaskrbljenost in potrebe držav v razvoju in držav z 
gospodarstvi v prehodu ter sodelujejo pri izboljšanju 
zmožnosti teh držav za sodelovanje pri prizadevanjih iz 
pododstavkov (a) in (b); 

(d) izvajajo raziskave, usmerjene k zmanjšanju učinkov 
obstojnih organskih onesnaževal na reproduktivno 
zdravje in sposobnost; 

(e) javno, pravočasno in redno objavljajo izsledke raziskav, 
razvoja in monitoringa, omenjenih v tem odstavku, ter 

(f) spodbujajo sodelovanje in/ali sodelujejo pri shranjevanju 
in vzdrževanju informacij, ki se zbirajo pri raziskavah, 
razvoju in monitoringu. 

12. člen 
Strokovna pomoč 

1. Pogodbenice priznavajo, da je pravočasna in ustrezna 
strokovna pomoč kot odziv na prošnje držav pogodbenic v 
razvoju in držav pogodbenic z gospodarstvi v prehodu 
bistvena in nujna za uspešno izvajanje te konvencije. 

2. Pogodbenice sodelujejo pri zagotavljanju pravočasne in 
ustrezne strokovne pomoči državam pogodbenicam v razvoju 
in državam pogodbenicam z gospodarstvi v prehodu, da bi 
jim ob upoštevanju posebnih potreb pomagale razviti in okrepiti 
sposobnost za izvajanje njihovih obveznosti po tej konvenciji. 

3. V zvezi s tem strokovna pomoč razvitih držav pogodbenic in 
drugih pogodbenic v skladu z njihovimi zmožnostmi zajema, 
kot je to ustrezno in medsebojno dogovorjeno, strokovno 
pomoč pri povečanju zmogljivosti za izvajanje obveznosti po 
tej konvenciji. Nadaljnja navodila v zvezi s tem določi 
Konferenca pogodbenic. 

4. Pogodbenice oblikujejo, kot je to primerno, postopke za 
zagotavljanje strokovne pomoči in za spodbujanje prenosa 
tehnologij državam pogodbenicam v razvoju in državam 
pogodbenicam z gospodarstvi v prehodu v zvezi z izvajanjem 
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te konvencije. Ukrepi zajemajo tudi regionalne in podregionalne 
centre za povečevanje zmogljivosti in prenos tehnologije, s 
čimer bi državam pogodbenicam v razvoju in državam 
pogodbenicam z gospodarstvi v prehodu pomagali pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti v zvezi z izvajanjem te 
konvencije. Nadaljnja navodila v zvezi s tem določi Konferenca 
pogodbenic. 

Pogodbenice v smislu tega člena pri zagotavljanju strokovne 
pomoči popolnoma upoštevajo posebne potrebe in poseben 
položaj najmanj razvitih držav in malih otoških držav v razvoju. 

13. člen 
Finančna sredstva in mehanizmi 

1. Pogodbenica se obveže, da po svojih zmožnostih zagotavlja 
finančno podporo in daje v skladu s svojimi nacionalnimi načrti, 
prednostnimi nalogami in programi pobude v zvezi s tistimi 
nacionalnimi dejavnostmi, ki so namenjene izpolnjevanju ciljev 
te konvencije. 

2. Razvite države pogodbenice zagotavljajo nova in dodatna 
finančna sredstva, s katerimi omogočajo državam 
pogodbenicam v razvoju in pogodbenicam z gospodarstvi v 
prehodu, da krijejo dogovorjene naraščajoče stroške izvajanja 
ukrepov, s katerimi izpolnijo svoje obveznosti iz te konvencije, 
kot je dogovorjeno med pogodbenico prejemnico in subjektom, 
ki sodeluje v mehanizmu, opisanem v šestem odstavku. Druge 
pogodbenice lahko taka finančna sredstva zagotavljajo 
prostovoljno in po svojih zmožnostih. Spodbuja se tudi 
pridobivanje prispevkov iz drugih virov. Pri izpolnjevanju teh 
obveznosti je treba upoštevati primernost, napovedljivost in 
pravočasen pretok sredstev ter pomen porazdelitve bremena 
med pogodbenice, ki prispevajo sredstva. 

3. Razvite države pogodbenice in druge pogodbenice lahko po 
svojih zmožnostih in v skladu s svojimi nacionalnimi načrti, 
prednostnimi nalogami in programi zagotavljajo finančna 
sredstva kot pomoč pri izvajanju te konvencije tudi iz drugih 
dvostranskih, regionalnih ali večstranskih virov ali kanalov; 
taka sredstva lahko izkoristijo države pogodbenice v razvoju 
in države pogodbenice z gospodarstvi v prehodu. 

4. Kako učinkovito bodo države pogodbenice v razvoju 
izpolnjevale svoje obveznosti po tej konvenciji, je odvisno od 
tega, kako učinkovito razvite države pogodbenice izpolnjujejo 
svoje obveznosti v zvezi s finančnimi sredstvi, strokovno 
pomočjo in prenosom tehnologije po tej konvenciji. Treba je v 
celoti upoštevati dejstvo, da sta glavni in prevladujoči nalogi 
držav pogodbenic v razvoju trajnostni gospodarski in socialni 
razvoj ter izkoreninjenje revščine, ob tem pa je treba ustrezno 
upoštevati potrebo po varovanju zdravja ljudi in okolja. 

5. Pogodbenice morajo pri financiranju v celoti upoštevati 
posebne potrebe in položaj najmanj razvitih držav in malih 
otoških držav v razvoju. 

6. Določi se mehanizem za zagotavljanje ustreznih in 
uravnoteženih finančnih sredstev za države pogodbenice v 
razvoju in za pogodbenice z gospodarstvi v prehodu na podlagi 
subvencij ali koncesij, s čimer se tem državam pomaga pri 
izvajanju konvencije. Mehanizem deluje pod pristojnostjo, in 
kot je to ustrezno, pod vodstvom Konference pogodbenic in 
ji je odgovoren. Za njegovo upravljanje je pooblaščen en ali 
več subjektov, vključno z mednarodnimi subjekti, kot Iahk6 
določi Konferenca pogodbenic. V mehanizem so lahko vključeni 
tudi drugi subjekti, ki zagotavljajo večstransko, regionalno in 
dvostransko finančno in strokovno pomoč. Prispevki za 

mehanizem pomenijo dodatne prispevke drugim finančnim 
prenosom državam pogodbenicam v razvoju in 

pogodbenicam z gospodarstvi v prehodu, kot je to opisano v 
drugem odstavku in v skladu z njim. 

7. V skladu s cilji te konvencije in šestim odstavkom Konferenca 
pogodbenic na svojem prvem zasedanju sprejme ustrezna 
navodila, potrebna za mehanizem, in se dogovori s subjektom 
ali subjekti, ki sodelujejo v finančnem mehanizmu, o ureditvah 
in ukrepih za njegovo izvajanje. Navodila se med drugim 
nanašajo na: 

(a) določitev prednostnih nalog v zvezi s politiko, strategijo in 
programi ter jasnih in podrobnih meril in smernic v zvezi 
z upravičenostjo do finančnih sredstev in njihove uporabe, 
vključno z monitoringom in rednim ocenjevanjem uporabe 
sredstev; 

(b) zagotavljanje rednih poročil subjekta ali subjektov 
Konferenci pogodbenic o primernosti in uravnoteženosti 
financiranja dejavnosti, pomembnih za izvajanje t® 
konvencije; 

(c) zavzemanje za pristope, mehanizme in ukrep® 
financiranja iz več virov; 

(d) načine za določanje višine potrebnih in razpoložljivi 
sredstev za izvajanje te konvencija na način, ki ga je 

mogoče jasno napovedati in opredeliti, ob upoštevanju, 
da lahko postopno odpravljanje obstojnih organski 
onesnaževal zahteva trajno financiranje, ter pogoje, P°d 

katerimi se omenjena višina sredstev periodično proufl. 
ter 

(e) načine za zagotavljanje pomoči zainteresirani"1 

pogodbenicam z oceno potreb, informacijami 0 

razpoložljivih virih financiranja in vzorcih financiranja, s 

čimer se omogoči usklajevanje med njimi. 

8. Konferenca pogodbenic prouči najpozneje na svojem druge"1 

zasedanju, pozneje pa redno, učinkovitost mehanizma, 
oblikovanega po določbah tega člena, sposobnost mehanizma 
za obravnavo spreminjajočih se potreb držav pogodbenic v 
razvoju in pogodbenic z gospodarstvi v prehodu, za 

obravnavo meril in navodil iz sedmega odstavka, raven 

financiranja ter ' učinkovitost delovne uspešnos" 
institucionalnih subjektov, ki so pooblaščeni za upravljanj® 
finančnega mehanizma. Na podlagi take revizije, in če je10 

potrebno, sprejme ustrezne ukrepe za izboljšani® 
učinkovitosti mehanizma, med drugim priporočila in navodil® 
o ukrepih za zagotavljanje ustreznega in uravnoteženog3 

financiranja, s katerim se zadovoljijo potrebe pogodbenic- 

14, člen 
Začasne finančne ureditve 

institucionalna struktura Sklada za svetovno okolje, ki se upravlja 
v skladu z Listino o oblikovanju prestrukturiranega Sklada za 

svetovno okolje, je začasno glavni subjekt, pooblaščen za 
delovanje finančnega mehanizma, omenjenega v 13. členu, za 
obdobje od začetka veljavnosti te konvencije do prvega zasedanja 
Konference pogodbenic ali do takrat, ko Konferenca pogodbeni® 
odloči, katero institucionalno strukturo bo določila v skladu s 13 

členom. Institucionalna struktura Sklada za svetovno okol)® 
izpolnjuje svojo nalogo z operativnimi ukrepi, ki se posebei 
nanašajo na obstojna organska onesnaževala, ob upoštevanju, 
da bodo na tem področju morda potrebni novi ukrepi. 
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15. člen 
Poročanje 

17. člen 
Neskladnost 

Pogodbenica poroča Konferenci pogodbenic o ukrepih, ki jih 
je sprejela za izvajanje določb te konvencije, in o učinkovitosti 
teh ukrepov pri izpolnjevanju ciljev konvencije. 

2- Vsaka pogodbenica sporoči Sekretariatu: 

(a) statistične podatke o skupni količini proizvodnje, uvozu 
in izvozu vsake od kemikalij, uvrščenih v Prilogo A in 
Prilogo B, ali utemeljeno ocenjeno vrednost za te podatke, 
ter 

(b) če je to izvedljivo, seznam držav, iz katerih je uvozila 
vsako tako snov, in držav, v katere je izvozila vsako tako 
snov. 

3- Pogodbenica poroča v rednih časovnih presledkih in na 
obrazcu, ki jih določi Konferenca pogodbenic na svojem prvem 
zasedanju. 

1$- Člen 
Ocenjevanje učinkovitosti 

1 • Konferenca pogodbenic prvič oceni učinkovitost te konvencije 
štiri leta po začetku veljavnosti konvencije, nato pa v časovnih 
presledkih, ki jih določi Konferenca pogodbenic. 

^ Da bi se omogočilo tako ocenjevanje, Konferenca pogodbenic 
na prvem zasedanju da pobudo za oblikovanje ureditev in 
ukrepov, s katerimi si priskrbi primerljive podatke monitoringa 
o prisotnosti kemikalij, uvrščenih v Priloge A, B in C, ter o 
njihovem prenosu v regionalnem in globalnem okolju. Za te 
ureditve in ukrepe velja: 

(a) da jih izvajajo pogodbenice na regionalni podlagi, če je to 
ustrezno, v skladu s svojimi strokovnimi in finančnimi 
zmožnostmi in pri tem, kolikor je mogoče, uporabljajo 
obstoječe programe in mehanizme monitoringa ter 
spodbujajo usklajevanje pristopov; 

(b) da se lahko po potrebi zamenjajo ob upoštevanju razlik 
med regijami in njihovih zmožnosti za izvajanje monitoringa 
ter 

(c) da vsebujejo poročila Konferenci pogodbenic o rezultatih 
monitoringa na regionalni in globalni ravni v časovnih 
presledkih, ki jih določi Konferenca pogodbenic. 

■ Ocenjevanje, opisano v prvem odstavku, se opravi na podlagi 
razpoložljivih znanstvenih, okoljskih, strokovnih in 
Gospodarskih informacij, med katere spadajo tudi: 

(a) poročila in druge informacije, pridobljene z monitoringom, 
ki se zberejo v skladu z drugim odstavkom; 

(b) poročila držav, ki se predložijo v skladu s 15. členom, ter 

(c) informacije o neskladnosti, ki se predložijo po postopkih, 
predvidenih v 17. členu. 

Konferenca pogodbenic takoj, ko je to mogoče, oblikuje in odobri 
postopke in institucionalne mehanizme za ugotavljanje 
neskladnosti z določbami te konvencije in za obravnavo 
pogodbenic, za katere se ugotovi, da ne ravnajo skladno s 
konvencijo. 

18. člen 
Reševanje sporov 

1. Pogodbenice rešujejo vse medsebojne spore v zvezi z razlago 
ali uporabo konvencije s pogajanji ali na kak drug miren način, 
ki ga same izberejo. 

2. Ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi konvencije ali pristopu k njej 
ali kadar koli pozneje lahko pogodbenica, ki ni organizacija za 
regionalno gospodarsko povezovanje, pisno izjavi v listini, ki 
jo predloži depozitarju, da za vsak spor v zvezi z razlago ali 
uporabo te konvencije priznava kot obveznega enega ali oba 
načina reševanja spora v odnosu do katere koli pogodbenice, 
ki sprejema enako obveznost: 

(a) arbitražo v skladu s postopki, ki jih mora, takoj ko je to 
izvedljivo, sprejeti Konferenca pogodbenic v prilogi; 

(b) predložitev spora Meddržavnemu sodišču. 

3. Pogodbenica, ki je organizacija za regionalno gospodarsko 
povezovale, lahko da izjavo z enakim učinkom glede arbitraže 
v skladu s postopkom iz pododstavka (a) drugega odstavka. 

4. Izjava, dana v skladu z drugim ali tretjim odstavkom, velja, 
dokler ne preneha veljati v skladu s svojimi določili, ali do 
izteka treh mesecev po tem, ko je pogodbenica pri depozitarju 
deponirala pisno obvestilo o preklicu izjave. 

5. Iztek veljavnosti izjave, obvestilo o preklicu ali nova izjava 
nikakor ne vplivajo na postopke, ki potekajo pred arbitražnim 
sodiščem ali Meddržavnim sodiščem, razen če se stranke v 
sporu ne dogovorijo drugače. 

6. Če stranke v sporu niso sprejele enakega postopka ali 
katerega od postopkov po drugem odstavku in če niso mogle 
rešiti spora v dvanajstih mesecih od uradnega obvestila ene 
stranke drugi, da med njima obstaja spor, se spor na zahtevo 
katere koli stranke v sporu predloži spravni komisiji. Spravna 
komisija pripravi poročilo s priporočili. Dodatni postopki, ki se 
nanašajo na spravno komisijo, se vključijo v prilogo, ki jo 
sprejme Konferenca pogodbenic najpozneje na svojem 
drugem zasedanju. 

19, Člen 
Konferenca pogodbenic 

1. Ustanovi se Konferenca pogodbenic. 

2. Prvo zasedanje Konference pogodbenic skliče izvršilni 
direktor Programa Združenih narodov za okolje najpozneje 
eno leto po začetku veljavnosti te konvencije. Nato bodo redna 
zasedanja Konference pogodbenic v rednih presledkih, ki jih 
določi konferenca. 
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3. Izredna zasedanja Konference pogodbenic so takrat, kadar 
Konferenca meni, da je to potrebno, ali na pisno zahtevo 
katere koli pogodbenice pod pogojem, da jo podpira najmanj 
tretjina pogodbenic. 

4. Konferenca pogodbenic se na svojem prvem zasedanju s 
soglasjem dogovori in sprejme poslovnik in finančna pravila 
zase in za vse pomožne organe ter finančne določbe za 
delovanje Sekretariata. 

5. Konferenca pogodbenic stalno pregleduje in ocenjuje izvajanje 
konvencije. Opravlja naloge, ki so ji določene s to konvencijo, 
in v ta namen: 

(a) poleg organa, zahtevanega v šestem odstavku, ustanovi 
take pomožne organe, kot so po njenem mnenju potrebni 
za izvajanje konvencije; 

(b) sodeluje, kadar je to primerno, s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami ter z medvladnimi organi in nevladnimi 
organizacijami in 

(c) redno pregleduje vse informacije, ki jih predložijo 
pogodbenice v skladu s 15. členom, vključno s proučitvijo 
učinkovitosti točke (iii) pododstavka (b) drugega odstavka 
3. člena; 

(d) obravnava in izvede kakršen koli dodaten ukrep, ki bi bil 
morda potreben za doseganje ciljev konvencije. 

6. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju ustanovi 
pomožni organ, imenovan Odbor za pregled obstojnih 
organskih onesnaževal, in to za opravljanje nalog, ki jih temu 
odboru nalaga konvencija. V ta namen: 

(a) Konferenca pogodbenic imenuje člane Odbora za pregled 
obstojnih organskih onesnaževal. Odbor sestavljajo 
strokovnjaki za oceno kemikalij ali za ravnanje s 
kemikalijami, ki jih imenujejo vlade pogodbenic. Člani 
odbora so imenovani na podlagi pravične zemljepisne 
porazdelitve; 

(b) Konferenca pogodbenic določi naloge in pooblastila, 
organiziranost in delovanje odbora ter 

(c) odbor si po najboljših močeh prizadeva sprejeti svoja 
priporočila s soglasjem. Če so bila izčrpana vsa 
prizadevanja za soglasje in soglasja ni bilo mogoče doseči, 
se taka priporočila v skrajnem primeru sprejemajo z 
dvotretjinsko večino glasov članov, ki so prisotni in 
glasujejo. 

7. Konferenca pogodbenic na svojem tretjem zasedanju presodi, 
ali je še potreben postopek iz pododstavka (b) drugega 
odstavka 3. člena, in prouči njegovo učinkovitost. 

8. Združeni narodi, njihove specializirane agencije in 
Mednarodna agencija za atomsko energijo kakor tudi vsaka 
druga država nepogodbenica te konvencije so na zasedanjih 
konference lahko zastopani kot opazovalci. Kateri koli državni 
ali mednarodni, vladni ali nevladni organ ali agencija, ki se 
strokovno ukvarja z zadevami, ki jih ureja ta konvencija, in 
obvesti Sekretariat o svoji želji, da je zastopana na zasedanju 
Konference pogčdbenic kot opazovalec, se zasedanja lahko 
udeleži, če temu ne nasprotuje najmanj ena tretjina na 
zasedanju prisotnih pogodbenic. Za udeležbo in sodelovanje 
opazovalcev velja poslovnik, ki ga sprejme Konferenca 
pogodbenic. 

20. člen 
Sekretariat 

1. Ustanovi se Sekretariat. 

2. Naloge Sekretariata so: 

(a) da pripravlja zasedanja Konference pogodbenic in njenih 
pomožnih organov in da zanje opravlja potrebne storitve, 

(b) da olajša pomoč pri izvajanju te konvencije 
pogodbenicam, ki to zahtevajo, zlasti pogodbenicam v 

razvoju in pogodbenicam z gospodarstvi v prehodu; 

(c) da zagotavlja potrebno usklajevanje s sekretariati drugi" 
pomembnih mednarodnih organov; 

(d) da v rednih časovnih presledkih pripravlja in daje 
pogodbenicam poročila na podlagi informacij, ki jih prejme 
v skladu s 15. členom, ter druge razpoložljive informacije. 

(e) da po splošnih usmeritvah Konference pogodbenic sklep3 

take upravne in pogodbene dogovore, kot utegnejo biti 
potrebni za uspešno opravljanje njegovih nalog, in 

(f) da opravlja druge naloge Sekretariata, določene v tel 
konvenciji, in take druge naloge, kot mu jih lahko določi 
Konferenca pogodbenic. 

3. Naloge Sekretariata za to konvencijo opravlja izvršilni direktor 
Programa Združenih narodov za okolje, razen če Konferenca 
pogodbenic ne odloči s tričetrtinsko večino glasov prisotnih 
pogodbenic, ki so glasovale, da naloge Sekretariata zaupa 
eni ali več drugim mednarodnim organizacijam. 

21. člen 
Spremembe konvencije 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije- 

2. Spremembe konvencije se sprejmejo na zasedanji 
Konference pogodbenic. Besedilo katere koli predlaga"6 

spremembe Sekretariat pošlje pogodbenicam najmanj šes' 
mesecev pred zasedanjem, na katerem naj bi bila sprememba 
sprejeta. Sekretariat pošlje predlagane spremembe tu® 
podpisnicam te konvencije in v vednost depozitarju. 

3. Pogodbenice si prizadevajo, da bi se o vsaki predlaga"1 

spremembi sporazumele s soglasjem. Če so bila izčrpa"3 

vsa prizadevanja za soglasje in dogovor ni bil dosežen, se 
sprememba v skrajnem primeru sprejme s tričetrtinsko večin" 
glasov pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo. 

4. Depozitar pošlje spremembo vsem pogodbenicam v 

ratifikacijo, sprejetje ali odobritev. 

5. O ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi spremembe je treba pis"° 
obvestiti depozitarja. Sprememba, ki je bila sprejeta v skladu 
s tretjim odstavkom, začne veljati za pogodbenice, ki so j° 
sprejele, devetdeseti dan po dnevu, ko je najmanj tri četrtine 
pogodbenic deponiralo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju al 
odobritvi. Pozneje začne sprememba veljati za vsako drug0 

pogodbenico devetdeseti dan po dnevu, ko je ta pogodbenica 
deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritv' 
spremembe. 
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22. člen 
Sprejemanje in spreminjanje prilog 

1- Priloge k tej konvenciji so njen neločljivi sestavni del, in če ni 
izrecno drugače določeno, pomeni sklicevanje na to 
konvencijo hkrati tudi sklicevanje na vse njene priloge. 

Priloge so omejene na postopkovne, znanstvene, strokovne 
ali upravne zadeve. 

Za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti dodatnih 
Prilog h konvenciji se uporablja ta postopek: 

(a) dodatne priloge se predlagajo in sprejmejo skladno s 
postopkom, ki je določen v prvem, drugem in tretjem 
odstavku 21. člena; 

(b) pogodbenica, ki ne more sprejeti dodatne priloge, o tem 
pisno uradno obvesti depozitarja v enem letu po dnevu, 
ko jo je depozitar seznanil, da je bila sprejeta dodatna 
priloga. Depozitar nemudoma uradno obvesti vse 
pogodbenice o takem prejetem uradnem obvestilu. 
Pogodbenica lahko kadar koli umakne prejšnje uradno 
obvestilo o nesprejetju dodatne priloge in nato začne za 
tako pogodbenico priloga veljati po pogojih iz pododstavka 
(c) ter 

(c) ob izteku enega leta od dneva, ko je depozitar seznanil 
pogodbenice, da je bila sprejeta dodatna priloga, začne 
ta dodatna priloga veljati za vse pogodbenice, ki niso 
predložile uradnega obvestila v skladu z določbami 
pododstavka (b). 

4- Za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti sprememb 
k Prilogi A, B ali C veljajo enaki postopki kot za predlaganje, 
sprejemanje in začetek veljavnosti dodatnih prilog k tej 
konvenciji, razen da sprememba k Prilogi A, B ali C ne začne 
veljati za pogodbenico, ki je dala izjavo o spremembi k tem 
Prilogam skladno s četrtim odstavkom 25. člena. V takem 
Primeru začne sprememba za tako pogodbenico veljati 
devetdeseti dan po dnevu, ko je ta pogodbenica deponirala 
svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi spremembe ali 
pristopu k njej. 

5- Za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti sprememb 
k Prilogi D, E ali F se uporablja ta postopek: 

(a) spremembe se predlagajo v skladu s postopkom iz 
prvega in drugega odstavka 21. člena; 

(b) pogodbenice sprejmejo odločitev o spremembi k Prilogi 
D, E ali F s soglasjem in 

(c) odločitev o spremembi Priloge D, E ali F depozitar takoj 
sporoči pogodbenicam. Sprememba začne veljati za vse 
pogodbenice na dan, določen v odločitvi. 

Ce je dodatna priloga ali sprememba kake priloge povezana 
s spremembo te konvencije, taka dodatna priloga ali 
sprememba ne začne veljati, dokler ne začne veljati 
sprememba konvencije. 

23. člen 
Pravica do glasovanja 

1- Vsaka pogodbenica konvencije ima en glas, razen kot je 
določeno v drugem odstavku. 

2. Organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje lahko 
o zadevah, ki so v njeni pristojnosti, uresničuje pravico do 
glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njenih držav 
članic, ki so pogodbenice te konvencije. Taka organizacija ne 
sme uveljavljati svoje pravice do glasovanja, če katera koli 
od njenih držav članic sama uresničuje svojo pravico do 
glasovanja, in obratno. 

24. člen 
Podpis 

Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam in organizacijam 
za regionalno gospodarsko povezovanje v Stockholmu 23. maja 
2001 in na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 24. maja 
2001 do 22. maja 2002. 

25. člen 
Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop 

1. To konvencijo morajo države in organizacije za regionalno 
gospodarsko povezovanje ratificirati, sprejeti ali odobriti. Za 
pristop je državam in organizacijam za regionalno 
gospodarsko povezovanje na voljo od dneva, ko je končano 
podpisovanje konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu se hranijo pri depozitarju. 

2. Vsako organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanje, 
ki postane pogodbenica te konvencije, ne da bi bila 
pogodbenica katera koli od njenih držav članic, obvezujejo 
vse obveznosti iz te konvencije. Kadar je pri takih organizacijah 
ena ali več njenih držav članic pogodbenica te konvencije, 
organizacija in njene države članice določijo ustrezno 
razmejitev odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti po tej 
konvenciji. V teh primerih organizacija in države članice niso 
upravičene sočasno uresničevati pravic iz te konvencije. 

3. V svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje izjavi, 
kakšen je obseg njenih pristojnosti glede zadev, ki jih ureja ta 
konvencija. Vsaka taka organizacija tudi obvesti depozitarja 
o vsaki pomembni spremembi svoje pristojnosti, depozitar 
pa o tem obvesti pogodbenice. 

4. V svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko 
vsaka pogodbenica izjavi, da zanjo začne veljati sprememba 
Priloge A, B ali C šele po tem, ko pogodbenica deponira svojo 
listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi spremembe ali pristopu 
k njej. 

26. Člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po dnevu 
deponiranja petdesete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 

2. Za vsako državo ali organizacijo za regionalno gospodarsko 
povezovanje, ki ratificira, sprejme ali potrdi konvencijo ali k 
njej pristopi po deponiranju petdesete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne konvencija veljati 
devetdeseti dan po tem, ko je ta država ali organizacija za 
regionalno gospodarsko povezovanje deponirala svojo listino 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

3. Za namene prvega in drugega odstavka se nobena listina, ki 
jo je deponirala organizacija za regionalno gospodarsko 
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povezovanje, ne šteje kot dodatna listina k tistim, ki so jih 
deponirale države članice take organizacije. 

27. člen 
Pridržki 

K tej konvenciji niso dopustni nobeni pridržki. 

28. člen 
Odpoved 

1. Pogodbenica lahko to konvencijo odpove kadar koli po treh 
letih od dneva, ko je ta konvencija za to pogodbenico začela 
veljati, tako da preda pisno uradno obvestilo depozitarju. 

2. Vsaka taka odpoved začne veljati po izteku enega leta od 
dneva, ko je depozitar prejel uradno obvestilo o odpovedi, ali 
pozneje na dan, ki je lahko določen v uradnem obvestilu o odpovedi. 

29. člen 
Depozitar 

Depozitar te konvencije je generalni sekretar Združenih narodov. 

30- člen 
Verodostojna besedila 

Izvirnik te konvencije, katere besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem besedilu so enako 
verodostojna, je deponiran pri generalnem sekretarju Združenin 
narodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali to konvencijo. 

Sklenjeno v Stockholmu dvaindvajsetega maja dva tisoč ena. 
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Priloga A 

ODPRAVA 

I. del 

KEMIKALIJA DEJAVNOST POSEBNA IZJEMA 
aldrin* 
CAS št.: 309-00-2 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba lokalni ektoparaziticid 
insekticid 

klordan* 
CAS št.: 57-74-9 

i 
1 

1 

proizvodnja kot je dovoljeno za pogodbenice, 
navedene v registru 

uporaba lokalni ektoparaziticid 
insekticid 
termi ticid 
termiticid v zgradbah in jezovih 
termiticid v cestah 
dodatek v lepilih za vezani les 

! dieldrin* 
CAS št.: 60-57-1 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba za kmetijske dejavnosti 
endrin* 
CAS št.: 72-20-8 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba ne obstaja 
heptaklor* 
CAS št.: 76-44-8 

1 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba 
\ 

termiticid 
termiticid v konstrukcijah hiš 
termiticid (podzemni) 
obdelava lesa 
se uporablja v kanalih s kabli pod 
zemljo 

heksaklorobenzen 
CAS št.: 118-74-1 

proizvodnja kot je dovoljeno za pogodbenice, 
navedene v registru 

uporaba vmesni produkt 
topilo v pesticidih 

vmesni produkt v zaprtem sistemu, 
omejen na določeno lokacijo 

mireks* 
CAS št.: 2385-85-5 

proizvodnja kot je dovoljeno za pogodbenice, 
navedene v registru 

uporaba termiticid 
toksafen* 
CAS št.: 8001-35-2 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba ne obstaja 
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KJEMIKALIJA DEJAVNOST POSEBNA IZJEMA 

poliklorirani bifenili 
(PCB)* 

proizvodnja ne obstaja 

uporaba predmeti, ki se uporabljajo v skladu 
z določbami II. dela te priloge 

Opombe: 

(i) Razen če ni v tej konvenciji drugače določeno, se kemikalija, 
ki se nenamerno pojavlja kot onesnaževalo v sledeh v 
proizvodih in predmetih, ne šteje kot kemikalija na seznamu v 
tej prilogi. 

(ii) Ta opomba se ne šteje kot posebna izjema v zvezi s 
proizvodnjo in uporabo za namene drugega odstavka 3. člena. 
Kemikalija, ki se pojavlja kot sestavni del predmetov, ki so bili 
izdelani ali so se uporabljali pred začetkom veljavnosti ustrezne 
obveznosti v zvezi s to kemikalijo, se ne šteje kot kemikalija 
na seznamu v tej prilogi, če je pogodbenica uradno obvestila 
Sekretariat, da se določena vrsta predmeta še naprej 
uporablja v tej pogodbenici. Sekretariat omogoči, da je tako 
obvestilo na voljo javnosti. 

(iii) Ta opomba, ki se ne uporablja za kemikalijo, katere imenu 
sledi zvezdica v stolpcu "kemikalija" v I. delu te priloge, se ne 
šteje kot posebna izjema v zvezi s proizvodnjo in uporabo za 
namene drugega odstavka 3. člena. Glede na to, da ni 
pričakovati, da bi večje količine kemikalije prišle v stik z ljudmi 
in okoljem med nastajanjem in uporabo vmesnega produkta 
v zaprtem sistemu, ki je omejen na lokacijo, sme pogodbenica 
po obvestilu Sekretariata dovoliti proizvodnjo in uporabo količin 
kemikalije na seznamu te priloge kot vmesnega produkta v 
zaprtem sistemu, ki je omejena na lokacijo in ki se kemično 
transtormira pri proizvodnji drugih kemikalij, ki ob upoštevanju 
meril prvega odstavka Priloge D ne kažejo značilnosti 
obstojnih organskih onesnaževal. V uradnem obvestilu je treba 
navesti informacije o skupni proizvodnji in uporabi take 
kemikalije ali razumno oceno obsega skupne proizvodnje in 
uporabe ter informacije o vrsti postopka v zaprtem sistemu, 
ki je omejen na lokacijo, vključno z obsegom onesnaženja 
končnega proizvoda z nespremenjeno vhodno kemikalijo - 
obstojnim organskim onesnaževalom ter z obsegom 
nenamernega onesnaženja v sledeh. Omenjeni postopek se 
uporablja, razen če ni v tej prilogi drugače določeno. Sekretariat 
omogoči, da so taka uradna obvestila na voljo Konferenci 
pogodbenic in javnosti. Taka proizvodnja ali uporaba se ne 
šteje kot posebna izjema v zvezi s proizvodnjo ali uporabo. 
Taka proizvodnja ali uporaba mora prenehati v desetih letih, 
razen če prizadeta pogodbenica Sekretariatu ne pošlje novega 
uradnega obvestila; v tem primeru se desetletno obdobje 
podaljša za dodatnih deset let, razen če Konferenca 
pogodbenic po pregledu proizvodnje in uporabe ne odloči 
drugače. Postopek uradnega obveščanja je mogoče ponoviti. 

(iv) Vse posebne izjeme v tej prilogi lahko uporabljajo pogodbenice, 
ki so zase registrirale izjeme v skladu s 4. členom, razen za 
uporabo polikloriranih bifenilov v predmetih, ki se uporabljajo 
skladno z določbami II. dela te priloge, ki je dovoljena vsem 
pogodbenicam. 

ILdei 
Poliklorirani bifenili 

Vsaka pogodbenica: 

(a) mora v skladu z revizijo Konference pogodbenic do leta 2025 
pri odpravi uporabe polikloriranih bifenilov v opremi (na priffi®r 

v transformatorjih, kondenzatorjih in drugih vsebnikih, 1(1 

vsebujejo zaloge tekočin) ukrepati v skladu z naslednji"11 

prednostnimi nalogami: 

(i) si odločno prizadevati za prepoznavanje, označevanje iJJ 
odstranitev iz uporabe opreme, ki vsebuje več kot 1 
odstotkov polikloriranih bifenilov, s prostornino, večjo o° 
pet litrov; 

(ii) si odločno prizadevati za prepoznavanje, označevanje 
odstranitev iz uporabe opreme, ki vsebuje več kot 0,0 
odstotka polikloriranih bifenilov, s prostornino, večjo o 
pet litrov; 

(iii) si odločno prizadevati za prepoznavanje, označevanje 
odstranitev iz uporabe opreme, ki vsebuje več kot 0,00-> 
odstotka polikloriranih bifenilov, s prostornino, večjo 
0,05 litra; 

(b) mora skladno s prednostnimi nalogami iz pododstavka (®j 
spodbujati naslednje ukrepe za zmanjšanje izpostavljenos1 

in tveganja z nadzorom nad uporabo polikloriranih bifenilov- 

(i) jih uporabljati le v nepoškodovani opremi, ki ne pušča, j" 
le na območjih, na katerih je mogoče tveganja zarad| 
izpusta v okolje čim bolj zmanjšati in stanje hitro popravi"1 

(ii) jih ne uporabljati v opremi na območjih, na katerih s® 
prideluje ali predeluje hrana ali krma; . 

(iii) pri uporabi na naseljenih območjih, vključno s šolami"1 

bolnišnicami, uvesti vse upravičene ukrepe za zašči'0 

pred izpadom električnega toka, ki bi lahko povzročil požar' 
ter redno pregledovati opremo, da ne bi puščala; 

(c) ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena zagotavl)3, 

da se oprema, ki vsebuje poliklorirane bifenile, kot je opisana 

v pododstavku (a), ne izvaža ali uvaža, razen za namen® 
okolju primernega ravnanja z odpadki; 

(d) razen pri vzdrževanju in servisiranju ne dovoli predelav® 
tekočin z večjo vsebnostjo polikloriranih bifenilov kot 0,00 
odstotka za ponovno uporabo v drugi opremi; 

(e) si mora v skladu s prvim odstavkom 6. člena odloč^ 
prizadevati za čimprejšnje, najpozneje pa do 2028 okoli 
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Primerno ravnanje z odpadnimi tekočinami, ki vsebujejo 
Poliklorirane bifenile, in z opremo, ki je onesnažena s 
Polikloriranimi bifenili z vsebnostjo polikloriranih bifenilov, večjo 
°d 0,005 odstotka, kar mora proučiti Konference pogodbenic; 

namesto opombe (ii) v I. delu te priloge si mora prizadevati 
prepoznati druge predmete, ki vsebujejo več kot 0,005 
odstotka polikloriranih bifenilov (na primer zaščitni zasloni, 
vulkanizirana smola in obarvani predmeti), ter ravnati z njimi 
skladno s prvim odstavkom 6. člena; 

(g) vsakih pet let pripravi poročilo o napredku pri odpravi 
polikloriranih bifenilov in ga predloži Konferenci pogodbenic 
skladno s 15. členom; 

(h) poročila, opisana v pododstavku (g), kot je ustrezno, 
obravnava Konferenca pogodbenic pri svojih pregledih v zvezi 
s polikloriranimi bifenili. Konferenca pogodbenic vsakih pet let 
ali v drugem časovnem presledku, kot je ustrezno, ob 
upoštevanju poročil prouči napredek pri odpravi polikloriranih 
bifenilov. 

Priloga B 

OMEJITEV 

Ldei 

KEMIKALIJA DEJAVNOST SPREJEMLJIV NAMEN ALI 
POSEBNA IZJEMA 

DDT 

(1,1,1 -trikloro-2,2- 
bis(4-klorofenil)etan) 

CAS št.: 50-29-3 

proizvodnja 

> 

Sprejemljivi namen: 

nadzor nad prenažalci bolezni v 
skladu z D. delom te priloge 

Posebna izjema: 

vmesni produkt pri proizvodnji 
dikofola 

vmesni produkt 

uporaba Sprejemljiv namen: 

nadzor nad prenašalci bolezni v 
skladu z II. delom te priloge 

Posebna izjema: 

proizvodnja dikofola 

vmesni produkt 

Scambs: 

Razen če ni v tej konvenciji drugače določeno, se kemikalija, 
to se nenamerno pojavlja kot onesnaževalo v sledeh v 
Proizvodih In predmetih, ne šteje kot kemikalija na seznamu v 
,ei prilogi. 

ii) Ta opomba se ne šteje kot sprejemljiv namen v zvezi s 
proizvodnjo in uporabo ali kot posebna izjema za namene 
drugega odstavka 3. člena. Kemikalija, ki se pojavlja kot 
sestavni deli predmetov, ki so bili izdelani ali so se uporabljali 
pred začetkom veljavnosti ustrezne obveznosti v zvezi s to 
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kemikalijo, se ne šteje kot kemikalija na seznamu v tej prilogi, 
če je pogodbenica uradno obvestila Sekretariat, da se določena 
vrsta predmeta še naprej uporablja v tej pogodbenici. 
Sekretariat omogoči, da je tako obvestilo na voljo javnosti. 

iii) Ta opomba se ne šteje kot posebna izjema v zvezi s 
proizvodnjo in uporabo za namene drugega odstavka 3. člena. 
Glede na to, da ni pričakovati, da bi večje količine kemikalije 
prišle v stik z ljudmi in okoljem med proizvodnjo in uporabo 
vmesnega produkta v zaprtem sistemu, ki je omejen na 
lokacijo, sme pogodbenica po obvestilu Sekretariata dovoliti 
proizvodnjo in uporabo količin kemikalije na seznamu te priloge 
kot vmesnega produkta v zaprtem sistemu, ki je omejena na 
lokacijo in se kemično transformira pri proizvodnji drugih 
kemikalij, ki ob upoštevanju meril prvega odstavka Priloge D 
ne kažejo značilnosti obstojnih organskih onesnaževal. V 
uradnem obvestilu je treba navesti informacije o skupni 
proizvodnji in uporabi take kemikalije ali razumno oceno 
obsega skupne proizvodnje in uporabe ter informacije o vrsti 
postopka v zaprtem sistemu, ki je omejen na lokacijo, vključno 
z obsegom onesnaženja končnega proizvoda z 
netransformirano vhodno kemikalijo - obstojnim organskim 
onesnaževalom ter z obsegom nenamernega onesnaženja 
v sledeh. Omenjeni postopek se uporablja, razen če ni v tej 
prilogi drugače določeno. Sekretariat omogoči, da so taka 
uradna obvestila na voljo Konferenci pogodbenic in javnosti. 
Taka proizvodnja ali uporaba se ne šteje kot posebna izjema 
v zvezi s proizvodnjo ali uporabo. Taka proizvodnja in uporaba 
morata prenehati v desetih letih, razen če prizadeta 
pogodbenica Sekretariatu ne pošlje novega uradnega 
obvestila; v tem primeru se desetletno obdobje podaljša za 
dodatnih deset let, razen če Konferenca pogodbenic po 
pregledu proizvodnje in uporabe ne odloči drugače. Postopek 
uradnega obveščanja je mogoče ponoviti. 

iv) Vse posebne izjeme v tej prilogi lahko uporabljajo pogodbenice, 
ki so zase registrirale izjeme v skladu s 4. členom. 

II. del; DDT (1.1.1-trlkloro-2.2-bis(4-klorofenin etan) 

1. Odpravita se proizvodnja in uporaba DDT-ja, razen za 
pogodbenice, ki so uradno obvestile Sekretariat o svoji nameri, 
da bodo proizvajale in/ali uporabljale DDT. S tem se uvede 
register za DDT, ki je na voljo javnosti. Sekretariat vodi regis- 
ter za DDT. 

2. Vsaka pogodbenica, ki proizvaja in/ali uporablja DDT, mora 
omejiti tako proizvodnjo in/ali uporabo zaradi nadzora nad 
prenašalci bolezni v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene 
organizacije in smernicami za uporabo DDT-ja ter kadar 
pogodbenici niso na voljo varna, učinkovita in cenovno 
dostopna druga sredstva. 

3. Če pogodbenica, ki ni vpisana v register za DDT, ugotovi, da 
potrebuje DDT za nadzor nad prenašalci bolezni, o tem čim 
prej obvesti Sekretariat, da bi se njeno ime dodalo v register 
za DDT. Obenem obvesti Svetovno zdravstveno organizacijo. 

4. Pogodbenica, ki uporablja DDT, vsaka tri leta pošlje 
Sekretariatu in Svetovni zdravstveni organizaciji informacije 

o uporabljeni količini, pogojih uporabe in o pomenu snovi za 
pogodbeničino strategijo obvladovanja bolezni v obliki, ki jo 
predpiše Konferenca pogodbenic po posvetu s Svetovno 
zdravstveno organizacijo. 

5. Zaradi zmanjšanja in končne odprave uporabe DDT-ja 
Konferenca pogodbenic spodbuja: 

(a) vsako pogodbenico, ki uporablja DDT, naj oblikuje in izvaja 
akcijski načrt kot del izvedbenega načrta, opisanega v 7. 
členu. Akcijski načrt vsebuje: 

(i) oblikovanje ureditvenih in drugih mehanizmov, s 
katerimi se zagotovi, da je uporaba DDT-ja omejena 
na nadzor nad prenašalci bolezni; 

(ii) uporabo ustreznih alternativnih proizvodov, metod in 
strategij, vključno s strategijami za obvladovanje 
odpornosti, s katerimi se zagotovi nadaljnja 
učinkovitost teh alternativ; 

(iii) ukrepe za krepitev zdravstvenega varstva in 

zmanjšanje pojavljanja bolezni. 

(b) pogodbenice, da v okviru svojih zmožnosti spodbujal0 

raziskave in razvoj varnih alternativnih kemičnih m 
nekemičnih proizvodov, metod in strategij za pogodbenice^ 
ki uporabljajo DDT, kar mora ustrezati razmeram v ten 
državah in pri čemer se mora upoštevati cilj zmanjšani8 

zdravstvene in finančne obremenitve, ki jo povzroia 

bolezen. Pri izbiri alternativ ali kombinacij alternativ je treba 
predvsem upoštevati te dejavnike: tveganje za zdrav)0 

ljudi in učinke na okolje, ki jih povzročajo take alternative 
Alternative, dejansko primerne za uporabo namesto DD1' 
ja, morajo pomeniti manjše tveganje za zdravje ljudi inza 

okolje, biti primerne za nadzor nad boleznijo v razmerah 
ki so v prizadetih državah, ter morajo biti podprte s podati' 
pridobljenimi z monitoringom. 

6. Na svojem prvem zasedanju in vsaj vsaka tri leta mora 
Konferenca pogodbenic v posvetovanju s Svetovno 
zdravstveno organizacijo oceniti nadaljnjo potrebo po DDT-F 
kot sredstvu za nadzor nad prenašalci bolezni na podlafl 
razpoložljivih znanstvenih, strokovnih, okoljskih 1,1 

gospodarskih informacij, vključno z informacijami o: 

(a) proizvodnji in uporabi DDT-ja ter na podlagi pogoje* 
navedenih v drugem odstavku; 

(b) razpoložljivosti, primernosti in načinu izvajanja oziroma 
uporabe alternativ za DDT ter 

(c) napredku pri povečevanju zmožnosti držav, da varn° 
preidejo na široko uporabo takih alternativ. 

7. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli umakne svoje ime |Z 

registra za DDT s pisnim obvestilom Sekretariatu. Umik začn« 
veljati na datum, določen v obvestilu. 
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Priloga C 

NENAMERNO NASTAJANJE 

Ldel: Obstojna organska onesnaževala, za katera 
veljajo zahteve 5. člena 

Določbe te priloge se uporabljajo za naslednja obstojna organska 

II. del: Vrste virov 

^''klorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani, heksaklorobenzen 
Poliklorirani bifenili nenamerno nastajajo in se sproščajo zaradi 

®Popolnega zgorevanja ali zaradi kemičnih reakcij pri termičnih 
Pr°cesih, v katere so vključeni organske snovi in klor. Navedene 
r®te industrijskih virov lahko tvorijo sorazmerno velike količine 
" kemikalij in jih sproščajo v okolje: 

sežigalnice odpadkov, vključno s sočasnim sežigom 
komunalnih, nevarnih ali medicinskih odpadkov ali usedlin 
komunalnih odplak; 

) peči v cementarnah, v katerih se sežigajo nevarni odpadki; 

'c) Proizvodnja papirne kaše ob uporabi elementarnega klora ali 
kemikalij, iz katerih se sprošča elementarni klor za beljenje; 

' naslednji termični procesi v metalurgiji: 

(I) sekundarna proizvodnja bakra; 

(II) peči za sintranje v železarstvu in jeklarstvu; 

(Hi) sekundarna proizvodnja aluminija; 

(iv) sekundarna proizvodnja cinka. 

III. del; Vrste virov 

poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani, heksaklorobenzen 
Poliklorirani bifenili lahko nenamerno nastajajo in se sproščajo 

1 naslednjih vrstah virov, med katere spadajo tudi: 

'a) sežiganje odpadkov na prostem, vključno s sežiganjem na 
odlagališčih; 

termični procesi v metalurgiji, ki niso omenjeni v II. delu; 

'c) drobna kurišča; 

9felne naprave v gospodinjstvih in industriji, v katerih zgoreva 
'osilno gorivo; 

onesnaževala, ki nastajajo in se sproščajo nenamerno iz 
antropogenih virov: 

(e) peči, v katerih se kuri z lesom in drugimi gorivi iz biomase; 

(f) posebni kemični procesi, pri katerih nenamerno nastajajo 
obstojna organska onesnaževala, zlasti proizvodnja 
klorofenolov in kloranila; 

(g) krematoriji; 

(h) motorna vozila, zlasti tista, pri katerih se za pogon uporablja 
osvinčeni bencin; 

(i) uničevanje živalskih trupel; 

(j) barvanje tekstila in usnja (s kloranilom) ter finiširanje (bazna 
ekstrakcija); 

(k) obrati z drobilniki za izrabljena vozila; 

(I) vulkaniziranje bakrenih kablov; 

(m) rafinerije odpadnega olja. 

IV, del: Opredelitev pojmov 

1. V tej prilogi: 

(a) "poliklorirani bifenili" pomenijo aromatske spojine, ki 
nastanejo tako, da vodikove atome v molekuli bifenila 
(dva benzenova obroča, ki ju veže enojna vez ogljik- 
ogljik) nadomesti do deset atomov klora, ter 

(b) "poliklorirani dibenzo-p-dioksini" pomenijo triciklične 
aromatske spojine, sestavljene iz dveh obročev benzena, 
ki ju povezujeta dva atoma kisika, in iz vodikovih atomov, 
ki jih lahko nadomesti do osem atomov klora. "Poliklorirani 
dibenzofurani" pomenijo triciklične aromatske spojine, 
sestavljene iz dveh obročev benzena, ki ju povezujeta 
en atom kisika in ena vez ogljik-ogljik, ter iz vodikovih 
atomov, ki jih lahko nadomesti do osem atomov klora. 

2. V tej prilogi je strupenost polikloriranih dibenzo-p-dioksinov in 
dibenzofuranov izražena s pojmom toksične ekvivalentnosti, 
ki je mera za relativno toksično aktivnost raznih sorodnih 

Kemikalija 
i i .  
poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) 

heksaklorobenzen (HCB) (CAS št.: 118-74-1) 

poliklorirani bifenili (PCB) 
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snovi iz skupine polikloriranih dibenzo-p-dioksinov in 
dibenzofuranov ter koplanarnih polikloriranih bifenilov v 
primerjavi s toksično aktivnostjo 2,3,7,8-tetraklorodibenzo- 
p-dioksina. Vrednosti faktorjev toksične ekvivalentnosti, ki se 
uporabljajo za namene te konvencije, so skladne s sprejetimi 
mednarodnimi standardi, vključno z vrednostmi faktorjev 
toksične ekvivalentnosti za sesalce Svetovne zdravstvene 
organizacije iz leta 1998 za poliklorirane dibenzo-p-dioksine 
in dibenzofurane ter koplanarne poliklorirane bifenile. 
Koncentracije so izražene v toksičnih ekvivalentih. 

IV. del: Splošna navodila o najboljših razpoložljivih 
tehnikah in najboljših okoliških praksah 

V tem delu so splošna navodila pogodbenicam za preprečevanje 
ali zmanjšanje izpustov kemikalij, uvrščenih na seznam v I. delu. 

A. Splošni ukrepi za preprečevanje, ki se nanašajo na 
naiboliše razpoložljive tehnike in najboljše okoljske 

prgkse 

Prednostno se obravnavajo pristopi za preprečevanje nastajanja 
in sproščanja kemikalij, uvrščenih na seznam v I. delu. Koristni 
ukrepi lahko vključujejo: 

(a) uporabo tehnologije, pri kateri nastaja malo odpadkov; 

(b) uporabo manj nevarnih snovi; 

(c) spodbujanje predelave in recikliranja odpadkov in snovi, ki 
nastajajo in se uporabljajo v procesu; 

(d) nadomeščanje vhodnih snovi, ki so obstojna organska 
onesnaževala, ali vhodnih snovi, pri katerih obstaja 
neposredna povezava med snovmi in izpustom obstojnih 
organskih onesnaževal iz vira; 

(e) dobro gospodarjenje in programe preventivnega vzdrževanja; 

(f) izboljšave pri ravnanju z odpadki, katerih namen je prenehanje 
sežiganja odpadkov na prostem in drugih nenadzorovanih 
načinov sežiganja, vključno s sežiganjem na odlagališčih. Pri 
obravnavi predlogov za gradnjo novih objektov za 
odstranjevanje odpadkov je treba pretehtati alternative, kot 
so dejavnosti za zmanjšanje nastajanja komunalnih in 
medicinskih odpadkov, vključno s predelavo virov, ponovno 
uporabo, recikliranjem, ločevanjem odpadkov in z 
zavzemanjem za proizvode, ki ustvarjajo manj odpadkov. Pri 
tem pristopu je treba skrbno proučiti vprašanje javnega 
zdravja; 

(g) zmanjšanje teh kemikalij kot onesnaževal v proizvodih na 
najmanjšo možno mero; 

(h) izogibanje elementarnemu kloru ali kemikalijam, pri katerih se 
sprošča elementarni klor za beljenje. 

B. Najboljše razpoložljive tehnike 

Koncept najboljših razpoložljivih tehnik ni namenjen predpisovanju 
kake posebne tehnike ali tehnologije, temveč upoštevanju tehničnih 
značilnosti objekta oziroma naprave, njene geografske lokacije 
in razmer v lokalnem okolju. Ustrezne tehnike nadzora aa 

zmanjšanje izpustov kemikalij, uvrščenih na seznam v I. delu, so 
v glavnem enake. Pri določanju najboljših razpoložljivih tehnik je 
treba na splošno in v posamičnih primerih posebej pretehtati 
naslednje dejavnike ter pri tem upoštevati verjetne stroške in 
koristi ukrepa ter načelo previdnosti in preprečevanja: 

(a) Splošni dejavniki: 

(i) vrsta, učinki in količina izpustov: tehnike se lahko 
razlikujejo glede na velikost vira; 

(ii) datum začetka obratovanja bodočih ali obstoječi objektov, 

(iii) čas, potreben za uvedbo najboljše razpoložljive tehnike, 

(iv) poraba in vrsta surovin, ki se uporabijo v procesu, ,er 

energetska učinkovitost procesa; 

(v) potreba po preprečevanju ali zmanjšanju celotnega vpljva 

izpustov na okolje in nevarnosti za okolje najmanj^0 

možno mero; 

(vi) potreba po preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih 
posledic za okolje; 

(vii) potreba po zagotavljanju zdravja in varstva pri delu; 

(viii) primerljivi postopki, objekti ali metode obratovanja, ki s° 
bili uspešno preizkušeni v industrijskem obsegu; 

(ix) tehnološki napredek in spremembe v znanstvenih 
dognanjih. 

(b) Splošni ukrepi za zmanjšanje izpustov: pri obravnavi predlog0^ 
za gradnjo novih objektov ali za večje spremembe obstoječi'1 

objektov, v katerih se uporabljajo postopki, pri katerih s® 
sproščajo kemikalije, uvrščene na seznama v tej prilogi, I® 
treba predvsem pretehtati alternativne procese, tehnike a" 
prakse, ki so podobno koristne, vendar pri njih ne nastajajo m 
se ne sproščajo take kemikalije. Ob graditvi ali večji spreme'111'' 
takih objektov bi se lahko pri ugotavljanju najboljS'^ 
razpoložljivih tehnik poleg preventivnih ukrepov iz oddelka * 
V. dela upoštevali še ti ukrepi za zmanjšanje izpustov: 

(i) uporaba izboljšanih metod za čiščenje dimnih plinov, na priff>0' 
termična ali katalitska oksidacija, odpraševanje ali adsorpci|a- 

(ii) obdelava preostankov, odpadne vode, odpadkov 'n 

odpadnega blata s postopki, kot je na primer termin3 

obdelava, ali postopki, pri katerih ti postanejo inertni, ali5 

kemičnimi procesi, ki jih razstrupljajo; 

(iii) sprememba procesov, s katerimi se doseže zmanjšanje a" 
odprava izpustov, na primer prenos v zaprte sisteme; 

(iv) sprememba zasnove procesov, s čimer se z nadzorom nad 
parametri, kot je temperatura sežiganja ali rezidenčni ča®> 
izboljša zgorevanje in prepreči nastajanje kemikalij, uvrščeni 
na seznam v tej prilogi. 

C. Naiboliše okoljske prakse 

Konferenca pogodbenic lahko oblikuje navodila v zvezi z 
najboljšimi okoljskimi praksami. 
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, Priloga D 

ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ IN MERILA ZA PREGLED 

• Pogodbenica, ki predlaga uvrstitev kemikalije na seznam 
Priloge A, B in/ali C, identificira kemikalijo, tako kot je opisano 
v pododstavku (a), ter kadar je to ustrezno, navede podatke 
0 kemikaliji in produktih transformacije te kemikalije po merilih 
za pregled iz pododstavkov (b) do (e): 

karnijska identiteta: 

(0 imena, vključno s trgovskim imenom ali imeni, tržnim 
imenom ali imeni in sinonimi, registrska številka po 
mednarodnem seznamu odkritih kemičnih snovi (CAS), 
ime po seznamu Medparodne zveze za čisto in uporabno 
kemijo (IUPAC) ter 

(") struktura, vključno z navedbo izomer, kadar je to 
ustrezno, ter struktura kemijskega razreda; 

Obstojnost: 

(i) dokazi, da je razpolovna doba kemikalije v vodi daljša od 
dveh mesecev ali da je razpolovna doba v prsti daljša od 
šestih mesecev ali da je razpolovna doba v usedlini daljša 
od šestih mesecev, ali 

('i) dokazi, da je kemikalija drugače dovolj obstojna, kar 
upravičuje njeno obravnavo po tej konvenciji; 

biaakumulaciia: 

(0 dokazi, da je faktor biokoncentracije ali faktor 
bioakumulacije kemikalije v vodnih vrstah večji od 5.000, 
ali če ti podatki niso na voljo, da je log Kow večji od 5; 

(ii) dokazi, da kemikalija vzbuja skrb zaradi drugih razlogov, 
na primer zaradi visoke biokumulacije v drugih vrstah, 
zaradi velike strupenosti ali ekotoksičnosti, ali 

(Hi) podatki monitoringa iz živalstva in rastlinstva, ki kažejo, 
da je bioakumulacijski potencial kemikalije dovolj velik, da 
je obravnava take kemikalije po tej konvenciji upravičena; 

(d) zmožnost za prenos v okoliu na velike razdalje: 

(i) skrb vzbujajoče visoke izmerjene vrednosti kemikalije 
na lokacijah daleč stran od vira izpusta kemikalije; 

(ii) podatki monitoringa, ki kažejo, da se je lahko zgodil prenos 
kemikalije v okolju na velike razdalje po zraku, vodi ali s 
selitveno živalsko vrsto, z možnostjo za prehod v 
sprejemno okolje ali 

(iii) lastnosti, ki vplivajo na usodo kemikalije v okolju, in/ali 
rezultati modela, ki kažejo, da ima kemikalija zmožnost 
za prenos v okolju na velike razdalje po zraku, vodi ali s 
selitveno živalsko vrsto, z možnostjo za prehod v 
sprejemno okolje daleč stran od virov izpusta kemikalije. 
Razpolovna življenjska doba kemikalije v zraku, ki močno 
migrira po zraku, mora biti večja kot dva dni in 

(e) škodljivi učinki: 

(i) dokazi o škodljivih učinkih na zdravje ljudi ali na okolje, ki 
upravičujejo obravnavo kemikalije po tej konvenciji, ali 

(ii) podatki o strupenosti ali ekotoksičnosti, ki nakazujejo 
zmožnost škodovanja zdravju ljudi ali okolju. 

2. Pogodbenica predlagateljica, ki predlaga uvrstitev kemikalije 
na seznam, predloži izjavo z razlogi za zaskrbljenost glede 
kemikalije, v katero vključi, če je to mogoče, primerjavo 
podatkov o strupenosti ali ekotoksičnosti z izmerjenimi ali 
predvidenimi vrednostmi kemikalije, ki se pojavijo ali se 
predvidevajo zaradi prenosa v okolju na velike razdalje, ter 
predloži kratko izjavo o potrebi po globalnem nadzoru. 

3. Pogodbenica predlagateljica glede na možnosti in svoje 
sposobnosti predloži dodatne informacije, ki podpirajo 
proučitev predloga iz šestega odstavka 8. člena. Pri 
oblikovanju predloga sme pogodbenica črpati strokovne 
podatke iz katerega koli vira. 
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Priloga E 

ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ ZA OPIS TVEGANJA 

Namen pregleda je oceniti, ali je verjetno, da bo kemikalija zaradi 
prenosa v okolju na velike razdalje povzročila pomembnejše 
škodljive učinke na zdravje ljudi in/ali okolje, tako da bi bilo 
upravičeno globalno delovanje. V ta namen je treba pripraviti opis 
tveganja, ki mora zajemati natančnejše informacije iz Priloge D in 
oceno le-teh ter mora, če je mogoče, vsebovati naslednje vrste 
informacij: 

(a) vire, vključujoč, kot je to ustrezno: 

(i) podatke o proizvodnji, vključno s količino in lokacijo; 

(ii) načine uporabe in 

(iii) sproščanje, na primer izpusti, izgube in emisije; 

(b) oceno nevarnih lastnosti za ciljni učinek ali ciljne učinke, ki 
vzbujajo skrb, vključno z upoštevanjem toksikoloških 
interakcij, pri katerih nastopa več kemikalij; 

(c) usodo v okolju, vključno s podatki in informacijami o kemični 
in fizikalnih lastnostih kemikalije, njeni obstojnosti ter o tem, 
kako so lastnosti kemikalije povezane z njenim prenosom 
znotraj segmentov okolja in med njimi, z degradacijo in s 

transformacijo v druge kemikalije. Navesti je treba ugotovljen0 

vrednost faktorja biokoncentracije ali faktorja bioakumulacije> 
razen če se oceni, da za to zadoščajo podatki monitoring3' 

(d) podatke monitoringa; 

(e) izpostavljenost na lokalnih območjih in še zlasti izpostavljenost 
zaradi prenosa v okolju na velike razdalje, vključno z 
informacijami o biološki raznovrstnosti; 

(f) vrednotenje tveganja, ocene tveganja ali opise tveganja na 
državni in mednarodni ravni ter informacije o označevanju i 
razvrstitvi nevarnosti, ki so na voljo, ter 

(g) status kemikalije po mednarodnih konvencijah. 

Priloga F 

INFORMACIJE O SOCIALNO-EKONOMSKIH VIDIKIH 

Pripraviti je treba oceno v zvezi z možnimi ukrepi za nadzor nad 
kemikalijami, obravnavanimi zaradi možne vključitve v to 
konvencijo, ki mora zajemati najrazličnejše možnosti, tudi 
upravljanje in odpravo. V ta namen je treba priskrbeti ustrezne 
informacije v zvezi s socialno-ekonomskimi vidiki, ki so povezani 
z možnimi ukrepi za nadzor, kar Konferenci pogodbenic omogoča 
sprejemanje odločitev. V teh informacijah morajo biti upoštevani 
različne zmožnosti pogodbenic in njihove razmere ter naslednji 
okvirni seznam točk: 

(a) zmogljivost in učinkovitost možnih ukrepov za nadzor pri 
doseganju ciljev zmanjšanja tveganja: 

(i) tehnična izvedljivost ter 

(ii) stroški, vključno z okoljskimi in zdravstvenimi stroški; 

(b) alternative (proizvodi in procesi): 

(i) tehnična izvedljivost; 

(ii) stroški, vključno z okoljskimi in zdravstvenimi stroški; 

(iii) zmogljivost in učinkovitost; 

(iv) tveganje; 

(v) razpoložljivost in 

(vi) dostopnost; 

(c) pozitivni in/ali negativni vplivi izvajanja možnih nadzorni'1 

ukrepov na družbo: 

(i) zdravje, vključno z javnim zdravjem, zdravstven0 

ekologijo in zdravjem pri delu; 

(ii) kmetijstvo, vključno z akvakulturo in gozdarstvom; 

(iii) rastlinstvo in živalstvo (biotska raznovrstnost); 

(iv) gospodarski vidiki; 

(v) gibanje v smeri trajnostnega razvoja in 

(vi) socialni stroški; 

(d) posledice nastajanja in odstranjevanja odpadkov (zlasti starih 
zalog pesticidov in čiščenja onesnaženih lokacij): 

(i) tehnična izvedljivost in 

(ii) stroški; 

(e) dostop do informacij in izobraževanje javnosti; 

(f) status zmogljivosti za nadzor in monitoring ter 

(g) katere koli druge dejavnosti nadzora na državni ali regionaj"! 
ravni, vključno z informacijami o alternativah in drugim 
pomembnimi informacijami o obvladovanju tveganja. 
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3. člen 4. člen 

^ skladu s četrtim odstavkom 25. člena konvencije Republika 
•ovenija v svoji listini o ratifikaciji izjavlja: 

Sprememba Priloge A, B ali C začne za Republiko Slovenijo v®ljati šele po tem, ko deponira svojo listino o ratifikaciji spremembe 
ah Pristopu k njej." 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za zdravje, Urad 
Republike Slovenije za kemikalije. 

5. člen 

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

Obrazložitev potrebe ratifikacije Stockholmske konvencije o obstojnih organskih 

onesnaževalih (POPs) 

^ Uvod 

^stojna organska onesnaževala (POPs) so kemične snovi, ki 
l°bstojne v okolju, se bioakumulirajo skozi prehranjevalno verigo 
n škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, saj potujejo daleč stran od 
*r°v nastanka. 

^aradi potrebe po globalnem delovanju je UNEP na svoji 19. seji 
'a 1997 zaključil, da je nujno potrebno na mednarodni ravni 

PnPraviti in sprejeti mednarodno obvezujoč akt, ki bo zagotovil 
Zmanjševanje tveganja za človekovo zdravje in okolje v prihodnosti 

®radi izpostavljenosti POPs. Izvršni svet UNEP-a je potrdil te 
z
ak|iučke, priporočila IFCS in delovne skupine za POPs ter začel 
Mednarodnim delovanjem. 

leta 1998 do 2000 se je zvrstilo 5 zasedanj mednarodne 
r°9ajalske skupine. Na njih so predstavniki preko 120-tih držav 
sWajevali besedilo konvencije. Zadnja verzija besedila je bila 

državami dokončno usklajena na seji 9. decembra 2000 v 
ol1annesburgu, UNEP pa je pripravil z marcem 2001 končno 
®sedilo konvencije, ki je bilo maja sprejeto ob podpisu konvencije 
s,ockholmu. 

°nvencija o obstojnih organskih onesnaževalih določa ukrepe 
a zmanjšanje ali odpravo izpustov, ki nastajajo pri namerni 
r°izvodnji in uporabi, to je prepoved proizvodnje, uvoza in izvoza, 

porabe in omejitve 12 POPs kemikalij, uvrščenih v tri skupine: 
' Pesticidi: aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, 

j mireks, toksafen, 
Industrijske kemikalije: heksaklorobenzen, (HCB) in 

2 Poliklorirani bifenili (PCB-ji), 
. nenamerni proizvedeni soprodukti: dioksinl In furani 

r ukrepe za zmanjšanje ali odpravo izpustov iz nenamerne 
'Podnje ter Iz zalog in odpadkov. 

j 
Razlogi za ratifikacijo 

?!avni cilj konvencije in najvažnejši razlog za ratifikacijo je zaščita 
ravja ljudi in okolja pred POPs, saj vsebuje previdnostni princip, 

*aterim je dana možnost dodajanja novih kemikalij h konvenciji. 

j^°ckholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih 
^ đ° julija 2003 podpisalo 150 držav in Evropska skupnost. 

ePublika Slovenija je podpisala konvencijo 23. maja 2001 v 
,0ckhoimu. 

Konvencija bo začela veljati devetdeseti dan po petdeseti 
ratifikaciji. Do sedaj je konvencijo ratificiralo 38 držav, od teh 7 
držav članic EU (Avstrija, Finska, Nemčija, Luksemburg, 
Nizozemska, Norveška, Švedska) in dve pridruženi članici 
Češka in Slovaška. 

Predvideva se, da bo konvencija stopila v veljavo pomladi leta 
2004. Vse EU države, ki še niso ratificirale te konvencije 
pospešeno delajo na postopku ratifikacije. Evropska skupnost 
in države članice EU močno vzpodbujajo njeno hitro ratifikacijo 
in učinkovito implementacijo. 

3. Bistveni elementi konvencije 

Konvencija je predmet prepovedi, proizvodnje in uporabe 
devetih kemikalij, ki se namerno proizvajajo, razen specifičnih 
izjem (uporaba za kontrolo malarije, laboratorijske raziskave, 
uporaba kot standard,..). Uvoz in izvoz desetih POPs kemikalij 
je strogo prepovedan razen za namene okolju primernega 
odstranjevanja pod omejenimi pogoji. Konvencija prepoveduje 
razvoj, proizvodnjo in dajanje kemikalij v promet s podobnimi 
lastnostmi. Izpusti nenameno proizvedenih soproduktov so 
predmet kontinuirnega zmanjševanja. Glavno orodje 
konvencije so nacionalni implementacijski načrti, ki bodo pokrili 
tako inventuro, izpuste kot tudi načrte za njihovo zmanjševanje. 
Predlaga se uporaba najboljših tehnik in najboljših okoljskih 
praks, ki so na voljo. Konvencija predvideva tudi identifikacijo 
in varno upravljanje s POPs zalogami. Odpadki s POPs morajo 
biti uničeni na okolju primeren način v skladu z Baselsko 
konvencijo. Konvencija vključuje tudi več dolžnosti, h katerim 
so zavezane članice. Vsaka članica je dolžna pripraviti in 
implementirani nacionalni implementacijski načrt v roku dveh 
let od uveljavitve konvencije, vzpodbujati izmenjavo informacij 
in omogočiti javnosti dostop do teh informacij. Članice morajo 
vzpodbujati razvoj, monitoring, sodelovanje in redno poročanje 
COP - Konferenci članic. 

Naloge, ki izhaiaio iz ratifikacije Stockholmske koknvenciie o 
obstojnih organskih onesnaževalih se; 

prepoved proizvodnje, uporabe, uvoza in izvoza POPs 
(možne izjeme, ki morajo biti prijavljene in odobrene), 

- oblikovanje zakonodajne in ocenjevalne sheme za nove 
kemikalije, s katero lahko regulirajo proizvodnjo, uvoz, izvoz 
in uporabo kemikalij, ki ustrezajo lastnostim POPs, 
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zmanjšanje izpusta POPs soproduktov, preprečevanje 
njihovega nastajanja in razvijanje uporabe novih nadomestnih 
kemikalij z novimi tehnikami, 
priprava nacionalnega implementacijskega načrta v roku dveh 
let od uveljavitve konvencije, 
pospešeno delo na izobraževanju, treniranju in povečanju 
zavesti ljudi glede pripravljenih strategij POPs, 
razvitje primernih strategij za identifikacijo produktov glede 
rokovanja z zalogami, shranjevanjem in ravnanjem z odpadki, 
ravnanje s POPs-i na okolju sprejemljiv način, 
razvijanje in vzdrževanje nacionalnih (podregijskih, regijskih) 
načrtov za implementacijo te konvencije, 
predlaganje vključitve novih POPs kemikalij, 
pospeševanje razvoja informiranja na različnih ravneh) o 
POPs, 
v skladu z zmožnostmi vzpostavljanje razvoja, monitoringa 
okolja in ljudi, sodelovanje pri različnih okoljskih nalogah, 

- v skladu z zmožnostmi pomoč pri podpiranju mednarodnih 
programov, mrež, organizacij, 
redno poročanje COP - Konferenci članic o dosežkih pri 
izvajanju konvencije. 

Republika Slovenija je na osnovi pridobljenih finančnih sredstev v 
skupni vrednosti 190.000 USD s strani Okoljskega programa 
združenih narodov (UNEP) in Sklada za svetovno okolje (GEF) 
že začela s pripravo Nacionalnega implementacijskega načrta. 

4. Potreba po izdaji novih ali spremembi veljavnih 
predpisov 

Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih v 
skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Stroški za eno leto 

Plače 

Materialni stroški 

Skupno 

Dodatno je k predvidenim stroškom treba prišteti še stroške 
priprave izvedbene zakonodaje, ki bodo znašali 1.000.000 SIT 
ter stroške sodelovanja na sestankih delovnih teles v EU oziroma 
v drugih mednarodnih obvezah (sodelovanje na vsakoletni 
Konferenci članic konvencije) 800.000.- SIT/leto. 

Stroške izvajanja Stockholmske konvencije bo Ministrstvo za 
zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, zagotavljal v 
okviru svojega proračuna. 

Določena sredstva bodo morala v prihodnosti predvidoma pokriti 
delno tudi druga ministrstva, kot na primer Ministrstvo za okolje, 

Ratifikacija Stockholmske konvencije o obstojnih organskih 
onesnaževalih trenutno ne zahteva izdaje novih ali spremembo 
veljavnih predpisov. Glede na to, da Generalni direktorat za okolje 
s članicami EU že usklajuje predlog direktive, ki naj bi obvezovala 
in vzpodbujala ratifikacijo konvencije ter dva predloga sprememb 
že veljavnih direktiv, kjer bodo vključene omejitve / prepovedi 
POPs kemikalij in upravljanje s POPs odpadki, bo potrebno 
spremembe nastale po sprejetju na EU ravni vključiti v določenem 
obdobju tudi v Slovenki pravni red. 

5. Ocena potrebnih finančnih sredstev za 
ratifikacijo konvencije z načinom njihove 
zagotovitve 

Ocenjena finančna sredstva za ratifikacijo konvencije so majhna> 
saj Republika Slovenija nima starih zalog POPs pesticidov. Izjema 
je odstranjevanje s PCB-ji kontanimiranih električnih aparatur, 
jih Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ureja s sprejeti"1 

Odlokom o operativnem odstranjevanju PCB in PCT za obdobje 
Od leta 2003 do 2006. 

Naloge, povezane z izvajanjem konvencije o POPs-ih, pripravo 
sekundarne zakonodaje in udeleževanja sestankov na ravni Eu 

naj bi opravljal višji upravni delavec, in sicer 1/2 delovnega časa- 

Finančne posledice izvajanja POPs konvencije so v nadaljevanj11 

prikazane v naslednji tabeli: 

prostor in energijo (delno odstranjevanje PCB, sprememb0 

zakonodaje na področju odpadkov ter ostala področja, ki jih pokriva 
to ministrstvo) oziroma Ministrstvo za gospodarstvo (sprememba 
tehnologije podjetij, zaradi manjšega obremenjevanja okolja). 

6. Izjava o primernosti ratifikacije konvencije z 
vidika skladnosti s pravnim redom in 
usmeritvami EU 

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih 
ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 

višji upravni delavec (za 1/2 delovni čas) 

4.083.792 SIT/leto bruto brez dodatka 

150.000 SIT/leto 

4.233.792 SIT 
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l IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

w,vUIIO r 

K PREDLOGU ZAKONA O RATIFIKACIJI 

o SPORAZUMA MED REPURUKO 

SLOVENIJO IN SVETIM SEDEŽEM 

0 PRAVNIH VPRAŠANJIH (RHSPV) 

EPA 437-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 437-111 

Številka: 080-01/02-5/1 
Ljubljana, 14. januar 2004 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim 
sedežem o pravnih vprašanjih (BHSPV) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 75. redni 
seji, ki je bila 14. januarja 2004, obravnaval Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Predsednik Odbora za zunanjo politiko Jelko Kacin je uvodoma dejal, da tudi ta 
ratifikacija nikakor ne sodi v tisti krog ratifikacij, ki jih vsak mesec obravnavajo na sejah 
odbora. Zaradi izjemno občutljivih pravnih, prav tako pa tudi čustvenih, kot hkrati tudi 
ideoloških vprašanj, ki so se zastavljala in odpirala ob nastajanju tega sporazuma, je 
sporazum prehodil več kot le dolgo pot in je bolj delil kot povezoval slovenski politični 
prostor. Ideološka vprašanja so vedno bila in bodo tudi v prihodnje tista točka, ki ločuje 
ne le politike ampak predvsem ljudi, državljane. Naloga politike in politikov pa je, da 
ločitve presegajo in presežejo, da dosežejo kompromise in ljudem dokažejo in 
pokažejo, da država ne temelji na ideoloških razhajanjih temveč na spoštovanju in 
sožitju tistega, kar nas med seboj razlikuje. Sporazum je zahteval razmisleke in 
opredelitve, vzbujal je dvome in dileme ter veliko bolj delil kot povezoval naš politični 
prostor. Zato je relativni politični kompromis, ki je bil dosežen ob tako občutljivem 
vprašanju, kot je odnos med cerkvijo in državo, po njegovem mnenju, dokaz zrelosti in 
preudarnosti. 

Izrazil je obžalovanje, da na predlog Združene liste socialnih demokratov, predlog 
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem ni bil 
obravnavan že decembra 2003. kot je bilo načrtovano, saj po odločitvi Ustavnega 
sodišča ni moglo biti več pomislekov v zvezi z učinkovanjem sporazuma. 

Dejal je, da je odbor obravnaval pobudo že 9. junija leta 1999, temu pa so sledila 
zapletena pogajanja med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, ki so bila zaradi 
občutljivosti problematike in različnih tolmačenj posameznih določil vmes tudi 
prekinjena. Neenotnost v tolmačenjih in možnost različnega razumevanja posameznih 
določil je botrovala odločitvi Vlade RS, da je za presojo zaprosila Ustavno sodišče. 

Odbor se je tudi sam znašel v resnični zadregi konec novembra 1999, ko je »Dnevnik« 
objavil besedilo domnevnega sporazuma, ki pa ga odbor ni imel in ga tudi ni mogel 
poznati. OZP je na 110. seji, 17. novembra 1999 pod točko Razno pozval Vlado RS, naj 
Državnemu zboru takoj dostavi besedilo sporazuma. 

V nadaljevanju je pojasnil, da se je izkazalo, da so bili nekateri pomisleki utemeljeni, saj 
je Ustavno sodišče v svojem mnenju opozorilo, da je sporazum možno tolmačiti tudi na 
način, ki ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Hkrati pa je ugotovilo, da sporazum 
ni v neskladju z Ustavo, v kolikor se razlaga, da bo Katoliška cerkev pri svojem 
delovanju v Republiki Sloveniji spoštovala njen pravni red in bodo morali državni organi 
Republike Slovenije pri izvrševanju sporazuma upoštevati vsebino določb sporazuma, 
kakršno je z razlago določilo Ustavno sodišče. 

Na koncu je dejal, da je odbor pred petimi leti, ob podpori pobudi za sklenitev 
sporazuma sprejeli še dva sklepa , ki ostajata izziv in zaveza ter se glasita: 

- Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da zaradi enakopravnega obravnavanja 
verskih skupnosti čimprej imenuje komisijo in začne postopek za sklenitev 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in evangeličansko cerkvijo v Republiki 
Sloveniji. 
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- Odbor ob tem predlaga tudi vodstvu Državnega zbora, da vloženi Zakon o verskih 
skupnostih čimprej uvrsti na dnevni red. 

Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je v uvodni predstavitvi sporazuma 
poudaril, da le-ta ureja razmerje med Slovenijo in Svetim sedežem kot subjektom 
mednarodnega prava in razčlenjuje vprašanja v razmerju med državo in 
Rimskokatoliško cerkvijo v Sloveniji. Predstavil je zgodovino nastanka sporazuma, ki je 
bil po uspešno zaključenem drugem krogu pogajanj podpisan 14. decembra 2001 nato 
pa ga je Vlada Republike Slovenije 14. januarja 2002 poslala v presojo Ustavnemu 
sodišču. Le to je 19. novembra 2003 presodilo, da sporazum ni v neskladju z ustavo, če 
se ga razume tako, da bo katoliška cerkev pri delovanju v Sloveniji upoštevala pravni 
red države. 

V razpravi je večina poslancev podprla sporazum in izrazila zadovoljstvo nad dejstvom, 
da bo končno prišlo do njegove ratifikacije. Ob tem pa so opozorili, da je dolgotrajen 
postopek "nastajanja" sporazuma, ki se je vlekel 12 let tudi škodil ugledu države. 
Spomnili so, da je bil Vatikan med prvimi, ki so priznali samostojno Slovenijo ter izrazili 
prepričanje, da je ureditev odnosov s Svetim sedežem "evropski standard". Menili so. 
da je bila odločitev vlade, da pošlje sporazum v presojo Ustavnemu sodišču RS 
pravilna. 

Podpredsednik odbora Janez Podobnik je opozoril, da je po njegovem vedenju dogovor 
med Vlado Republike Slovenije in evangeličansko cerkvijo v Republiki Sloveniji že 
sklenjen. V zvezi z Mnenjem Ustavnega sodišča pa je menil, da vsebuje nekaj zelo 
pomembnih interpretacij temeljnih načel, ki veljajo v razmerju med cerkvijo in državo. 
Predvsem gre za načelo nevtralnosti države do vseh veroizpovedi, drugih prepričanj, 
vključno z ateističnimi, omejevanje načela ločitve z načelom suverenosti, načelo, da 
država ne more urejati verskega življenja svojih državljanov, temveč mora ne le 
dopustiti, ampak tudi omogočiti individualno in kolektivno versko svobodo svojih 
državljanov ter ugotovitev, da načelo ločitve cerkve in države ne pomeni, da država ne 
bi smela podpirati delovanja verskih skupnosti, seveda pod pogojem zagotovitve 
enakopravnosti vseh verskih skupnosti. Svojo razpravo je zaključil z naslednjimi 
poudarki: katoliška cerkev v Sloveniji je del verske, kulturne in narodne zgodovine, 
način urejanja odnosov med katoliško cerkvijo in državo se je oblikoval v določenem 
zgodovinskem razvoju. Jožef Jerovšek je izrazil upanje, da bo tudi Sveti sedež potrdil in 
ratificiral ta sporazum, "kajti tako bo največ strojeno za normalen razvoj odnosov". Alojz 
Peterle je dejal, da je bila že leta 1993 imenovana mešana komisija za urejanje 
odnosov med cerkvijo in vlado oziroma državo in od takrat naprej je veljalo, da je 
slovenska vlada pripravljena začeti formalen postopek pogovorov oziroma pogajanj. Ob 
tem je dodal, da je bil sporazum z evangeličansko cerkvijo, v praktično identičnem 
besedilu, sprejet zelo hitro in brez težav. Opozoril je da sporazum s Svetim sedežem 
samo formalizira de facto stanje in izrazil upanje, da se z njegovim sprejetjem končuje 
"predolgo potegnjena doba ideološkega koncepta sovražnika". Poslanec Ivan Mamič je 
dejal "da smo doživeli evangelij oziroma veselo sporočilo, ker bo sporazum šel skozi 
proceduro". Dodal je, da bi bil zadovoljen, če bi v Državnem zboru obravnavi vsakega 
predloga zakona posvetili tolikšno pozornost, ker bi to pomenilo, da nobenega zakona 
ne bi bilo potrebno čez eno leto popravljati. 
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Poslanec Samo Bevk je dejal, da je kljub Mnenju Ustavnega sodišča mogoča 
interpretacija, da lahko Vatikan na podlagi svojih interesov in potreb, določbe 
sporazuma razlaga tudi po svoje. Združena lista socialnih demokratov ima še vedno 
pomisleke glede omenjenega sporazuma in menil, da bi si lahko "Sveti sedež sporazum 
razlagal po svoje", še zlasti, ker doslej s strani RKC oz. Svetega sedeža ni bilo nobene 
izjave, s katero bi soglašal z interpretacijo sporazuma, kakršno je določilo Ustavno 
sodišče in napovedal, da se bo glasovanja vzdržal. Aurelio Juri je dodal, da so v 
Združeni listi socialnih demokratov mnenja glede vatikanskega sporazuma deljena. 
Sam mu nasprotuje zaradi sporočila, ki ga daje in sicer, "da je rimskokatoliška cerkev 
vendarle prva in najvplivnejša verska ustanova v Republiki Sloveniji". Meni, da takšno 
sporočilo krši načelo laičnosti države in enakopravnosti vseh verskih skupnosti. Glede 
Mnenja Ustavnega sodišča pa je dejal, da osebno "ne dvomi, da bo nareku Ustavnega 
sodišča država sledila". 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. Zakonodajno-pravna služba pa je opozorila na dejstvo, da je mnenje 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Rm-1/02-21 z dne 19.11.2003 
interpretativne narave ter da je tudi v postopku ratifikacije treba posebej pozorno 
upoštevati I. točko in VII. točko tega mnenja. 

Odbor je po končani razpravi s 13 glasovi za in 1 proti od 15 navzočih poslancev, 
sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben 
amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu zboru, da predlog 
obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor v zakonodajni postopek in ga 
sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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Uročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI POGODBE MED KRALJEVINO 

BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, 

HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO 

REPUBLIKO, irsko, italijansko republiku, velikim 

o vojvodstvom Luksemburg, kraljevinu nizuzemsku, 

Republiko avstriju, portugalsku republiko, republiku 

FINSKU, kraljevinu šveusko, združenim kraljestvum velike 

čitanije in severne irske (državami članicami evropske 

UNIJE) IN ČEŠKO REPUBLIKU, REPUBLIKU ESTONIJU, REPUBLIKU 

CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKU LITVO, REPUBLIKU 

BIAUŽARSKU, REPUBLIKU MALTU, REPUBLIKU POLJSKO, REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKU U PRISTUPU ČEŠKE 

REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTUNIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE 

Latvije, republike litve, republike maužarske, republike 

Malte, republike puljske, republike sluvenije in sluvaške 

^publike k evrupski uniji s sklepno listino (mppeu) 

EPA 1069-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1069-111 

Številka: 007-01/03-12/1 
Ljubljana, 14. januar 2004 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 
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Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino 
Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, 

Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom 
Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, 
Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in 

Severne Irske (državami članicami Evropske unije)) in Češko republiko, Republiko 
Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko 

Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško 
republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, 
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 

Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s 
Sklepno listino (MPPEU) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 75. redni 
seji, ki je bila 14. januarja 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med 
Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, 
Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim 
vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko 
republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije)) in Češko republiko. 
Republiko Estonijo. Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko 
Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško 
republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 
Latvije Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, 
Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino. 

Uvodoma je predsednik Odbora za zunanjo politiko Jelko Kacin predstavil vsebinske 
poudarke, ki so se nanašali na dosedanje delo Odbora za zunanjo politiko, drugih 
delovnih teles državnega zbora, parlamentarnih strank, Državnega zbora, drugih vej 
oblasti, civilne družbe in Slovenije v celoti pri vključevanju Republike Slovenije v 
Evropsko unijo. 

Poudaril je, da je v našem konkretnem primeru brez dvoma šlo za nacionalni projekt in 
vsenacionalni uspeh, ki si zasluži spoštovanje, ponos in tudi kar nekaj samohvale. 
Sicer pa, kdo nas bo pohvalil in kdo bo spoštoval naše delo, če ga ne bomo spoštovali 
in cenili najprej mi sami. Današnja obravnava je predzadnji dogodek na dolgi poti 
osamosvajanja in evropske umestitve naše države. Konec poti bo hkrati začetek naše 
evropske prakse. Z našim sklepom, poročilom in priporočilom, bo DZ lahko dokončal to 
fazo tega projekta začetega v prejšnjem stoletju. 
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Komaj 14 let bo minilo ob vstopu Slovenije v EU od prvih demokratičnih volitev pa do 
našega polnopravnega članstva in v vmesnem času ni bilo prav nobene širitve EU na 
nove demokracije v srednji in vzhodni Evropi. Izkoristili smo prvo priložnost in izkoristili 
smo jo v popolnosti in z odliko. V tem času se otrok rodi in dokonča že osnovno šolo. 
Mi smo to šolo končali z odliko. Resnično se smemo tega dejstva veseliti in velja ga 
tudi poudariti in s ponosom in zanosom razširjati med ljudmi doma in na tujem. 
Primerjava z našo osamosvojitvijo je na mestu, saj je tako ob osamosvojitvi kot tudi ob 
integraciji sam projekt koordinacije na vladni ravni zastavil in usklajeval en in isti 
človek, minister Igor Bavčar. Obakrat sta naši takratni vladi spoznali pomembnost, 
globino, širino in vseobsežnost procesov in izzivov na poti do končnega cilja in temu 
primerno sta se tudi organizirali in odzvali. Predsednik je odločno poudaril, da nobfcn 
parlament med drugimi devetimi kandidatkami ni tako neposredno, tako natančno in 
tako celovito spremljal, odobraval, dopolnjeval, koordiniral in sousmerjal delo 
pogajalcev, kot smo to počeli mi, vedno in ne le kadar je bilo to potrebno za uspeh 
pogajalskega procesa. Noben parlament ni toliko in tako pogosto razpravljal kot naš 
odbor, ki je tako ves čas omogočal oz. soustvarjal predpogoje za pravočasno in 
uspešno delo glavnega pogajalca in ožje pogajalske skupine. Z našo pomočjo so se 
pogajalci lažje izvijali in »težje« sprejemali zahteve in pogoje evropske komisije. 

Menil je, da proces približevanja in vključevanja Slovenije v Evropsko unijo označujejo 
štiri besede: kompromis, zaupanje, sodelovanje in preglednost oz. transparentnost. Ne 
gre le za španski kompromis, temveč je bil kompromis vgrajen tudi v sporazum o 
sodelovanju pri vstopanju Republike Slovenije v Evropsko unijo, ki so ga podpisali 
predsedniki parlamentarnih strank in poslanca narodnih skupnosti. Enotnost ob 
spoznanju, da se s projektom vključevanja v Evropsko unijo „nobena stranka ne more 
poigravati", je bila ključ do uspeha in je zagotovila potrebno zaupanje. Sodelovanje 
označuje sodelovanje med vlado in parlamentom ter sodelovanje obeh s civilno družbo. 
Preglednost oz. transparentnost dela je omogočila oblikovanje širokega zaupanja 
domače javnosti v proces vključevanja in v Evropsko unijo, kar je formalno potrdil 
rezultat referenduma 23. marca 2003. 

Pri tem pa je posebej izpostavil primerjavo z drugimi državami kandidatkami, kjer ta 
proces vedno ni in še danes ne teče tako produktivno, predvsem pa še ne tako gladko. 
Poljske zadrege in prevelike obljube dane njihovi javnosti so pripeljale tudi do nerealnih 
pričakovanj, velikih zahtev in hkrati do nerazumevanja, predvsem pa neodobravanja 
takih stališč in take prakse v mnogih državah članicah EU. 

Predsednik odbora je izpostavil pomembno vlogo slovenskega gospodarstva, ki je 
imelo svojega predstavnika, podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije tudi v 
sestavi ožje pogajalske skupine in visoko podporo vključevanju v Evropsko unijo v 
celotni managerski strukturi. 
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Predsednik Kacin je poudaril, da je bilo ključno in politično najbolj občutljivo vprašanje 
pogajanje o četrtem poglavju „Prost pretok kapitala", o načelu nediskriminatorne 
lastninske pravice tujcev, ki je vgrajena v 68. člen Ustave RS, pri čemer je Slovenija 
takoj dobila podporo tako Velike Britanije kot tudi Nizozemske, dveh vplivnih držav 
članic Evropske unije, ki tudi danes odločno zagovarjata načelo spoštovanja temeljnih 
vrednot Unije. Spoštovanje temeljnih človekovih pravic je bilo in ostalo gonilo tedanje in 
bodoče EU. 

Tehnični del pogajanj je bil odmaknjen od političnega dela, zato sta oba ta dva dela 
drug drugega dopolnjevala in plemenitila. Zdaj pa bo nastopil čas razumevanja filozofije 
in delovanja EU prostora. EU namreč ni stvar diplomacije ampak stvar sodelovanja, 
uspešnosti sodelovanja, medsebojnega razumevanja, zaupanja in dopolnjevanja med 
administracijami suverenih držav članic EU. Diplomacija pa zagotovo ima še kako 
pomembno vlogo, zlasti na področju zunanjih odnosov, odnosov z nečlanicami, v 
našem primeru zlasti z državami JV Evrope, pri čemer pa imajo administracije držav 
članic, še posebej pa naša vladna in parlamentarna administracija zgodovinsko nalogo 
prenosa znanja in usposabljanja administracij držav JV Evrope za razumevanje EU in 
za sodelovanje. 

Odbor za zunanjo politiko ni obravnaval pobude za pogajanje in sklenitev Pristopne 
pogodbe kot celoto, temveč kot 57 delnih pobud (oziroma njihovih sprememb ali 
dopolnitev) na skupaj 31 področjih. 

Na svoji 1. izredni seji 8. septembra 1998 je takratni Odbor za mednarodne odnose 
prvič obravnaval delno pobudo za pogajanja in sklenitev Mednarodne pogodbe o 
članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji - pogajalska izhodišča. Odbor za 
mednarodne odnose oz. v tem mandatu Odbor za zunanjo politiko je delne pobude, 
dopolnitve delnih pobud, spremembe ali dodatna pojasnila obravnaval kar na 25 
rednih, izrednih ali korenspondenčnih sejah. Zadnjo spremembo oziroma dopolnitev 
delne pobude (Davki) je obravnaval na 59. seji OZP dne 17.9.2002. Zaključek nekega 
obdobja pa gotovo predstavlja 42. nujna seja OZP 12.12. 2002, ko je odbor obravnaval 
»Poročilo o dogovorih, sprejetih v okviru pristopnih pogajanj k Evropski uniji in določitev 
mandata za zaključek pogajanj na vrhu v Kobenhavnu« in ju potrdil. 

Odbor je redno obravnaval tudi poročila o napredku Republike Slovenije pri 
vključevanju v Evropsko unijo in se vsakokrat seznanil tudi s prioritetami predsedovanja 
posameznih držav Evropski uniji, ki so jih članom odbora predstavili veleposlaniki teh 
držav v Sloveniji. 

V jeseni leta 2003 je bila pozornost odbora usmerjena v delo Medvladne konference, 
tako je odbor obravnaval »Izhodišča za udeležbo predstavnikov Vlade Republike 
Slovenije na Medvladni konferenci« in več informacij o poteku konference. Odbor je ob 
tem večkrat pozval predstavnike vlade naj na Medvladni konferenci zagovarjajo 
upoštevanje načela enakosti in uveljavitev načela, da ima vsaka članica svojega 
komisarja z glasovalno pravico, da se ohrani dosedanji najnižji prag števila poslancev 
posamezne države v Evropskem parJamentu, da se zagotovi enak dostop vseh držav 
članic do predsedovanja svetom z izjemo sveta za zunanje zadeve, ki naj bi mu 
predsedoval minister za zunanje zadeve Evropske unije. 
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Ob koncu je predsednik odbora Jelko Kacin poudaril, da gre za najpomembnejšo 
ratifikacijo tega mandata in tega stoletja. K njenemu udejanjenju so pomembno 
prispevali tudi mnogi, ki danes niso več ali pa nikoli niso bili povsem v ospredju ter med 
njimi tudi poimensko Rado Genorio, Cveto Stantič, Marija Adanja, Marjeta Jager, 
Andreja Jerina in še marsikdo in med njimi tudi in ne nazadnje Tanja Pandev in Saša 
Kragelj, ki sta bili z njim ves ta čas v OMO in OZP. 

V nadaljevanju je minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel predstavil vsebinske 
elemente pogodbe o pristopu, ki so jo 16. aprila 2003 podpisale članice Evropske unije 
in deset pristopnic. Pogodba, ki je rezultat večletnih pristopnih pogajanj ureja vključitev 
novih članic v Evropsko unijo ter način in pogoje pristopa. Dejal je, da je doslej 
pristopno pogodbo ratificiralo osem članic Evropske unije (Francija, Nemčija, Danska, 
Švedska, Portugalska, Italija, Finska in Avstrija) in sedem pristopnic (Slovaška, Ciper, 
Češka, Malta, Litva, Poljska in Madžarska). Ostale države članice Evropske unije in 
pristopnice morajo pogodbo ratificirati v naslednjih mesecih in do 30. aprila 2004 
depozitarju predati listino o ratifikaciji. Tako bo lahko pogodba začela veljati 1. maja 
2004. 

Pogodba je za vse države pristopnice enotna. Dogovorjene izjeme in posebnosti, ki 
veljajo ob pristopu za vsako novo državo članico posebej, so določene v aktu o pristopu 
in njegovih prilogah ter protokolih. V skladu s prvim členom pogodbe bodo za 
Republiko Slovenijo z dnem pristopa k Evropski uniji začele veljati pogodbe, na katerih 
temelji Evropska unija, tako imenovana primarna zakonodaja. Ratifikacija in uveljavitev 
pogodbe o pristopu pomeni tako tudi vključitev teh pogodb v slovenski pravni red. 

V razpravi so poslanci opozorili na vlogo in pomen prizadevanj ter dela in prispevka 
posameznikov in institucij za uspeh tega projekta in sicer dr. Janeza Potočnika, dr. 
Emila Erjavca, dr. Jožeta Pučnika, Igorja Senčarja, Darje Lavtižar Bebler, dr. Slavka 
Gabra in Romana Jakiča, celotne pogajalske skupine, opozicije, zainteresiranih delovnih 
teles, strokovnih sodelavk in sodelavcev tako vlade kot parlamenta, predstavnikov 
socialnih partnerjev, medijev ter še posebej skupnega pridružitvenega parlamentarnega 
odbora. 

Poudarili so pomen slovenskega nacionalnega interesa, sposobnost tektonskega 
razmišljanja in formuliranja narodno političnih ciljev, opozorili na enak odstotek podpore 
na plebiscitu za vzpostavitev samostojne slovenske države in na referendumu za pristop 
k EU, na pomen doseženih prehodnih obdobij, na konstruktivno opozicijo na področju 
zunanje politike, na izzive dokončne uveljavitve Slovenije znotraj EU, ki zahtevajo 
dokazovanje naše sposobnosti v praksi, na dobro in v primerjavi z drugimi pristopnicami 
boljšo seznanjenost naših državljanov in drugih prebivalcev z unijo, na izjemno 
pomembnost ustavne pogodbe, na nove finančne perspektive in opozorili na pomembno 
vlogo DZ, ki jo bo ohranil tudi v bodoče in to navkljub posameznim trditvam, ki poskušajo 
prihodnjo vlogo in pomen DZ minimizirati. Opozorili so na skupno gradivo Vlade RS in 
Banke Slovenije »Vstopanje Slovenije v ERM 2 in prevzem Evra« in ambicijo, da se 
Slovenija v nekem sprejemljivem obdobju uvrsti med najrazvitejše države EU, na 
opustitev policijske kontrole na zahodnih in vzpostavitev »shengenskega« režima 
kontrole na naši zunanji meji EU ter bojazen obstoja Slovenije dveh hitrosti v njenem 
notranjem razvoju. Kot uspeh so izpostavili tudi zaščito »cvička« in ob koncu opozorili še 
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na popravo krivic, takih in drugačnih, Ob spoznanju, da smo na tem področju storili 
premalo. 

Po dveh urah je predsednik sklenil razpravo in ponovil da: »ta točka nikoli ni bila in tudi 
ratifikacija ni kot so mnoge druge ratifikacije. To je zagotovo najpomembnejša ratifikacija 
tega mandata in tega stoletja.« 

Ob tem je Vlada RS še pojasnila, da ne razmišlja o sprožitvi postopka za pristop RS k 
Zahodno evropski uniji (WEU). 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi s petnajstimi glasovi za in nobenim proti sprejel vse 
člene predloga zakona. Ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, 
Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu zboru, da predlog obravnava v 
besedilu, predloženem v Državni zbor v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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