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^redlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) 3 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SPLOŠNEM UPRAVNEM 

POSTOPKU (ZUP-C) 

• prva obravnava - EPA 1151 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0070 
Številka: 030-05/2002-2 
Ljubljana, 12.02.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.2.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM 
POSTOPKU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 

• 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o splošnem upravnem postopku sodi med temeljne 
Procesne zakone slovenskega pravnega reda, ki skupaj s 
Področnimi zakoni ureja izvajanje upravnih postopkov v organih 
državne uprave, organih samoupravnih lokalnih skupnostih in pri 
izvajalcih javnih pooblastil. Sedanji zakon je bil sprejet leta 1999 in 
uveljavljen leta 2000 in je nadomestil prejšnji zvezni zakon. Veljavni 
Zakon področje ureja celovito in predstavlja dobro pravno podlago 
za upravne postopke, vendar pa so zaradi različnih razlogov 
kljub temu potrebne nekatere spremembe. 

Upravni postopek ni le eden izmed zakonsko urejenih pravnih 
postopkov, temveč predstavlja tudi najpomembnejši poslovni 
proces, v katerem javna uprava stopa v stik s svojimi uporabniki 
(strankami) - posamezniki in pravnimi osebami. Eden od ciljev 
modernizacije javne uprave v Sloveniji, ki ga vlada zasleduje z 
mnogimi projekti, je usmerjenost javne uprave k uporabniku. 
Usmerjenost k uporabniku med drugim terja izboljševanje 
kakovosti in dostopnosti informacij o upravnih storitvah, 
poenostavljanje postopkov pridobivanja upravnih storitev in 
izboljševanje dostopnosti teh storitev nasploh. Veljavni zakon 
vsebuje nekatere rešitve, ki jih je z vidika dostopnosti upravnih 
storitev mogoče izboljšati. Tako je mogoče razširiti komunikacijske 
kanale s strankami (e-vloge, telefonske vloge, možnost 
poenostavitve identifikacije stranke), izboljšati posredovanje 
informacij strankam ter razbremeniti stranke in poenostaviti 
postopke za stranke z zmanjševanjem pomena krajevne 
pristojnosti (tako da bi lahko stranka določene storitve pridobila 
pri kateremkoli stvarno pristojnem organu v državi in ne nujno pri 
organu na območju svojega stalnega prebivališča). Veljavni zakon 
kljub temu, da je bil z novelacijo v letu 2002 storjen velik korak 
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naprej, vsebuje še nekatere ovire za pridobivanje podatkov po 
uradni dolžnosti (namesto obremenjevanja strank s pridobivanjem 
teh podatkov). 

Na področju overjanja podpisov, prepisov in kopij veljavna ureditev 
onemogoča strankam, da bi vsaj za potrebe upravnih postopkov 
te storitve pridobile pri upravnih organih. Ocenjujemo, da je 
notarska overitev v primerih, ko gre za upravne in ne za sodne 
postopke, pretirana zahteva in daje mogoče vnovič uvesti upravne 
overitve (kot alternativo notarskim) za potrebe upravnih 
postopkov, ne da bi bila okrnjena pravna varnost. 

S spremembami zaradi približevanja uporabnikom oziroma 
strankam v postopkih pa so neločljivo povezane tudi spremembe 
zaradi sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Veljavni 
zakon je sicer že danes bistveno naprednejši od ostalih procesnih 
zakonov, ki urejajo sodne postopke, kljub temu pa vsebuje še 
nekatere ovire za popolno elektronsko poslovanje ter so zato 
potrebne spremembe. Razvoj t.i. e-uprave zahteva določene 
spremembe veljavnega zakona, ki bodo omogočile povsem 
elektronsko izvedbo upravnega postopka, od sprejema 
elektronske vloge do elektronske vročitve odločitve organa in 
spremljanja stanja zadeve po elektronski poti. Predlagane rešitve 
sovpadajo z razvojem informacijskega sistema za sprejemanje 
vlog, vročanje in obveščanje, ki bo vzpostavljen najkasneje tri 
mesece po uveljavitvi zakona, verjetno pa že ob uveljavitvi. 

Praksa uporabe veljavnega zakona je izredno obsežna in hkrati 
raznolika ter je zato dobra podlaga za oceno uspešnosti in 
učinkovitosti posameznih določb zakona. Uporaba v praksi je 
večino zakonskih rešitev potrdila kot pravilne, vendar pa je hkrati 
pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti. Tako so do določene mere 
neustrezno urejene rešitve glede izvršbe aktov, ki jih izdajajo 
nosilci javnih pooblastil, vendar jih nimajo pravice izvrševati, temveč 
so z njimi dodatno obremenjene upravne enote. Zaradi večje 
učinkovitosti in predvsem hitrosti postopkov so potrebne 
spremembe določb o sodelovanju stranskih udeležencev, saj 
sedanja ureditev omogoča zavlačevanje postopka. Potrebne so 
tudi nekatere spremembe glede stroškov postopka, ki v praksi 
občasno povzročajo nejasnosti, spremembe nekaterih določb 
glede izrednih pravnih sredstev in druge manjše spremembe. 
Poleg navedenega je praksa pokazala možnost za izboljšanje 
rešitev še na vrsti drugih področij. Razlog za predlagane 
spremembe in dopolnitve je torej v optimizaciji procesov v skladu 
z ugotovitvami in potrebami iz prakse. 

Kot zadnji razlog za spremembe in dopolnitve veljavne zakona 
pa gre navesti sprejem nove oziroma spremembe obstoječe 
zakonodaje na drugih področjih ter razvoj strokovnega 
izrazoslovja, ki skupaj narekujeta nekatere spremembe 
izrazoslovja veljavnega zakona in njegovo poenotenje z drugimi 
veljavnimi zakoni ter strokovno uporabo izrazov v vsakodnevni 
upravni praksi. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Temeljni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je povečati 
učinkovitost postopkov in sicer z odpravo nekaterih v praksi 
ugotovljenih nejasnosti oziroma problemov ter uveljavitvijo novih 
rešitev na področju približevanja uporabnikom in elektronskega 
poslovanja. Predlagane spremembe in dopolnitve ne posegajo 
bistveno v sam koncept upravnega postopka oziroma v načela 
sedaj veljavnega zakona. Tako bodo tudi po sprejemu predlaganih 
sprememb in dopolnitev ostala v veljavi temeljna načela upravnega 
postopka, kot jih določa veljavni zakon in so že desetletja 
uveljavljena v upravni praksi pri nas in v tujini. 

Poglavitne rešitve predlaganih sprememb in dopolnitev lahko 
razvrstimo v štiri pomembnejše sklope. V prvi sklop lahko uvrstimo 
tiste, ki so potrebne zaradi približevanja uporabnikom in 
poenostavitev postopkov. Tako nove določbe omogočajo 
posebnosti v določanju krajevne pristojnosti, kjer je dana možnost 
vladi, da ugotovi, na katerih področjih je mogoče ukiniti krajevno 
pristojnost in strankam omogočiti uveljavljanje pravic pred stvarno 
pristojnim organom kjerkoli na območju države. Prav tako je 
omogočeno sodelovanje med organi obeh stopenj, ko o zadevah 
odločajo ministrstva na prvi stopnji, pa je zaradi ekonomičnosti 
postopkov potrebna operativna pomoč teritorialno organiziranih 
državnih organov, da strankam ni potrebno vseh dejanj opravljati 
na centralni lokaciji samega ministrstva. Dopolnjena je tudi ureditev 
pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti, kar 
je že do sedaj bistveno razbremenjevalo stranke, in sicer tako, 
da je jasno razvidno, da lahko organ, ki vodi postopek, zbere vse 
podatke (vključno z osebnimi), ki so potrebni za odločitev o zahtevi 
stranke; stranka pa se lahko odloči, da bo te podatke zbrala in 
organu posredovala sama. Možnost (in dolžnost) pridobivanja 
podatkov s strani organa je razširjena tudi na postopke, ki se 
sicer začnejo po uradni dolžnosti, vendar se v njih odloča o pravici 
stranke, ne pa o njenih obveznostih (tak primer so postopki, v 
katerih se podaljšujejo določene socialnovarstvene pravice). Hkrati 
je ponovno uvedena tudi upravna overitev podpisov, prepisov in 
kopij, ki bo bistveno poenostavila postopke, saj strankam ne t>° 
več potrebno med postopkom obiskovati še notarjev, temveč 
bodo za potrebe upravnega postopka overitev lahko opravile kar 
pri upravnih organih. Ponovna uvedba upravne overitve je 

odložena do 1.6.2005 (oziroma do 1.1.2005 glede overitev 
elektronskih kopij), da se upravi omogoči tehnična priprava, 
notarjem pa prilagoditev poslovanja novi pravni ureditvi; 
spremembe bodo namreč zmanjšale obseg dela notarskih pisarn- 

Spremenjene so tudi določbe o vročanju - poleg ureditve 
elektronskega vračanja, ki je pravno enakovredno osebnemu 
vročanju, je npr. določeno, da se po preteku roka za dvig 
dokumenta na pošti ta dokument ne vrne organu, temveč pusti v 
poštnem predalčniku naslovnika. 

Elektronsko poslovanje v upravnih postopkih predstavlja drugi 
sklop predlaganih sprememb in dopolnitev. Tudi ta sklop ima velik 
pomen za približevanje upravnih storitev uporabnikom, saj b° 
omogočil širok razmah elektronskih storitev. Čeprav je veljavni 
zakon že do sedaj dovoljeval široko uporabo sodobnih tehnologij, 
pa bo šele s predlaganimi dopolnitvami omogočena zares popolna 
elektronska izvedba postopkov. Tako je po novem obširneje 
urejeno elektronsko vlaganje vlog, spremljanje obvestil in objav 
ter poteka postopka preko spleta in tudi osebno elektronsko 
vročanje, kar bo zares omogočilo izdajo elektronskih določb in 
sklepov. Posebej velja poudariti uvedbo t.i. enotnega 
informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, 
ki ga bo vzpostavil pristojni organ (trenutno je to center vlade za 
informatiko) za celotno državno upravo in nosilce javnih pooblastil 
z možnostjo uporabe tudi za občinske uprave. Ta informacijsk1 

sistem je horizontalna tehnološka rešitev, ki omogoča izvajanje 
elektronskega poslovanja med vsemi organi javne uprave in 
strankami. Ker gre za enoten sistem, je rešitev zelo racionalna in 
pregledna. Elektronsko poslovanje z javno upravo bo omogočeno 
vsem imetnikom kvalificiranih digitalnih potrdil (ne le tistih, ki jift 
izdaja vladni overitelj), ki jih je danes na območju države v uporabi 
že preko 100.000. V nekaterih postopkih (tistih, kjer vložitev vloge 
s strani nepooblaščene osebe ne predstavlja nevarnosti 
povzročitve škode za drugega) pa bo elektronsko vlaganje vlog 
možno tudi brez uporabe elektronskega podpisa. V ta sklop bi 
uvrstili tudi pooblastilo vladi, da v določenih postopkih odpre 
enostavnejše komunikacijske kanale (npr. telefonsko vlaganje 
vlog). 
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^ 'retji sklop sodijo rešitve zaradi povečanja učinkovitosti 
uPravnega postopka. Glede trenutno neustrezno urejene rešitve 
glede izvršbe aktov, ki jih izdajajo nosilci javnih pooblastil, se 
Podlaga poenostavitev in sicer z dovoljenjem nosilcem javnih 
Pooblastil, da lahko sami izvršujejo svoje akte brez posredništva 
državnih organov. Predlog zakona tudi drugače kot do sedaj ureja 
nekatera vprašanja sodelovanja stranskih udeležencev v 
Postopkih (tako da zahteva aktivno ravnanje tistega, ki želi kot 
stranski udeleženec sodelovati v postopku in procesno 
sankcionira njegovo neaktivnost) in tako zagotavlja strankam 
večjo pravno varnost ter hitrejše reševanje njihovih zahtevkov. 
prav tako je na novo urejeno vprašanje stroškov v postopku. Iz 
•zreka sklepa oziroma določbe mora biti po novem razvidna tudi 
odločitev glede stroškov, kar bo končalo večletno prakso, da 
organ o stroških postopka ne odloči in tako strankam oziroma 
drugim udeležencem ne omogoči njihove povrnitve. Na novo je 
urejena pristojnost za odločanje o izrednih pravnih sredstvih 
(odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici, izredna 
razveljavitev) v zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravnih 
lokalnih skupnosti; rešitev, po kateri je za odločanje pristojno 
ministrstvo glede na delovno področje, je racionalnejša od sedanje 
rešitve, po kateri je za vse zadeve, ne glede na to, s katerega 
delovnega področja prihajajo, pristojno ministrstvo, pristojno za 
upravo. 

V tem sklopu je še nekaj sprememb in dopolnitev, ki so jih predlagali 
številni organi, ki so jim posamezne rešitve veljavnega zakona v 
Praksi povzročale težave. Gre torej za odstranjevanje ovir za 
učinkovito izvedbo postopka. V ta sklop sodijo predlagane zlasti 
nove rešitve na področju javnega pooblastila, presoje dokazov, 
stvarne pristojnosti, pooblastila za odločanje v upravnih postopkih, 
ki jih vodijo nosilci javnih pooblastil, prehoda statusa stranke v 
Postopku na drugo osebo (zlasti zaradi prenosa lastninske 
Pravice), začasnega zastopnika, delovanja pooblaščencev v 
Postopku, zapisnika, vročanja, prekinitve postopka, odločbe in 
Pritožbe. 

Zadnji sklop predlaganih sprememb pa predstavljajo prilagoditve 
zakonskih rešitev in izrazoslovja dejanski vsakodnevni uporabi 
v praksi (npr. upravna zadeva namesto upravne stvari) in 
prilagoditve spremembam zakonodaje na drugih področjih (npr. 
lokalna samouprava, zračni in pomorski promet, informacije 
javnega značaja in drugo). 

V ta sklop sodi tudi nova ureditev upravne inšpekcije, prilagojena 
ureditvi v Zakonu o državni upravi. Upravna inšpekcija je oblika 
notranjega nadzora v javni upravi. Delovati mora učinkovito, zato 
ima pri opravljanju nadzora vsa pooblastila »klasične« inšpekcije. 
V primeru ugotovitve nepravilnosti pa ukrepa drugače kot 
"klasične« inšpekcije. Upravna inšpekcija ne izdaja odločb, ker 
ne odloča o pravicah in obveznostih, temveč o svojih pregledih 
sestavlja zapisnike in predlaga predstojnikom ustrezne ukrepe 
za odpravo nepravilnosti. Če se nepravilnosti ne odpravijo, se 
ukfrepi stopnjujejo po hierarhiji; v končni fazi lahko na predog 
inšpekcije minister, pristojen za upravo, predlaga vladi, da naloži 
organu ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti. 

3. Primerjalni pregled v državah članicah Evropske 
unije in obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda 
ES 
(viri: OECD, Sigma, EPAN - European Public 
Administration Network) 

3.1 Upravni postopki v Evropskem upravnem prostoru 

Evropske države imajo vprašanja, vezana na splošni upravni 
postopek, urejena na enega izmed dveh načinov: 

krovni procesni zakon o splošnem upravnem postopku, ki 
velja subsidiarno glede na področno zakonodajo; ločimo 
splošni upravni postopek in posebne upravne postopke (npr. 
v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, tudi pred letom 1991 v SFRJ in sedaj 
v RS); 
upravne postopke določajo materialne in postopkovne 
določbe področne zakonodaje po posameznih upravnih 
področjih; skupnega zakona o splošnem upravnem postopku 
ni (npr. v Franciji). 

Ne glede na način urejanja upravnih postopkov je določitev 
minimalnih procesnih standardov pravic strank in kavtel za njihovo 
uveljavljanje izraz demokratičnosti države v smislu omejevanja 
oblasti oz. njenih potencialnih zlorab proti posamezniku kot 
šibkejšemu členu v postopku. 

Pravni red Evropskih skupnosti (acquis communautaire) za 
področje splošnega upravnega postopka ne pozna posebnih 
aktov. Posamezne uredbe, smernice oz. odločbe, ki so bile 
obravnavane v postopkih harmonizacije slovenskega pravnega 
reda, se le posredno dotikajo nekaterih institutov (npr. roki 
reševanja, nepristranskost uradnih oseb, ki postopke vodijo, način 
zaračunavanja in izterjave stroškov, nastalih v postopku), pa še 
te za upravne postopke niso specificirane, temveč gre za enotno 
obravnavanje upravnih in sodnih postopkov. 

Kljub odsotnosti acquis-a so skupna izhodišča upravnih 
postopkov določena v okviru t. i. Evropskega upravnega prostora. 
V tem okviru govorimo zlasti o štirih načelih in njihovi 
operacionalizaciji bodisi v krovnem zakonu o splošnem upravnem 
postopku bodisi v področnih zakonih, ki urejajo posebne upravne 
postopke: 

1. zakonitost (zanesljivost, predvidljivost); 

Upravni postopki se lahko vodijo le na podlagi in v skladu z 
zakonom v okviru pristojnosti posameznega organa. Zakon lahko 
v omejenih primerih določi diskrecijo (odločanje po prostem 
preudarku). Del zakonitosti je odločanje po načelu sorazmernosti 
(skladnost ukrepov z zasledovanimi cilji v luči javnega interesa 
ob čim manjši prizadetosti strank). Prepovedana je diskriminacija 
strank po katerihkoli merilih. Nadalje je element zakonitosti načelo 
zaslišanja stranke (zagotovitev možnosti, da stranke vseskozi 
sodelujejo v postopkih in se izjavljajo o dejstvih in dokazih ter 
vlagajo pravna sredstva). Določeni morajo biti roki. Pri vodenju 
upravnih postopkov se mora poleg varstva pravic strank 
upoštevati učinkovitost oz. ekonomičnost; med tema (včasih 
kontradiktornima) ciljema je treba poiskati zdravo ravnotežje. 
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2. odprtost in transparentnost; 

Javnost je lahko v upravnih postopkih omejena le izjemoma. 
Upravni organi morajo spoštovati pravila o obvezni obrazložitvi 
odločitve (le tako lahko stranke uveljavljajo pravna sredstva), 
pouku o pravnem sredstvu (ki omogoča uveljavljanje pravnih 
sredstev, saj je treba navesti katero sredstvo se lahko vloži, kdo, 
kako in do kdaj) in pravici do pregleda spisov. 

3. pravna varnost; 

Konkretni upravni akti ne morejo učinkovati, preden o tem niso 
stranke obveščene in jim je omogočen ugovor. Izjeme so zakonsko 
določena nesuspenzivnost pritožbe, kadar gre za javno korist 
(npr. davčno področje). Odločbe so lahko razveljavljene oz. 
odpravljene le, če gre za očitne napake. Zaradi jasnosti nastopa 
pravnih posledic je pomembna potrditev dokočnosti/ 
pravnomočnosti. 

4. pravica državljanov zahtevati upravno storitev. 

Vsak ima pravico zahtevati uvedbo upravnega postopka v skladu 
z zakonom, če so prizadeti njegovi interesi. Za sodelovanje vseh 
prizadetih morajo upravni organi skrbeti po uradni dolžnosti. 

3.2 Avstrija in Nemčija 

Za Slovenijo je najbolj primerljiva avstrijska oz. nemška ureditev, 
saj se je naš pravni red glede na zgodovinske okoliščine razvijal 
predvsem v germanskem prostoru. Avstrijski zakon o splošnem 
upravnem postopku je iz leta 1925 in je najstarejši v Evropi. 
Avstrijski in nemški zakon sicer temeljita na skupnih rešitvah, 
zato sta prikazana skupaj. 

Po zakonu o splošnem upravnem postopku morajo ravnati 
državna uprava, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Na 
posameznih upravnih področjih se ta zakon uporablja subsidiarno, 
torej le, če področna zakonodaja ne določa posebnih pravil (kar 
velja zlasti za področja davkov, šolstva, socialnih zadev, 
zdravstva, trgovine in gospodarstva, obrambe, kmetijstva, okolja, 
gradbeništva idr.). 

Vrhovno načelo je zakonitost, torej obvezno ravnanje na podlagi 
zakona, ki se nadgradi v pravila o pristojnosti, enakem 
obravnavanju strank in sorazmernosti. Pristojnost se določi po 
stalnem bivališču/sedežu, legi nepremičnine ipd., določen je 
postopek reševanja spora o pristojnosti. Zakon določa 
nepristranskost uradnih oseb, ki vodijo postopke. Če obstaja 
dvom v nepristranskost osebe, t.j. potencialni obstoj njenega 
zasebnega interesa, postopkovna ali sorodstvena razmerja s 
strankami oz. razmerje upnik-dolžnik, se tako osebo izloči. 
Zaslišanje stranke je obvezno, razen ko gre za nujne ukrepe v 
javnem interesu. Spise imajo pravico pregledovati vsi, ki izkažejo 
pravni interes, razen če gre za varstvo osebnih podatkov ali 
poslovne tajnosti. 

Zakon vsebuje posebne določbe o odgovornosti javnih 
uslužbencev (uradnih oseb) glede spoštovanja načel in pravil 
splošnega upravnega postopka. 

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku se izdajajo odločbe 
in opravljajo materialna dejanja. Posebnost nemškega reda je v 
zakon o splošnem upravnem postopku vključeno sklepanje 
upravnih pogodb. 

Stranke v upravnem postopku so fizične in pravne osebe, ki 
morajo imeti opravilno sposobnost (pravne osebe jo izvajajo prek 
fizičnih oseb kot zastopnikov). V postopku sodelujejo tudi drugi 
udeleženci, ki morajo imeti neposreden pravni interes. Pri 

zastopanju stranke zakon specificira odvetnike. Posebne določbe 
so glede postopkov z veliko strankami glede vabil, zaslišanja, 
vračanja oz. obveščanja in strukture odločb. 

Postopek se začne na zahtevo stranke oz. po uradni dolžnosti. V 
postopku se uporablja uradni jezik, z vlogami v tujem jeziku se 
ravna kot z nepopolnimi. Dokaze priskrbijo tako organ sam kot 
stranke. Dokazna sredstva so listine (dokumenti), izjave strank, 
ogledi, priče (lahko se jih zapriseže), izvedenci. Roki začnejo teči 
po določenem trenutku/dogodku; če se iztečejo na praznik ali 
konec tedna, se podaljšajo. Lahko se podaljšajo, če ni zakonske 
omejitve; v utemeljenih primerih je možna vrnitev v prejšnje stanje. 
Ce po preteku rokov (različni za enostavne in zahtevnejše 
postopke) ni odločeno, stranka dobi pravico do pritožbe (molk 
organa). Kadar je treba sklicati ustno obravnavo, morajo biti vabila 
poslana pravočasno. Posebej je določeno, kako se zagotavlja 
red. V postopku se pišejo zapisniki, ki jih morajo podpisati vsi 
udeleženci dejanja. Postopek se ustavi, če se izda odločba, če 
stranka zahtevek umakne, če se sklene poravnava ali upravna 
pogodba. 

Odločba mora biti pisna, le izjemoma ustna (a naknadno zapisana), 
poleg odločitve in obrazložitve (posebej pri diskreciji) mora 
vsebovati navedbo pristojnega organa, podpis uradne osebe, 
datum izdaje in pouk o pravnem sredstvu. Izjemoma se lahko 
pravica oz. obveznost časovno omeji, določi pogojno ali z nalogom- 
Prenos pravic/obveznosti ni dovoljen. Če tako določa področni 
predpis, se lahko izda zbirna odločba. Napake se lahko popravijo 
na predlog stranke ali po uradni dolžnosti. 

Zakon določa izvršbo, če obveznosti niso izvršene prostovoljno. 
Izvršbo izvaja običajno organ, ki je izdal odločbo ali sklep oz. pred 
katerim je bila sklenjena upravna pogodba. Predhodno mora biti 
najavljena v pisnem sklepu, ki določa čas in način izvršbe ter kdo 
krije stroške; možna je pritožba. Upoštevati je treba načelo 
sorazmernosti. 

Pritožba je devolutivna. Mora biti pisna, pritožnik mora biti jasno 
identificiran, navedeni morajo biti odločba, ki se izpodbija, in razlogi- 
Pritožba je pogoj za vložitev potencialne naknadne tožbe pred 
sodiščem. Postopek se obnovi, če se spremeni zakonska podlaga 
oz. če pridejo na dan nova dejstva in dokazi, ki pa se jih ni poznalo 
oz. moglo uveljavljati že prej; možnost obnove je časovno omejena. 
Akti so nični, če odloča nepristojni organ, gre za bistvene kršitve 
postopka, ki se ne morejo izvršiti oz. bi pomenili protizakonita 
dejanja. Akte se razveljavi oz. odpravi pri kršitvah materialnega in 
procesnega prava. 

Za materialna dejanja uprave je posebej določen interni revizijski 
postopek, če so izvršena nezakonito, imajo prizadeti pravico do 
odškodnine. 

Določene so vrste in oblike upravnih pogodb, kdaj so izpodbojne/ 
nične in kdaj se prisilno izvršijo. 

3.3 Francija 

Francija krovnega zakona o splošnem upravnem postopku nima, 
temveč so postopkovna vprašanja urejena po posameznih 
upravnih področjih. Kljub temu je moč potegniti nekaj skupnih 
značilnosti oz. standardov upravnih postopkov: 

osnovna načela so zakonitost, enakost oz. antidiskriminacija, 
nepristranskost, 
prejem vloge se potrdi; če pride do molka organa (večinoma 
po dveh mesecih), velja fikcija zavrnilne odločbe; 
v konkretnih postopkih mora biti znana identiteta uradne osebe, 
ki vodi postopek, ta se mora v odločbi tudi podpisati; 
posebej v primeru zavrnilnih odločb se mora izvesti posebni 
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postopek z možnostjo pisnega ali ustnega izjavljanja strank; 
izrekajo se lahko le tisti ukrepi, ki so vnaprej določeni v zakonih-, 
odločba mora vsebovati obrazložitev, ki omogoča uveljavljanje 
pravnih sredstev; v drugostopenjskem odločanju oz. sodnem 
nadzoru pa presojo etičnega odločanja, dobrega 
gospodarjenja in morebitnega arbitrarnega odločanja; 
odločba mora imeti pouk o pravnem sredstvu, kjer mora biti 
navedeno, ali gre za upravni ali sodni nadzor, ime in naslov 
organa ter rok vložitve; 
pred učinkovanjem je treba stranke obvestiti zaradi možnosti 
uveljavljanja pravnega sredstva, prav tako osebe, katerih 
interes bi bil lahko prizadet. 

Posebej se poudarja nujnost sodnega nadzora nad upravo. 
Upravni akti so lahko izpodbojni zaradi dejanskih in/ali pravnih 
razlogov. Pogoj za vložitev tožbe je izčrpanje pritožbe. Če to določa 
(Področni) zakon, je pred predložitvijo sodišču obvezna arbitraža. 

3-4 Grčija 

Gfški zakon o splošnem upravnem postopku je bil sprejet leta 
1999 in vsebuje 33 členov. Zakon morajo uporabljati državni organi, 
lokalna uprava in pravne osebe javnega prava. 

Zakon določa: 
' pristojnost je moč prenesti z odlokom; 
' izloči se uradno osebo, če je v postopkovnem, sorodstvenem 

ali drugem razmerju s stranko; 
" za vse vloge morajo biti izdani obrazci, ki vsebujejo pogoje za 

pozitivno odločitev, pravno podlago, potrebne priloge in čas 
za odločitev; elektronske vloge so možne, če tako določa 
področna zakonodaja; 
vloge se morajo evidentirati na dan prejetja', 
identiteta vložnika - državljana Grčije se dokaže z osebno 
izkaznico, potnim listom ali drugim potrdilom; identiteta 
državljana EU pa z dokumentom, ki je bil podlaga za vstop v 
državo; 

• v postopku sodelujejo osebe s pravnim interesom, o uvedbi 
postopka jih morajo organi pisno obvestiti; pozove se jih, da 
pisno ali ustno podajo izjavo; 
rok za odločitev v konkretnem postopku je 60 dni (razen 
potrdil, ki morajo biti izdana takoj), če to ni mogoče, je treba 
stranko pisno obvestiti o razlogih za zamudo in imenu ter 
telefonski številki osebe, ki zadevo rešuje, doda se druge 
koristne informacije; 
glede rokov se podrejeno uporablja obligacijski zakonik; 
vabilo na zaslišanje mora biti poslano vsaj 5 dni prej razen pri 
nujnih ukrepih v javnem interesu; 

• če se je postopek začel po uradni dolžnosti, dokaze zbira 
organ; če je uvedbo sprožila stranka, je dokazovanje njeno 
breme, razen če so dokazi na voljo pri organu, ki postopek 
vodi; 
zakon posebej določa, kdaj in kako se odloča kolektivno', 
predhodna mnenja, če jih zahteva področni zakon, morajo 
biti pisna; 
odločba mora biti pisna, ustna pa le, če je to nujno za dosego 
namena; 

• obrazložitev odločbe mora biti jasna, zadostna, konkretna; 
v odločbi mora biti poleg izreka in njegove obrazložitve 
navedeno: izdajatelj, pravna podlaga, datum, podpis, pouk o 
pravnem sredstvu (kateri organ, rok, opozorilo na posledice 
nevložitve pravnega sredstva); 
odločba je izdana s podpisom in datiranjem oz. z objavo; 
možni so popravki pisnih ali računskih napak; 
obnovo postopka izvede isti organ; 
pritožba je suspenzivna in devolutivna, o njej je treba odločiti 
v 30 dneh. 

Grški zakon nadalje v dveh členih definira upravne pogodbe, ki 
morajo biti pisne in se sklenejo s podpisom. 

Prizadeti lahko vložijo zahtevek za odškodnino kot povračilo 
neupravičenih materialnih ali moralnih posledic, ki jih je povzročil 
upravni organ. 

4. Zakonodajni postopek sprejemanja zakona 

Predlagan je redni postopek, saj gre za obsežnejše spremembe 
zakona. 

5. Finančne posledice zakona 

S predlaganim zakonom bodo nastali stroški nadgradnje 
informacijskega sistema Centra Vlade Republike Slovenije za 
informatiko, za 9 milijonov SIT na postavki P18. Sredstva so iz 
namenov projektnega dela zagotovljena v proračunu Republike 
Slovenije za leto 2004. 

6. Druge posledice 

Predlagani zakon daje upravnim enotam novo opravilo, to je 
overjanje za potrebe upravnih postopkov. Največje število 
tovrstnih overitev je na področju prodaje motornih vozil (približno 
240.000 letno). Ocenjujemo, da bodo upravne enote to opravilo 
lahko izvajale z nespremenjenim številom zaposlenih. Nalogo bodo 
opravljali uradniki v okviru postopkov registracije motornih vozil 
oziroma vpisovanja sprememb lastništva. 

Predlagani zakon bo pospešil elektronsko poslovanje med 
strankami in organi javne uprave, za kar je javna uprava dobro 
pripravljena. 

7. Vpliv zakona na inflacijo 

Predlagani Zakon ne bo imel vpliva na inflacijo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) V celotnem besedilu Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02), razen v členih od 199 do 
vključno 203 in 205, se besedna zveza »upravna stvar« in »stvar« 
kot upravna stvar, spremeni v »upravna zadeva« oziroma 
»zadeva« v ustreznem sklonu in številu. 

(2) Beseda »spis« se v celotnem zakonu spremeni v besedo 
»dokument« v ustreznem sklonu in številu. 

2. člen 

V celotnem zakonu se besedne zveze »ime in priimek«, »ime« ali 
»priimek« spremenijo v besedno zvezo »osebno ime« v 
ustreznem sklonu in številu. 

3. člen 

V celotnem zakonu se pri besednih zvezah »posebna pritožba« 
črta beseda »posebna«. 
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4. člen 11. člen 

V celotnem zakonu se izrazi »občine« ali »lokalne skupnosti«, 
»pokrajine«, »mestne občine« in »širše samoupravne lokalne 
skupnosti« nadomestijo z izrazom »samoupravne lokalne 
skupnosti«, razen v 62. členu zakona; besedna zveza »organi 
lokalnih skupnosti« se nadomesti z besedami »organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti«; besedna zveza »svet lokalne 
skupnosti« se nadomesti z besedilom »svet samoupravne lokalne 
skupnosti«; besedna zveza »občinski svet« se nadomesti z 
besedilom »svet samoupravne lokalne skupnosti«; besedna 
zveza »občinska uprava« ali »pokrajinska uprava« se nadomesti 
z besedilom »uprava samoupravne lokalne skupnosti«, v 
ustreznem sklonu in številu. 

5. člen 

V zakonu se besedna zveza »nasprotna stranka« nadomesti z 
besedilom »stranka z nasprotnim interesom« v ustreznem sklonu 
in številu. 

6. člen 

Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih 
zadevah se podeli z zakonom, za vodenje postopka in odločanje 
v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne 
skupnosti pa z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti.«. 

7. člen 

V 3. členu se črta tretji odstavek. 

8. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, presodi uradna 
oseba, pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje v 
upravni zadevi, po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne 
presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na 
podlagi uspeha celotnega postopka.«. 

9. člen 

V drugem stavku prvega odstavka 13. člena se črta besedilo za 
besedo »pritožba«; vejica se nadomesti s piko. 

10. člen 

V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na 
določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v 
ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje, na prvi 
stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi 
ministrstva.«. 

(1) V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek organi državne uprave, 
organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah 
na območju celotne države, v postopkih uvedenih na zahtevo 
stranke, če tako določa uredba vlade.«. 

(2) Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

12. člen 

Peti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) V zadevah, ki se nanašajo na vodno plovilo ali zrakoplov, 
ultralahko oziroma drugo letalno napravo, in v zadevah, za katere 
je nastal povod za postopek na tovrstnem vodnem plovilu aH 
zrakoplovu, ultralahki ali drugi letalni napravi, se določi krajevna 
pristojnost po sedežu organa, ki je sicer pristojen za upravno 
zadevo.«. 

13. člen 

Črta se drugi stavek tretjega odstavka 25. člena. 

14. člen 

(1) V prvem odstavku 26. člena se za tretjo točko pika nadomesti 
s podpičjem in doda nova četrta točka, ki se glasi »4. med upravno 
enoto in ministrstvom.«. 

(2) V petem odstavku istega člena se črta besedilo »ali njemu 
ustrezen organ«. 

(3) Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»V drugih sporih o pristojnosti odloča organ, ki je pristojen za 
nadzor nad delom obeh ali vseh organov v sporu.« 

15. člen 

V 32. členu se prvi odstavek oštevilči z »(1) « in doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se za predstojnika šteje 
poslovodni organ, razen če splošni akt nosilca javnega pooblastila 
ne določa drugače.«. 

16. člen 

(1) Za prvim odstavkom 33. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»(2) Ministrstvo lahko, kadar odloča na prvi stopnji, za posamezna 
dejanja v postopku, ki jih je treba opraviti zunaj sedeža ministrstva, 
zaprosi tisti državni organ, na katerega območju je treba dejanje 
opraviti.«. 

(2) Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
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17. člen 23. člen 

Doda se nov četrti odstavek 43. člena: 

"(4) Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi 
navesti, v čem je njen pravni interes.«. 

18. člen 

'1) V 50. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 
9'asita: 

"(2) Če med postopkom zaradi prenosa lastninske pravice ali 
dru9ih podobnih razlogov oseba pridobi možnost nastopati kot 
s,ranka v postopku, jo organ na to opozori in ji omogoči, da 
Prevzame položaj stranke. 

(3) Če pristojni organ pravni osebi pravnomočno prepove 
delovanje, se postopek prekine v skladu s prvim odstavkom tega 
•-'ena ali ustavi.«. 

(2) Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni 
'ako, da se glasi: 

"(4) Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ ustavi postopek s 
sklepom, ki ga razglasi na oglasni deski in v informacijskem 
sistemu za sprejem vlog, vračanje in obveščanje. Zoper ta sklep 
I0 dovoljena pritožba.«. 

19. člen 

(1) V prvem odstavku 51. člena se v prvem stavku za besedo 
"Zadeve« doda besedilo: »ali interes stranke«; v tretjem stavku 
Pa se za besedo »deski« doda besedilo: »in v informacijskem 
sistemu za sprejem vlog, vračanje in obveščanje,«. 

Zadnji stavek tega odstavka se črta. 

20 člen 

^ 53. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Če stranka, ki stalno živi v tujini, uveljavlja v Republiki Sloveniji 
kakšno pravico v upravnem postopku, mora imeti pooblaščenca 
v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne more osebno 
sodelovati v postopku.«. 

21. člen 

(1) V tretjem odstavku 54. člena se besedilo »strokovna 
0rganizacija« nadomesti z besedilom »fizična ali pravna oseba«. 

(2) V četrtem odstavku istega člena se za besedilom »ki ni 
°dvetnik« doda beseda »očitno«. 

22. člen 

Ma koncu šestega odstavka 55. člena se doda stavek, ki se 
9lasi: 

"Organ zavrže vlogo s sklepom, zoper katerega je dovoljena 
Pritožba.« 

V drugem odstavku 56. člena se za besedo »stranko« doda 
besedilo »ali pooblaščenca«. 

24. člen 

Tretji odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Preklic oziroma odpoved pooblastila velja od trenutka, ko se 
pisno ali ustno na zapisnik naznani, če ni v preklicu določen 
drugačen rok prenehanja, oziroma če je v postopku udeležena 
stranka z nasprotnim interesom, ko se odpoved ali preklic naznani 
tudi njej.«. 

25. člen 

Na koncu tretjega odstavka 59. člena se pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo »če je to izrecno navedeno v pooblastilu.«. 

26. člen 

63. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, 
pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali 
pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe. 

(2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je 
napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični 
obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in podpisana z vamim 
elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se 
praviloma izroči neposredno organu ali pošlje po pošti ali po 
elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot 
svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se 
vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu 
organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, 
vračanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno 
potrdi prejem vloge. 

(3) Vloga se lahko vloži tudi na predpisanem ali drugače 
pripravljenem obrazcu. Ne glede na določbe drugih predpisov se 
za obrazce, predpisane zgolj v fizični obliki, šteje, da so z enako 
vsebino predpisani tudi v elektronski obliki. 

(4) Pristojni organ vzpostavi za organe državne uprave in nosilce 
javnih pooblastil, ki izvajajo naloge iz državne pristojnosti, enotni 
informacijski sistem za sprejem vlog, vračanje in obveščanje. Ta 
informacijski sistem lahko pod pogoji, ki jih določi Vlada republike 
Slovenije, na podlagi pisnega dogovora uporabljajo tudi organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki 
izvajajo naloge iz občinske pristojnosti. 

(5) Pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po 
elektronski poti, vračanje po elektronski poti ter organizacijo in 
delovanje informacijskega sistema za sprejem vlog, vračanje in 
obveščanje uredi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

(6) Vloga se lahko vloži tudi ustno pri organu na zapisnik. 

(7) Vlada lahko z uredbo določi seznam vlog, ki se lahko vložijo 
tudi po telefonu ali elektronski poti brez varnega elektronskega 
podpisa s kvalificiranim potrdilom, in način identifikacije strank v 
teh primerih. 
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(8) Če je to potrebno za nemoteno delovanje informacijskega 
sistema za sprejem vlog, vračanje in obveščanje, se lahko znotraj 
tega sistema posamezni vlogi določi računalniška identifikacijska 
številka. 

(9) Overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila, ki vsebujejo uradno 
dodeljene identifikacijske oznake, lahko od državnega organa, ki 
dodeljuje takšno oznako, zahtevajo preveritev pravilnosti takšne 
oznake tako, da mu posredujejo podatke o imetniku potrdila ali 
tretje osebe, na katero se nanašajo podatki v potrdilu, in takšno 
oznako ter zahtevajo odgovor organa o ujemanju posredovanih 
podatkov s podatki v uradni evidenci." 

27. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko 
vsak delavnik med poslovnim časom, po elektronski poti pa ves 
čas.«. 

28. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Organ, ki je pristojen za sprejem vloge oziroma ustnega 
sporočila, je dolžan sprejeti vlogo v fizični obliki, ki se mu izroči, 
oziroma vzeti ustno sporočilo na zapisnik oziroma na predpisan 
ali drugače pripravljen obrazec in pri tem ugotoviti istovetnost 
vložnika, razen v primerih, ko je vložnik uradni osebi osebno 
znan. 

(2) Uradna oseba, ki sprejme vlogo v fizični obliki oziroma vzame 
ustno sporočilo na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače 
pripravljen obrazec, mora vložniku na njegovo ustno zahtevo 
potrditi prejem. Za tako potrdilo se taksa ne plača. 

(3) Če organ ni pristojen za sprejem vloge v fizični obliki, za 
sprejem ustne vloge na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače 
pripravljen obrazec, uradna oseba na to opozori vložnika in ga 
napoti k pristojnemu organu. Če vložnik kljub temu zahteva, da 
se njegova vloga ali ustno sporočilo sprejme, je uradna oseba 
dolžna to storiti.Tako vlogo organ s sklepom zavrže zaradi 
nepristojnosti. 

(4) Če dobi organ po pošti, brzojavno ali po elektronski poti vlogo, 
ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega dvoma o tem, kateri 
organ jo je pristojen sprejeti, jo pošlje brez odlašanja pristojnemu 
organu oziroma sodišču in to sporoči stranki. Če organ, ki je dobil 
vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, izda brez 
odlašanja sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in 
ga takoj pošlje stranki. 

(5) Zoper sklep po tretjem in četrtem odstavku tega člena je 
dovoljena pritožba. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ravna organ po 
prvem odstavku 129. člena tega zakona, če ugotovi, da se vloga 
ne nanaša na upravno zadevo.«. 

29. člen 

(1) V prvem odstavku 66. člena se na koncu doda besedilo, ki se 
glasi: »Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge ali z 
dopisom za dopolnitev vloge zahteva od stranke, da navede 
svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je to potrebno 
zaradi enolične identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja 
podatkov iz uradnih evidenc.« 

(2) V tretjem odstavku 66. člena se besedilo »četrtem, petem i" 
šestem odstavku 139. člena« nadomesti z besedilom »139. členu«- 

(3) V petem odstavku istega člena se črta beseda »lastnoročno«. 

30. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega 
ni dovoljeno zavreči. Organ, mora v roku petih delovnih dni 
zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo in določiti vložniku rok, 
v katerem jo mora popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo 
pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vložniku če je podal vlogo 
neposredno pri organu. 

(2) Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da j0 
vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so 
pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep j® 
dovoljena pritožba. 

(3) Če dobi organ vlogo, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega 
odstavka 63. člena glede podpisa, pa dvomi, ali je vlogo res poslal 
tisti, ki je naveden kot vložnik, zahteva, naj stranka tako prejeto 
vlogo potrdi s pisno potrditvijo, razen če gre za primer iz sedmega 
odstavka 63. člena tega zakona. Če stranka ne ravna tako v 
določenem ji roku, organ ravna po prejšnjem odstavku. 

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku ravna organ tudi, če podvomi 
v pristnost podpisa na pisni vlogi, ki je ni prejel osebno od 
vložnika.«. 

31. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, 
preden izteče rok. Če je vloga poslana po elektronski poti, se 
šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski 
sistem za sprejem vlog, vračanje in obveščanje. 

(2) Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko j® 
organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. 

(3) Za osebe, ki so v vojaški službi, se za dan, ko je organ prejel 
vlogo, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo vojaški enoti oziroma 
poveljstvu. To velja tudi za civilne osebe, ki službujejo v Slovenski 
vojski, če v kraju, kjer službujejo, ni redne pošte. 

(4) Za osebe, ki jim je vzeta prostost, se za dan, ko je organ prejel 
vlogo, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo upravi zavoda, v 
katerem so. Uprava zavoda, ki sprejme vlogo, mora vložniku na 
njegovo ustno zahtevo potrditi prejem. Za tako potrdilo se taksa 
ne plača. 

(5) Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali 
nerazumljiva, pa vložnik pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je 
določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna.«. 

32. člen 

Na koncu drugega odstavka 73. člena se doda stavek, ki se 
glasi: 

»K sporočilu organu je treba priložiti dokazilo, ki opravičuje 
izostanek. Če stranka ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, 
da izostanek ni opravičen.«. 
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33. člen 
Prvi in drugi odstavek 74. člena se spremenita tako, da se glasita: 

"0) O ustni obravnavi, o ustnih izjavah strank ali drugih oseb in 
0 drugih pomembnejših dejanjih v postopku se sestavi zapisnik. 

(2) O uradnih zapažanjih in ugotovitvah, ustnih navodilih in 
sporočilih ter okoliščinah, ki se tičejo samo notranjega dela organa, 
Pri katerem se vodi postopek, se praviloma ne sestavi zapisnika: 
0 *em uradna oseba napiše uradni zaznamek z navedbo kraja in 
datuma ter ga podpiše. Podpis ni obvezen, če se podatki o času 
ln kraju zaznamka v elektronski obliki ter uradni osebi, ki ga je 
sestavila, samodejno evidentirajo v informacijskem sistemu za 
sprejem vlog, vračanje in obveščanje.«. 

34. člen 

V 76. členu se spremenijo prvi, drugi, tretji, sedmi in osmi odstavek 
teko, da se glasijo: 

"(1) V zapisnik se vpiše: 
' ime in sedež organa, ki opravlja dejanje, 
" kraj, dan in ura dejanja in zadeva, v kateri se dejanje opravlja 

in 
■ osebna imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih 

zastopnikov ali pooblaščencev. 

(2) Zapisnik mora obsegati natančen in kratek potek ter vsebino 
v postopku opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora 
Zapisnik omejiti na tisto, kar se tiče same zadeve, ki je predmet 
Postopka. V zapisniku se navedejo vse listine in drugi dokazi, ki 
so bili v kakršenkoli namen uporabljeni pri dejanju. Če je treba, se 
le listine oziroma drugi dokazi priložijo zapisniku. 

(3) Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v 
Postopku, ki so pomembne za odločitev, se zapišejo v zapisnik 
dobesedno v prvi osebi. V zapisnik se vpišejo tudi vsi sklepi, ki se 
izdajo med dejanjem. 

(7) Če se med dejanjem napravijo ali preskrbijo načrti, skice, 
risbe, fotografije in temu podobno, se priložijo zapisniku in v njem 
natančno navedejo. 

(8) Če narava upravne zadeve zahteva, se zapisnik v določenih 
zadevah lahko piše tudi v obliki knjige ali kakšne drugačne evi- 
dence. 

Dodata se nov deveti in deseti odstavek ki se glasita: 

(9) Zapisnik se lahko narekuje v elektronski nosilec zvoka. V tem 
primeru uradna oseba, ki vodi postopek, ob koncu dejanja pozove 
udeležence, da v elektronski nosilec zvoka izjavijo, da so z 
vsebino zapisnika seznanjene, in ali se z njo strinjajo oziroma ali 
imajo kakšne pripombe. 

(10) Pisni odpravek zapisnika iz prejšnjega odstavka mora biti 
sestavljen v osmih dneh in izdan vsem osebam, udeleženim pri 
dejanju, z dopisom, da lahko v nadaljnjih osmih dneh ugovarjajo 
zoper morebitno nepravilnost prepisa. Če v osmih dneh ne dajo 
pripomb na zapisnik, se šteje, da nanj nimajo pripomb. Na to jih je 
treba v dopisu posebej opozoriti.«. 

35. člen 

Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Zapisnik mora biti sestavljen pravilno in čitljivo; v njem se ne 
sme nič izbrisati. Ročno pisani zapisnik je treba na zahtevo 

stranke prepisati in opremiti z žigom in podpisom, mesta, ki so 
bila do sklenitve zapisnika prečrtana, morajo ostati čitljiva; overi 
jih s svojim podpisom uradna oseba, ki vodi postopek.«. 

36. člen 

(1) Četrti odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Če ima zapisnik v fizični obliki več strani, se te označijo z 
zaporednimi številkami, vsako stran pa overi na koncu s svojim 
podpisom uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, in podpiše 
tisti, čigar izjava je zapisana na koncu strani.«. 

(2) Peti, šesti in sedmi odstavek 78. člena se črtajo. 

37. člen 

79. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Dopolnitve že sklenjenega zapisnika se podpišejo in overijo. 

(2) Če tisti, ki bi moral podpisati zapisnik, ne zna ali ne more 
pisati, ga podpiše nekdo, ki zna pisati in je seznanjen z vsebino 
zapisnika ter se tudi sam podpiše. Tega ne more storiti uradna 
oseba, ki vodi postopek, in tudi ne zapisnikar. 

(3) Če kdo noče podpisati zapisnika ali odide, preden je zapisnik 
sklenjen, se to vpiše v zapisnik in navede, zakaj ga ni hotel 
podpisati.«. 

38. člen 

V prvem odstavku 81. člena se črta drugi stavek. 

39. člen 

Naslov podpoglavja pred 82. členom se spremeni tako, da se 
glasi: 

»4. Pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop 
do informacij javnega značaja« 

82. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve in na 
svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizični 
ali elektronski obliki. Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje 
dokumentov nadzoruje določena uradna oseba ali pa poteka v 
informacijskem sistemu organa ali v informacijskem sistemu za 
sprejem vlog, vračanje in obveščanje, v katerem stranka svojo 
istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski 
podpis. 

(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki 
verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. 

(3) V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja, lahko ne glede na določbe tega zakona vsakdo ustno ali 
pisno zahteva od organa, da mu omogoči dostop do informacij 
javnega značaja v posameznih upravnih zadevah. 

(4) Pregled in prepis dokumentov se lahko zahteva tudi ustno. 
Od osebe iz prejšnjega odstavka sme organ v primeru dvoma 
zahtevati, naj pisno ali ustno na zapisnik obrazloži svojo pravno 
korist. 

(5) Če se v postopku uporabljajo podatki iz informatiziranih 
evidenc ter drugi podatki in zapisi v elektronski obliki, se ti štejejo 
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za dokument v tej zadevi. Če so bili v postopku uporabljeni 
dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke in so bili uporabljeni kot 
podlaga za odločitev, jih imajo stranke pravico vpogledati. 

(6) Ne morejo se pregledovati in ne prepisovati zapisnik o 
posvetovanju in glasovanju in osnutki odločb. 

(7) Stranka, prizadeti državni organi in vsakdo drug, ki verjetno 
izkaže, da ima od tega pravno korist, imajo pravico zahtevati 
obvestila o poteku postopka. 

(8) Zoper sklep o zavrnitvi zahtev iz prejšnjih odstavkov je 
dovoljena pritožba. 

(9) Stranke imajo pravico v informacijskem sistemu za obveščanje 
in vračanje spremljati potek postopka. 

(10) Če je zadržano izvrševanje predpisa s strani pristojnega 
organa, mora organ v roku 15 dni o tem pisno obvestiti stranke, 
ki uveljavljajo svoje pravice ali se jim nalagajo obveznosti.«. 

40. člen 

83. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Dokumenti se vročijo po pošti ali po elektronski poti ali pa jih 
vroča organ po svoji uradni osebi ali po pravni ali fizični osebi, ki 
opravlja vračanje dokumentov v fizični obliki ali po elektronski 
poti kot svojo dejavnost. Tistega, ki mu je treba vročiti dokument, 
je samo izjemoma dovoljeno povabiti zato, da ga prevzame, če to 
zahteva narava ali pomen dokumenta, ki ga je treba vročiti. 

(2) Stranka lahko organu sporoči, da želi vročitev dokumentov 
po elektronski poti. Če stranka zahtevo za uvedbo postopka 
organu pošlje v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči 
drugače, da želi vračanje v elektronski obliki. Stranka lahko tudi 
zahteva vračanje dokumentov v fizični obliki. 

(3) Če se načina vročitve ne določi po prejšnjem odstavku, način 
vročitve določi organ, čigar dokument je treba vročiti. 

(4) Uradna oseba odredi, da se odločbe, sklepi ter drugi dokumenti, 
v katerih je določen rok in se pošiljajo naslovniku v fizični obliki, 
vročijo po določbah tega zakona.«. 

41. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Vročitev po elektronski poti se opravi preko informacijskega 
sistema pravne ali fizične osebe, ki opravlja vračanje dokumentov 
po elektronski poti kot svojo dejavnost. 

(2) Sistem iz prejšnjega odstavka samodejno pošlje naslovniku 
elektronsko sporočilo, v katerem navede, da se v informacijskem 
sistemu nahaja dokument in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 
dneh. 

(3) Naslovnik dokument prevzame iz informacijskega sistema iz 
prvega odstavka tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila za 
varen elektronski podpis dokaže svojo istovetnost, presname 
dokument v elektronski obliki in elektronsko podpiše vročilnico. 

(4) Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne 
prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 
tega roka, informacijski sistem za sprejem vlog, vračanje in 
obveščanje dokument izbriše in pošlje naslovniku in organu 

elektronsko sporočilo, da je dokument izbrisan iz informacijskega 
sistema in ga lahko prevzame pri organu, ki je odredil vročitev. 

(5) Informacijski sistem za sprejem vlog, vračanje in obveščanje 
o vročitvi obvesti organ, ki je vročitev odredil, z vročilnico v 
elektronski obliki.«. 

42. člen 

(1) Naslov pred 87. členom se spremeni tako, da se glasi »2- 
Osebno vračanje«. 

(2) 87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve 
začne teči rok, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so 
namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v 
skladu s 86. členom tega zakona. Drugi dokumenti se vračajo v 
skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. 

(2) O vročitvi je treba obvestiti organ, ki je vročitev odredil, z 
vročilnico. 

(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem 
odstavku tega člena, pusti vročevalec v poštnem predalčniku, 
na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma 
na drugem primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, 
kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 
dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga bil moral 
vročiti, navede vročevalec vzrok take vročitve in dan, ko je 
sporočilo nalepil na vrata oziroma pustil na drugem primernem 
mestu, ter se podpiše. 

(4) Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne 
prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 
tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz 
prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem 
predalčniku naslovnika. V kolikor stranka nima predalčnika ali je 
ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Naslovnik 
mora biti s pisnim sporočilom iz prejšnjega odstavka obveščen o 
posledicah takega vračanja. 

(5) Stranka lahko dokazuje odsotnost iz tretjega odstavka tega 
člena. Če odsotnost dokaže, lahko uveljavlja pravico do vrnitve v 
prejšnje stanje.«. 

43. člen 

V četrtem odstavku 88. člena se dvakrat črta besedi »v redu«. 

44. člen 

Tretji odstavek 89. člena se črta. Četrti, peti in šesti odstavek 
postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 

45. člen 

Naslov podpoglavja pred 91. členom se spremeni tako, da se 
glasi: 

»c) Vračanje državnim organom, organom samoupravnih lokalnih 
skupnosti, pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za 
opravljanje dejavnosti«. 

poročevalec, št. 17 12 19. februar 2004 



46. člen 

^ 91 • členu se spremenita prvi in tretji odstavek tako, da se 
glasita: 

"(1) Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih 
skupnosti, pravnim osebam in fizičnim osebam registriranim za 
opravljanje dejavnosti se vroča tako, da se dokument izroči uradni 
°sebi oziroma osebi, ki je določena za sprejemanje dokumentov, 
ce ni za posamezne primere drugače določeno. 

(3) Vročanje po elektronski pošti se opravi tako, da se sporočilo 
lz drugega odstavka 86. člena pošlje na javno objavljen elektronski 
naslov državnega organa, organa samoupravne lokalne 
skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti oziroma na naslov, ki ga na svoji vlogi ta navede.«. 

47. člen 
prvi in drugi odstavek 92. člena se spremenita tako, da se glasita: 

"(1) Osebam v državi, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se vročijo 
dokumenti preko ministrstva za zunanje zadeve, če ni v 
Mednarodni pogodbi drugače določeno. 

(2) Fizičnim in pravnim osebam v tujini se lahko vroča neposredno, 
a'i po diplomatski poti razen če mednarodna pogodba ne določa 
drugače.«. 

48. člen 

Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Vročitev je opravljena, ko uprava zavoda vroči dokument 
naslovniku.«. 

49. člen 

V 94. členu se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo, ki se glasi: 

"in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in 
obveščanje.« 

V zadnjem stavku se za besedo »deski«, doda besedilo ki se 
glasi: 

"in objave v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in 
obveščanje« 

V zadnjem stavku se besedilo »javnih glasilih oziroma drugih 
sredstvih javnega obveščanja« nadomesti z besedilom: » javnih 
občilih«. 

50. člen 

Drugi in tretji odstavek 96. člena se spremenita tako, da se glasita: 

"(2) Če tega ne stori in vročevalec kljub poizvedovanju ne more 
zvedeti, kam se je odselil, odredi organ, ki vodi postopek, naj se 
vse nadaljnje vročitve v postopku za to stranko opravljajo tako, 
da se dokument objavi na oglasni deski tega organa in v 
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. 

(3) Vročitev velja za opravljeno po izteku petnajstih dni od dneva, 
ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki vodi 
postopek, oziroma objavljen v informacijskem sistemu za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje.«. 

51. člen 

V 97. členu se v prvem odstavku besedilo: »Potrdilo o vročitvi 
(vročilnico) « nadomesti z besedo: »Vročilnico«; v tretjem odstavku 
se beseda »izročitve« nadomesti z besedo »vročitve«; sedanji 
četrti odstavek se črta; peti odstavek postane četrti odstavek in 
se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Minister, pristojen za upravo, predpiše obliko in vsebino 
ovojnice in vročilnice za osebno vročanje v fizični obliki ter obliko 
in način elektronskega vračanja v upravnem postopku.«. 

52. člen 

(1) V prvem odstavku 102. člena se za besedo »ustna« doda 
besedi »ali videokonferenčna«. 

(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Organ mora na narok najmanj osem dni pred njegovim 
razpisom povabiti stranke in druge osebe, za katere ugotovi da je 
potrebna njihova navzočnost. Skupaj z vabilom pošlje stranki 
vlogo, ki je bila razlog za določitev naroka. V primeru 
videokonferenčne obravnave v vabilu navede kraj, prostor in 
čas naroka ter druge potrebne tehnološke podatke za 
videokonferenčno obravnavo. V vabilu na narok za 
videokonferenčno obravnavo pa organ navede, da se vsi, ki se 
ne želijo ali ne morejo vključiti v videokonferenčno obravnavo, 
lahko oglasijo na kraju in v prostoru, navedenem v vabilu, in 
sodelujejo osebno. Če je organ začel postopek po uradni dolžnosti, 
navede v vabilu za narok, kakšno dejanje se bo opravilo na 
naroku.«. 

53. člen 

Črta se tretji odstavek 105. člena. Četrti odstavek postane tretji 
odstavek. 

54. člen 

V prvem odstavku 107. člena se črta besedilo v oklepaju. 

55. člen 

(1) V prvem odstavku 114. člena se za drugim stavkom doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Če v postopek vstopi stranski udeleženec, krije svoje stroške, 
če s svojim zahtevkom ni uspel. Če pa je s svojim zahtevkom 
uspel, krije stroške stranka, na zahtevo katere se je postopek 
začel, razen osebnih stroškov.«. 

(2) Šesti odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Če se postopek ustavi zaradi umika zahteve ali pravnega 
sredstva stranke, na zahtevo katere je bil postopek uveden, trpi 
stranka vse stroške, ki so nastali do ustavitve postopka.«. 

56. člen 

Zadnji stavek drugega odstavka 115. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Stroške, ki nastanejo zaradi zavarovanja dokazov na zahtevo 
stranke in zaradi izvedbe dokaza z izvedencem na zahtevo 
stranke, krijejo stranke v skladu z določili tretjega odstavka 189. 
člena.«. 
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57. člen 

118. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V odločbi odloči organ o stroških postopka, kdo trpi stroške 
postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba 
plačati. 

(2) Če organ na drugi stopnji zavrže ali zavrne pravno sredstvo 
ali sam odloči o zadevi, odloči tudi o stroških, ki so nastali med 
postopkom v zvezi z njim. 

(3) Če se postopek konča s sklepom, se o stroških odloči v tem 
sklepu. Če organ ne odloči o stroških, mora v tem sklepu navesti, 
da bo odločil o stroških v posebnem sklepu. 

(4) Če organ ne odloči o stroških v odločbi, mora v odločbi navesti, 
da bo izdal o stroških poseben sklep. 

(5) če se pred uvedbo postopka izvede zavarovanje dokazov, 
pa se postopek ne začne v 30 dneh po tem dejanju, odloči o 
stroških izvedbe dokaza organ s sklepom. 

(6) Zoper sklep o stroških postopka je dovoljena pritožba.«. 

58. člen 

V 119. členu se v drugem stavku prvega odstavka, besedilo 
»posebne nagrade« nadomesti z besedilom »plačila za opravljeno 
storitev«; v drugem odstavku se črta besedilo »oziroma nagrado«. 

59. člen 

120. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Minister, pristojen za upravo, natančneje uredi način 
zaračunavanja in izplačevanja stroškov postopkov. Določi tudi 
podrobnejša merila za izvajanje 122. člena glede oprostitve plačila 
stroškov, obročnega plačila ali njegovega odloga. 

(2) Minister, pristojen za upravo, uredi tudi povračila stroškov, 
izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, izvedencem in tolmačem 
ter način zaračunavanja ter izplačevanja teh povračil, kot tudi 
nadomestitev stroškov v primeru oprostitve plačila stroškov.«. 

60. člen 

V tretjem odstavku 122. člena se črta beseda »takse« in vejica. 

61. člen 

Drugi odstavek 126. člena se črta. Oznaka prvega odstavka »(1) 
« se črta. 

62. člen 

Drugi odstavek 127. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Upravni postopek na zahtevo stranke je uveden z dnem 
vložitve zahteve stranke, če ne gre za primere iz 129. člena tega 
zakona.«. 

63. člen 

(1) V drugi točki prvega odstavka 129. člena se beseda »vlagatelj« 
zamenja z besedo »vložnik«. 

(2) Četrta točka istega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»4. če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek 
ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo 
pridobila kakšne pravice ali so ji bile naložene kakšne obveznosti- 
Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko 
stanje ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni 
spremenilo.«. 

64. člen 

Prvi odstavek 133. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na 
prvi stopnji razširi ali spremeni postavljeni zahtevek ne glede na 
to, ali ima razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto pravno 
podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine 
dejanskega stanja in če je organ pristojen za njegovo reševanje.«- 

65. člen 

Drugi odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če stranka uveljavlja svoj zahtevek nasproti drugi stranki, 
lahko umakne zahtevek do ustne obravnave, na ustni obravnavi 
pa le, če stranka z nasprotnim interesom še ni začela obravnavati 
glavne zadeve; če pa jo je že začela obravnavati, ga lahko umakne 
le, če v to privoli stranka z nasprotnim interesom, ki se mora o 
tem izreči v osmih dneh. Če se v osmih dneh ne izreče, se šteje, 
da je v umik privolila.«. 

66. člen 

Prvi odstavek 136. člena se črta. Drugi odstavek postane prvi 
odstavek in se črta oznaka »(2) «. 

67. člen 

V drugem stavku četrtega odstavka 139. člena se za besedo 
»podatke« doda beseda »brezplačno«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(5) Uradna oseba lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja 
dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, 
ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka,,razen če je stranka 
pridobitev teh podatkov izrecno prepovedala. Podatke, ki štejejo 
za davčno tajnost ali se nanašajo na rasno in drugo poreklo, 
politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno 
vedenje, kazenske obsodbe ter zdravstvene podatke, si lahko 
uradna oseba v skladu s prejšnjima odstavkoma priskrbi le, če 
tako določa zakon ali na podlagi izrecne pisne privolitve stranke 
oziroma druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo.« 

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

»(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v postopku, 
uvedenem po uradni dolžnosti, v katerem se odloča o pravici 
stranke.«. 

Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

68. člen 

(1) V drugem stavku prvega odstavka 142. člena se pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo »ki zadrži izvršitev sklepa.«- 
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(jj9 Doda se nov prvi stavek drugega odstavka istega člena, ki se 

"Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi 
ooločno navesti, v čem je njen pravni interes.«. 

69. člen 
143. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Organ pred začetkom ugotovitvenega postopka povabi k 
udeležbi v postopku osebe, za katere ugotovi, da imajo pravni 
mteres za udeležbo v postopku. 

(2) Če organ ne more ugotoviti katere osebe imajo pravni interes 
za udeležbo v postopku, povabi k udeležbi v postopku z javnim 
naznanilom, ki ga objavi na oglasni deski organa in na krajevno 
običajen način. 

(3) V vabilu k udeležbi navede organ rok, v katerem je mogoče 
Priglasiti udeležbo v postopku. Ta rok ne sme biti krajši od 8 dni. 

(4) Če oseba, ki jo je organ povabil, ne priglasi udeležbe v 
postopku v roku, lahko priglasi udeležbo do izdaje odločbe v 
skladu s 142. členom tega zakona. Če oseba ne zahteva udeležbe 
v postopku, ji organ te udeležbe ni dolžan zagotoviti. 

(5) Če stranka, ki je vložila zahtevo, zahtevi priloži pisno izjavo 
osebe, ki ima pravni interes za udeležbo v postopku, iz katere 
lasno in nedvoumno izhaja, da ta oseba v zadevi nima 
nasprotujočega interesa, organu ni treba vabiti te osebe k udeležbi 
v postopku. Takšna oseba lahko zahteva udeležbo do konca 
Postopka na prvi stopnji v skladu s 142. členom tega zakona. 

(6) Če oseba, ki je bila pravilno vabljena k stranski udeležbi in 
opozorjena na posledice, do izdaje odločbe na prvi stopnji ni 
pravilno priglasila stranske udeležbe, ne more uveljavljati pravnih 
sredstev zoper odločbo. 

(7) Osebi, ki zatrjuje, da ji ni bila dana možnost udeležbe v 
Postopku, čeprav je imela to pravico, se na njeno zahtevo vroči 
odločba, če zahteva vročitev v 30 dneh od dneva, ko je izvedela 
za izdajo odločbe.«. 

70. člen 

Tretji in četrti odstavek 146. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

"(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, mora stranki na ustni 
obravnavi ali zunaj ustne obravnave pisno oziroma ustno na 
zapisnik omogočiti: 
1- da se izreče o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena 

v ugotovitvenem postopku; 
2. da se izreče o predlogih in ponujenih dokazih; 
3. da sodeluje pri izvedbi dokazov; 
4. da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in 

izvedencem in , 
5. da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o tem izreče. 

(4) Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki 
možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna 
za izdajo odločbe.«. 

71. člen 

Zadnji stavek tretjega odstavka 151. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Če dokazila ni predložila katerakoli druga stranka v postopku, 
organ nadaljuje postopek in odloči o zadevi.«. 

72. člen 

V 152. členu se drugič uporabljena beseda »oziroma« nadomesti 
z besedo »ali«. 

73. člen 

V prvem odstavku 153. člena se na koncu prve točke doda 
naslednje besedilo: 

»organ v takem primeru obvesti morebitne pravne naslednike o 
možnosti vstopa v postopek, in jim vroči sklep;« 

V prvem odstavku 153. člena se na koncu druge točke doda 
naslednje besedilo: 

»organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka 
skrbstvenemu organu;« 

V prvem odstavku 153. člena se v tretji točki za besedo 
»pooblaščenca« doda besedilo: »ali zakonitega zastopnika«; na 
koncu tretje točke pa doda naslednje besedilo: 

»organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka 
skrbstvenemu organu, v primeru pravnih oseb pa se o tem obvesti 
organ za imenovanje zakonitega zastopnika;« 

V prvem odstavku 153. člena se na koncu četrte točke doda 
naslednje besedilo: < 

»sklep se vroči stečajnemu dolžniku;« 

74. člen 

Prvi odstavek 154. člena se oštevilči s številko (1). Dodata se 
nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»(2) Če pri organu obstajajo ustrezne tehnološke možnosti, lahko 
uradna oseba na predlog strank razpiše namesto ustne 
videokonferenčno obravnavo. 

(3) Za videokonferenčno obravnavo se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o ustni obravnavi.«. 

75. člen 

(1) Četrta točka drugega odstavka 155. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»4. če je treba obravnavati okoliščine, ki pomenijo tajnost podatkov 
v skladu z zakonom, ki ureja tajnost podatkov, ali poslovno in 
poklicno tajnost.«. 

(2) V četrtemu odstavku 155. člena se pred piko vstavi besedilo 
»in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in 
obveščanje«. 
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76. člen 81. člen 

(1) V prvem odstavku 163. člena se besedilo »pretresti in dognati« 
nadomesti z besedo »ugotoviti«. 

(2) V drugem odstavku istega člena se črta beseda »opiše«; 
besedilo »v glavnih črtah« pa se nadomesti z besedo »povzame«. 

77. člen 

V 164. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Dejansko stanje se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov 
v informatiziranih evidencah. 

(4) Podatki iz evidenc prejšnjega odstavka se štejejo za del 
dokumenta, čeprav se v njem v pisni oziroma listinski obliki ne 
nahajajo. V zapisnik se vpiše, kje so ti podatki dostopni. Če se v 
postopku ne vodi zapisnik, se o tem sestavi uradni zaznamek.«. 

78. člen 

(1) Tretji odstavek 169. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) V postopku dokazovanja je mikrofilmska ali elektronska kopija 
listine oziroma reprodukcija te kopije izenačena z listino iz prvega 
odstavka tega člena, če je takšno mikrofilmsko ali elektronsko 
kopijo oziroma reprodukcijo te kopije izdal državni organ, organ 
samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil.«. 

(2) Četrti odstavek se črta. 

79. člen 

V drugem odstavku 171. člena se za besedo »mikrofilmska« 
dodata besedi »ali elektronska«. 

80. člen 

173. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Listine, ki so dokaz, predložijo stranke ali pa jih preskrbi 
organ, ki vodi postopek. Stranka predloži listino v izvirniku, 
mikrofilmski kopiji listine ali reprodukciji te kopije ali v overjenem 
prepisu, lahko pa jo priloži tudi v navadnem prepisu aii kot 
mikrofilmsko, elektronsko kopijo ali fotokopijo ali reprodukcijo te 
kopije. 

(2) Za predloženo listino se šteje tudi sporočilo organu, kje se v 
informatizirani bazi ali evidenci nahaja zapis, če gre za javno 
evidenco ali za drugo evidenco, če je organu dosegljiva. 

(3) Če predloži stranka listino v prepisu ali kot fotokopijo ali kot 
elektronsko kopijo, lahko zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, 
naj pokaže izvirno listino. Uradna oseba ugotovi, ali se prepis 
oziroma kopija ujema z izvirnikom.To ugotovitev potrdi z overitvijo 
na prepisu oziroma kopiji.«. 

Za 177. členom se doda novo podpoglavje z naslovom, ki se 
glasi: 

"2a. Upravna overitev lastnoročnih podpisov, 
prepisov in kopij 

a) Splošno o overitvi«. 

82. člen 

178. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Upravna overitev lastnoročnega podpisa je potrditev njegove 
pristnosti. Overitev prepisa ali kopije pa potrditev istovetnosti 
prepisa, fizične ali elektronske kopije z izvirno listino. 

(2) Z upravno overitvijo se ne potrjuje resničnost podatkov v 
listini. 

(3) Ne glede na določbe drugih predpisov se šteje, da je upravna 
overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije glede postopkov 
po tem zakonu enakovredna notarski overitvi lastnoročnega 
podpisa, prepisa ali kopije.«. 

83. člen 

Za 178. členom se dodajo novi členi, ki se glasijo: 

»178.a člen 

(1) Overitev opravi uradna oseba upravne enote ne glede na 
bivališče ali sedež osebe, ki to zahteva. 

(2) Overitev listine, potrebne v konkretnem upravnem postopku, 
opravi uradna oseba organa, pred katerim se vodi postopek. 

b) Overitev lastnoročnega podpisa 

178.b člen 

(1) Pristnost lastnoročnega podpisa dokaže predlagatelj listine 
tako, da pred uradno osebo lastnoročno podpiše listino ali da 
prizna za svoj podpis, ki je že na listini. Istovetnost predlagatelja 
listine ugotovi uradna oseba na podlagi veljavne javne listine, 
opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, razen v 
primerih, ko je predlagatelj uradni osebi osebno znan. Uradna 
oseba morebitno pooblaščenost predlagatelja za zastopanje 
ugotavlja na podlagi overjenega pooblastila ali podatkov iz uradne 
evidence. 

(2) Overitev podpisa se potrdi na izvirni listini z navedbo datuma 
overitve, oznake, s katero je overitev podpisa evidentirana pri 
organu, z navedbo vrste in oznake uradnega osebnega 
dokumenta ter s podpisom uradne osebe in z žigom. 

poročevalec, št. 17 16 19. februar 2004 



178.C člen 85. člen 

(1) Kadar se overja podpis ali ročno znamenje slepih ali tistih, ki 
"e znajo brati, prebere predlagatelju uradna oseba listino, na 
Ka'eri naj se overi podpis ali ročno znamenje. 

(2) Kadar se overja podpis ali ročno znamenje gluhih, ki ne znajo 
brati, prebere predlagatelju sodni tolmač listino, na kateri naj se 
°veri podpis ali ročno znamenje. 

(3) Kadar se overja podpis ali ročno znamenje tistih, ki ne 
razumejo jezika, v katerem je listina napisana, prevede 
Predlagatelju vsebino listine uradna oseba ali sodni tolmač. 

(4) Tak način overitve je treba navesti v potrdilu o overitvi. 

178.d člen 

če uradna oseba ne razume jezika, v katerem je listina napisana, 
lahko odredi, da prevede listino sodni tolmač. Če je listina 
prevedena, se to navede v potrdilu o overitvi. 

c) Overitev prepisa ali kopije 

178.e člen 

(1) Prepis ali fizično kopijo (fotokopijo), ki naj se overi, je treba 
skrbno primerjati z izvirno listino. Prepis se mora ujemati z izvirno 
listino tudi v pravopisu, ločilih in okrajšavah. 

(2) V potrdilu o overitvi se navede oznaka, datum overitve, število 
Pol oziroma listov izvirne listine in prepisa ali kopije. Potrdilo podpiše 
in žigosa uradna oseba, ki opravi overitev. 

178.f člen 

(1) Elektronsko (skenirano) kopijo pripravi uradna oseba na 
Podlagi izvirne listine. 

(2) Uradna oseba opravi overitev tako, da skupaj z elektronsko 
kopijo navede oznako, datum overitve, število pol oziroma listov 
izvirne listine in prepisa ali kopije ter oboje elektronsko podpiše. 

178.g člen 

Kadar se overi prepis samo enega dela listine ali izpisek iz kake 
listine, mora biti prepis oziroma kopija takšna, da je iz nje razvidno, 
kateri deli listine so vsebovani in kateri izpuščeni. 

f 
178.h člen 

če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v 
katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali 
kopijo z izvirno listino sodni tolmač.«. 

84. člen 

(1) V 179. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil izdajajo potrdila in druge listine, podatke in 
informacije (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o katerih vodijo 
uradno evidenco.«. 

(2) V 179. členu se črtata peti in šesti odstavek. 

Drugi in tretji odstavek 180. člena se črtata. 

86. člen 

Za 180. členom se doda nov 180.a člen, ki se glasi: 

»180.a člen 

(1) Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma druge 
listine iz 179. člena, mora v roku 15 dni izdati odločbo, če ni v 
predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca drugače 
določeno. 

(2) Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma druge 
listine iz 180. člena, mora v roku 30 dni izdati odločbo. 

(3) Če organ ni izdal potrdila, druge listine ali odločbe iz prejšnjih 
odstavkov, se po preteku rokov šteje, da je zahtevo zavrnil. Zoper 
to je dovoljena pritožba. 

(4) Če stranka na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga, zatrjuje, 
da potrdilo oziroma druga listina, ki ji je bila izdana na podlagi 179. 
ali 180. člena tega zakona ni v skladu s podatki iz uradne evi- 
dence, lahko zahteva spremembo potrdila oziroma druge listine. 
Organ mora v roku 15 dni izdati spremenjeno potrdilo oziroma 
drugo listino oziroma odločbo, s katero zavrne zahtevek za 
spremembo oziroma za novo potrdilo ali drugo listino.«. 

87. člen 

(1) V drugi točki prvega odstavka 183. člena se za besedo 
»poslovno« vejica nadomesti z besedo »ali«, besedilo »umetniško 
ali znanstveno« pa se črta; 

(2) V četrtem odstavku istega člena se črta besedilo: »uradne, 
državne ali vojaške«, za besedo »tajnosti« se doda besedilo »v 
skladu z zakonom,«. 

88. člen 

(1) V drugem odstavku 189. člena se črta drugi stavek. 

(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Predujem oziroma strošek izvedbe dokaza z izvedencem 
bremeni tisto stranko, ki ima močnejši pravni interes za izvedbo 
dokaza, oziroma stranko, ki je zahtevala uvedbo postopka. Če 
ima več strank Interes, da se izvede dokaz z izvedencem, 
bremeni predujem oziroma strošek izvedbe dokaza vse te stranke 
v sorazmernem deležu.«. 

89. člen 

V prvemu odstavku 190. člena se na koncu odstavka doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»O tem je treba izdati pisni sklep, v katerem se opredeli naloge 
izvedenca in določi rok za njihovo izvedbo.«. 

90. člen 

V drugem odstavku 197. člena se besedilo za besedo »postopek« 
črta; vejica za besedo »postopek« se nadomesti s piko. 
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• 91. člen 

V drugem odstavku 206. člena se črta vejica in besedilo: »ki pa ne 
prekine postopka«. 

92. člen 

V tretjem odstavku 207. člena se besedilo »predpisom lokalne 
skupnosti« nadomesti z besedilom »odlokom samoupravne 
lokalne skupnosti«. 

93. člen 

209. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če je v zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti 
določeno, da odloča en organ v soglasju z drugim organom, se 
zahteva soglasje vnaprej tako, da organ, ki zahteva soglasje, 
sporoči drugemu organu, kakšen je zahtevek stranke, oziroma, 
če gre za postopek po uradni dolžnosti, kakšno odločbo namerava 
izdati, ter zahteva, da naj zaprošeni organ svoje soglasje ali 
razloge za odklonitev soglasja pisno sporoči. 

(2) Organ, ki izda odločbo, mora v svoji odločbi navesti akt, s 
katerim je drugi organ dal soglasje ali ga odrekel oziroma navesti, 
da drugi organ v predpisanem roku ni niti dal soglasja niti ga 
odrekel. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi takrat, kadar je 
v zakonu predpisano, da odloča en organ z odobritvijo, potrditvijo 
ali dovoljenjem drugega organa ipd. 

(4) Če je z zakonom ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti 
določeno, da mora pristojni organ pred izdajo odločbe zahtevati 
mnenje drugega organa, sme izdati odločbo šele potem, ko dobi 
mnenje. 

(5) Organ, čigar soglasje ali mnenje je potrebno za odločbo, mora 
dati soglasje oziroma mnenje najkasneje v 15 dneh od dneva, ko 
je bilo od njega to zahtevano. Če ta organ v tem roku ne sporoči 
organu, za katerega je določeno, da izda odločbo, niti da daje 
soglasje niti da ga odreka, se šteje, da je soglasje dal; če pa ne da 
nobenega mnenja, izda pristojni organ odločbo tudi brez mnenja.«. 

94. člen 

(1) Naslov pred 210. členom se spremeni tako, da se glasi »2. 
Oblika, način izdaje in sestavni deli odločbe«. 

(2) V 210. členu se spremenijo prvi, tretji in peti odstavek tako, da 
se glasijo: 

»(1) Vsaka odločba mora biti označena kot taka. Izjemoma se 
lahko z zakonom ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti 
določi, da je lahko odločba tudi drugače poimenovana. 

(3) Pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), 
obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, ter, če se izda v fizični 
obliki, podpis uradne osebe in žig organa, oziroma če se izda v 
elektronski obliki, varna elektronska podpisa uradne osebe in 
organa, overjena s kvalificiranim potrdilom; če je varen elektronski 
podpis uradne osebe overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje 
tudi navedbo organa, varen elektronski podpis organa ni potreben. 
V primerih, za katere tako določa zakon ali na podlagi zakona 
izdan predpis, posamezni deli v odločbi niso obvezni. Če se 
ocjločba izdela samodejno, ima lahko namesto podpisa in žiga 
faksimile. 

(5) Odločbo je treba vročiti stranki v izvirniku.«. 

95. člen 

Tretji odstavek 211. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Organ, ki je ustno odločil, mora stranki izdati pisno odločbo 
v osmih dneh od ustne odločitve.«. 

96. člen * 

V prvem odstavku 212. člena se za besedo »pristojnosti« doda 
»način uvedbe postopka,«. 

97. člen 

(1) V 213. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) V izreku se lahko v skladu z zakonom določijo tudi pogoji ali 
nalogi, povezani z odločitvijo organa o predmetu postopka.«. 

(2) Sedanji tretji odstavek 213. člena postane peti odstavek, ki se 
glasi: 

»(5) V izreku se odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. 
Uradna oseba določi njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in 
v katerem roku, ali navede, da bo o stroških postopka izdan 
poseben sklep.«. 

(3) Četrti odstavek postane tretji odstavek, peti odstavek postane 
četrti odstavek, dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek. 

(4) V novem tretjem odstavku se beseda »določbo« nadomesti z 
besedo »odločbo«. 

98. člen 

V 214. členu se spremenita četrti in peti odstavek tako, da se 
glasita: 

»(4) V enostavnih zadevah, v katerih je udeležena samo ena 
stranka, in v enostavnih zadevah, v katerih sta v postopku 
udeleženi dve stranki ali več, pa nobena ne ugovarja 
postavljenemu zahtevku, in se zahtevku ugodi, lahko vsebuje 
obrazložitev odločbe samo kratko obrazložitev strankinega 
zahtevka in sklicevanje na pravne predpise, na podlagi katerih je 
bilo o zadevi odločeno. V takih zadevah se lahko izda odločba tudi 
na predpisanem obrazcu ali samodejno z uporabo informacijskega 
sistema. 

(5) Če je 'pristojni organ po zakonu upravičen zadevo rešiti po 
prostem preudarku, mora v obrazložitvi poleg podatkov iz prvega 
odstavka tega člena navesti ta zakon in razloge, zakaj je tako 
odločil, in kako je uporabil obseg in namen prostega preudarka.«- 

99. člen 

V četrtem odstavku 215. člena se v prvem stavku za besedo 
»ravna« doda beseda »vsaka«. 

100. člen 

Tretji odstavek 216. člena se črta. 
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101. člen 

V prvem odstavku 218. člena se besedilo: »v obliki zaznamka na 
sPisu, če so razlogi zanjo očitni« nadomesti z besedilom: »v obliki 
uradnega zaznamka v zadevi.« 

V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »obrazcu« 
doda besedilo: »ali samodejno z uporabo informacijskega sistema« 

102. člen 

Prvi odstavek 219. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kadar se lahko odloča o kakšni zadevi po delih oziroma po 
Posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki 
primerni za odločitev, lahko izda pristojni organ odločbo samo o 
teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba).«. 

103. člen 

Drugi odstavek 220. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Če so bila v postopku ugotovljena vsa dejstva, pomembna 
za odločanje, se lahko izda dopolnilna odločba brez novega 
ugotovitvenega postopka.«. 

104. člen 

(1) V prvem odstavku 222. člena se na koncu prvega stavka črta 
vejica in besedilo »če ni s predpisom določen krajši rok«. 

(2) Tretji odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je 
postopek prekinjen po 153. členu tega zakona, in v primerih iz 
desetega odstavka 82. člena tega zakona.«. 

105. člen 

V 223. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 
glasita: 

"(1) Organ, ki je izdal odločbo, sme vsak čas popraviti pomote v 
imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne 
pomote v odločbi. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, 
od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Popravek 
odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve 
sklepa o popravku odločbe. 

(2) O popravi pomote se izda sklep. Uradni zaznamek o popravi 
se zapiše na vse izvirnike odločbe, če je to mogoče. Uradni 
zaznamek podpiše uradna oseba, ki je podpisala sklep o 
popravi.«. 

106. člen 

Naslov pred 224. členom se spremeni tako, da se glasi »6. 
Dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe in sklepa«. 

107. člen 

224. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, je dokončna. 
2 dokončnostjo lahko stranka prične izvajati pravico, če zakon 
ne določa drugače. 

(2) Odločba prve stopnje postane izvršljiva: 
1. ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena; 
2. ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena; 
3. ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve; 
4. ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero 

se pritožba zavrne, ali sklep s katerim se pritožba zavrže. 

(3) Odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje 
nadomeščena, postane izvršljiva, ko se vroči stranki. 

(4) Če je v odločbi določeno, da se dejanje, ki je predmet izvršbe, 
mora opraviti v določenem roku, postane odločba izvršljiva s 
pretekom tega roka. Če v odločbi ni določeno, v katerem roku je 
treba opraviti dejanje, postane odločba izvršljiva v 15 dneh od 
dneva, ko bi postala izvršljiva po pravilih drugega in tretjega 
odstavka, če ne bi bilo izpolnitvenega roka, razen če je določeno, 
da se izvrši takoj zaradi nujnih ukrepov. 

(5) Če se odločba nanaša na dve stranki ali več, ki so v postopku 
udeležene z istovetnimi zahtevki, ovira pritožba vsake take 
stranke izvršljivost odločbe. 

(6) Sklep, zoper katerega ni dovoljena pritožba, in sklep, zoper 
katerega je dovoljena pritožba, ki pa ne zadrži njegove izvršitve, 
postane izvršljiv, ko se sporoči oziroma vroči stranki. 

(7) Kadar je z zakonom ali s sklepom določeno, da pritožba 
zadrži izvršitev sklepa, postane sklep izvršljiv, ko preteče rok za 
pritožbo, če se stranka ni pritožila; če pa se je pritožila, postane 
sklep izvršljiv, ko se stranki vroči sklep, s katerim je pritožba 
zavržena, ali odločba, s katero je pritožba zavrnjena. 

(8) Glede izvršljivosti sklepa se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona.«. 

108. člen 

(1) V 225 členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Če se s pritožbo ali s tožbo izpodbijajo posamezne točke ali 
vsebinsko ločljivi deli izreka odločbe, lahko postanejo posamezne 
točke ali posamezni vsebinski deli izreka odločbe ali posameznih 
njenih točk, ki se ne izpodbijajo in medsebojno niso odvisni, 
dokončni ali pravnomočni.« 

V 225. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Potrdilo o dokončnosti ali pravnomočnosti izda organ na 
zahtevo stranke ali organa v sVIadu z določili 180. člena tega 
zakona. Dopusten je popravek pomote na potrdilu glede 
dokončnosti ali pravnomočnosti. Organi od strank ne smejo 
zahtevati takšnega potrdila, temveč morajo, če je to potrebno, 
sami pridobiti od pristojnega organa podatek o dokončnosti ali 
pravnomočnosti. «. 

109. člen 

Drugi odstavek 229. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranska udeleženka, 
ni bila vročena odločba, lahko v roku 30 dni od dneva, ko je 
izvedela za izdajo odločbe, zahteva vročitev odločbe; zoper 
odločbo lahko vloži pritožbo v enakem roku, kot ga ima za vložitev 
pritožbe stranka. Vročitve odločbe ne more zahtevati in pritožbe 
ne more vložiti oseba, ki se postopka ni udeleževala, čeprav ji je 
bila ta možnost dana. Če pristojni organ ne ugodi zahtevi za 
vročitev odločbe, zahtevo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je 
dovoljena pritožba.«. 
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110. člen 117. člen 

Na koncu drugega odstavka 230. člena se pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo »sicer o pritožbi odloča vlada.«. 

111. člen 

(1) Tretja točka prvega odstavka 237. člena se črta. Četrta točka 
postane tretja točka. 

(2) V drugem odstavku 237. člena se doda novo sedmo točko, ki 
se glasi: 

7. če se odločbe ne da preizkusiti.«. 

112. člen 

(1) V drugem stavku drugega odstavka 238. člena se besedilo »v 
katerem delu in iz kakšnih razlogov izpodbija odločbo« nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: »zakaj izpodbija odločbo«. 

(2) V četrtem odstavku istega člena se zadnja dva stavka črtata. 

113. člen 

V naslovu pred 239. členom se beseda »Izročitev« nadomesti z 
besedo »Vložitev«. 

114. člen 

239. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji. 

(2) Če je pritožba vložena pri organu druge stopnje, jo ta takoj 
pošlje organu prve stopnje. 

(3) Pritožba, ki je bila vložena pri organu druge stopnje, je 
pravočasna, če jo je v roku prejel organ druge stopnje. 

(4) Kadar stranka vloži pritožbo zato, ker organ prve stopnje o 
njeni zahtevi ni izdal odločbe (četrti odstavek 222. člena tega 
zakona), jo organ prve stopnje takoj pošlje organu druge stopnje, 
ki ravna po 255. členu tega zakona. 

(5) Kadar stranka vloži pritožbo na podlagi tretjega odstavka 
180.a člena tega zakona, jo organ prve stopnje takoj pošlje organu 
druge stopnje, ki smiselno ravna po 255. členu tega zakona.«. 

115. člen 

Prvi odstavek 241. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če organ, ki je izdal odločbo, pritožbe ne zavrže po 240. 
členu tega zakona, jo pošlje morebitnim strankam z nasprotnimi 
interesi in jim določi rok, da se izrečejo o pritožbi in morebitnih 
novih dejstvih in dokazih. Rok ne sme biti krajši od 8 dni in ne 
daljši od 15 dni.«. 

116. člen 

V prvem odstavku 245. člena se za besedo »prejme« doda 
besedilo »oziroma po poteku roka iz 241. člena«. 

V 251. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Če je zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena organa 
druge stopnje vložena tožba, organ prve stopnje nadaljuje upravni 
postopek po pravnomočnosti sodne odločbe in izda odločbo v 
roku 30 dni po tistem, ko izve za pravnomočno sodno odločbo. 
Ne glede na to določbo organ prve stopnje nadaljuje upravni 
postopek takoj in izda odločbo v roku iz prejšnjega odstavka v 
delu, v katerem odločba organa druge stopnje ni izpodbijana s 
tožbo. Organ prve stopnje nadaljuje upravni postopek tudi v 
primeru sklenitve poravnave, katere sestavni del je dogovor o 
umiku tožbe zoper odločbo druge stopnje.« 

118. člen 

Drugi odstavek 256. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je 
postopek prekinjen po 153. členu tega zakona, in v primerih iz 
desetega odstavka 82. člena tega zakona.«. 

119. člen 

Prvi, drugi in tretji odstavek 261. člena se spremenijo tako, da se 
glasijo: 

»(1) Obnovo upravnega postopka lahko predlaga stranka; or- 
gan, ki je izdal odločbo, na katero se obnovitveni razlog nanaša, 
pa lahko začne obnovo postopka po uradni dolžnosti. 

(2) Zaradi okoliščin iz 1., 6., 7. in 8. točke 260. člena tega zakona 
sme stranka predlagati obnovo postopka le, če v končanem 
prejšnjem postopku brez svoje krivde ni mogla navesti okoliščin, 
zaradi katerih predlaga obnovo. 

(3) Iz razloga navedenega v 9. točki 260. člena tega zakona se 
ne more predlagati obnove postopka, če gre za primer iz drugega 
odstavka 229. člena tega zakona.«. 

120. člen 

(1) V četrti točki prvega odstavka 263. člena se pred številko »6« 
doda besedilo »5., «. 

(2) Peta točka prvega odstavka 263. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»5. v primeru iz 9. točke 260. člena - od dneva ko je izvedela, da 
je bila odločba izdana;«. 

(3) V istem odstavku se doda nova šesta točka, ki se glasi: 

»6. v primeru iz 10. točke 260. člena - od dneva, ko je bila odločba 
izdana.«. 

(4) Na koncu drugega odstavka 263. člena se pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo, ki se glasi: 

»Rok v primeru iz 1. točke 260. člena začne teči za organ od 
dneva, ko za odločanje o obnovi pristojni organ zve za nova 
dejstva oziroma nove dokaze. Enak rok pa velja za organ tudi v 
primeru iz 5. točke 260. člena.«. 
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(5) Četrti odstavek 263. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Po preteku treh let od dokončnosti odločb se obnova ne 
m°re več predlagati in tudi ne uvesti po uradni dolžnosti.«. 

(6) V petem odstavku 263. člena se beseda »petih« nadomesti z 
besedo »treh«. 

121. člen 

črta se prvi odstavek 264. člena. Drugi odstavek postane prvi 
odstavek in se črta oznaka »(2) «.. 

122. člen 

V tretjem odstavku 267. člena se za besedo »odločbe« doda 
besedilo »razen v primeru iz 9. in 10. točke 260. člena«. 

123. člen 

Tretji odstavek 268. člena se spremeni tako, da se glasi: 

" (3) Kadar je glede na okoliščine primera očitno, da je potrebna 
obnova postopka in da bo dovolitev postopka v skladu z 271. in 
272. členom povzročila nepopravljivo škodo predlagatelju obnove 
Postopka, lahko pristojni organ opravi tista dejanja postopka, ki 
jih je treba ponoviti, ne da bi izdal poseben sklep, s katerim se 
odloča o obnovi. To, da se dovoli obnova postopka brez izdaje 
posebnega sklepa, se navede v izreku odločbe iz 270. člena tega 
zakona. V obrazložitvi organ utemelji okoliščine, ki kažejo na to, 
da bo predlagatelju obnove postopka povzročena nepopravljiva 
škoda.«. 

124. člen 

Prvi odstavek 270. člena se oštevilči z »(1) «, doda se nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

"(2) V obnovljenem postopku lahko stranka, kateri je bila izdana 
odločba in zoper katero se vodi obnova postopka, umakne svoj 
zahtevek do izdaje odločbe. Lahko pa ga tudi spremeni v soglasju 
s stranko z nasprotnim interesom.«. 

125. člen 

(1) V prvem odstavku 274. člena se druga točka spremeni tako, 
da se glasi: 

»2. če je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s 
katero je bila ta upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem 
stanju drugače rešena; 

(2) V drugem odstavku istega člena se beseda »zakon« nadomesti 
z besedo »predpis«. 

126. člen 

V prvem odstavku 275. člena se v prvem stavku za besedo: 
»odpravi« doda besedi »oziroma razveljavi«; za besedo: 
»odpravo« pa se doda besedilo: »ali razveljavitev«. V drugem 
stavku se za besedo: »odpravi« doda besedilo: »oziroma 
razveljavi«. 

127. člen 

V drugem odstavku 276. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno 
za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, v katerega 
delovno področje sodi zadeva po vsebini«. 

128. člen 

(1) Tretji odstavek 278. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Če je odločbo izdal organ samoupravne lokalne skupnosti v 
zadevi iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti, jo 
lahko po prvem odstavku tega člena razveljavi ministrstvo, v 
katerega delovno področje sodi zadeva po vsebini.«. 

(2) Četrti odstavek istega člena se črta. Peti in šesti odstavek 
postaneta četrti in peti odstavek. 

129. člen 

V 282. členu se črtajo drugi, tretji, četrti in šesti odstavek. Peti 
odstavek postane drugi odstavek. 

130. člen 

V 283. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. Šesti odstavek 
postane drugi odstavek. 

131. člen 

V 289. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. Peti odstavek 
postane drugi, šesti odstavek tretji in sedmi odstavek četrti. 

132. člen 

(1) V prvem, drugem in četrtem odstavku 290. člena se črtajo 
besede »oziroma nosilec javnega pooblastila«. 

(2) V prvem odstavku 290. člena se za besedo »izvršljiva« doda 
besedilo », kdaj je postala izvršljiva«. 

(3) Peti odstavek 290. člena se črta. 

133. člen 

(1) Prvi odstavek 292. člena se na začetku dopolni z besedilom 
»Zoper sklepe«, črka »V« pa nadomesti s črko »v«. 

(2) V tretjem stavku tretjega odstavka 292. člena se za besedo 
»organ«, doda besedilo », ki je pristojen za izvršbo,«. 

134. člen 

V 293. členu na koncu drugega odstavka vejica nadomesti piko in 
doda besedilo: »vendar ne več kot za šest mesecev.« 

135. člen 

Prvi odstavek 302. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Izvršba v zavarovanje se opravi po upravni poti razen za 
zavarovanje na nepremičninah ali na deležu družbenika, ki se 
opravi po sodni poti.«. 
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136. člen 141. člen 

Naslov pred 306 členom, ki se glasi: »Učinkovitost izvršbe«, se 
črta. 

137. člen 

307. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona, drugih zakonov in 
podzakonskih predpisov, ki urejajo upravne postopke, opravlja 
upravna inšpekcija. 

(2) Pooblastila upravne inšpekcije pri opravljanju nadzora ureja 
zakon o državni upravi. 

(3) Inšpektor o opravljenem nadzoru izda zapisnik. V primeru 
ugotovljenih nepravilnosti predlaga predstojniku, da v določenem 
roku odpravi nepravilnosti oziroma izvede ustrezne ukrepe. 
Predstojnik lahko zoper zapisnik ugovarja. O ugovoru odloči min- 
ister, pristojen za upravo, s sklepom, zoper katerega ni upravnega 
spora. Minister, pristojen za upravo, lahko predlaga predstojniku, 
pristojnemu ministru ali vladi ustrezne ukrepe za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

(4) Upravna inšpekcija enkrat letno poroča vladi o svojem 
delovanju in ugotovitvah.« 

Za postopke glede dostopa do informacij javnega značaja se 
šteje vloga, ki je vložena v pisni obliki, za ustno vlogo, če je to za 
stranko ugodnejše in če je stranka na to predhodno opozorjena 
ter izrecno ne navede, da želi, da se vloga obravnava kot pisna 
vloga. 

142. člen 
V 

(1) S pričetkom veljavnosti tega zakona, prenehata veljati Zakon 
o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolmačem ter o 
nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem postopku (Ur. lis 
SRS, št. 13/66) in Pravilnik o načinu zaračunavanja in izplačevanja 
povračil in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v upravnem 
postopku (Uf. list SRS, št. 15/66). 

(2) Zakon in pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporabljata do 
izdaje ustreznih podzakonskih predpisov; ti morajo biti izdani 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

143. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati peti odstavek 3. 
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP; Ur.l. RS, št. 
59/1999, 57/2001 (59/2001 - popr.). 

138. člen 

Členi od 308 do vključno 318 se črtajo. 

139. člen 

Šesti odstavek 322. člena, se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Minister, pristojen za upravo, lahko predpiše obrazce za 
vabila, vročilnice, odredbe za privedbo, zapisnike, zapisnike v 
obliki knjig, za odločbe ter druge akte v upravnem postopku.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

140. člen 

Pristojni organ za informatizacijo državne uprave vzpostavi za 
organe državne uprave in nosilce javnih pooblastil enotni 
informacijski sistem za sprejem vlog, vračanje in obveščanje v 
treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

144. člen 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po 
prej veljavnih določilih zakona o splošnem upravnem postopku. 

145. člen 

Določbe poglavja o upravnih overitvah lastnoročnih podpisov, 
prepisov in kopij se začnejo uporabljati s 1.6.2005, razen določb 
o overitvi elektronske (skenirane) kopije iz 178.f člena, ki se 
začnejo uporabljati s 1.1.2005. 

146. člen 

Ta zakon začne veljati po preteku šestih mesecev od dneva 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

V tem členu gre za poenotenje izrazoslovja. Zakon namreč ni bil 
dosleden pri uporabi besedne zveze upravna stvar ali upravna 
zadeva. Izraz »zadeva« je primernejši in ustreza strokovni 
terminologiji na področju poslovanja z dokumentarnim gradivom. 
Izraz »stvar« bolj spominja na termin stvarnega prava. Le v 
Poglavju o ogledu, kjer gre za ogledovanje stvari, je takšna besedna 
zveza smiselna in pravilna. 
prav tako je terminološko neustrezen izraz »spis«; nadomeščamo 
9a z izrazom »dokument«. 

K 2. členu 

V tem členu gre prav tako za terminološko usklajevanje. Pri uporabi 
osebnega imena ali imena in priimka je bil zakon nedosleden. V 
skladu z Zakonom o osebnem imenu je osebno ime sestavljeno 
iz imena in priimka. 

K 3. členu 

Z zakonskim določilom, da je zoper sklep dovoljena posebna 
Pritožba le takrat, kadar zakon izrecno tako določa, je želel 
zakonodajalec predvsem posebej opozoriti na možnost pritožbe 
zoper izdani sklep v konkretnem upravnem postopku. Besedilo, 
da gre za »posebno« pritožbo je v praksi povzročilo vrsto ugibanj 
o tem, kaj je »posebna« pritožba in kdaj ne gre za posebno 
Pritožbo oz. v čem je razlika med posebno pritožbo in pritožbo 
brez te oznake. Za enostavnejše razumevanje in v skladu z 
načelom pravice do pritožbe in ne pravice do posebne pritožbe je 
razumljive je in jasno povedano, kdaj ima stranka pravico vložiti 
pritožbo tudi na izdan sklep v postopku. 

K 4. členu 

Ta člen določa enotno poimenovanje sedanjih in bodočih oblik 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

K 5. členu 

V upravnem postopku praviloma sodelujejo stranke z nasprotnimi 
interesi in le izjemoma prave nasprotne stranke (le izjemoma je 
upravni postopek kontraren, torej postopek, v katerem se rešuje 
nek spor). Zakon je na nekaterih mestih uporabljal različne pojme, 
zaradi česar je potrebna ustrezna uskladitev pojmov. 

K 6. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 7. členu 

črtana določba je nepotrebna; ni namreč smiselno, da bi se 
posamezni primeri (področja), v katerih se uporablja zakon, 
posebej navajali. Odločanje o pravicah in obveznostih uporabnikov 
javnih storitev je upravna zadeva v skladu z 2. členom zakona. 

K 8. členu 

Z dopolnitvijo 10. člena se načelo proste presoje dokazov širi z 
uradne osebe, ki ima pravico odločati v postopku, na uradno 
osebo, ki vodi postopek. 

K 9. členu 

Črtano besedilo je nepotrebno, saj je že v ustavi določeno, da je 
vsakomur zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih 
interesov. 

K 10. členu 

Določba o stvarni pristojnosti organa v sestavi ministrstva pomeni 
uskladitev z Zakonom o državni upravi. 

K11. členu 

Novi odstavek omogoča vladi, da za določene postopke izključi 
pravila o krajevni pristojnosti. Glede na stopnjo razvoja 
infomiacijske tehnologije bi bilo namreč mogoče nekatere upravne 
postopke voditi v vseh upravnih enotah ali drugih teritorialno 
organiziranih organih državne uprave ali nosilcih javnih pooblastil 
ne glede na stalno prebivališče oziroma sedež stranke. Stranke 
bi s tem mnogo lažje uveljavljale vsaj nekatere pravice (izdaja 
vozniškega dovoljenja, registracija vozila, izdaja osebne izkaznice, 
podaljševanje veljavnosti teh dokumentov...). 

K 12. členu 

Novo besedilo usklajuje ureditev pristojnosti s področno 
zakonodajo. 

K 13. členu 

Besedilo dosedanjega drugega stavka tretjega odstavka 25. člena 
ni več primerno, zato ga je potrebno črtati. 

K 14. členu 

V sedanjem besedilu reševanja sporov o pristojnosti je pomotoma 
izpadla določba o tem, kdo odloča o sporu o pristojnosti med 
upravno enoto in ministrstvom. Praksa je take spore že zaznala 
in o njih je odločala Vlada Republike Slovenije. Da bi se izognili 
položaju, ko bi nastal spor o pristojnosti, ki v 26. členu ni izrecno 
naveden, se člen dopolnjuje z generalno klavzulo (sedmi 
odstavek). 

K 15. členu 

Dopolnitev je potrebna zato, da se jasneje uredi vprašanje, kdo je 
primamo pooblaščen za odločanje, kadar o upravni zadevi odloča 
nosilec javnega pooblastila. 

19. februar 2004 23 poročevalec, št. 17 



K 16. členu K 24. členu 

Gre za urejanje pravne pomoči, kadar odločajo na prvi stopnji 
ministrstva. Po dosedanji ureditvi ni mogoče v okviru pravne pomoči 
zaprositi upravne enote, da za ministrstvo kot organ prve stopnje 
opravi kakšno dejanje. Ministrstvo je namreč krajevno pristojno 
na celotnem območju RS, pravna pomoč pa je po dosedanji ureditvi 
možna, kadar organ zaprosi drug organ, da ta izven območja 
opravi neko dejanje za drug organ. 

K17. členu 

Na to, kdo je v postopku stranski udeleženec, mora po uradni 
dolžnosti paziti organ. Kljub temu se v praksi pogosto dogaja, da 
posamezniki in pravne osebe, ki jih organ ni vključil v postopek 
zahtevajo status stranskega udeleženca. Dopolnitev 43. člena 
prinaša zahtevo, da takšna oseba navede, v čem je njen pravni 
interes, tako da zgolj formalna vloga za udeležbo v postopku ne 
zadošča. S tem je dopolnjen prvi odstavek tega člena, ki sicer 
daje možnost sodelovanja v postopku osebi, ki zatrjuje, da vstopa 
v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. 

K 18. členu 

Sprememba je potrebna zaradi razjasnitve, kako ravnati, če med 
postopkom zaradi prenosa lastninske pravice ali drugih podobnih 
razlogov oseba pridobi možnost nastopati kot stranka ali stranski 
udeleženec v postopku, ali če stranka, ki je pravna oseba, preneha 
obstajati. 

K 19. členu 

Objava sklepa o postavitvi začasnega zastopnika osebi, katere 
bivališče je neznano, je primernejša oblika od objave v Uradnem 
listu RS in povečuje verjetnost najdbe osebe. 

K 20. členu 

Če stranka, ki stalno živi v tujini, uveljavlja v Republiki Sloveniji 
kakšno pravico v upravnem postopku, mora imeti pooblaščenca 
v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne more sodelovati 
v postopku. Treba je zagotoviti sodelovanje stranke ali 
pooblaščenca v postopku, da se ne bi postopki po nepotrebnem 
zavlačevali. 

K 21. členu 

Spremembe so terminološke oziroma redakcijske narave. 
\ 

K 22. členu 

Sprememba pojasnjuje, se v primeru neizkazanega pooblastila 
vloga zavrže s sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba. 

K 23. členu 

Sprememba je potrebna zaradi razjasnitve vprašanja, od koga je 
potrebno zahtevati dopolnitev pomanjkljivega pooblastila. 

Preklic ali odpoved pooblastilu velja tako za organ kot za dru9e 

stranke v postopku od naznanitve oziroma od nastopa roka, HI0 

določen v preklicu ali odpovedi, če je v postopku udeleženi 
stranka z nasprotnim interesom, pa od naznanitve odpovedi aH 
preklica tej stranki. 

K 25. členu 

V tretjem odstavku 59. člena, ki določa, da odvetnika lahko 
nadomešča odvetniški kandidat, ki je pri njemu zaposlen 
odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni, je zaradi pravne 
varnosti stranke dodano besedilo »če je to izrecno navedeno v 
pooblastilu«. 

K 26. členu 

Spremembe in dopolnitve 63. člena predstavljajo modernizmi0 

na področju vlog. Podrobno je urejeno vlaganje vlog v elektronski 
obliki, pri čemer pa so ohranjene »klasične« oblike vlog (P'sna 

vloga v fizični obliki, vloga, dana ustno na zapisnik). Posebej le 

urejen informacijski sistem za sprejemanje vlog, vročanje 
obveščanje. V sedmem odstavku je predvidena možnost, da se 

na podlagi vladne uredbe odprejo enostavnejši komunikacijsW 
kanali, npr. vlaganje vlog po telefonu ali po elektronski poti 
varnega elektronskega podpisa. Vlada mora v takih prime'1" 
določiti tudi način identifikacije stranke, ki nadomesti lastnoroffl 
oziroma elektronski podpis. 

Novi informacijski sistem za vročanje bo prinesel tudi novost' 
glede domneve o pravočasni vročitvi organu, saj se vloga, poslani 
po elektronski poti, šteje za pravočasno, če jo je pred izteko'" 
roka prejel informacijski sistem za vročanje in obveščanje. 

K 27. členu 

Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s stranka"1"> 
ki jo je Vlada Republike Slovenije izdala za izvrševanje Zakona 0 

splošnem upravnem postopku, v 2. členu določa, da je poslov", 
čas delovni čas organa javne uprave. Glede na to pomen1 

predlagana sprememba 64. člena uskladitev z navedeno uredb0 

in se tako besedilo »med delovnim časom« nadomesti z besedilo m 
»med poslovnim časom«, zaradi prilagoditve novemu režimu 

vlaganja vlog po elektronski poti pa je dodano besedilo, da se P° 
elektronski poti lahko vloga vloži ves čas, kar je tudi skladno z S- 
členom Uredbe o poslovanju organov javne uprave 2 

dokumentarnim gradivom. Prav tako se v 64. členu črtata drugi in 
tretji stavek, ki določata čas sprejema ustnih vlog, saj je zarad1 

približevanja javne uprave strankam potrebno zagotoviti, da se 
tudi ustne vloge oziroma vloge na zapisnik sprejemajo ves poslovn 
čas organa javne uprave. 

K 28. členu 

Predlagana sprememba 65. člena pomeni zgolj terminološko 
uskladitev z Uredbo o poslovanju organov javne uprave * 
dokumentarnim gradivom in posledično uskladitev z 63. členom■ 
Zaradi preprečevanja nepotrebnih zapletov o tem, ali je vlog0 

podala upravičena oseba ali pooblaščenec, zakoniti zastopnik aH 
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v/o/"! Predstavnik, mora uradna oseba preveriti istovetnost 
uaot ' razen ce Je tožnik uradni osebi osebno znan. Ta se 
Dom*-8 ta^° v Pr'mer'h vložitve vloge po elektronski poti s 
tudi °C^° Ustrezn'h certifikatov ali elektronskih podpisov, kakor v primerih vložitve vloge po pošti če je podan dvom v čitljivost 
ln Ponosi podpisa vložnika 

K 29. členu 

Q^rv
f
ern odstavku 66. člena je dodana možnost, da organ zahteva 

dotlr^6' da v vlo9' ali v dopolnitvi vloge navede tudi uradno 
w 0 oset)n° identifikacijsko številko fizične osebe oziroma 

Dot n° dodeVeno identifikacijsko številko pravne osebe, če je to rebno zaradi enolične identifikacije stranke ali pridobivanja 
o atkov iz uradnih evidenc. Z osebno identifikacijsko številko 

J*" oznako stranke je s predlagano dopolnitvijo mišljena 
ur°i?

a ma,ična številka občana (EMŠO), davčna številka ali druga radno dodeljena identifikacijska številka (odvisno od vrste 
Postopkov). 

Spremembe v tretjem in petem odstavku sd redakcijske narave. 

30. členu 

Dosedanja praksa je pokazala, da je 3-dnevni rok, v katerem 
ora organ od stranke, ki je vložila nepopolno ali nerazumljivo 
ogo, zahtevati odpravo pomanjkljivosti, prekratek, kar še zlasti 
Q'ia pri reševanju zahtevnejših upravnih postopkov, ko je 

Potrebno več časa za pregled vloge. Dodaten problem predstavlja 
!j zakonska dikcija »v roku treh dni«, ki pomeni tri koledarske 
"eve. V praksi bo tako v primeru, ko vloga prispe k organu v 

Potek, potrebno zahtevati odpravo pomanjkljivosti vloge 
naJkasneje tretji dan, to je v ponedeljek. Glede na navedeno se v 
Prvem odstavku 67. člena rok »treh dni«, v katerem mora organ 
antevati, da se pomanjkljivosti vloge odpravijo, spremeni v rok 

"Petih delovnih dni«. 

sPremenjen je tudi tretji stavek prvega odstavka 67. člena in 
s'cer tako, da uveljavlja obvezno pisno obliko zahteve za odpravo 
Pomanjkljivosti. 
O 

spremembo je omogočena pritožba zoper sklep, s katerim se 
°9a zavrže (ta določba je ob sprejemanju zakona očitno po 

Pomoti izpadla). Če zoper ta sklep, ki preprečuje začetek 
Postopka, ne bi bilo dovoljene pritožbe, bi lahko prišlo do 
samovoljnega ravnanja z vlogami, ker ne bi bilo kontrole nad 
0rganom, ki je zavrgel vlogo. 

Pisna oblika zahteve za odpravo pomanjkljivosti vloge zagotavlja 
lasnost in izključuje morebitne dvome o tem, ali je bila stranka 
Pozvana k odpravi pomanjkljivosti. 

Tudi sedanji tretji odstavek 67. člena, po katerem se šteje, da 
°9a sploh ni bila vložena, če stranka v določenem roku na 

zahtevo organa prejeto vlogo, za katero organ dvomi, da jo je res 
Poslal tisti, čigar ime je navedeno v vlogi, ne potrdi s pisno 
Potrditvijo, je vsebinsko pomanjkljiv, saj v takem primeru ne 
Predpisuje izdaje sklepa. Zato je predlagana dopolnitev navedenega 
določila v tej smeri, da če stranka v določenem roku pomanjkljivosti 

odpravi, organ zavrže vlogo s sklepom, zoper katerega je 
dovoljena pritožba. Dodan je tudi nov četrti odstavek 67. člena, ki 
določa, da enako ravna organ tudi, če podvomi v pristnost podpisa 
na pisni vlogi, ki jo je prejel po pošti. 

K 31. členu 

V prvem odstavku 68. člena je zaradi prilagoditve postopka 
elektronskemu poslovanju dodan nov stavek, ki določa, kdaj se 
šteje vloga za pravočasno v primeru, ko je poslana po elektronski 
poti. V tem primeru je vloga vložena pravočasno, če jo je pred 
iztekom roka prejel infomiacijski sistem za sprejem vlog, vročanje 
in obveščanje, kar pomeni uskladitev z Uredbo o poslovanju 
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom. 

Dopolnjeno je besedilo četrtega odstavka 68. člena in sicer je 
zaradi uskladitve z 2. odstavkom 65. člena dodano določilo, da 
mora uprava zavoda, ki sprejme vlogo, vložniku na njegovo ustno 
zahtevo potrditi prejem. Za tako potrdilo se ne plača taksa. 

V 68. členu se tudi črta dosedanji peti odstavek, ki je v praksi 
povzročal številna ugibanja o njegovi uporabi, dosedanji šesti 
odstavek pa postane peti odstavek. 

K 32. členu 

Po drugem odstavku 73. člena mora povabljeni, ki zaradi bolezni 
ali iz kakšnega drugega opravičenega vzroka ne more priti, to 
takoj po prejemu vabila sporočiti organu, ki mu je vabilo poslal, če 
nastane vzrok pozneje, pa takoj, ko zanj zve. Predlagana je 
dopolnitev navedenega določila, da je potrebno k sporočilu organu 
priložiti dokazilo, ki opravičuje izostanek. V kolikor stranka ne 
predloži ustreznega dokazila, se šteje, da za izostanek ni 
opravičila. Navedena dopolnitev je predlagana zato, ker se stranke 
z nenehnim opravičevanjem izmikajo postopku oziroma ga 
namerno zavlačujejo. S predlagano dopolnitvijo bi v praksi 
preprečili neupravičene izostanke strank in s tem posledično 
zavlačevanje reševanja upravnih postopkov. 

K 33. členu 

Predlagana sprememba prvega odstavka 74. člena ne pomeni 
vsebinske spremembe, ampak gre le za spremembo vrstnega 
reda sedanjega besedila. V drugem odstavku 74. člena je namesto 
besede »napravi« uporabljen primernejši izraz »sestavi«. Glede 
sestave uradnega zaznamka, ki ga sestavi uradna oseba o 
uradnih zapažanjih in ugotovitvah, ustnih navodilih in sporočilih 
ter okoliščinah, ki se tičejo samo notranjega dela organa, pri 
katerem se vodi postopek, je besedilo dopolnjeno v tej smeri, da 
uradni zaznamek vsebuje tudi navedbo kraja sestave in podpis 
uradne osebe, poleg že sedaj predpisane navedbe datuma 
sestave. Dodano pa je še določilo, da podpis uradne osebe ni 
obvezen, če se podatki o času in kraju zaznamka v elektronski 
obliki ter uradni osebi, ki ga je sestavila, samodejno evidentirajo v 
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. 
S to spremembo se jasneje opredeli, kaj je to uradni zaznamek in 
kako se sestavi. Namen spremembe je med drugim tudi preprečiti 
različna pisanja po dokumentih, ki le tem povsem spremenijo 
obliko in vsebino. Vsak uradni zaznamek je potrebno sestaviti kot 
samostojni uradni dokument s potrebnimi sestavinami. Sprememba 
je skladna tudi s sistemom elektronskega poslovanja, kjer ni 
mogoče pisati po že sestavljenih in podpisanih aktih in drugih 
dokumentih zadeve. 
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K 34. členu K 39. členu 

Predlagane spremembe drugega in tretjega odstavka 76. člena 
so terminološke oziroma redakcijske narave, in sicer se v drugem 
odstavku besedilo »natančno in kratko potek« nadomesti z 
besedilom »natančen in kratek potek«, besedilo »na ustni 
obravnavi« pa se nadomesti s primernejšim izrazom »pri dejanju«. 
V tretjem odstavku pa se namesto besedila »čim natančneje, če 
je treba, pa tudi dobesedno« uporabi besedilo »dobesedno v prvi 
osebi«. Besedilo drugega odstavka pa je tudi dopolnjeno in sicer 
je treba v zapisnik poleg vseh listin navesti tudi »druge dokaze«, 
ki so bili v kakršenkoli namen uporabljeni pri dejanju. 

V osmem odstavku 76. člena je predlagano črtanje drugega 
stavka, ki določa, da se zapisnik izda najkasneje v osmih dneh 
po opravljenih dejanjih v postopku, s pozivom, da lahko stranka v 
določenem roku nanj poda pripombe, tako da ni več v nobenem 
primeru predvidena možnost sestave oziroma izdaje zapisnika 
po opravljenih dejanjih v postopku, ampak je zapisnik potrebno 
pisati med opravljanjem uradnega dejanja. 

Za osmim odstavkom 76. člena se smiselno kot deveti in deseti 
odstavek doda besedilo dosedanjega prvega in drugega odstavka 
79. člena, ki se nanaša na zapisnik, narekovan v elektronski 
nosilec zvoka in na pisni odpravek tega zapisnika. 

K 35. členu 

V prvem odstavku 77. člena je dodana zahteva, da mora biti 
zapisnik sestavljen čitljivo, kar se nanaša na ročno pisane 
zapisnike. Posledično temu je dodano določilo, da je potrebno 
ročno pisani zapisnik na zahtevo stranke prepisati in opremiti s 
pečatom in podpisom. 

K 36. členu 

V četrtem odstavku 78. člena je predlagana redakcijska 
sprememba, in sicer se beseda »list« nadomesti s primernejšim 
izrazom »stran« v ustreznem sklonu, saj je zapisnik lahko pisan 
na obeh straneh lista. 

Besedilo dosedanjega petega, šestega in sedmega odstavka 78. 
člena se smiselno prenese v 79. člen kot besedilo prvega, drugega 
in tretjega odstavka. 

K 37. členu 

Predlagana sprememba 79. člena pomeni prenos besedila 
dosedanjega petega, šestega in sedmega odstavka 78. člena s 
tem, da se v sedanjem prvem odstavku 79. člena pred besedilom 
»podpišejo in overijo« črta beseda »znova«, v sedanjem drugem 
odstavku 79. člena pa se doda, da mora biti tisti, ki zna pisati in 
podpiše zapisnik namesto nekoga, ki ne zna ali ne more pisati, 
»seznanjen z vsebino zapisnika«. 

K 38. členu 

V prvem odstavku 81. člena je določeno, da se sestavi o 
posvetovanju in glasovanju poseben zapisnik, kadar odloča v 
upravnem postopku kolegijski organ. Predlagano je črtanje 
drugega stavka prvega odstavka 81. člena, po katerem zapisnik 
o posvetovanju in glasovanju ni potreben, temveč zadostuje, da 
se napravi samo zaznamek v spisu v primeru, ko je v pritožbenem 
postopku odločba soglasna. Tudi v pritožbenem postopku je 
namreč potrebno pisati zapisnik o glasovanju kadar odloča 
kolegijski organ na drugi stopnji. Uradnih dejanj organa v postopku 
ni mogoče dokumentirati le z zaznamkom. 

Predlagana sprememba prvega odstavka 82. člena je posledici 
prilagoditve postopka elektronskemu poslovanju in razvoj 
tehnike. Tako je dodano besedilo, da pregledovanje, prepisovanj8 

in preslikovanje dokumentov lahko poteka tudi v informacijski 
sistemu organa ali v informacijskem sistemu za sprejem vlog, 
vročanje in obveščanje, v katerem stranka svojo istovetnos 
dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis- 

Dodan je nov tretji odstavek, ki rešuje kolizijo med tem zakonov 
in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Vsakdo 
lahko ne glede na pogoje zakona o splošnem upravnem postopk 
pridobiva informacije javnega značaja v skladu z zakonom o 
dostopu do informacij javnega značaja. Ta določa širši kr°9 
upravičencev (ni potrebno izkazatio pravnega interesa), venda' 
določa tudi omejitve (osebni podatki, poslovne tajnosti, inte'°s 

postopka, ki je v teku ...). 

Spremenjeno je tudi besedilo petega odstavka 82. člena, sajsB 

namesto besedila »podatki iz računalniških evidenc in drug1 

računalniški podatki in zapisi« uporabi primernejše besedil0 

»podatki iz informatiziranih evidenc ter drugi podatki in zapisi f 
elektronski obliki«. Zaradi varstva pravic strank je v iste® 
odstavku dodan nov stavek, ki daje strankam pravico vpogled 
v dokumente zaupne narave, če so bili ti dokumenti v postopku 
uporabljeni kot podlaga za odločitev. 

Črta se besedilo drugega stavka dosedanjega petega (novega 
šestega) odstavka 82. člena, po katerem se ne smejo pregledova" 
in prepisovati spisi, ki veljajo za zaupne, če bi se s tem iahk° 
onemogočil namen postopka ali če je to v nasprotju z javno koristi0 

ali z opravičeno koristjo kakšne stranke ali koga drugega. 

Kot posledica uveljavitve elektronskega poslovanja je v noveW 
devetem odstavku 82. člena določeno, da imajo stranke pravic0 

v informacijskem sistemu za sprejem vlog, obveščanje in vročani® 
spremljati potek postopka. 

V praksi so pogosti primeri, da Ustavno sodišče zadrži izvrševani° 
materialnega zakona ali podzakonskega predpisa, ki je podlaga 

za odločanje organa v upravnem postopku. Glede na to, da v 

ZUP ni določeno, kako ravna organ, ki vodi upravni postopek, v 

takem primeru, je predlagana dopolnitev 82. člena z novim desetih 
odstavkom, ki nalaga organu obveznost, da mora v roku 15 dni 0 

tem pisno obvestiti stranke, ki uveljavljajo svoje pravice ali seji^ 
nalagajo obveznosti. 

K 40. členu 

V 83. členu je predlagano črtanje prvega odstavka, ki določa, da 

se vročanje vabil, odločb, sklepov in drugih uradnih spisov opravil3 

»praviloma« tako, da se spis izroči tistemu, ki mu je namenjen■ 
Vročanje navedenih dokumentov v katerih je določen rok, je vedno 
osebno. Določba je skladna z zakonom o varstvu osebm 
podatkov. Določbe poštnih predpisov niso primerne za vročanie 
upravnih aktov, saj je po njih mogoče vročiti tudi komu drugemu■ 

Prilagoditev postopka elektronskemu poslovanju narekuje nov 
drugi odstavek 83. člena, ki določa, da stranka lahko organu 
sporoči, da želi vročanje dokumentov po elektronski poti. Nadalie 
je navedeno, da če stranka zahtevo za uvedbo postopka organ11 

pošlje v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da 
želi vročanje v elektronski obliki. Stranka pa lahko tudi zahteva 
vročanje dokumentov v fizični obliki. 

V sedanjem petem odstavku 83. člena je navedeno, da se ne 
glede na predpise o poštnih storitvah odločbe in sklepi vročijo P 
določbah Zakona o splošnem upravnem postopku, če ni 
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a t .nim zakonom drugače določeno. V času uveljavitve ZUP- 
'■ aprila 2000, je prejšnji Zakon o poštnih storitvah (Ur. list 

kipa - 97) na,ančno določal tudi način vročanja upravnih aktov, je l., 
ni M skladen z načinom, ki ga je predpisoval novi ZUP, zato 
•***» petega odstavka 83. člena smiselno. Novi Zakon o 

mora Storitvah (Ut list RS' št-42/02) P3 v 24. členu določa, da 
Pod IZValalec Poštnih storitev poštno pošiljko vročiti na način in 
Pred?0301'1 ki cto/oc?a poseben zakon. Glede na navedeno je 
zarati ^na sprememba sedanjega petega odstavka 83. člena, ki 
je v ' Crtania Prvega odstavka postane četrti odstavek, in sicer 
da s

Spremenienem besedilu navedeno, da uradna oseba odredi, 
in se °dlo6t>e' sklePiin drugi dokumenti, v katerih je določen rok 
0 sdI^'1^0 naslovniku v fizičhi obliki, vročijo po določbah Zakona 
vrogjSn6m uPravnem postopku. To pa tudi pomeni, da je mogoče 
vk .'! udaležencem upravnega postopka ostalo dokumentacijo, 

'kor je to potrebno, po poštnih predpisih. 

K V-členu 

upr "a®ana sprememba 86. člena uvaja glede na prilagoditev 
eigu

Vne^a P°stopka elektronskemu poslovanju vročanje po 
"roč r°nsl<i P01',n v patih novih odstavkih predpisuje način takega 
ozi an'a' Sprememba besedila 86. člena pomeni tudi opustitev 
naI?

ma ukinitev posrednega vročanja dokumentov, kadar 
Zg_ 0Vnika ni najti v stanovanju oziroma tam, kjer je naslovnik 

ved6"' Sa/ vr°čanie P° predlaganih spremembah zakona no osebno. Sprememba je skladna s predlagano spremembo 
J- člena. 

K 42-členu 

(l^aslovu Pred 87. členom se glede na obrazložitev k 40. in 41. 
„r,nu^rta beseda »obvezno«, tako da se nov naslov glasi 

sebno vročanje«. 
i* 

<iok°ePt vro^ania ie urejen tako, da se odločbe, sklepi in drugi od katerih bvročitve začne teči rok, vročajo osebno 
ponmer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev po elektronski vsi drugi dokumenti pa po poštnih predpisih. 

P^ta9ana sprememba drugega odstavka 87. člena pomeni le 
sprf^° formulacijo dosedanjega besedila in ne gre za vsebinsko 

^četrtem odstavku 87. člena je predpisano, kdaj velja vročitev 

cj0LPravlieno v Primeru, če se vročitev ne da opraviti tako, da se »"ent vroči osebno tistemu, kateremu je namenjen in se zato 

Pri opravi skladno s tretjim odstavkom 87. člena. V tem meru vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik 

Za V*arne SP'S' & Pa spisa ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev opravljeno z dnem preteka tega roka. Glede na to, da sedaj ni 
o posebej določeno, na kakšen način naslovnik vendarle lahko 
V2a/ne dokument, ki je predmet vročanja, tudi po preteku 15 

eJ»nW roka in kje ga lahko prevzame, je predlagana dopolnitev 

Pu r93 odstavka 87■ člena, da po preteku tega roka vročevalec 
na i dokument v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku ^ovnika. S tem je naslovniku omogočen dejanski prevzem 

^8diaganoje tudi črtanje šestega odstavka 87. člena, ki je določal, 

staln°ra ie odsoten več kot trideset dni, pri pošti svojega 
za 

n6®a Prebivališča deponirati naslov svojega pooblaščenca 
urari°^IVe' SPrememba ie skladna z določili zakona, da lahko 
tud oseba sama odredi način vročitve, ki pa ga lahko opravi 'Po uradni osebi organa ali fizični oz. pravni osebi, ki opravlja 

06anje kot svojo dejavnost. 

K 43. členu 

V četrtem odstavku 88. člena je predlagano črtanje besedila »v 
redu« in tako ne gre za vsebinsko spremembo. Vročanje je 
potrebno opraviti v skladu z določili zakona, vsaka kršitev pri 
tem, pomer.i kršitev določil zakona. 

K 44. členu 

Predlagana sprememba 89. člena se nanaša na črtanje tretjega 
odstavka, ker je besedilo že zajeto v 51. členu, dosedanji četrti, 
peti in šesti odstavek pa se ustrezno preštevilčijo. 

K 45. členu 

Predlagana sprememba v naslovu podpoglavja pod c za 90. 
členom pomeni terminološko uskladitev z Zakonom o lokalni 
samoupravi in Zakonom o gospodarskih družbah. Besedilo »c) 
Vročanje državnim organom, organom lokalnih skupnosti in 
pravnim osebam« se nadomesti z besedilom »c) Vročanje 
državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, 
pravnim osebam in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje 
dejavnosti«. Poudariti je potrebno, da niso nujno vse osebe 
registrirane za opravljanje kakšnih dejavnosti tudi pravne osebe. 

K 46. členu 

Zaradi spremenjenega naslova podpoglavja pod c je potrebno 
uskladiti tudi besedilo prvega odstavka 91. člena. 

V celoti je spremenjeno besedilo tretjega odstavka 91. člena, ki 
sedaj predpisuje, kako se opravi vročanje po elektronski pošti. 
Vročanje po elektronski pošti se opravi tako, da se sporočilo iz 
drugega odstavka 86. člena pošlje na javno objavljen elektronski 
naslov državnega organa, organa samoupravne lokalne 
skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti oziroma na naslov, ki ga na svoji vlogi ta navede. 

S predlagano spremembo tretjega odstavka je opuščena 
možnost, da vročevalec, če v določenem delovnem času ne 
najde osebe, ki je določena za sprejemanje dokumentov, lahko 
izroči dokument katerikoli pri organu oziroma pri pravni osebi 
zaposleni osebi, ki jo najde v njenih prostorih saj je izvajanje 
navedenega določila v praksi povzročalo težave. Prejšnja določba 
je pomenila vročanje upravnih aktov po poštnih predpisih, kar v 
upravnem postopku ni dopustno. 

K 47. členu 

S predlagano spremembo prvega in drugega odstavka 92. člena 
je jasno razmejen način vročitve dokumentov osebam v državi, 
ki uživajo diplomatsko imuniteto od načina vročitve dokumentov 
fizičnim in pravnim osebam v tujini. 

Tako se osebam v državi, ki uživajo diplomatsko imuniteto, vročijo 
dokumenti preko ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, če 
ni v mednarodni pogodbi drugače določeno (prvi odstavek 92. 
člena), medtem ko se fizičnim in pravnim osebam v tujini lahko 
vroča neposredno, razen če mednarodna pogodba ne določa 
drugače (drugi odstavek 92. člena). Vročanje fizičnim in pravnim 
osebam v tujini po konzularnih in diplomatskih predstavnikih je v 
praksi povzročalo številne probleme in težave ter dodatno 
obremenitev predstavništev v tujini. Vse to pa je po nepotrebnem 
zavlačevalo postopke. 
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K 48. členu 

Sprememba določa, da je vročitev opravljena, ko uprava zavoda 
vroči dokument naslovniku. Besedilo je napisano bolj razumljivo, 
kdaj se šteje za opravljeno vročitev v tem primeru. 

K 49. členu 

Sprememba opredeljuje način vročitve večjemu številu oseb, ki 
organu niso znane, v informacijskem sistemu za sprejem vlog, 
vročanje in obveščanje. 

K 50. členu 

Sprememba se nanaša na vročitev dokumenta preko objave v 
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, 
ter določa, da velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni od 
dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki 
vodi postopek, oziroma objavljen v informacijskem sistemu za 
sprejem vlog, vročanje in obveščanje. 

K 51. členu 

Novo besedilo določa, da vročilnico podpišeta prejemnik in 
vročevalec, ter določa pristojnost ministra, pristojnega za upravo, 
da predpiše obliko in vsebino ovojnice in vročilnice za posebno 
vročanje v fizični obliki ter obliko in način elektronskega vročanja 
v splošnem upravnem postopku. 

K 52. členu 

V tem členu se dodaja tudi videokonferenčna ustna obravnava in 
nalaga organu, da v takem primeru skupaj z vabilom, v katerem 
navede kraj, prostor in čas naroka ter druge potrebne tehnološke 
podatke za videokonferenčno obravnavo navede, da se vsi, ki 
se ne želijo ali ne morejo vključiti v videokonferenčno obravnavo, 
lahko oglasijo na kraju in v prostoru, navedenem v vabilu in 
sodelujejo posebno. 

K 53. členu 

Kot posledica sprememb 87. člena. 

K 54. členu 

Kot posledica sprememb 105. člena. 

K 55. členu 

Spremenjeno besedilo določa, da stranski udeleženec, ki vstopi 
v postopek, krije svoje stroške, če s svojim zahtevkom ni uspel, 
če pa je z zahtevkom uspel, pa krije njegove stroške stranka na 
zahtevo katere se je postopek začel, razen osebnih stroškov. Če 
se postopek ustavi zaradi umika zahteve ali pravnega sredstva 
stranke, na zahteve katerih je bil uveden postopek, trpi stranka 
vse stroške, ki so nastali do ustavitve postopka. Gre za urejanje 
številnih vprašanj o tem, kdaj kdo trpi kakšne stroške. 

K 56. In 57. členu 

Določba določa, da organ v odločbi odloči o stroških postopka, tj. 
kdo jih trpi, koliko znašajo ter komu in v kakšnem roku jih je treba 
plačati. Sprememba pomeni obvezo organa, da pri odločanju o 
pravici, obveznosti ali pravni koristi odloči tudi o stroških postopka. 

Tako postane odločitev o stroških postopka obvezna sestavi 
izreka odločbe ali sklepa, s katerim se je postopek končal■ 
organ na drugi stopnji zavrže, zavrne pravno sredstvo aH sa 

odloči o zahtevi odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopa> . 
v zvezi z njim. Če se postopek konča s sklepom, se z njim odi 
tudi o stroških, če pa organ ne odloči o stroških mora v te 
sklepu navesti, da bo o stroških odločil v posebnem sklepm- 
posebnem sklepu odloči organ tudi o stroških, če o njih ne odioc 
v odločbi. Če se pred uvedbo postopka uvede zavarovan! 
dokazov, postopek pa se ne začne v 30. dneh po tem dejani ^ 
odloči o stroških izvedbe dokaza organ s sklepom. Zoper sklep 
stroških postopka je dovoljena pritožba. 

K 58. členu 

Besedilo o nagradah je bilo potrebno nadomestiti z ustreznejši 
pojmom »plačilo za storitev. 

Trenutno to področje urejata Zakon o povračilu stroškov pri&N' 
izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmače 
v upravnem postopku (Ur. lis SRS, št. 13/66) in Pravilnik o nf 
zaračunavanja in izplačevanja povračil in nagrad pričanj 
izvedencem in tolmačem v upravnem postopku (Ur. list SRS, ^ 
15/66). Zakon daje potrebno podlago za pripravo pravilnika ^ 
stroških postopka, v katerem bodo urejena vsa vprašanja 
ugotavljanju stroškov postopka, načinu plačevanja, oprostitve * 
obročnega plačevanja. 

K 59. členu 

Določba daje ministru, pristojnemu za upravo, pooblastilo in obvez0 

za določitev podrobnejših meril za izvajanje določb tega zakon 
glede oprostitve plačila stroškov, obročnega plačila stroškov a 
njihovega odloga ter natančneje uredi način zaračunavanja 1 

izplačevanja stroškov postopkov, kakor tudi ureditev povraci 
stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, izvedenceV 
in tolmačem in način zaračunavanja in izplačevanja teh poVaC 

kakor tudi nadomestitev stroškov v primeru oprostitve placl 

stroškov. 

K 60. členu 

Področje taks je v celoti urejeno v Zakonu o upravnih ,a^sa^g 
Takse ne predstavljajo stroška postopka in zaradi tega vsebinsk 
ne sodijo v področje tega zakona. 

K 61. členu 

Določba drugega odstavka vnaša določeno nejasnost, saj le 

nejasen status » vlog občanov in organizacij ter opozoril organov- 
Dosedanja dikcija bi se utegnila napačno razumeti, kot da imajo 
subjekti status stranke v postopku. 

K 62. členu 

Sprememba je delom redakcijske narave, deloma pa vsebinske' 
postopek namreč ni uveden z dnem vložitve zahteve stranke, c 

organ to zahtevo zavrže. 

K 63. členu 

Beseda »vlagatelj« se v 129. členu zamenja z besedo »v/oi^" 
(redakcijsko). Z določbo tega člena se spreminja tudi četrta toč 
129. člena - sprememba je deloma redakcijska, deloma P 
vsebinska, saj vključuje tudi sodni postopek. 
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členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

* 6S- členu 

Oo/°c5a spreminja drugi odstavek 134. člena tako, da je besedilo 

"e>še- Določeno je, da lahko stranka, če uveljavlja svoj 
obr 8V6k nasproi' dru9' stranki, umakne zahtevek do ustne 
int3Vnave' na ustni obravnavi pa le, če se stranka z nasprotnim resom še ni spustila v obravnavanje glavne zadeve, v 
I sProtnem primeru pa le, če v to privoli stranka z nasprotnim 
izrJ?som' M se mora o tem izreči v osmih dneh. V kolikor se ne v fem roku, se šteje, da je v umik privolila. 

K 66. členu 

Sprememba onemogoča preklic umika zahteve. 

* 67. členu 

fah?men^en' m d°P°lnieni Pe*i odstavek jasno določa, kdaj si 
DrW° uradna oseba za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja 
lah°

b' 'z uradnih evidenc tudi osebne podatke. Uradna oseba 
Pridobiva podatke o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo 

stopka, razen če je to stranka izrecno prepovedala. Uradna 
, a tahko pridobiva le tiste podatke, ki so potrebni za pravilno 

Popolno ugotovitev dejanskega stanja. Posebne zaščite so 
® ežni podatki, ki štejejo za davčno tajnost, ali se nanašajo na 
sno in drugo poreklo, politična, verska in druga prepričanja, 
hpadnost sindikatu, spolno vedenje, kazenske obsodbe ter 

taiaVStvene P°dati<e- Te si lahko uradna oseba priskrbi le, če 0 določa zakon ali na podlagi izrecne pisne privolitve stranke z,r°ma druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo. 

p°w šesti odstavek razširja uporabo navedenih pravil tudi na 
odf°Pl<e' ki se s,cer uvajajo po uradni dolžnosti, vendar se v njih 'oča o pravici stranke in ne o njeni obveznosti (kot npr. v 
avčnem ali inšpekcijskem postopku). Gre za postopke, ki niso 

J'eden/ zoper stranko, temveč v njeno korist (npr. postopki za 
^Ijanje pravic na področju socialne varnosti in socialnega 

^ 68. členu 

določba določa, da pritožba zoper sklep zadrži izvršitev sklepa 
er hkrati določa, da oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, v 
voji vi0gi določno navede v čem je njen pravni interes. 
**»emba je skladna s spremembo 153. člena. Pritožba zoper 
Klep, da se ne prizna status stranskega udeleženca v postopku, 
arnreč po novem pomeni prekinitev postopka do rešitve 

Predhodnega vprašanja, kdo so udeleženci postopka. 

* 69. členu 

Spremenjene določbe o stranski udeležbi zahtevajo aktivno 
zunanje osebe, ki želi sodelovati v postopku kot stranski 
oeleženec za zavarovanje svojih pravic oziroma pravnih koristi. 
6 oseba ne priglasi stranske udeležbe, kasneje ne more 
veljavljati pravnih sredstev iz tega naslova. 

* 70. členu 
D°točba opredeljuje dolžnost uradne osebe, ki vodi postopek, da 
°m°goči stranki na ustni obravnavi, da se izreče o vseh okoliščinah 

in dejstvih ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku, da se 
izreče o predlogih in ponujenih dokazih, da sodeluje pri izvedbi 
dokazov, da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in 
izvedencem in da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o 
tem izreče. Pristojni organ ne sme izdati odločbe preden ne da 
stranki možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembna za izdajo odločbe. Sprememba je namenjena razjasnitvi 
vprašanja, na kakšen način je potrebno stranki omogočiti, da se 
izreče o pomembnih dejstvih. 

K 71. členu 

Določba spreminja tretji odstavek 151. člena s tem, da jasneje 
opredeljuje ravnanje organa v primerih, ko je katera koli druga 
stranka v postopku opustila naloženo procesno dejanje. V takem 
primeru organ nadaljuje postopek in odloči o zadevi. 

K 72. členu 

Sprememba pomeni jezikovno korekcijo besedila, hkrati pa 
jasneje določa, da je odvisno od primera, kdaj se postopek lahko 
nadaljuje, ko je odločba o predhodnem vprašanju dokončna ali 
pravnomočna. 

K 73. členu 

S spremembami se določa obveznost vročitve sklepa o prekinitvi 
postopka subjektom, ki imajo pravico ali dolžnost ukrepati v zvezi 
s prekinitvijo. 

K 74. členu 

Gre za posodobitev upravnega postopka z možnostjo, da uradna 
oseba na predlog strank razpiše namesto ustne 
videokonferenčno obravnavo, če seveda pri organu obstajajo 
ustrezne tehnološke možnosti. Za videokonferenčno obravnavo 
se smiselno uporabljajo določbe o ustni obravnavi. Takšna novost 
bo olajšala sodelovanje strank na obravnavah na daljavo in bo 
zato dobrodošla tako za stranke, ki so pravne osebe in same 
razpolagajo s tovrstno tehnologijo in tudi za fizične osebe, ki bodo 
lahko uporabile javno dostopno videokonferenčno infrastrukturo 
in si s tem v prihodnosti prihranile marsikatero pot do organa. 

K 75. členu 

Določba spreminja 4. točko drugega odstavka 155. člena tako, 
da je usklajena z zakonom, ki ureja tajne podatke, črtane pa so 

■ določbe o znanstveni in umetniški tajnosti, ki ju zakonodaja ne 
pozna (sodita pod pojem poklicne ali poslovne tajnosti). 

K 76. členu 

Predlagana sprememba 163. člena je zgolj redakcijske narave, 
saj se namesto besed »pretresti in dognati« uporabi primernejši 
izraz »ugotoviti«, namesto besed »v glavnih črtah« pa se uporabi 
beseda »povzame«. 

K 77. členu 

V upravnem postopku je potrebno pred izdajo odločbe ugotoviti 
popolno in resnično dejansko stanje, ki se ga ugotovi na podlagi 
dokazov, za kar se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje 
stanja zadeve. Med takšne dokaze glede na novo stanje tehnike 
spadajo tudi podatki v informatiziranih evidencah, za katere ni 
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nujno, da se v spisu nahajajo kot listina. Gre namreč za 
informatizirane evidence, za katere pa je v zapisnik ali uradni 
zaznamek treba navesti, kje so ti podatki dostopni. 

K 78. do 80. členu 

V zvezi z obravnavami gre za spremembo v postopku 
dokazovanja, in sicer pravilo, da je mikrofilmska ali elektronska 
kopija listine oziroma reprodukcija te kopije izenačena z listino, 
kot jo je ZUP opredeljeval do sedaj, če je takšno mikrofilmsko ali 
elektronsko kopijo oziroma reprodukcijo te kopije izdal državni 
organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih 
pooblastil. Tudi stranka ima možnost predložiti listino v izvirniku, 
mikrofilmski kopiji listine ali reprodukciji te kopije ali v overjenem 
prepisu, lahko pa jo priloži tudi v navadnem prepisu ali kot 
mikrofilmsko, elektronsko kopijo ali fotokopijo. Za predloženo listino 
se naj šteje tudi sporočilo organu, kje se v informatizirani bazi ali 
evidenci nahaja zapis, če gre za javno evidenco ali za drugo 
evidenco, če je organu dosegljiva. Če bo stranka predložila listino 
v prepisu ali kot fotokopijo ali kot elektronsko kopijo, bo lahko 
zahtevala uradna oseba, ki vodi postopek, naj pokaže izvirno 
listino. 

K 81. do 83. člena 

Predlog zakona tako spet uvaja upravno overitev lastnoročnega 
podpisa kot potrditev njegove pristnosti in overitev prepisa ali 
kopije kot potrditev istovetnosti prepisa, fizične ali elektronske 
kopije z izvirno listino. Tudi z upravno overitvijo se, podobno kot z 
notarsko, ne potrjuje resničnost podatkov v listini, ki se overja. 
Overitev bo po novem opravila uradna oseba organa državne 
uprave ali samoupravne lokalne skupnosti, in sicer ne glede na 
bivališče ali sedež osebe, ki to zahteva. 

Gre za posebej dobrodošlo novost overitve elektronske kopije 
listine, saj bo omogočila širok razmah e-uprave in elektronskega 
vlaganja vlog. Do sedaj so namreč stranke pri elektronskem 
vlaganju vlog vedno naletele na problem prilog, saj je bilo veliko 
dokumentov, ki jih je stranka morala priložiti vlogi, v klasični 
papirnati obliki. Z uvedbo upravne overitve elektronske kopije pa 
bo stranka lahko svoje pomembnejše dokumente na papirju enkrat 
pretvorila v overjene elektronske kopije in jih zatem lahko vedno, 
ko bo to potrebno, priložila svojim elektronskim vlogam. 

V skladu z izrecno določbo predloga zakona bodo upravne 
overitve namenjene le upravnim postopkom, v katerih bodo 
povsem enakovredne dosedanjim notarskim overitvam. Za ostale 
postopke pa se bodo še naprej uporabljale zgolj notarske overitve. 

K 84. in 85. členu 

Sprememba, v prvem odstavku je redakcijska izboljšava besedila. 
Peti in šesti odstavek prejšnjega 179. člena oziroma drugi in tretji 
odstavek prejšnjega 180. člena pa se črtajo, ker je primer zavrnitve 
izdaje potrdila oziroma molka organa ter spremembe za obe vrsti 
potrdil po ZUP urejen v novem 180. a členu. 

K 86. členu 

Dodan je nov člen, ki ureja primere zavrnitve izdaje potrdila, molka 
organa v primem izdaje potrdila in spremembe potrdila. Dosedanji 
peti odstavek 179. člena je povzročal v praksi težave in različna 
razumevanja, saj rok ni bil jasno določen in so bila mnenja o tem, 
kdaj dejansko nastopi molk organa, različna. S predlaganim členom 
so roki za izdajo obeh vrst potrdil in nastop molka izenačeni. 

Posebej je določeno, da je po nastopu molka organa v primeru n 
izdaje potrdila dovoljena pritožba. To je posebej urejeno zato, ke 
se sicer šteje, da izdaja potrdil ni upravni postopek in bi t>l10 

mogoče razumeti, da ni pravnega sredstva zoper molk organa 
primeru neizdaje potrdila. Na podlagi tega člena pa je tudi jasno, 
da neizdaja potrdila ali njegova zavrnitev, sprožita upravn' 
postopek z dnem vložitve pritožbe. 

K 87. členu 

V predlagani spremembi sta izpuščeni umetniška in znanstvena 
tajnost, ker obe spadata pod poslovno ali poklicno tajnost i 
zadostuje, da se v členu navedeta le ta dva primera. Varovani\o 
tajnih podatkov ureja poseben zakon, zato se člen sklicuje na ta 

zakon. 

K 88. členu 

Uradna oseba, ki vodi postopek, odloča o tem, katere dokaze b° 
izvedla za popolno ugotovitev dejanskega stanja, zato je ćrfa" 
stavek, da se izvede dokaz z izvedencem na zahtevo stranki 
če je pripravljena založiti znesek za stroške izvedbe tega dokaza- 
V skladu z načelom zaslišanja stranke je sicer možno, da stranka 
predlaga izvedbo dokaza, vendar o tem odloča uradna osebai. 
Dodan je odstavek, ki se nanaša na predujem oziroma stroše 
izvedbe dokaza, ki v skladu z načelom sorazmernosti obremenjuj 
stranko z močnejšim pravnim interesom. 

K 89. členu 

Dodan je stavek o pisnem sklepu, ki se izda zato, da se v nje^ 
določi izvedenec, da stranke in sam izvedenec vedo, kdo W 
izvedenec in da se v sklepu opredelijo naloge izvedenca in dolo6 

rok. V praksi namreč to ni bilo jasno in je povzročalo težave, sal 
tudi izvedenci sami niso vedeli, kaj se od njih pričakuje. 

K 90. členu 

V skladu z načelom samostojnosti uradne osebe pri odločanju 
predlagana sprememba v tem, da uradna oseba, ki vodi postope < 
sama izdaja tudi sklepe o denarni kazni in o plačilu stroškov. Za o 
je črtano besedilo, ki je zahtevalo, da ta uradna oseba pride 
soglasje uradne osebe, ki je pooblaščena za odločanja ozirorii 
soglasje predstojnika pri zaprošenem organu. 

K 91. členu 

Predlagano je črtanje določbe, da pritožba zoper sklep, s katenm 
se zavrne predlog za zavarovanje dokazov, ne prekine postopka\- 
Zavarovanje dokazov je izrednega pomena za odločanje 
upravnem postopku. Zavarovanje dokazov je mogoče v kateriko 
fazi postopka, pred začetkom postopka ali po končanem postopk ■ 
Zato je določba, da ne prekine postopka, neprimerna. 

K 92. členu 

V členu se nadomesti besedilo »predpisom lokalne skupnosti" * 
besedilom »odlokom samoupravne lokalne skupnosti«, ker le >a 

odlok v lokalni skupnosti lahko določa, kako odloča . 
organ. Sprememba je skladna z določili o tem, kateri preop' . 
lahko določajo postopke tako na ravni države kot tudi na rav 
samoupravne lokalne skupnosti, ko ti izvajajo naloge iz sv0' 
izvirne pristojnosti. 
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K K-členu 

^redlagana je poenostavitev postopka v primerih, ko odloča en 0r9an v soglasju z drugim organom. Na ta način se sledi J. đ. ui vi^unvMi. 11 a i u I lUKin UIUUI 
P°s'aW/em praksi, ki se je izkazala za primerno. Dodana je 

"a. da organ, ki odreče izdajo soglasja, pisno obrazloži 

izcn razlo9e za odrek soglasja, saj mora organ, ki bo odločbo 
Za ' v nlsj navesti razloge za svojo odločitev. Skrajšan je tudi rok 

'Majo soglasja na 15 dni, saj je sicer težko doseči splošni rok 
a Majo odločbe. 

*94- členu 

® tem členom je v naslovu k obliki in sestavnim delom odločbe 
dan še način izdaje odločbe, saj je zahtevano, da se v uvod 
očbe navede tudi, ali je izdana na zahtevo stranke ali po uradni 

Jznosti. Postopek se namreč lahko začne na zahtevo stranke 
Po uradni dolžnosti, in primerno je, da je iz vsebine odločbe to 

dno. V določilih o sestavnih delih odločbe sta izpuščena 
Ovitka in datum odločbe, ker je to vprašanje rešeno s 

Zakonskimi predpisi o poslovanju z dokumentarnim gradivom. 

K členu 

J*reišnji 211. člen je spremenjen tako, da se vedno, kadar se izda 

»rt oc"0^a' v osmih dneh izda tudi pisna. Prej je bilo to, ali se a tudi pisna odločba, odvisno od volje stranke, ki pa praviloma 
a to možnost ni vedela in tako ni bila dovolj zagotovljena pravna 

ost strank. Uradne osebe imajo le v izjemnih primerih pravico 
af/ ustno odločbo, pa je prav zato še toliko bolj potrebno 

Ugotoviti izdajo pisne odločbe. 

^ členu 
sPrei 
"3tf/na 

<momba 212. člena sledi novemu naslovu iz 93. člena glede 
uvedbe postopka. 

* 97■ členu 

®°ločba varuje stranke na področju stroškov postopka. Uradna 
$eba mora obvezno pri izdaji končnih aktov v izreku ugotoviti, 
*lle s stroški postopka. Iz izreka mora biti razvidno ali so stroški 
.0s,opka nastali ali ne. S tem je onemogočena večletna praksa, 
a o stroških postopka ni nikjer nič zapisanega, stranke pa so 

_Puščene računom raznih strokovnjakov, izvedencev, prič in 
Podobno. 
?13- člen je dopolnjen tudi z možnostjo, ki jo pogosto predvidevajo p°dr°čnj zakoni, da se v odločbi določijo tudi pogoji ali nalogi, 
Rezani z odločitvijo organa. 

* ®8. členu 

&on se nanaša na sestavne dele obrazložitve kot dela odločbe, 
' Pojasnjuje izrek. Dopolnjena sta zadnja dva odstavka, ki 
oločata specifična primera, to je odločanje v enostavnih stvareh, 
ler ni aktivne nasprotne stranke, tako da se zahtevku ugodi, in 

Pa odločanje po prostem preudarku. V prvem primeru gre za 
Postopke, ko stranka vloži zahtevek, nasprotne stranke pa ni ali 
ahtevi ne ugovarja, prav tako zahteva v ničemer ne prizadene 

wnega interesa, zato se vložniku ugodi. Ker gre za manj občutljive 
Sltuacije, odločba v obrazložitvi takrat ni tako izčrpna kot sicer, 
err,več zadošča, da vsebuje le povzetek zahtevka in pravno 

Podlago za odločitev. Zato se taka odločba lahko izda kar na 
"brazcu v fizični ali elektronski obliki. Zakon tu povzema staro 
rešitev, pri čemer pravilneje uporabi izrazoslovje, tako da se ne 

izda odločbe na »računalniškem izpisu«, temveč »samodejno z 
uporabo informacijskega sistema«. 

Drugače velja za odločanje po diskrecijski pravici, kjer mora biti 
obrazložitev v skladu s temeljnim načelom zakonitosti (6. člen 
zakona) posebno temeljita; poleg ostalega mora vsebovati še 
pravno podlago za odločanje po prostem preudarku, navedbo 
razlogov, zakaj je bila sprejeta dana odločitev, ter kako sta bila 
uporabljena namen in obseg prostega preudarka. Glede na prejšnjo 
dikcijo je zakon sedaj bolj zahteven, saj dodatno terja navedbo in 
obrazložitev namena ter obsega uporabe prostega preudarka, 
kar je nujno zoper potencialne zlorabe instituta in za dosledno 
spoštovanje načela legalitete oziroma poudarek vezanosti organa 
na materialni zakon tudi v primeru diskrecijskega odločanja. 

K 99. členu 

Pouk o pravnem sredstvu je obvezni del odločbe, ki strankam 
olajšuje uporabo njihovih (postopkovnih) pravic. Zlasti pouk o 
pravnem sredstvu poda informacijo o pogojih in načinu vložitve 
pravnega sredstva, največkrat pritožbe. Ker je instrukcijske 
narave, lahko napačen pouk pomeni za stranko izgubo 
prekluzivne pravice, zato velja načelo, da se stranka v primeru 
napačnega pouka lahko ravna bodisi po predpisih bodisi po tem 
(napačnem) pouku, a to ne more iti v njeno škodo. Da bi bilo to 
načelo čimbolj jasno in uporabno za vse stranke in hkrati za 
vsako stranko posebej, zakon uporabi dikcijo »vsaka« stranka, 
torej tako aktivna kot pasivna. To pomeni, da se lahko v istem 
konkretnem postopku ena izmed strank ravna po predpisih, druga 
pa po pouku o pravnem sredstvu, pa sta obe ravnali pravilno. 

K100. členu 

Črta se določilo, da ima odločba lahko v primeru izdaje v obliki 
računalniškega izpisa elektronski podpis. Ta določba je 
nepotrebna, saj bo odločba, ki se izda samodejno z uporabo 
informacijskega sistema, imela glede na elemente tega sistema 
določenega znanega podpisnika, tako individualno po uradni osebi 
kot po pristojnem organu. 

K 101. členu 

Ta člen se spreminja le redakcijsko, tako da se izraz »stvar« 
nadomesti z izrazom »zadeva« ter da se za izdajo odločbe v 
obliki zaznamka na spisu črta pogoj očitnega razloga, ker je 
redundantan. Nadalje se termin »zaznamek« dosledno zapiše 
kot »uradni zaznamek«. 

Drugi odstavek je dopolnjen tako, da določa, da se odločba lahko 
izda ne samo na predpisanem (fizičnem) obrazcu, temveč tudi 
samodejno z uporabo informacijskega sistema. Taka odločba ima 
vse sestavine odločbe, vendar pa ni potrebna obrazložitev, razen 
če je to po naravi stvari potrebno. Stranki ni mogoče izročati 
uradnega zaznamka kot konkretnega upravnega akta. 

K 102. členu 

Določba o delni odločbi povzema staro rešitev, da se ta izda 
takrat, ko so le posamezni zahtevki ali njihovi deli sposobni za 
odločitev. Člen se spremeni redakcijsko, tako da se izraz »zreli« 
nadomesti z izrazom »sposobni«. Nadalje se črta besedilo, ki je 
določalo rezervno klavzulo »kadar se pokaže za primerno«, saj 
ta ni bila jasna oziroma je v praksi zavajala. Sedaj je določba 
jasna - delna odločba se izda vselej, kadar je to mogoče. To je v 
interesu strank, ki s tem prej dosežejo dokončnost izreka in 
njegovo izvršljivost. 
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K 103. členu 

Ta člen prejšnjo dikcijo glede izdaje dopolnilne odločbe stilistično 
oblikuje na lepši način, saj se veže na ugotovitev vseh potrebnih 
dejstev za odločanje, ne pa na nejasno »zadostno obravnavo« 
zadeve. Konkretno se pod pogojem ugotovitve vseh pomembnih 
dejstev za odločitev izda dopolnilna odločba brez dodatnega, 
novega ugotovitvenega postopka, kar je v skladu z načelom 
ekonomičnosti postopka. 

K 104. členu 

Sprememba prvega odstavka 222. člena je redakcijske narave 
(črtani dostavek glede na splošno načelo lex specialis derogat 
legi generali oziroma načelo subsidiame uporabe ZUP ni potreben). 
Tretji odstavek je dopolčnjen tako, da rok za izdajo odločbe ne 
teče v času, ko je zadržano izvajanje predpisa, na podlagi katerega 
se odloča. 

K 105. členu 

Zakon v izogib prizadetih pravic strank dovoljuje uradnim osebam 
popravo pomot v odločbi. Spremenjena dikcija 223. člena črta 
popravek v primeru napačne potrditve pravnomočnosti, saj gre 
za potrdilo, ne pa del odločbe, ki bi sodil med številke, pisne ali 
računske pomote ipd. Zakon sicer ohranja rešitev, da je možno 
popraviti tudi potrdilo o dokončnosti ali pravnomočnosti, vendar 
tematsko zaokroženo to vprašanje prenaša v 225. člen. 

Poprava pomot je dovoljena samo s sklepom, dodatno se na 
izvirno/-e odločbo/-e zapiše uradni zaznamek o popravi. 
Spremenjeni člen dosledno govori o uradnem zaznamku, ne le o 
»zaznamku«. Odpravlja se dualnost pojmovanja izvirnika in 
overjenih prepisov odločbe, saj ne moremo reči, da je le en izvod 
originalen (kateri?), temveč je v primem izdaje več izvodov odločbe 
pač več izvirnikov. 

Sprememba je tudi v tem, da poprave pomote ne izvede »uradna 
oseba, ki je odločbo podpisala«, temveč jo lahko organ popravi 
tudi preko druge uradne osebe 

K 106. členu 

Redakcijska sprememba naslova je posledica dopolnitve 224. 
člena, ki po novem skupaj z 225. členom pregledno na enem 
mestu in medsebojno usklajeno govori o vseh treh pravnih stanjih 
konkretnih upravnih aktov (odločb in sklepov) - dokončnost, 
pravnomočnost in izvršljivost, ne le parcialno o dokončnosti in 
pravnomočnosti odločbe kot prej. 

K 107. členu 

224. člen je po novem spremenjen in dopolnjen tako, da pokriva 
tako odločbe kot sklepe, pri čemer dopolnjuje dokončnost z 
izvršljivostjo, kar nato nadgradi v 225. členu s pojmom 
pravnomočnosti. Posebej se definira dokončnost - kot trenutek, 
ko stranka v odločbi pridobljeno pravico (dovoljenje) lahko začne 
izvajati. Eksplicitno je opredeljena izvršljivost, tako da je vezana 
na dokončnost kot sedaj, le da so različne situacije konkretneje 
opisane. Tako postane odločba izvršljiva 1.) z vročitvijo, če pritožba 
ni dopustna, če je nesuspenzivna ali če je na drugi stopnji zavržena 
ali zavrnjena ali povod za nadomestno odločbo; 2.) s potekom 
pritožbenega roka, če pritožba ni vložena oziroma je vložena 
prepozno; 3.) s potekom roka za dejanje, določeno v odločbi, če 
je ta rok določen. Splošni paricijski rok, torej rok za izvršitev, je 15 
dni, razen če določa drugače sama odločba ali če gre za nujne 

ukrepe. Sicer velja splošno pravilo, da je pritožba kot redno prav 

sredstvo suspenzivne narave, torej se izvršitev do odločitve 
drugi stopnji zadrži. To velja ne glede na to, katera stranka aH dn*9 
udeleženec postopka z enakimi pravicami kot stranka pn,oZ 

dejansko vloži; suspenzivni učinek velja za vse. 

Določbe o dokončnosti in izvršljivosti odločbe se ana'0^ 
uporabljajo za sklepe, za katere sicer velja, da je pritožba zop* 
njih dopustna le, če zakon tako izrecno določa. Pritožba zop 
sklep, če je dovoljena, načeloma zadrži izvršitev, razen če za 

spet izrecno ne določi drugače. Glede na to poznamo skW'1 

zoper katere pritožba ni dopustna; sklepe, zoper katere je pn,oZ 

dovoljena, a je nesuspenzivna; in sklepe, katerih izvršitev 'zrecn
a 

dovoljena pritožba zadrži. Logično je, da izvršljivost sklepa naS. 
v prvih dveh primerih z vročitvijo stranki, medtem ko v zadnfi ^ 
primeru veljajo splošna pravila za odločbo. Tako postane sklep 
dovoljeno suspenzivno pritožbo izvršljiv s potekom pritožbeneg 
roka, če pritožba ni vložena ali je vložena prepozno, oziroma 
vročitvijo drugostopenjskega akta o zavržbi ali zavrnitvi pritozD*- 

K108. členu 

Zaradi uveljavljanja pravic in obveznosti strank zakon dolofj* 
izdajo potrdila o dokončnosti in/ali pravnomočnosti odlO'& 
oziroma sklepa. To potrdilo se izda tako na zahtevo strank/8 * 
organa, pri čemer gre za potrdilo o podatkih, o katerih se urad" 
evidenca ne vodi (180. člen). To je pomembno z vidika p&vn 

posledic takega potrdila, ki v primeru podlage v uradnih 
velja za javno listino z domnevo resničnosti, česar pri P° [■,„ 
brez podlage v uradnih evidencah ni. Možen je popravek pot& ^ 
o pravnomočnosti (prej je to določal 223. člen), pa tudi 
dokončnosti. 

Novela določa tudi, da organi od strank ne smejo zahtevat' 
takšnega potrdila, temveč morajo, če je to potrebno, sami prid°D 

od pristojnega organa podatek o dokončnosti ali pravnomočnos ■ 

Dopolnjeno je besedilo delne pravnomočnosti. Če se s P"'° 
ali s tožbo izpodbijajo posamezne točke ali vsebinsko ločljivi d 
izreka odločbe, lahko postanejo posamezne točke ali posams2 

vsebinski deli izreka odločbe (ali posameznih njenih točk), to s . 
ne izpodbijajo in medsebojno niso odvisni, dokončni a 

pravnomočni. S takšno določbo pospešujemo izvrši' 
posameznih delov izreka odločbe. Deli odločbe pa niso nuf 
samo posamezne točke izreka. Mogoče je v posamezni toc 
izreka zajetih več samostojnih celot, od katerih so lah 
posamezne povsem nesporne in postanejo dokončne 
pravnomočne. Stranka ima tako možnost vložiti pritožbo ali toz 
tako na posamezno točko izreka ali več njih ali pa Z°P 
posamezno vsebinsko neodvisno celoto. 

K 109. členu 

Določba 229. člena, ki daje legitimacijo za pritožbo domnevni 
stranskim udeležencem, torej osebam z zatrjevanim prav" 
interesom, je dopolnjena tako, da to pravico delno omejuje v k°n. 
aktivne stranke. Če v postopku ni bila udeležena oseba, to . 
morala sodelovati kot stranski udeleženec (na kar sicer pa 

organ po uradni dolžnosti), potem se ji odločba na njeno za^!e. 0 
posebej vroči, s čimer pridobi sama dodatni rok za potencia , 
pritožbo, če oceni, da so bile njene pravice oziroma kori 
prizadete. Ker se s tem podaljša trenutek dokončnosti 
izvršljivosti odločbe, se je lahko v praksi ta institut zlorablja 
zavlačevanje postopka. Zato nov drugi odstavek 229. cle 
omejuje pravico do vročitve odločbe in potencialne vložitve pritoz' 
za tiste osebe, ki jim je bila v postopku s strani organa mozn 
sodelovanja dana, a je vse do izdaje odločbe niso izrabila. 
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K110. členu 

Pritožba je načeloma dopustna zoper vse odločbe, razen če je 
'^ajatelj državni zbor, občinski svet ali vlada. Zoper 
P^ostopenjske odločbe ministrstva pa je pritožba dopustna le, 
adar tako določa posebni zakon; ta mora določiti tudi, kateri je 
ru9°stopenjski organ. Pritožba je sicer devoiutivno pravno 

Sredstvo, kar pomeni, da o njej ne odloča organ, ki je izdal akt, 
*°Per katerega se pritožba vlaga, temveč drug (višji) organ. Da 

[ s,ranke ne bile ob možnost pra vnega sredstva, če je to določeno, 
n'Pa zapisano, kateri organ o pritožbi odloča, dopolnjena določba 

0- člena pravi, da je splošni drugostopenjski organ vlada. To je 
s^adno z dejanskimi primeri področne zakonodaje in hierarhično 
ureditvijo uprave. 

1(111. členu 

&kon določa pritožbene razloge, ki so identični vsem postopkom. 
ri tem Zakon o splošnem upravnem postopku navaja 

nePristojnost organa tako med splošnimi razlogi za pritožbo kot ed bistvenimi kršitvami pravil postopka. Ta dvojnost vnaša v 
Praksi zmedo, še zlasti ker se enkrat nanaša le na stvarno, 

ruQič pa na stvarno in krajevno pristojnost. Na nepristojnost kot 
r&tev pravil postopka morajo paziti vsi. Tako stranke, inšpektorji, 

°ržavni pravobranilec in državni tožilec. Še posebej pa pristojni 
nadzorstveni organ, ki mora v primeru kršitve krajevne ali stvarne 
Pristojnosti tako odločbo odpraviti po nadzorstveni pravici. 

sprotno se poveča nabor bistvenih kršitev pravil postopka. 
Sedanjim šestim se doda primer, ko (npr. zaradi nejasnosti izreka) 
°dločbe sploh ni mogoče preizkusiti. 

* 112. členu 

238. člen se spreminja tako, da se črta obveznost navedbe 
Pritožnika, v katerem delu odločbo izpodbija, saj je to razvidno iz 
r>avedbe, zakaj se pritožba sploh vlaga. Tako je pritožba lahko 
^anj pravno strukturirana, bolj laična, kar olajšuje uveljavljanje 
Pravic strank. 

Nadalje se določba o obveznosti organa, da posreduje pritožbo 
strankam z nasprotnim interesom, prenaša v določbo 241. člena, 
ar pomeni le novo zaporedje. 

* 113. členu 
pritožba se kot vsaka druga vloga vloži, zato je bil dosedanji 
naslov »Izročitev pritožbe« neustrezen in celo zavajajoč. Nov 
naslov se bo glasil» Vložitev pritožbe«, kar je vsebinsko primerneje 
9lede na določbe sledečega 239. člena, ki govorijo, kam se 
Pritožba pošlje. 

* 114. členu 

Sedanja dikcija 239. člena je uporabljala besedo »izročitev« za v,ožitev pritožbe, kar je bilo neustrezno. Ustrezen izraz je 
"Možitev«. Vsebinsko se ta člen v prvih treh odstavkih ne 
sPreminja, gre le za redakcijske popravke. 

Dodana pa sta dva nova odstavka. Prvi ureja situacijo molka 
0r9ana, v kateri stranka pridobi pravico do vložitve pritožbe, kot 
da t>i ji bil zahtevek zavrnjen. Ker gre izvorno za primer, ko organ Prve stopnje ni odločil v zakonskem roku (dveh ali enega meseca), 
Se eksplicitno določa, da organ prve stopnje pritožbo takoj po 
Prejemu pošlje organu druge stopnje, ki ravna kot nadzorstveni 

organ po 255. členu tega zakona. To pomeni, da organ druge 
stopnje pozove organ prve stopnje k obrazložitvi nedejavnosti in 
poda nov rok za odločitev oziroma reši zadevo sam. (Da bi organ 
prve stopnje sam opravljal formalni preizkus pritožbe, ni smiselno, 
saj je žal že izkazal svojo nedejavnost.) Enako velja, če organ 
prve stopnje v danem roku na zahtevo stranke ne izda potrdila 
niti zavrnilne odločbe o zahtevku za izdajo potrdila. Ta odstavek 
je dodan, ker potrdila niso odločbe in zanje določba prejšnjega 
odstavka ne velja avtomatično. 

K 115. členu 

Organ prve stopnje mora po prejemu pritožbe le to preizkusiti, ali 
je dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Le 
če so vsi pogoji izpolnjeni, mora organ pritožbo posredovati 
strankam z nasprotnim interesom, da se v skladu z načelom 
zaslišanja stranke o njej izjasnijo. Zaradi ekonomičnosti postopka 
se določi za odgovor rok v smiselnem razponu od 8 do 15 dni. 
Novi prvi odstavek 241. člena je tako v primerjavi s prejšnjim 
dopolnjen z določbo sedanjega četrtega odstavka 238. člena, ki 
pravi, da se nasprotne stranke izjasnijo o morebitnih novih dejstvih 
in dokazih, ki izhajajo iz pritožbe. V bistvu se določba le preseli iz 
enega v drug člen. , 

K 116. členu 

245. člen se zaradi konsistentnosti in uskladitve z 241. členom 
dopolni tako, da se organ prve stopnje zaveže k posredovanju 
pritožbe v obravnavo najpozneje v 15 dneh od prejema oziroma 
v primeru več strank z nasprotnimi interesi s potekom roka, ki jim 
je bil določen, da se izjasnijo o pritožbi in morebitnih novih dejstvih 
ter dokazih. 

K117. členu 

Če organ druge stopnje ugotovi, da bi pomanjkljivosti postopka 
na prvi stopnji hitreje odpravil organ prve stopnje, prvostopenjsko 
odločbo odpravi in vrne zadevo v ponovno reševanje tako, da je 
rok za novo odločbo največ 30 dni od prejema zadeve. Stranka 
lahko zoper dokončno odločbo druge stopnje (s katero je bila 
odpravljena odločba prve stopnje) vloži tožbo v upravnem sporu. 
V tem primeru je smiselno in ekonomično, da se upravni postopek 
na prvi stopnji nadaljuje šele po pravnomočnosti sodne odločbe, 
sicer bi se zadeve po nepotrebnem podajale in s strani upravnega 
organa prejudicirale, kar bi bilo le v škodo stranke, če bi organ 
prve stopnje izdal novo odločbo, v upravnem sporu pa bi bila 
odločba organa druge stopnje odpravljena, bi nastal položaj, ko bi 
o isti zadevi obstajalči dve različni pravnomočni odločbi. Rešitev 
je logična tudi z vidika rokov, saj bi sicer v 30-dnevnem roku 
organ prve stopnje moral odločiti, čeprav bi hkrati v bistvu šele 
potekel rok za vložitev tožbe. 

Zakon pa določa dva primera, ko organ prve stopnje lahko ne 
glede na vloženo tožbo v upravnem sporu nadaljuje postopek. 
Novo določbo izda v delu, v katerem odločba organa druge stopnje 
ni izpodbijana s tožbo. Prav tako lahko vzame na zapisnik 
poravnavo, katere sestavni del je dogovor o umiku tožbe zoper 
odločbo druge stopnje. 

K 118. členu 

S spremembo se - analogno kot glede odločbe na prvi stopnji - 
določa, da rok za izdajo odločbe druge stopnje ne teče v času, ko 
je postopek prekinjen, in v času, ko je zadržano izvajanje predpisa, 
ki je podlaga za odločanje. 
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K 119. členu 

Obnova postopka je izredno pravno sredstvo, ki se lahko uvede 
na predlog stranke in organa, ki je izdal odločbo, na katero se 
obnovitveni razlog nanaša. Taka dikcija je v primerjavi z veljavno 
bolj jasna, saj daje možnost sprožitve obnove postopka po uradni 
dolžnosti tako drganu prve stopnje kot organu druge stopnje - v 
odvisnosti od tega, ali je domnevni razlog za obnovo nastopil na 
prvi stopnji ali v pritožbenem postopku. Prejšnji 261. člen namreč 
določa ozko definicijo organa kot pobudnika, saj pravi, da lahko 
začne obnovo postopka le organ, ki je izdajatelj odločbe, ki 
postopek konča, s čimer izključuje možnost organa prve stopnje, 
da sam popravi lastne napake. 

V drugem odstavku 261. člena se popravlja stara redakcijska 
pomota, ki veže predlagateljstvo stranke za uvedbo obnove 
postopka pri nekaterih izmed obnovitvenih razlogov na to, da 
stranka brez svoje krivde ni mogla teh razlogov uveljavljati že 
prej, pri čemer je bil sklic opravljen napačno na 5., 6. in 7. točko 
namesto 6., 7. in 8. točko 260. člena. Enako velja za sklic iz 
tretjega odstavka 261. člena, ki se je napačno glasil na 8. namesto 
na 9. točko 260. člena, kar je razvidno iz vsebine določbe, saj gre 
za sodelovanje stranskega udeleženca v postopku. 

K 120. členu 

263. člen določa roke za vložitev predloga za obnovo postopka. 
V sedanjih določbah ni določen rok za peti obnovitveni razlog, to 
je izdaja za stranko ugodne odločbe na podlagi njenih neresničnih 
navedb. Ta pomanjkljivost se popravlja z vključitvijo 5. točke med 
ostale, za katere velja rok za vložitev predloga za obnovo postopka 
v dobi enega meseca, odkar je stranka zvedela za obnovitveni 
razlog. 

Nadalje se loči do sedaj združena primera 9. in 10. točke 260. 
člena tako, da se za 9. točko določi rok od dneva, ko je oseba, ki 
bi morala sodelovati kot stranka ali stranki udeleženec, zvedela 
za izdajo odločbe, medtem ko za 10. točko velja za primere 
nepravilnega zastopanja stranke, da se predlog lahko vloži v 
enem mesecu od vročitve odločbe stranki. 

Enaki roki kot za stranke veljajo za organ z izjemo izdaje za 
stranko ugodne odločbe na podlagi njenih neresničnih navedb, 
kjer velja rok enega meseca od dne, ko je organ izvedel za 
neresničnost navedb. 

Poleg subjektivnih rokov je za vložitev predloga za obnovo 
postopka določen petletni objektivni rok, ki je z vidika pravne 
varnosti (nedotakljivost dokončnih upravnih odločb) predolg, zato 
se (tako v četrtem kot petem odstavku 263. člena) skrajšuje na 
tri leta. 

K 121. členu 

Obnova postopka kot izredno pravno sredstvo se je lahko po 
prejšnji določbi, ki jo ta zakon črta, začela u primeru izdaje odločbe 
na podlagi ponarejene listine ali krive izpovedbe priče oziroma 
izvedenca ali sicer kaznivega dejanja tudi, če kazenskega 
postopka ni mogoče izvesti ali če so okoliščine, zaradi katerih 
postopka ni mogoče začeti. Določba je presegala splošno definicijo 
upravnega postopka in pristojnosti upravnih organov, ki bi tako 
lahko posredno opravljali vlogo kazenskega sodišča. Zato je bilo 
treba določilo zakona v tem delu črtati. Obnove postopka po 
novem ne bo moč sprožiti, če kazenskega postopka sploh ni 
mogoče izvesti oziroma niti začeti. 

K 122. členu 

Zaradi varstva pravic vseh strank v postopku je dopolnjeno 
besedilo zadnjega stavka tretjega odstavka 267. člena z besedilo 
"razen v primeru iz 9. in 10. točke 260. člena". Zaradi navedenj 
dopolnitev so pristojni organi dolžni obnoviti postopek vedno, kadi 
sta izkazana navedena obnovitvena razloga, ne glede na to ah 
ta dva razloga pripeljala do drugačne odločitve ali ne. 

K 123. členu 

Zaradi varovanja nastalih pravnih razmerjih je mogoče dovoj® 
obnovo postopka ne da bi bil izdan poseben sklep o dovolj 
obnove, le v tistih primerih, ko je glede na okoliščine očitno, dal 
potrebna obnova postopka in bi dovolitev postopka v skladu * 
271. in 272. členom predlagatelju obnove postopka povzročil 
nepopravljivo škodo. Organ je dolžan okoliščine, ki kažejo nato, 
da bo predlagatelju obnove postopka povzročena nepopravljiv 
škoda, utemeljiti v obrazložitvi odločbe. 

K 124. členu 

Namen predlaganega novega odstavka je učinkoviteje 
uveljavljanje pravic oziroma interesov strank v postopku, saj le 

izrecno določeno, da ima tudi v obnovljenem postopku strank*1 

ki ji je bila izdana odločba, ki je predmet obnove postopka, pra^c° 
svoj zahtevek umakniti in ne pri njem vztrajati, če glede ni 
okoliščine tega več ne želi. Stranka ima svoj zahtevek pravih 
tudi spremeniti, vendar le ob pogoju, da stranka z nasprotnif 
interesom s tem soglaša. 

K 125. členu 

S predlagano spremembo 2. točke prvega odstavka 274. členi< 
ki določa, da pristojni organ po nadzorstveni pravici odpre"' 
odločbo, če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odloči% 
s katero je bila ta upravna stvar drugače rešena, želi predlagali 
izrecno poudariti, da se morata obe odločbi opirati na isti dejani* 
in pravni stan. 

Z nadomestitvijo besede "zakon" v drugem odstavku 274. členi 
z besedo "predpis" je podana podlaga, da je mogoče izdep0 

odločbo razveljaviti tudi, kadar je z njo očitno prekršen material 
predpis, ki ni zakon. Predlagatelj se je za takšno sprememb0 

odločil, ker omogoča uporabo instituta razveljavitve tudi t 
odločbe, v katerih so bili uporabljeni predpisi lokalnih skupnos 
ter odpravlja težave, ki so se v praksi pojavljale. To pa je v sklad 
z 2. členom zakona, ki določa, da gre za upravno zadevo, če je 
predpisu določeno, da organ v neki zadevi vodi postopek. 

K 126. členu 

Navedena sprememba je deloma redakcijska in odpravil3 

nedoslednost v 275. členu, ki ne določa, kdo lahko poda pobud 
za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici. 

K 127. členu 

Predlagana rešitev glede stvarne pristojnosti za odločanje ° 
odpravi ali razveljavitvi odločbe, ki jo je izdal organ loka . 
skupnosti, je primernejša od doslej veljavne, ker poverja 
pristojnost ministrstvu, v katerega delovno področje sodi zacleV

kl 
po vsebini. S tem se zagotavlja, da o zadevi odloča ministrstvo, 
področje pozna in se tudi sicer z njim ukvarja. 
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^ členu 
p®dlagana rešitev glede stvarne pristojnosti za odločanje o izredni 

2veljavitvi odločbe, ki jo je izdal organ lokalne skupnosti, je 
ernejša od doslej veljavne, ker poverja to pristojnost 

p'H'strstvu, v katerega delovno področje sodi zadeva po vsebini. 
Mstavniški organi (sveti) so organi političnega odločanja, zato 
Pnrr>erno, da bi odločali v konkretnih upravnih zadevah. 

^sledica navedene spremembe je črtanje četrtega odstavka in 
Akcijsko preštevilčenje odstavkov, ki sledijo. 

^ '29. čienu 

Zsradi premestitve določb iz 282. člena XVIII. poglavja o izvršbi v 
■izdelek XIII. poglavja predlaganih sprememb pod naslovom 
končnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe in sklepa", 

°sPremembe 282. člena redakcijske, ker gre le za preštevilčenje 
Stavkov, ki so v tem členu ostali. 

* 130. členu 

^omemba je redakcijska iz istega razloga, kot je navedeno v 
Vložitvi k prejšnjemu členu. 

^ 131. členu 
g 

sPremembo 289. člena se zaradi racionalnosti tudi nosilcem 
. Vn'h pooblastil daje pravica, da sami opravljajo upravno izvršbo 
danih odločb. Iz tega razloga je bilo potrebno črtanje drugega, 

re,iega in četrtega odstavka, ki so upravno izvršbo odločb 
°siicev javnega pooblastila urejali drugače ter redakcijsko 

številčenje odstavkov. 

* 132. členu 

Slede na spremembo iz 135. člena so spremenjene tudi določbe 
prvega, drugega in četrtega odstavka 290. člena, v katerih se 
"ajo besede "oziroma nosilec javnega pooblastila". Iz istega 
azl°ga se črta peti odstavek člena. 

popolnitvijo besedila določbe prvega odstavka "in kdaj je postala 
^"šljiva" je določeno, da mora organ v sklepu o dovolitvi izvršbe 
^ časovno opredeliti, kdaj je nastopila izvršljivost izvršilnega 

Oslova, z navedbo točnega datuma njegove izvršljivosti. 

^ ^33. členu 

* dodanima besedama "zoper sklepe" predlagatelj izrecno 
Poudarja, da je pritožba v upravno izvršilnem postopku mogoča 
8 zoper sklepe, izdane v postopku upravne izvršbe. Z dopolnitvijo 
retiega odstavka je izrecno določeno, da je pristojen zadržati 

'Zv®dbo upravne izvršbe le tisti organ, ki je tudi pristojen za izvršbo. 

* 134. členu 

^Pravna izvršba se lahko odloži le, če organ ugotovi, da je odlog 
®Polnitve obveznosti dovoljen z zakonom, pri čemer je mogoče 
Vložitev izvršbe dovoliti za največ šest mesecev. Z omejitvijo 
r°ka, za katerega je mogoča odložitev izvršbe, je predlagatelj 
sl8dii interesu, da bi se postopek izvršbe čim hitreje zaključil. 

K 135. členu 

Ker se po sodni poti opravi prisilna izterjava iz dolžnikovega 
nepremičnega premoženja in deleža družbenika, se po sodni poti 
opravi tudi izvršba v zavarovanje za dolžnikovo nepremično 
premoženje in delež družbenika, kar je v navedenem členu sedaj 
izrecno določeno. 

K 136. členu 

Črtanje naslova je redakcijske narave, saj je bila vsebina tega 
člena in podpoglavja črtana s spremembo zakona leta 2000. 

K 137. členu 

Člen usklajuje ureditev delovanja upravne inšpekcije z ureditvijo, 
ki jo je prinesel Zakon o državni upravi. Nadzor nad spoštovanjem 
predpisov o upravnem postopku mora biti učinkovit, zato ima 
upravni inšpektor široka nadzorstvena pooblastila (drugi odstavek 
73. člena Zakona o državni upravi). V primeru ugotovljenih 
nepravilnosti inšpektor v zapisniku predlaga ustrezne ukrepe. 
Če se ti ukrepi ne izvedejo, lahko minister, pristojen za upravo, 
predlaga izvedbo teh ukrepov predstojniku organa oziroma 
resornemu ministru, v končni fazi pa lahko predlaga, da organu 
izvedbo ukrepov naloži vlada. 

Odločitve upravnega inšpektorja niso odločbe v upravnem 
postopku, ker ne gre za odločanje o pravicah ali obveznostih 
strank, temveč za nadzor nad delovanjem javne uprave. 

K138. členu 

Črtanje členov 308 do 317 je potrebno zaradi ureditve delovanja 
upravne inšpekcije v 307. členu, črtanje 318. člena pa je skladno 
z že opisanimi spremembami, ki tudi nosilce javnih pooblastil 
pooblaščajo za izvrševanje njihovih upravnih aktov (spremembe 
in dopolnitve 289. člena). 

K 139. členu 

Sprememba tega člena daje možnost, da minister, pristojen za 
upravo predpiše razne obrazce za vabila, vročiinice, odredbe za 
privedbo, zapisnike, zapisnike v obliki knjig, za odločbe ter druge 
akte v upravnem postopku in ne samo nekatere od teh, kot določa 
sedanji člen. 

K 140. členu 

V prehodnih in končnih določbah zakon določa, da se mora enotni 
informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje 
vzpostaviti najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 
Določba zagotavlja izvršljivost zakona v delih, ki se nanašajo na 
sprejemanje vlog, vročanje in obveščanje strank. 

K 141. členu 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa različno 
ravnanje z ustnimi in pisnimi vlogami, pri čemer je ravnanje z 
ustno vlogo manj kvalificirano s formalnega vidika. (Namreč 
subsidiarna raba zakona o splošnem upravnem postopku velja 
le za pisno vlogo.) Zato se v smislu olajšanja uveljavljanja pravic 
strank s tem zakonom določa, da se pisna vloga šteje za ustno, 
če je to v korist stranke. 
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K 142. členu 

S tem členom se razveljavljajo predpisi, ki so do sedaj urejali 
povračilo stroškov in izplačilo nagrad pričam, izvedencem in 
tolmačem. Ti predpisi se po uveljavitvi zakona še uporabljajo do 
izdaje novih, ki morajo biti izdani najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona. 

K 143. členu 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati določba zakona o 
varstvu osebnih podatkov, ki se nanaša na pooblastilo organu 
glede pridobivanja osebnih podatkov stranke, ki je vložila vlogo v 
upravnem postopku, saj to določa že ta zakon in bi šlo sicer za 
normativno podvajanje iste rešitve. 

K 144. členu 

V skladu z ustaljeno zakonodajno prakso na procesnopravnem 
področju se postopki, začeti pred veljavnostjo tega zakona, 

končajo po prej veljavnih določbah zakona o splošnem upravJ®"1 

postopku. 

K 145. členu 

Novosti na področju upravne overitve se bodo uvajale postopek 
tako da se zagotovi ustrezno prehodno obdobje organom javne 

uprave in notarjem za prilagoditev njihovega poslovanja nov8^u 

pravnemu položaju. Prehodno obdobje za uveljavitev overjanfi 
elektronskih - skeniranih kopij je krajše, ker notarji tovrstnih stori,0V 

ne izvajajo. 

K146. členu 

Glede na relativno velik obseg sprememb je primerna daljšs 

vakacijska doba. 

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 

(1) Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v 
upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o 
pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih 
oseb in drugih strank. 

(2) Javno pooblastilo za postopanje in odločanje v upravnih 
stvareh se podeli z zakonom, za postopanje in odločanje v upravnih 
stvareh iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti pa s predpisom 
sveta lokalne skupnosti. 

2. Upravna stvar 

2. člen 

(1) Upravna stvar je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju 
upravnega prava. 

(2) Šteje se, da gre za upravno stvar, če je s predpisom določeno, 
da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem 
postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva 
javnega interesa izhaja iz narave stvari. 

3. člen 

(1) Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za 
določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, 
kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem 
upravnem področju to potrebno. 

(2) Na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpis311 

poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebne!)3 

zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanji 
ki niso urejena s posebnim zakonom. 

(3) Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih slu$ 
odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storite* 

4. Uporaba zakona v drugih javnopravnih stvareh 

4. člen 

Upravni postopek se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravni11 

stvareh, ki nimajo značaja upravne stvari po 2. členu tega zakoni 
kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom. 

5. člen 

(1) Z organom je po tem zakonu mišljen organ državne uprave a'1 

drug državni organ, organ lokalne skupnosti in nosilec javnih 
pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za odločanje v upravi11 

stvari. 

(2) Z uradno osebo je po tem zakonu mišljena oseba, ki je v 

skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni stvari a'1 

za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. 

6. člen 

(1) Organ odloča v upravni stvari po zakonu, podzakonski!1 

predpisih, predpisih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil. 
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Dren Upravnitl stvareh, v katerih je organ po zakonu ali po đPisu lokalne skupnosti upravičen odločati po prostem 
udarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu 

Donh^nom,za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg 
omastila določa zakon ali predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje 

"lastilo za odločanje po prostem preudarku. 

(3) Tudi v upravnih stvareh, v katerih je organ upravičen odločati 
Prostem preudarku, mora postopati po tem zakonu. 

10. člen 

?*ern' katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba, 
oblaščena za odločanje v upravni stvari, po svojem prepričanju 
podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in 

efl dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. 

12. člen 

(1) Organ vodi upravni postopek in odloča v upravnih stvareh 
amostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih 

L, Pisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih a izvrševanje javnih pooblastil. 

Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem 
Postopku in v tem okviru ugotavlja dejstva in okoliščine ter na 
Podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin uporablja predpise oziroma 
Plošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil. 

13. člen 

'1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
Pntožbe. Samo z zakonom je mogoče predpisati, da v posameznih 
Pravnih stvareh ni dovoljena pritožba, če je na drug način 

Ugotovljeno varstvo pravic in zakonitosti. 

(2) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški 
0r9an ali vlada, pritožba ni dovoljena. 

(3) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, je 
Pr|tožba dovoljena samo v primeru, da tako določa zakon. V 
Zakonu mora biti tudi določeno, kdo o pritožbi odloča. 

(4) Pod pogoji iz tega zakona ima stranka pravico pritožbe tudi v 
Primeru, če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njeni zahtevi v 
a°ločenem roku. 

15. člen 

(1) Stvarna pristojnost organov za odločanje v upravnih stvareh 
Se določa po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje 
ali določajo organizacijo in delovna področja posameznih organov. 

(2) Krajevna pristojnost se določa po predpisih o teritorialni 
0r9anizaciji državne uprave, po predpisih o teritoriju občin, mestnih 
občin in širših samoupravnih lokalnih skupnosti ter po predpisih o 
0r9anizaciji posameznih organov. 

16. člen 

(1) Za odločanje v upravnih stvareh iz državne pristojnosti so na 
P^i stopnji stvarno pristojne upravne enote, če zakon ne določa 
drugače. 

(2) Za odločanje v upravnih stvareh iz državne pristojnosti so na 
^rugi stopnji pristojna ministrstva, če zakon ne določa drugače. 

2. Stvarna pristojnost organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

17. člen 

Za odločanje o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine ali 
pokrajine je na prvi stopnji pristojna občinska uprava oziroma 
pokrajinska uprava, če zakon ne določa drugače. Za odločanje o 
upravnih stvareh iz prenešene pristojnosti države na občino ali 
pokrajino, je na prvi stopnji pristojna občinska oziroma pokrajinska 
uprava, če zakon ne določa drugače. 

18. člen 

(1) Noben organ ne more prevzeti posamezne upravne stvari iz 
pristojnosti drugega organa in je rešiti sam, razen če zakon tako 
določa in če so izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji. 

(2) Če organ, pristojen za nadzorstvo nad delom organa prve 
stopnje ugotovi, da organ prve stopnje upravnih stvari ne rešuje 
pravočasno, opozori na to predstojnika organa prve stopnje in 
določi rok, v katerem mora organ prve stopnje izdati odločbo v 
posamezni upravni stvari. 

(3) Če po preteku roka iz prejšnjega odstavka ni izdana odločba 
oziroma sklep, s katerim se postopek konča, lahko organ druge 
stopnje prevzame upravno stvar v reševanje, mora pa to storiti, 
če bi sicer utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje 
ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

(4) Organ, ki je pristojen za odločanje v posamezni upravni stvari, 
sme samo po izrecnem zakonskem pooblastilu odločanje v tej 
stvari prenesti na kakšen drug organ. 

(5) Stvarna in krajevna pristojnost se ne more spremeniti z 
dogovorom med strankami, organi oziroma strankami in organi, 
razen, če zakon drugače določa. 

19. člen 

(1) Stvarno pristojno ministrstvo odloča v upravnih stvareh na 
območju celotne države. 

(2) Organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, 
odločajo v upravnih stvareh na območju, za katero so organizirani. 

(3) Organi lokalnih skupnosti odločajo v upravnih stvareh na 
območju lokalne skupnosti. 

20. člen 

(1) V mejah predpisov iz drugega odstavka 15. člena tega zakona 
in v okviru 19. člena tega zakona se določa krajevna pristojnost: 

1. v stvareh, ki se nanašajo na nepremičnine - po kraju, kjer ta 
leži; 

2. v stvareh, ki se nanašajo na dejavnosti državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in pravnih oseb - po njihovem sedežu; 
v stvareh, ki se nanašajo na dejavnosti njihovih enot - po sedežu 
enote; 

3. v stvareh, ki se nanašajo na poklicno dejavnost posameznikov, 
ki se opravlja v določenem kraju - po kraju, kjer se dejavnost 
pretežno opravlja oziroma, kjer naj bi se pretežno opravljala; 

4. v drugih stvareh - po stalnem prebivališču stranke. 
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(2) Če stranka nima stalnega prebivališča v državi, se določi 
krajevna pristojnost po njenem začasnem prebivališču v državi, 
če niti tega nima, pa po njenem zadnjem stalnem oziroma 
začasnem prebivališču v državi. 

(3) Če v postopku sodeluje več strank, se določi pristojnost po 
stranki, zoper katero se vodi postopek oziroma, zoper katero je 
naperjen zahtevek. 

(4) Če se krajevna pristojnost ne da določiti po določbah prvih 
treh odstavkov tega člena, se določi po kraju, kjer je nastal povod 
za postopek. 

(5) V stvareh, ki se nanašajo na vodno ali zračno plovilo, ki se 
vpisuje v poseben vpisnik, in v stvareh, za katere je nastal povod 
za postopek na tovrstnem vodnem ali zračnem plovilu, se določi 
krajevna pristojnost po sedežu organa, pri katerem se vodi vpisnik, 
v katerega je vpisano vodno oziroma zračno plovilo oziroma, ki je 
sicer pristojen za upravno stvar. 

22. člen 

(1) Organ, ki je kot krajevno pristojen začel postopek, ostane 
pristojen tudi tedaj, kadar nastanejo med postopkom okoliščine, 
po katerih bi bil krajevno pristojen kakšen drug organ. Organ, ki je 
začel postopek, lahko odstopi zadevo organu, ki je postal krajevno 
pristojen po novih okoliščinah, če se s tem znatno olajša postopek, 
zlasti za stranko. 

(2) Če zakon ne določa drugače, ostane organ, ki je kot stvarno 
pristojen začel postopek, pristojen tudi tedaj, kadar se med 
postopkom spremeni zakon tako, da določa za odločanje v upravni 
stvari stvarno pristojnost drugega organa. 

23. člen 

(1) Vsak organ mora po uradni dolžnosti med postopkom ves 
čas paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost. 

(2) Če organ spozna, da ni pristojen za določeno upravno stvar, 
postopa tako, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 65. 
člena tega zakona. 

(3) Če je nepristojni organ opravil kakšno dejanje postopka, 
preudari pristojni organ, ki mu je stvar odstopljena, ali je treba 
katero od teh dejanj ponoviti. Organ, ki je opravil taka dejanja, 
mora pristojnemu organu odstopiti spise o teh dejanjih. 

24. člen 

(1) Glede pristojnosti domačih organov v stvareh, v katerih je 
stranka tujec, ki uživa v Sloveniji imunitetno pravico, tuja država 
ali mednarodna organizacija, veljajo mednarodne pogodbe in 
druga pravila mednarodnega prava, ki obvezujejo Slovenijo. 

(2) Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravice, da 
pojasnilo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

(3) Uradna dejanja, ki se tičejo oseb z imuniteto, se opravljajo s 
posredovanjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. 

25. člen 

(1) Vsak organ opravlja uradno delo v mejah svojega območja. 

(2) Če bi bilo nevarno odlašati z uradnim dejanjem, ki bi ga 
treba opraviti izven območja organa, ga sme opraviti organ tudi 
izven svojega območja. To pa mora takoj sporočiti organu, na 

katerega območju je dejanje opravil. Taka dejanja lahko opravl 

državni organ tudi v razmerju do organa lokalne skupnosti in 
obratno. 

(3) Uradna dejanja v stavbah ali drugih objektih, ki so v upora"! 
vojaških organov, se opravljajo po poprejšnji naznanit*" 
pristojnemu vojaškemu poveljniku. Če gre za objekt, ki uživa 
vojaško tajnost, se uradna dejanja opravijo v sporazumu s 
pristojnim vojaškim poveljnikom. Takšna naznanitev ni potrebna 
v nujnih zadevah. 

(4) Uradna dejanja na eksteritorialnem območju se opravijo s 
posredovanjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, razen, 
če gre za nujna dejanja v javnem interesu in pravila mednarodnega 
prava, ki zavezujejo Slovenijo, to dopuščajo. 

26. člen 

(1) Vlada odloča v sporih o pristojnosti: 
f 

1. med ministrstvi; 

2. med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlag' 
zakona, in ministrstvi; 

3. med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlag' 
zakona. 

(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, odloča v sporih o pristojnosti- 

1. med upravnimi enotami; 

2. med upravnimi enotami in nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno 
pooblastilo na podlagi zakona. 

(3) Ustavno sodišče odloča v sporih o pristojnosti: 

1. med sodišči in drugimi državnimi organi; 

2. med državnimi organi in organi lokalnih skupnosti; 

3. med organi lokalnih skupnosti. 

(4) V sporih o pristojnosti med enotami ali izpostavami ministrstev 
ali nosilca javnega pooblastila, odloča samo ministrstvo oziroma 
nosilec javnega pooblastila. 

(5) Župan ali njemu ustrezen organ odloča v sporih o pristojnosti' 

1. med organi iste lokalne skupnosti; 

2. med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na podlag' 
predpisa lokalne skupnosti; 

3. med nosilci javnih pooblastil iz prejšnje alinee in organi lokalnih 
skupnosti. 

(6) Minister, pristojen za upravo, odloča v sporih o pristojnosti 
med županom in svetom iste samoupravne lokalne skupnosti. 

27. člen 

(1) Kadar sta dva organa izjavila, da sta pristojna ali da nista 
pristojna za odločanje v isti upravni stvari, poda predlog za 
odločanje v sporu o pristojnosti organ, ki se je zadnji izrekel, da m 
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Drkt°'6n 02'roma organ, ki meni, da je drugi organ prevzel njegovo °inost. Predlog lahko poda tudi stranka. 

kat ^an' odloča v sporu o pristojnosti, s sklepom odloči, jQ . n 0r9an je pristojen za upravno zadevo in odpravi odločbo, ki 
je v upravni stvari izdal nepristojni organ, oziroma odpravi 

p...?' s katerim se je pristojni organ izrekel za nepristojnega, in 
J0 zadevo s spisi pristojnemu organu. 

^ Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti, stranka 

r 
morf vložiti posebne pritožbe, lahko pa začne upravni spor, en. če je v sporu o pristojnosti odločalo ustavno sodišče. 

jjj) v primeru iz prvega odstavka 21. člena in v primeru iz 22. 
t , ?a te9a zakona spor o pristojnosti ni dopusten. Zahtevo za 
nriSen sPor 0 pristojnosti organ, pristojen za odločanje v sporu o 
PHstojnosti, zavrže. 

28. člen 

l11' X uPravni stvari, za katero je pristojen monokratičen 
uividualno voden) organ, izda odločbo v upravnem postopku 

'9°v Predstojnik, če ni s predpisi o organizaciji tega organa ali 
arugimi predpisi določeno drugače. 

<2> Predstojnik lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem 
9anu, za odločanje v upravnih stvareh iz določene vrste zadev. 

'3) Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje 
POs'opka pred odločitvijo. 

^Inšpektor ima že po zakonu pooblastilo za odločanje v upravnih 

29. člen 

P,Pri kolegijskih organih izdaja odločbe v upravnih stvareh sam 
'e9ijski organ, če ni z zakonom oziroma s predpisom sveta 
kalne skupnosti določeno, da izdaja odločbe v upravnem 

Postopku predsednik kolegijskega organa. 

&) Kadar je za odločanje v upravni stvari pristojen kolegijski 
^9an, vodi postopek do izdaje odločbe njegov član, ki ga določi 
j*arri organ. Uradna oseba kolegijskega organa mora izpolnjevati 
Pogoje za vodenje postopka iz 31. člena tega zakona. V primeru, 

® take osebe v kolegijskem organu ni, vodi postopek do izdaje 
pjjočbe uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena tega zakona 
n lo kolegijski organ za to pooblasti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka predloži oseba, ki je vodila 
Postopek, kolegijskemu organu, ki je pristojen za odločanje, pisno 
ločilo in predlog odločbe. 

30. člen 

} Predstojnik organa lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno 
Pn istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred 
lzdajo odločbe. 

(2) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v 
Postopku zaposlenega v občinski upravi. 

(3) če v pooblastilu ni omejitev, ima uradna oseba pravico opravljati 
v®a dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take 
sklepe, s katerimi se konča postopek. 

(4) Če predstojnik organa oziroma župan ne-izpolnjuje predpisanih 
pogojev za vodenje postopka, lahko postopek do izdaje odločbe 
vodi samo uradna oseba, ki te pogoje izpolnjuje. 

32. člen 

(1) V upravnih zadevah, o katerih odločajo nosilci javnih pooblastil, 
se glede vprašanja, katera oseba je pooblaščena za odločanje 
oziroma za opravljanje posameznih dejanj v postopku, smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, če drug zakon ne določa 
drugače. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se za predstojnika šteje 
poslovodni organ, razen če splošni akt nosilca javnega pooblastila 
ne določa drugače. 

33. člen 

(1) Za posamezna dejanja v postopku, ki jih je treba opraviti izven 
območja pristojnega organa, zaprosi ta organ tisti državni organ, 
na katerega območju je treba dejanje opraviti. Na enak način so si 
dolžni dajati pravno pomoč med seboj tudi organi lokalnih 
skupnosti. 

(2) Organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila 
in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo 
odločbe. 

34. člen 

(1) Državni organi in organizacije, ki imajo javno pooblastilo za 
odločanje v upravnih stvareh, morajo dajati drug drugemu pravno 
pomoč v upravnem postopku. Za tako pomoč prosijo s posebnim 
zaprosilom. 

(2) Zaprošeni organ kot tudi organizacija iz prejšnjega odstavka 
mora ugoditi zaprosilu v mejah svojega območja in delovnega 
področja brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od prejema 
zaprosila. 

(3) Od sodišča se lahko zaprosi pravna pomoč za posamezna 
dejanja v postopku samo, če zakon tako določa. 

(4) Organ lahko zaprosi sodišče naj mu pošlje spise, ki so mu 
potrebni v upravnem postopku. Sodišče mora ugoditi takemu 
zaprosilu, če se s tem ne ovira sam sodni postopek. Sodišče 
lahko določi rok, v katerem mu je treba spise vrniti. 

(5) Za pravno pomoč v razmerju s tujimi organi veljajo določbe 
mednarodnih pogodb, če teh ni, pa načelo vzajemnosti. Ce nastane 
dvom o vzajemnosti, da o tem pojasnilo ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. 

(6) Domači organi dajejo tujim organom pravno pomoč na način, 
kot to določa zakon. Organ odreče pravno pomoč, če se prosi za 
dejanje, ki nasprotuje javnemu redu. Dejanje, za katero prosi tuji 
organ, se lahko opravi tudi na način, ki ga želi tuji organ, če tak 
postopek ne nasprotuje javnemu redu. 

(7) Če v mednarodnih pogodbah ni predvidena možnost 
neposredne pravne pomoči med domačimi in tujimi organi, občujejo 
domači organi s tujimi organi preko ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve. 
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36. člen 

Uradna oseba, ki naj bi odločila v določeni upravni stvari ali opravila 
kakšno dejanje v postopku, mora takoj, ko zve za kakšen 
izločitveni razlog iz 35. člena tega zakona, prenehati s kakršnimkoli 
nadaljnjim delom v zadevi in to sporočiti organu, pristojnemu za 
odločanje o izločitvi. Če uradna oseba misli, da so podane kakšne 
druge okoliščine, ki opravičujejo njeno izločitev, sporoči to 
omenjenemu organu, ne sme pa prenehati z delom. 

38. člen 

(1) O izločitvi ministra odloči vlada. O izločitvi predstojnikov organov 
in organizacij v sestavi ministrstev in uradnih oseb v ministrstvu 
odloča minister. 

(2) O izločitvi uradne osebe v organih ter organizacijah v sestavi 
ministrstev odloča predstojnik organa oziroma organizacije. 

(3) O izločitvi načelnika upravne enote odloča minister, pristojen 
za upravo. 

(4) O izločitvi uradne osebe upravne enote odloča načelnik 
upravne enote. 

(5) O izločitvi uradnih oseb nosilcev javnih pooblastil odloča 
predstojnik organa, ki odloča o pritožbi zoper odločbo take 
organizacije, če pritožba ni dovoljena, pa minister, ki vodi 
ministrstvo, v katerega delovno področje spada upravna stvar. 

(6) O izločitvi tajnika in uradnih oseb občinske uprave odloča 
župan. 

(7) O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi 
odloči v upravni stvari. 

(8) O izločitvi uradne osebe v stvareh iz prenešene državne 
pristojnosti na občino odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo 
uradno osebo. 

(9) O izločitvi se odloči s sklepom. 

39. člen 

(1) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki bo namesto 
izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten 
postopek oziroma odločila o stvari. 

(2) Zoper sklep, s katerim je zavrnjena zahteva stranke za 
izločitev, je dovoljena posebna pritožba. 

40. člen 

Določbe tega zakona o izločitvi se smiselno uporabljajo tudi za 
člane kolegijskih organov in druge funkcionarje ter druge osebe, 
ki bi bile pooblaščene za odločanje v upravnih stvareh oziroma 
opravljanje dejanj v postopku. 

43. člen 

(1) Pravico udeleževati se postopka ima tudi oseba, ki izkaže 
pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa 
v postopek, zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski 
udeleženec). 

(2) Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta 
osebna korist. 

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena ima v postopku enak0 

pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače- 

48. člen 

(1) Pravna oseba opravlja dejanja v postopku po zakonite111 

zastopniku, ki ga določa zakon oziroma splošni akt pravne oseb® 
v skladu z zakonom. 

(2) Monokratično voden državni organ opravlja dejanja v postopj®' 
po predstojniku oziroma po predstavniku, ki ga določi predstojnik- 
Kolegijski državni organ opravlja dejanja v postopku P° 
predsedniku oziroma po osebi, ki jo določi sam organ. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tud' 
za organe lokalnih skupnosti. 

(4) Osebe iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, opravljajo 
dejanja v postopku po osebi, ki jo določijo, če ni v posebnih 
predpisih drugače določeno. 

50. člen 

(1) Če stranka med postopkom umre (fizična oseba) ali preneha 
(pravna oseba), se postopek nadaljuje, če gre v postopku za 
pravico, obveznost ali pravno korist, ki lahko preide na pravn® 
naslednike. 

(2) Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ ustavi postopek s 
sklepom. Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 

51. člen 

(1) Če procesno nesposobna stranka nima zakonitega zastopnica 
ali je treba opraviti kakšno dejanje zoper osebo, kater® 
prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, ji postavi organ, kj 
vodi postopek, začasnega zastopnika, če to narekuje nujno® 
zadeve in je treba izvesti postopek. Organ, ki je postav1 

začasnega zastopnika procesno nesposobni stranki, mora o tenn 
nemudoma obvestiti skrbstveni organ. Če pa je postal 
začasnega zastopnika komu, čigar prebivališče je neznan"' 
razglasi svoj sklep na oglasni deski, po potrebi pa tudi na dru9 
primeren način. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republik® 
Slovenije. 

(2) Organ postavi stranki začasnega zastopnika tudi v primeru, 
ko si koristi stranke in njenega zakonitega zastopnika nasprotuje)0 

in v primeru, ko imata nasprotni stranki istega zakoniteSJ3 

zastopnika. 

(3) Če stranka, ki ni fizična oseba, nima zastopnika, predstavnika, 
pa tudi ne pooblaščenca, postavi organ, ki vodi postopek, °° 
pogojih iz prvega odstavka tega člena taki stranki začasnega 
zastopnika in ji to brez odlašanja sporoči. 

(4) V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
se postavi začasni zastopnik tudi takrat, kadar je treba oprav'" 
dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke oziroma njenega 
pooblaščenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti- 
To je treba takoj sporočiti stranki, pooblaščencu oziroma 
zastopniku. 

(5) Postavljena oseba mora sprejeti zastopanje. Zastopanje sm® 
odkloniti samo iz razlogov, ki so določeni v posebnih predpisih- 
Začasni zastopnik sodeluje samo v postopku oziroma pri dejanju, 
za katerega je postavljen, in le toliko časa, dokler so podam 
razlogi za to. 
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kate^aSn' 2as,0Pnik ima v postopku oziroma pri dejanjih za 
2as(^®9a je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega 

53. člen 

Pooh|,ranka oziroma nien zakoniti zastopnik lahko določi 
kata u 3, ki)° zastopa v postopku, razen pri dejanjih, pri er|n mora stranka sama dajati izjave. 

Pooh|8'an'a v PostoPku> ki jih opravi pooblaščenec v mejah 
s'rank ''3| 'ma'° ena'< Pravn' učinek, kot če bi jih opravila sama 

tud,P°'e® P°°blaščenca lahko stranka na obravnavi ali izven nje 1 sarna daje izjave, organ pa lahko zahteva izjave od nje same. 

l'ahiP6 '8 stranl<a navzoča, ko da njen pooblaščenec ustno izjavo, 0 ,akoj nato spremeni ali prekliče njegovo izjavo. Če se pisni 
ustni izjavi stranke in njenega pooblaščenca, ki se tičeta 

jstev, ne ujemata, presodi organ, ki vodi postopek, obe izjavi 
'0. členu tega zakona. 

54. člen 

'1) Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je poslovno popolnoma 
sPosoben. 

^a zastopanje pred organom se lahko pooblasti tudi odvetniška 
u*ba. V tem primeru se šteje, da je pooblastilo dano vsem 
Ve,nikom pooblaščene odvetniške družbe. 

Za zastopanje se lahko pooblasti tudi strokovna organizacija, 
le registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki je v 
Posredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja 

SIfanka. 

'4) organ ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben 
a zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice, ki ji lahko 
astanejo. 

55. člen 

(1) Pooblastilo se lahko da pisno ali ustno na zapisnik. 

Ce stranka ne zna pisati ali se ne more podpisati, mora biti 
Pooblastilo dano ustno na zapisnik. Če to ni mogoče zaradi bolezni 
/anke ali drugih utemeljenih razlogov, lahko da pisno pooblastilo, 
9a podpišeta dve priči. Priči podpišeta pisno pooblastilo potem, 

0 i« bilo prebrano stranki in je stranka izjavila, da se z njegovo 
Vsebino strinja. 

2 organ dvomi v pristnost pisnega pooblastila, lahko s 
/''epom odredi, naj stranka ali priči pred organom ali notarjem 
Potrdijo pisno pooblastilo. 

'4) Uradna oseba, ki vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja 
* Postopku, lahko izjemoma dovoli, da opravi posamezno dejanje 

inisnu stranke kot njen pooblaščenec brez pooblastila član 
nJ6ne družine ali gospodinjstva, oseba, ki je pri njej zaposlena ali 
Pa kdo drug, če ga pozna In ne dvomi o obstoju in obsegu 
Pooblastila. Če zahteva taka oseba uvedbo postopka ali če da 
rn®d postopkom izjavo, ki je v nasprotju s prejšnjo izjavo stranke, 
zahteva uradna oseba od nje, naj predloži v določenem roku 
Naknadno pooblastilo. 

(5) Organ lahko dovoli, da opravi procesna dejanja za stranko 
oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar ji naloži, da v določenem 
roku predloži pooblastilo in izkaže v pooblastilu odobritev že 
opravljenih dejanj. Do predložitve pooblastila ni dovoljeno izdati 
odločbe. Če po izteku roka ni predloženo pooblastilo, se opravljena 
dejanja ne upoštevajo. 

(6) Če oseba iz četrtega ali petega odstavka tega člena v roku, ki 
ga določi organ, ne predloži pooblastila za vloženo zahtevo 
oziroma za vloženo pritožbo ali izredno pravno sredstvo, organ 
zavrže takšno vlogo, razen če je dolžan nadaljevati postopek po 
uradni dolžnosti. 

56. člen 

(1) Če je pooblastilo v obliki zasebne listine, pa nastane dvom o 
njegovi pristnosti, se lahko naloži, naj se predloži overjeno 
pooblastilo ali da pooblastilo ustno na zapisnik. 

(2) Pravilnost pooblastila se preizkusi po uradni dolžnosti. V 
primeru, da ugotovi pomanjkljivosti pooblastila, organ pozove 
stranko, naj te pomanjkljivosti odpravi. Organ v takšnem primeru 
ravna po petem in šestem odstavku 55. člena tega zakona. 

57. člen 

(1) Pooblastilo se lahko da za ves postopek ali samo za 
posamezna dejanja, lahko pa se tudi časovno omeji. Pooblastilo 
se lahko da tudi samo za sprejem spisov (vračanje). 

(2) Pooblastilo ne preneha, če stranka umre, izgubi procesno 
sposobnost ali če se zamenja njen zakoniti zastopnik; pravni 
naslednik stranke oziroma njen novi zakoniti zastopnik pa lahko 
prekliče prejšnje pooblastilo. 

(3) Pooblastilo preneha s prenehanjem pravne osebe, ki ga je 
dala. 

(4) Ob stečaju preneha pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, 
ko nastopijo posledice začetka stečajnega postopka. Če je pravni 
osebi potrebno odvrniti škodo, je pooblaščenec, ne glede na 
prejšnji odstavek, dolžan še en mesec opravljati procesna dejanja. 

58. člen 

(1) Stranka lahko pooblastilo vsak čas prekliče, pooblaščenec 
pa se mu lahko ob vsakem času odpove. 

(2) Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti organu 
pisno ali ustno na zapisnik. 

(3) Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno stranko 
od trenutka, ko se ji naznani. 

(4) Pooblastila ni mogoče odpovedati med dejanjem v postopku. 

59. člen 

(1) Če je pooblaščenec odvetnik, pa v pooblastilu, ki mu ga je 
dala stranka, ni omejitev n konkretno določenih procesnih pravic, 
ima odvetnik pravico opravljati vsa procesna dejanja v postopku 
o tej upravni stvari, zlasti pa vložiti in umakniti zahtevo ali prošnjo, 
pripoznati nasprotni zahtevek, skleniti poravnavo, vložiti pritožbo, 
zahtevati izvršbo, sprejeti od nasprotne stranke plačilo stroškov 
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postopka ter prenesti pooblastilo na drugega odvetnika v celoti ali 
za posamezna dejanja. O slednjem mora odvetnik nemudoma 
obvestiti stranko. 

(2) Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik predložiti 
posebno pooblastilo. 

(3) Odvetnika lahko nadomešča odvetniški kandidat, ki je pri 
njemu zaposlen, ali odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni. 

(4) Če stranko v postopku zastopa oseba, ki ni odvetnik in v 
pooblastilu ni omejitev, lahko pooblaščenec opravlja vsa procesna 
dejanja, vendar pa mora imeti izrecno pooblastilo za umik zahteve, 
za sklenitev poravnave, za prenos pooblastila na drugega ter za 
vložitev izrednih pravnih sredstev. 

61. člen 

(1) Stranki je treba dovoliti, da pripelje v stvareh, za katere se 
zahteva strokovno poznavanje vprašanj v zvezi s predmetom 
postopka, strokovnjaka, ki ji bo dajal pojasnila in nasvete 
(strokovni pomočnik). Ta ne zastopa stranke. 

(2) Stranka ne sme pripeljati kot strokovnega pomočnika nekoga, 
ki ni opravilno sposoben. 

63. člen 

(1) Z vlogami so mišljene zahteve, obrazci, predlogi, prijave, 
prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se 
posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na 
organe. 

(2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki ali ustno. Pisna vloga je 
vloga, ki je napisana lastnoročno, mehanografsko ali s pomočjo 
elektronskega medija. 

(3) Pisna vloga se praviloma izroči naravnost organu ali pošlje po 
pošti ali telefaksu. Ustna vloga se vloži pri organu na zapisnik. 

(4) Če ni drugače predpisano, se lahko pošlje vloga tudi po 
elektronskem mediju, kolikor obstajajo pri organu tehnične 
možnosti sprejema takšne vloge. 

(5) Če ni drugače predpisano, se lahko pošlje vjoga tudi brzojavno. 

(6) Kratka in nujna sporočila se lahko dajo tudi po telefonu, če je 
glede na naravo stvari to mogoče. 

64. člen 

Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko 
vsak delavnik med delovnim časom. Za ustne vloge, ki niso vezane 
na rok ali tudi sicer niso neodložljive, se lahko določi, da se 
sprejemajo samo ob določenih urah v delovnem času in ob uradnih 
dneh. Čas vlaganja takih vlog objavi vsak organ v svojih prostorih 
na vidnem mestu. 

65. člen 

(1) Organ, ki je pristojen za sprejem vloge oziroma ustnega 
sporočila, je dolžan sprejeti vlogo, ki se mu izroči, oziroma vzeti 
ustno sporočilo na zapisnik. 

(2) Uradna oseba, ki sprejme vlogo, mora vložniku na njegovo 
ustno zahtevo potrditi prejem. Za tako potrdilo se ne plača taksa. 

(3) Če organ ni pristojen za sprejem pisne vloge oziroma ^ 
sprejem ustne vloge na zapisnik, opozori uradna oseba na 
vložnika in ga napoti k pristojnemu organu. Če vložnik kljub ten> 
zahteva, da se njegova vloga ali ustno sporočilo sprejme, je urad 
oseba dolžna to storiti. Tako vlogo organ s sklepom zavrže zara 
nepristojnosti. 

(4) Če dobi organ po pošti, telefaksu, brzojavno ali P® 
elektronskem mediju vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, Pa 

nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti. 
pošlje brez odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču m 
sporoči stranki. Če organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotovi . 
kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s kateri 
zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki- 

(5) Zoper sklep po tretjem in četrtem odstavku tega člena Je 

dovoljena posebna pritožba. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ravna organ P° 
prvem odstavku 129. člena tega zakona, če ugotovi, da se vlog 
ne nanaša na upravno stvar. 

66. člen 

(1) Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, 
da se lahko obravnava. Predvsem mora obsegati: navedb 
organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahteve 
oziroma predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik a 
pooblaščenec, osebno ime, firmo oziroma ime vlagatelj3' 
prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegoveS 
zastopnika ali pooblaščenca. 

(2) Vloga mora vsebovati tudi druge sestavine, ki jih določa zakon 

ali drug predpis. 

(3) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih 
predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi 
potrebno prilagati potrdit, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih i 
uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, orga 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem prime' 
ravna po četrtem, petem in šestem odstavku 139. člena teg 
zakona. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduj 
organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke i 
uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, s 

vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahtev 
predpis. 

(4) Ne glede na določbe področnih zakonov In podzakonskih 
predpisov vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drug1 

podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka ta dejstv 
pred organom dokaže z osebnim dokumentom ali drugo jav1 

listino. Ce gre za dejstva, ki se s časom spreminjajo in orga 
podvomi v njihovo resničnost, si organ na način iz prejšnjeg 
odstavka priskrbi podatke iz uradnih evidenc. 

(5) Vložnik mora vlogo lastnoročno podpisati, razen če to zara<jj 
oblike vloge ni mogoče. Izjemoma jo lahko podpiše namesto njeg 
njegov zakonec, oče ali mati, sin ali hči ali pa odvetnik, ki je P 
strankinem pooblastilu vlogo sestavil. Kdor podpiše vložnika, mora 
na vlogi podpisati svoje ime in pristaviti svoj naslov. 

(6) Če vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, ga podpi®® 
kdo drug, ki zna pisati; ta se mora podpisati tudi sam In pristavi 
svoj naslov. 
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67. člen 

(1) če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni 

dn^'jeno zavreči- Organ, ki prejme tako vlogo, mora v roku treh 
rok 2a^,0va,'> da se pomanjkljivosti odpravijo in določiti vložniku 
Se ' V ^aterern jo mora popraviti. Poziv za odpravo pomanjkljivosti 
aH POŽI'e v P'sni obliki, lahko pa se sporoči vložniku tudi po telefonu ,udi ustno, če pride vložnik k organu. O tem se napravi v spisu 

adn' zaznamek. 

(2) Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je 
°9a vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so 

P manjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti 
e odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. 

'3) Če dobi organ vlogo po elektronskem mediju ali telefonsko 
Poročilo, pa dvomi, ali je vlogo oziroma sporočilo res poslal tisti, 
'9ar ime je navedeno v vlogi, oziroma ali je dal telefonsko sporočilo s 'isti, ki je po telefonu povedal svoje ime, zahteva organ, naj 
ranka tako prejeto vlogo potrdi s pisno potrditvijo. Če stranka 
e ravna tako v določenem ji roku, se šteje, da vloga sploh ni bila 

V|°žena. 

68. člen 

(1) Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, 
preden izteče rok. 

(2) Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali pa brzojavno, se 
*a dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. 

(3) Za osebe, ki so v vojaški službi, se za dan, ko je organ prejel 
°9o, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo vojaški enoti oziroma 

Poveljstvu. To velja tudi za civilne osebe, ki službujejo v Slovenski v°jski, če v kraju kjer službujejo, ni redne pošte. 

(4) Za osebe, ki jim je vzeta prostost, se za dan, ko je organ prejel 
^090, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo upravi zavoda, v 
Ka'erem so. 

'5) Če je pristojni organ določil dan za obravnavanje vloge, ki jo 
^ora stranka vložiti, in pozval stranko, naj pošlje vlogo do 
°'°čenega dne, mora upoštevati vlogo, ki jo je prejel pred 

*ačetkom obravnavanja. 

(6) Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali 
Nerazumljiva, pa vložnik pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je 
določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. 

71. člen 

51) V pisnem vabilu je treba navesti ime in sedež organa, ki vabi, 
lnie. priimek in naslov tistega, ki je povabljen, kraj in dan, če je 
J^ogoče pa tudi uro prihoda, v kateri zadevi in kot kaj je povabljen 
(kot stranka, priča, izvedenec itd.), poleg tega pa še, katere 
Pripomočke in dokazila naj prinese. V vabilu mora biti navedeno 
tudi, ali mora povabljeni priti osebno ali pa lahko pošlje 
Pooblaščenca, ki ga bo zastopal; opozoriti ga je treba tudi na to, 
da mora v primeru, če se vabilu ne bi mogel odzvati, to sporočiti 
0r9anu, ki mu je vabilo poslal. Povabljenega je treba prav tako 
opozoriti na posledice, če se vabilu ne bi odzval ali če ne bi 
sPoročil, da ne more priti. 

(2) V vabilu na ustno obravnavo se od stranke lahko zahteva, naj 
Prinese pisna in druga dokazila, lahko pa se stranka opozori tudi 
na to, da sme pripeljati priče, na katere se namerava sklicevati. 

(3) Če dovoljuje narava stvari, se lahko prepusti povabljenemu, 
da do določenega dne da potrebno pisno izjavo, namesto da bi 
prišel osebno. 

73. člen 

(1) Povabljeni se mora odzvati vabilu. 

(2) Če povabljeni zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega 
opravičenega vzroka ne more priti, mora to takoj po prejemu 
vabila sporočiti organu, ki mu je vabilo poslal, če nastane vzrok 
pozneje, pa takoj, ko zanj zve. 

(3) Če tisti, ki mu je bilo vabilo v redu vročeno, na vabilo ne pride 
in izostanka ne opraviči, se lahko privede, poleg tega pa tudi 
kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev. Tak ukrep se sme 
uporabiti samo, če je bilo v vabilu navedeno, da se bo uporabil. Če 
nastanejo zaradi neopravičenega izostanka povabljenega stroški 
v postopku, se lahko določi, da jih trpi xtisti, ki je izostal. Sklep o 
privedbi, o kazni ali o plačilu stroškov izda uradna oseba, ki vodi 
postopek, v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena za 
odločanje o stvari, pri zaprošenem organu pa v soglasju z njegovim 
predstojnikom oziroma z uradno osebo, ki je pooblaščena za 
odločanje o podobnih stvareh. Zoper tak sklep je dovoljena 
posebna pritožba. 

(4) Če se vabilu ne odzove vojaška oseba ali delavec policije, se 
obrne organ na predstojnika take osebe z zahtevo, naj jo pripelje, 
lahko pa jo po tretjem odstavku tega člena tudi kaznuje oziroma 
ji naloži plačilo stroškov. 

74. člen 

(1)0 ustni obravnavi, o drugih pomembnejših dejanjih v postopku 
in o pomembnejših ustnih izjavah strank ali drugih oseb v postopku 
se sestavi zapisnik. 

(2) O manj pomembnih dejanjih in izjavah strank in drugih oseb, ki 
bistveno ne vplivajo na odločitev o stvari, o vodenju postopka 
kadar ni obravnave, o sporočilih, uradnih zapažanjih, ustnih 
navodilih in ugotovitvah ter o okoliščinah, ki se tičejo samo 
notranjega dela organa, pri katerem teče postopek, se praviloma 
ne sestavi zapisnik, temveč napravi o tem uradna oseba v samem 
spisu zaznamek z navedbo datuma. 

(3) Zapisnika tudi ni treba sestavljati o takih ustnih strankinih 
zahtevah, o katerih se odloča po skrajšanem postopku, če se jim 
ugodi, temveč zadostuje, da se take zahteve na redpisan način 
evidentirajo. 

76. člen 

(1) V zapisnik se vpiše: 

- ime in sedež organa, ki opravlja dejanje, 

- kraj, dan in ura dejanja in zadeva, v kateri se dejanje opravlja in 

- imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih zastopnikov ali 
pooblaščencev. 

(2) Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino v 
postopku opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora 
zapisnik omejiti na tisto, kar se tiče same stvari, ki je predmet 
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postopka. V zapisniku se navedejo vse listine, ki so bile v 
kakršenkoli namen uporabljene na ustni obravnavi. Če je treba, 
se te listine priložijo zapisniku. 

(3) Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v 
postopku, ki so pomembne za odločitev, se zapišejo v zapisnik 
čim natančneje, če je treba, pa tudi dobesedno. V zapisnik se 
vpišejo tudi vsi sklepi, ki se izdajo med dejanjem. 

(4) Če se opravi kakšno zaslišanje po tolmaču, se navede, v 
katerem jeziku je zaslišani govoril in kdo je bil tolmač. 

(5) Zapisnik se piše med opravljanjem uradnega dejanja. Če se 
dejanje ne more končati isti dan, se vsak dan posebej vpiše v isti 
zapisnik tisto, kar je bilo tisti dan napravljeno in to podpiše. 

(6) če se dejanje, o katerem se piše zapisnik, ne more opraviti 
zdržema, se v zapisniku navede, da je bilo prekinjeno. 

(7) Če se med dejanjem napravijo ali preskrbijo načrti, skice, 
risbe, fotografije in temu podobno, se overijo in priložijo zapisniku. 

(8) Če narava upravne zadeve zahteva, se zapisnik v določenih 
stvareh lahko piše tudi v obliki knjige ali kakšne drugačne evi- 
dence. Zapisnik se izda najkasneje v osmih dneh po opravljenih 
dejanjih v postopku, s pozivom, da lahko da stranka v določenem 
roku nanj pripombe. 

77. člen 

(1) Zapisnik mora biti sestavljen pravilno; v njem se ne sme nič 
izbrisati. Mesta, ki so bila do sklenitve zapisnika prečrtana, morajo 
ostati čitljiva; overi jih s svojim podpisom uradna oseba, ki vodi 
dejanje postopka. 

(2) V že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati in ne 
spremeniti. Dopolnitev že sklenjenega zapisnika se zapiše v 
dodatku. 

78. člen 

(1) Preden se zapisnik sklene, se prebere strankam, zaslišanim 
in ostalim udeležencem pri dejanju postopka, če želijo, pa si ga 
same preberejo. Udeleženci imajo tudi pravico pregledati zapisnik 
in dati svoje pripombe. Na koncu zapisnika se navede, da je bil 
zapisnik prebran in da ni bilo nobenih pripomb; če pa je bilo kaj 
pripomb, se na kratko zapiše njihova vsebina. Nato podpiše 
zapisnik tisti, ki je sodeloval pri dejanju, na koncu pa ga overi 
uradna oseba, ki je dejanje vodila, in morebitni zapisnikar. 

(2) če obsega zapisnik zaslišanje več oseb, se podpiše vsaka 
od njih pod tistim delom zapisnika, kjer je zapisana njena izjava. 

(3) Če se opravi soočenje, podpišejo ta del zapisnika soočenci. 

(4) Če ima zapisnik več listov, se ti označijo z zaporednimi 
številkami, vsak list pa overi na koncu s svojim podpisom uradna 
oseba, ki vodi dejanje postopka, in podpiše tisti, čigar izjava je 
zapisana na koncu lista. 

(5) Dopolnitve že sklenjenega zapisnika se znova podpišejo in 
overijo. 

(6) Če tisti, ki bi moral podpisati zapisnik, ne zna ali ne more 
pisati, ga podpiše nekdo, ki zna pisati, in se tudi sam podpiše. 
Tega ne more storiti uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, in 
tudi ne zapisnikar. 

(7) Če kdo noče podpisati zapisnika ali odide, preden je zapis"'1' 
sklenjen, se to vpiše v zapisnik in navede, zakaj ga ni hotel 
podpisati. 

79. člen 

(1) Zapisnik se lahko narekuje v elektronski nosilec zvoka. V tem 
primeru uradna oseba, ki vodi postopek, ob koncu dejanja pozove 
udeležence, da v elektronski nosilec zvoka izjavijo, da so z 
vsebino zapisnika seznanjene in ali se z njo strinjajo oziroma ali 
imajo kakšne pripombe. 

(2) Pisni odpravek se najkasneje v osmih dneh po opravi dejanja 
pošlje osebam, udeleženim pri dejanju, s pozivom, naj 9a 

podpišejo ali podajo nanj svoje pripombe. Če v osmih dneh ne 
odgovorijo na poziv, se šteje, da na zapisnik nimajo pripomb. Na 
to jih je potrebno v pozivu posebej opozoriti. 

81. člen 

(1) Kadar odloča v upravnem postopku kolegijski organ, se 
sestavi o posvetovanju in glasovanju poseben zapisnik, če je v 

pritožbenem postopku odločba soglasna, zapisnik o posvetovanju 
in glasovanju ni potreben, temveč zadostuje, da se napravi o tem 
samo zaznamek v spisu. 

(2) V zapisnik o posvetovanju in glasovanju se poleg podatkov o 
osebni sestavi kolegijskega organa vpišejo zadeva, za katero 
gre, in kratka vsebina tistega, kar je bilo sklenjeno, poleg tega Pa 

tudi morebitna posebna mnenja. Ta zapisnik podpišeta predsedujoč 
in zapisnikar. 

(3) Kadar odloča v upravnem postopku državni zbor, vlada ali 
občinski svet, se piše zapisnik o posvetovanju in glasovanju p° 
poslovniku tega organa. 

4. Pregled spisov in obvestila o poteku postopka 

82. člen 

(1) Stranke imajo pravico pregledovati spise zadeve in na svoje 
stroške prepisati ali preslikati potrebne spise. Pregledovanje, 
prepisovanje in preslikovanje spisov nadzoruje določena uradna 
oseba. 

(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki 

verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. 

(3) Pregled in prepis spisov se lahko zahteva tudi ustno. Od 
osebe iz prejšnjega odstavka sme organ zahtevati, naj pisno ali 
ustno na zapisnik obrazloži svojo pravno korist. 

(4) Če se v postopku uporabljajo podatki iz računalniških evidenc 
in drugi računalniški podatki in zapisi, se ti štejejo za del spisa. 

(5) Ne morejo se pregledovati in ne prepisovati: zapisnik o 
posvetovanju in glasovanju, uradna poročila in osnutki odločb- 
Prav tako se ne smejo pregledovati in prepisovati spisi, ki veljajo 
za zaupne, če bi se s tem lahko onemogočil namen postopka aH. 
če je to v nasprotju z javno koristjo ali z opravičeno koristjo 
kakšne stranke ali koga drugega. 

(6) Stranka in vsakdo drug, ki verjetno izkaže svojo pravno korist 
v zadevi, ter prizadeti državni organi imajo pravico zahtevati 
obvestila o poteku postopka. 

poročevalec, št. 17 44 19. februar 2004 



^°P®r zavrnitev zahtev iz prejšnjih odstavkov je dovoljena 
sebna pritožba tudi takrat, kadar ni bil izdan pisni sklep. Pritožba 
ahko poda takoj. 

83. člen 

Vročanje vabil, odločb, sklepov in drugih uradnih spisov se 
Pravlja praviloma tako, da se spis izroči tistemu, ki mu je namenjen 

nadaljevanju: naslovnik). 

12) Spisi se vročajo po pošti ali pa jih vroča organ po svoji uradni 
Sebi ali po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vračanje spisov kot 
v°jo dejavnost. Tistega, ki mu je treba vročiti spis, je samo 
18rn°ma dovoljeno povabiti zato, da ga prevzame, če to zahteva 
arava ali pomen spisa, ki ga je treba vročiti. 

Spisi se lahko vročajo tudi po elektronski pošti. Postopek 
po elektronski pošti, določi Vlada Republike Slovenije z 

(4) Način vročitve določi organ, čigar spis je treba vročiti. 

(5) Ne glede na predpise o poštnih storitvah, se odločbe in sklepi 
^r°čajo po določbah tega zakona, če ni s posebnim zakonom 

u9ače določeno. 

84. člen 

'1) Vroča se samo ob delavnikih, in sicer podnevi. 

J?) Organ, čigar spis je treba vročiti, lahko iz razlogov, ki jih 
'°ča poseben zakon, ali zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu 

°đredi, naj se vročitev opravi tudi na nedeljo ali na praznik 
Republike Slovenije oziroma drug dela prost dan, če je to neogibno 
^trebno, pa celo ponoči. 

85. člen 

|1) Vročitev se praviloma opravi v stanovanju oziroma tam, kjer 
I® naslovnik zaposlen, vročitev odvetniku in notarju pa v njegovi 
Svetniški oziroma notarski pisarni. Vročitev odvetniku ali notarju Se lahko opravi tudi tako, da se spis vrači osebi, ki je zaposlena 
M odvetniku oziroma notarju. 

(2) Vročitev se lahko opravi tudi izven prostorov, ki so navedeni 
v Prejšnjem odstavku, če je naslovnik pripravljen spis sprejeti; če 
ni takih prostorov, pa se lahko opravi vročitev taki osebi, kjerkoli 
Se najde. 

86. člen 

(t) Spis se vroči v roke naslovniku. 

(2) Kadar naslovnika ni najti v stanovanju oziroma tam, kjer je 
Uposlen, se opravi vročitev tako, da se spis izroči kateremu od 
odraslih članov gospodinjstva oziroma osebi, ki je zaposlena tam, 
kjer je zaposlen naslovnik, če mu lahko te osebe izročijo spis 
Pravočasno. 

(3) Po drugem odstavku tega člena se spis ne sme izročiti osebi, 
^ je v istem postopku udeležena z nasprotnim interesom kot 
naslovnik. Na to mora paziti uradna oseba pri odreditvi vročitve. 

2. Obvezno osebno vročanje 

87. člen 

(1) Odločbe in sklepi, s katerimi je določen rok, ki se ne more 
podaljšati, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so 
namenjeni. 

(2) O vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je predpisan v 
prvem odstavku tega člena, je treba obvestiti organ, ki je vročitev 
odredil, z vročilnico. 

(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem 
odstavku tega člena, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba 
spis vročiti, odsoten, ga izroči vročevalec upravni enoti oziroma 
drugemu organu, na območju katere ima naslovnik prebivališče; 
če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega prebivališča. V 
poštnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora 
ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pusti 
vročevalec pisno sporočilo, v katerem navede, kje se spis nahaja 
in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na 
samem spisu, ki bi ga bil moral vročiti, navede vročevalec vzrok 
take vročitve in dan, ko je sporočilo nalepil na vrata oziroma pustil 
na drugem primernem mestu, ter se podpiše. Poznejša poškodba 
ali uničenje takega sporočila ne vplivata na veljavnost vročitve. 

(4) Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame spis. Če spisa ne prevzame v 15 
dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. 

(5) Stranka lahko dokazuje odsotnost iz tretjega odstavka tega 
člena. Če odsotnost dokaže, lahko uveljavlja pravico do vrnitve v 
prejšnje stanje. 

(6) Kdor je odsoten več kot trideset dni mora pri pošti svojega 
stalnega prebivališča deponirati naslov svojega pooblaščenca 
za vročitve. V tem primeru vročevalec vroča spise pooblaščencu 
za vročitve. 

88. člen 

(1) Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, 
se vroča njemu. 

(2) Vročitev zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu stranke se 
opravi tako, kot je predpisano v členih 83. do 87. tega zakona. 

(3) Če ima več strank skupnega zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca v isti zadevi, se za vse vroča temu zakonitemu 
zastopniku oziroma pooblaščencu. Če ima stranka več 
pooblaščencev, zadostuje, da se vroči samo enemu od njih. 

(4) Šteje se, da je spis v redu vročen stranki, kadar je v redu 
vročen njenemu zakonitemu zastopniku, začasnemu zastopniku 
ali pooblaščencu. 

89. člen 

(1) Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo 
vsi spisi zanjo. Če stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, 
vroča organ vse spise temu pooblaščencu pooblaščenec za 
vročitve). 
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(2) Pooblaščenec za vročitve mora vsak spis nemudoma poslati 
stranki. 

(3) Če bi se z neposrednim vračanjem stranki, pooblaščencu ali 
zakonitemu zastopniku zelo zavlačeval postopek, lahko uradna 
oseba, ki vodi postopek, naloži stranki, naj za posamezno zadevo 
v določenem roku imenuje pooblaščenca za vročitve na sedežu 
organa. Če stranka tega ne stori, lahko organ ravna po 51. členu 
tega zakona. 

(4) Kadar je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini, pa v državi 
nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega spisa naložiti, 
naj v določenem roku imenuje pooblaščenca ali pa pooblaščenca 
za vročitve in ga opozoriti, da mu bo po uradni dolžnosti postavljen 
pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, če v danem 
roku ne bo sam imenoval pooblaščenca. 

(5) Šteje se, da je z vročitivijo spisa pooblaščencu za vročitve 
opravljena vročitev stranki, ki bi ji bilo treba spis vročiti. 

(6) Če pooblaščenec za vročitve ne more spisa izročiti stranki in 
bi stranka s tem zamudila rak za pritožbo ali za kakšno drugo 
pravno sredstvo, ima pooblaščenec za vročitve pravico vročiti 
ustrezno pravno sredstvo. 

90. člen 

(1) Kadar je več strank skupaj udeleženih v postopku z istovetnimi 
zahtevki, pa nimajo skupnega pooblaščenca, morajo pri prvem 
dejanju v postopku naznaniti organu skupnega pooblaščenca za 
vročitve. Dokler ne naznanijo skupnega pooblaščenca za 
vročitve, se šteje za takega pooblaščenca tista izmed strank, ki 
je na prvi skupni vlogi prva podpisana ali navedena. Če se ne 
more na tak način določiti pooblaščenec, lahko določi uradna 
oseba, ki vodi postopek, za pooblaščenca katerokoli od teh strank. 
Če je strank veliko ali če so iz raznih krajev, lahko naznanijo več 
takih pooblaščencev in navedejo, katere od strank bo zastopal 
posamezen pooblaščenec; to lahko stori tudi sama uradna oseba. 

(2) Skupni pooblaščenec za vročitve mora brez odlašanja obvestiti 
vse stranke o spisu, ki ga je zanje prejel, in jim omogočiti, da ga 
pregledajo, prepišejo in overijo; spis hrani praviloma pooblaščenec. 

(3) V spisu, ki se vroči pooblaščencu za vročitve, morajo biti 
navedene vse osebe, za katere se vroča. 

c)Vročanje državnim organom, organom lokalnih 
skupnosti in pravnim osebam 

91. člen 

(1) Državnim organom, organom lokalnih skupnosti in pravnim 
osebam se vroča tako, da se spis izroči uradni osebi oziroma 
osebi, ki je določena za sprejemanje spisov, če ni za posamezne 
primere drugače določeno. 

(2) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna 
oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, 
da se spis izroči osebi, ki so jo ti določili (četrti odstavek 48. člena 
tega zakona). 

(3) Če vročevalec v določenem delovnem času ne najde osebe, 
ki je določena za sprejemanje spisov, lahko izroči spis katerikoli 
pri organu oziroma pri pravni osebi zaposleni osebi, ki jo najde v 
njenih prostorih. 

92. člen 

(1) Osebam v državi, ki uživajo diplomatsko imuniteto, ter osebam 
in ustanovam v tujini se vračajo spisi po diplomatski poti, če niv 

mednarodni pogodbi drugače določeno. 

(2) Državljanom Republike Slovenije v tujini se izpiski iz matični 
knjig, spričevala, potrdila in drugi na zahtevo stranke izdani spis' 
lahko vračajo neposredno. Odločbe se jim vračajo po konzularmn 
in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije. 

(3) Vojaškim osebam se lahko spis vroči tudi tako, da se izroč' 
njihovemu poveljstvu oziroma organu, kjer so zaposleni. 

(4) Osebam, zaposlenim v kopenskem, zračnem ali pomorske"1 

prometu se lahko spis vroči tudi tako, da se vroči delodajalci 
kjer so zaposleni. 

(5) Vročitev po tretjem in četrtem odstavku je opravljena, 1(0 

poveljstvo oziroma organizacija potrdi dan izročitve sp'sa 

naslovniku. 

93. člen 

(1) Osebam, ki jim je vzeta prostost, se vračajo spisi po upravl 

zavoda, v katerem so. 

(2) Vročitev je opravljena, ko uprava zavoda potrdi dan izročitv® 
spisa naslovniku. 

94. člen 

Če gre za večje šteVilo oseb, ki organu niso znane, ali ki se n® 
morejo določiti, se jim spis vroči z javnim naznanilom na oglas"1 

deski organa, ki ga je izdal. Vročitev velja za opravljeno po preteku 
15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko, č® 
organ, ki je spis izdal, ne določi daljšega roka. Poleg objave na 
oglasni deski lahko objavi organ naznanilo tudi v javnih glasil^1 

oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja, ali na kakšen dru9 
običajen način. 

95. člen 

(1) Če oseba, ki bi po tem zakonu spis morala sprejeti, tega brez 
zakonitega razloga noče storiti, pusti vročevalec spis v 

stanovanju, kjer taka oseba stanuje, oziroma v prostorih, kjer j® 
zaposlena, ali pa nalepi spis na vrata stanovanja oziroma 
prostorov, ali ga pusti v predalčniku. 

(2) Če se opravi vročitev tako, kot je določeno v prejšnjem 
odstavku, zapiše vročevalec na vročilnici dan, uro in razlog 
odklonitve sprejema ter kraj, kjer je spis pustil; šteje se, da je 5 

tem vročitev opravljena. 

96. člen 

(1) Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec za 
vročitve, ki ga je postavila stranka, med postopkom spremeni 
svoje stalno ali začasno prebivališče oziroma naslov, ki ga je 
navedel na vlogi oziroma v pooblastilu, mora o tem takoj obvestiti 
organ, ki vodi postopek. 
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zveri6 t6®a s,orita in vročevalec kljub poizvedovanju ne more 
Se kam sta se odselila, odredi organ, ki vodi postopek, naj 
t , VSe nadaljnje vročitve v postopku za to stranko opravljajo 

°> da se spis pritrdi na oglasno desko tega organa. 

I^itev velja za opravljeno po izteku osmih dni od dneva, ko Dl1 spis pribit na oglasno desko organa, ki vodi postopek. 

97. člen 

[1» Potrdil° o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in 
ocevalec. Prejemnik sam z besedami napiše na vročilnici da- 

tUm Prejema. 

prei6mnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, napiše 
ocevalec na vročilnici njegovo ime in datum izročitve, poleg 
9a Pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal. 

j3) prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to 
a vročilnici in z besedami napiše dan izročitve; šteje se, da je s 
01 vročitev opravljena. 

j*) će se vroči spis kateri od oseb, ki so navedene v drugem 
, 'avku 86. člena tega zakona, navede vročevalec na vročilnici, 
omu je spis izročil in njegovo razmerje nasproti tistemu, kateremu 
19a bil moral vročiti. 

'5) če se opravi vročitev po tretjem odstavku 87. člena tega 
akona, je treba navesti na vročilnici dan sporočitve in dan, ko je 
" spis izročen upravni enoti oziroma pošti. 

98. člen 

(1) Če se zgodi pri vročitvi pomota, se šteje, da je bila vročitev 
°Pravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil sPis namenjen, ta spis dejansko dobila. 

'2) Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi z 
aru9imi sredstvi. 

99. člen 

(1) Za posamezna dejanja v postopku so lahko določeni roki. 

'2) Če roki niso določeni z zakonom, podzakonskim predpisom, 
aktom za izvrševanje javnih pooblastil ali predpisom lokalne 
^upnosti, jih glede na okoliščine primera določi uradna oseba, ki 
v°di postopek. 

(3) Rok, ki ga je določila uradna oseba, ki vodi postopek, in s 
Podpisi določen rok, ki ga je mogoče podaljšati, se lahko podaljšata 
na prošnjo, ki jo vloži prizadeta oseba pred iztekom roka, če so 
Podani opravičeni razlogi za podaljšanje. 

(4) Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe. 

102. člen 

(1) Narok določi organ, če se opravi ustna obravnava. 

(2) Organ mora na narok najmanj sedem dni pred njegovim 
izpisom povabiti stranke in druge osebe, za katere misli da je 
Potrebna njihova navzočnost. Skupaj z vabilom pošlje stranki 
v|ogo, ki je bila razlog za določitev naroka, v vabilu pa navede 
^raj, prostor in čas naroka. Če je organ začel postopek po uradni 
dolžnosti, navede v vabilu za narok, kakšno dejanje se bo opravilo 
na naroku. 

(3) Organ opozori povabljene v vabilu na zakonite posledice 
neopravičenega izostanka. 

(4) Narok se praviloma opravi v poslopju organa, ki vodi postopek, 
lahko pa po sklepu organa tudi v kakšnem drugem kraju, če to 
terja ekonomičnost postopka. Zoper tak sklep ni pritožbe. 

(5) Organ lahko preloži narok, če je to potrebno za izvedbo 
dokazov, ali če so za to drugi upravičeni razlogi. 

(6) Zoper sklep o dovolitvi oziroma zavrnitvi preložitve ni pritožbe. 

105. člen 

(1) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v osmih dneh od 
dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je stranka 
šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedela. 

(2) Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati 
vrnitev v prejšnje stanje. 

(3) V primeru vračanja po tretjem odstavku 87. člena tega zakona 
se lahko dovoli vrnitev v prejšnje stanje v šestih mesecih, če 
stranka dokaže, da ni mogla prevzeti spisa, ker je bila v celotnem 
roku iz prejšnjega odstavka nepretrgano odsotna in brez svoje 
krivde ni ravnala po šestem odstavku 87. člena. 

(4) Če se zamudi rok za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, se 
zaradi zamude tega roka ne more predlagati vrnitev v prejšnje 
stanje. 

107. člen 

(1) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni 
pritožbe, razen če se dovoli vrnitev na predlog, ki je bil prepozen, 
ali ni bil dovoljen (četrti odstavek 105. člena tega zakona). 

(2) Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za vrnitev v prejšnje 
stanje, je dovoljena posebna pritožba le tedaj, če je izdal sklep 
organ prve stopnje. 

(3) Pritožba ni dovoljena zoper sklep o predlogu za vrnitev v 
prejšnje stanje, ki ga izda organ, pristojen za odločanje o glavni 
stvari na drugi stopnji. 

112. člen 

(1) Denarno kazen za dejanje iz prvega odstavka 111. člena tega 
zakona lahko izreče uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, za 
dejanja iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona pa uradna 
oseba, ki začne ali nadaljuje postopek po vlogi. 

(2) Zoper sklep o kazni je dovoljena posebna pritožba. Pritožba 
zoper sklep o kazni zaradi motenja reda oziroma odstranitve z 
naroka ne zadrži izvršitve kazni. 

113. člen 

(1) Stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali 
zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, 
izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, 
izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki 
nastane pri ogledu ipd.), gredo v breme tistega, na katerega 
zahtevo se je postopek začel. 
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(2) Če se je postopek začel po uradni dolžnosti, gredo stroški v 
breme stranke, če se je postopek končal za stranko neugodno, 
ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila s svojim 
protipravnim ravnanjem. Če se je postopek končal za stranko 
ugodno, gredo stroški v breme organa, razen osebnih stroškov 
stranke (stroški za njen prihod, izgubo časa in zaslužka). 

(3) Kadar povzroči kakšen udeleženec stroške v postopku po 
svoji krivdi ali iz nagajivosti, jih krije sam, ne glede na določbe 
prvega in drugega odstavka tega člena. 

(4) Poseben zakon ali odlok sveta lokalne skupnosti lahko določi, 
da stranka v določenih upravnih stvareh ne plačuje vseh ali 
določenih stroškov postopka. 

114. člen 

(1) Če je v postopku udeleženih dvoje ali več strank z 
nasprotujočimi si interesi, krije stroške stranka, ki je povzročila 
postopek, pa se je ta končal v njeno škodo. Če je v takem primeru 
katera od strank deloma zmagala s svojim zahtevkom, trpi del 
stroškov v sorazmerju s tistim delom svojega zahtevka, s katerim 
ni zmagala. 

(2) Stranke, ki nastopajo v postopku z istovrstnimi zahtevki, trpijo 
stroške po enakih delih. Če je korist, ki naj bi jo stranke z odločbo 
pridobile, po obsegu različna, trpijo stroške sorazmerno s to 
koristjo. 

(3) Stranke, ki so v pravni skupnosti, trpijo stroške po enakih 
delih oziroma sorazmerno svojemu deležu v pravni skupnosti, 
če je te deleže mogoče določiti. 

(4) V drugih primerih, ko trpi stroške več strank, se stroški 
porazdelijo mednje po enakih delih oziroma v pravičnem razmerju. 

(5) Kadar se postopek konča s poravnavo, trpi vsaka stranka 
svoje stroške postopka, če ni v poravnavi drugače določeno. 

(6) Če se postopek ustavi zaradi umika zahteve ali pravnega 
sredstva, trpi stranka, ki umakne zahtevo ali pravno sredstvo, 
vse stroške, ki so nastali do ustavitve postopka. 

115. člen 

(1) Predhodno (pred izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se 
odloči o stroških postopka) trpi vsaka stranka stroške, ki ji 
nastanejo zaradi postopka. 

(2) Stroške, ki nastanejo zaradi postopka organu, predhodno trpi 
stranka, na katere zahtevo se je postopek začel. Če se je postopek 
začel po uradni dolžnosti, stroške predhodno trpi organ; stranka 
pa predhodno trpi le tiste stroške, ki so nastali po njeni krivdi ali iz 
nagajivosti. Stroške, ki nastanejo zaradi zavarovanja dokazov 
na zahtevo stranke in zaradi izvedbe dokaza z izvedencem na 
zahtevo stranke (drugi odstavek 189. člena tega zakona) v 
vsakem primeru predhodno trpi stranka. 

(3) Če se začne postopek na zahtevo stranke, pa se da z 
gotovostjo pričakovati, da bo povzročil posebne izdatke v gotovini 
(v zvezi z ogledom, dokazovanjem z izvedenci, prihodom prič 
ipd.), lahko organ, ki vodi postopek, s sklepom določi, naj stranka 
založi zanje potreben znesek. Če stranka tega zneska ne založi 
v določenem roku, lahko organ opusti izvedbo takih dokazov ali 
ustavi postopek, razen če je nadaljevanje postopka potrebno v 
javnem interesu. 

(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi zp zavarovanje 
dokazov, če se dokaz izvede pred uvedbo postopka. 

116. člen 

(1) Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati do izdaje odločbe, 
sicer izgubi pravico do povrnitve stroškov. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, mora stranko na to opozoriti. 

(2) Če je postopek ustavljen zaradi umika zahteve ali pravnega 
sredstva, lahko nasprotna stranka, ki je imela s tem stroške, 
zahteva povrnitev stroškov v osmih dneh od dneva, ko je prejel3 

sklep. V sklepu jo je potrebno na to opozoriti. 

118. člen 

(1) V odločbi, s katero se postopek konča, določi organ, ki jo izda. 
kdo trpi stroške postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem 
roku jih je treba plačati. 

(2) Če organ ne odloči o stroških v odločbi, mora v odločbi navesti, 
da bo izdal o stroških poseben sklep. 

(3) Če se postopek konča s sklepom, se o stroških odloči v tem 
sklepu. Če organ ne odloči o stroških, mora v tem sklepu navesti, 
da bo odločil o stroških v posebnem sklepu. 

(4) Če se pred začetkom postopka izvede zavarovanje dokazov, 
pa se postopek ne začne v 30 dneh po tem dejanju, odloči o 
stroških izvedbe dokaza organ s sklepom. 

(5) Zoper sklep o stroških postopka je dovoljena posebna 
pritožba. 

119. člen 

(1) Priče, izvedenci, tolmači in uradne osebe imajo pravico do 
povrnitve potnih stroškov in izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju; 
če jim za ta čas ne gre zaslužek, pa tudi še pravico do povrnitve 
izgubljenega zaslužka. Poleg tega imajo izvedenci in tolmači tudi 
pravico do posebne nagrade. 

(2) Povračilo oziroma nagrado morajo zahtevati priče, izvedenci 
in tolmači pri zaslišanju, tolmačenju oziroma pri oddaji 
izvedenskega mnenja, sicer izgubijo to pravico. Uradna oseba, k1 

vodi postopek, jih mora na to opozoriti. 

(3) Znesek povračil ugotovi s posebnim sklepom organ, ki vodi 
postopek; hkrati določi, kdo jih mora plačati in v katerem roku- 
Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 

120. člen 

(1) Povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, 
izvedencem in tolmačem oziroma posebne nagrade izvedencem 
in tolmačem, način zaračunavanja in izplačevanja teh povračil in 
nagrad kot tudi nadomestitev stroškov v primeru oprostitve plačila 
stroškov uredi s svojim predpisom minister, pristojen za upravo- 

(2) Glede povračil uradnim osebam veljajo predpisi, ki urejajo 
nadomestila uradnih oseb v upravi. 
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122. člen 
0rgan, ki vodi postopek, lahko oprosti stranko plačila vseh 
skov ali dela stroškov, če spozna, da jih ta ne more plačati 

Sk|2 '<0c'e za nujno preživljanje same sebe in svoje družine. 
.. eP 0 ,em izda organ na predlog stranke na podlagi potrdila o 
gan 6rn Premozeniskern stanju; potrdilo izda pristojni davčni or- 

Organ, ki vodi postopek, lahko določi tudi obročno plačilo ali 

od ^ P'ač',a stroškov, če so stroški visoki. Odlog in obročno Pačevanje ne smeta trajati več kot pet let. 

<3>°P'°s,i,ev plačila stroškov velja za takse, izdatke organa, ki 
01 Postopek, kot so potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, 

vedence, tolmače, ogled, oglase ipd., ter za položitev varščine 
*a stroške. 

^ Stranka lahko prosi za oprostitev plačila stroškov že med 
siopkom, kadar bi morala v skladu s tem zakonom predhodno 

Peti stroške ali založiti znesek za kritje stroškov. 

J^) °Prostitev plačila stroškov ne velja za podjetnika posameznika 
*vezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe. 

J®) Tuji državljani se oprostijo plačila stroškov samo, če velja 
aiemnost. Če nastane dvom o vzajemnosti, da pojasnilo 
lnistrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

j?) če je stranka oproščena plačila stroškov, krije stroške organ, 
' vodi postopek. 

125. člen 

(1) Upravni postopek se začne pred pristojnim organom po uradni 
°lžnosti ali na zahtevo stranke. 

'2) Določbe tega zakona, ki veljajo za zahtevo, veljajo tudi za 
Pfošnjo ali drugo vlogo, ki je po naravi stvari izenačena z zahtevo. 

126. člen 

'1) Pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako 
<joloča zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, 
a i® treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi 

*ačeti upravni postopek. 

te) Kadar se upravni postopek začne po uradni dolžnosti, mora 
Pristojni organ upoštevati tudi morebitne vloge občanov in 
0r9anizacij ter opozorila organov. 

127. člen 

<1) Upravni postopek po uradni dolžnosti se začne, ko opravi 
Pristojni organ v ta namen kakršnokoli dejanje. 

'2) Upravni postopek na zahtevo stranke se začne z dnem 
v|ožitve zahteve stranke. 

128. člen 

^ stvareh, v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za začetek 
uPravnega postopka in za sam postopek potrebna zahteva 
s'ranke, sme pristojni organ začeti in voditi postopek samo, če je 
,aka zahteva podana. 

129. člen 

(1) Organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže: 

1. če stvar, na katero se vloga nanaša, ni upravna stvar; 

2. če vlagatelj v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne 
koristi oziroma, če po tem zakonu ne more biti stranka; 

3. če zahteva ni bila vložena v predpisanem roku; 

4. če o isti upravni stvari že teče postopek ali je bilo o njej že 
pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne 
pravice ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna 
tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko ali pravno 
stanje, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo. 

(2) Organ lahko zavrže zahtevo tudi kadarkoli med postopkom 
do izdaje odločbe, če so podani razlogi iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

(3) Zoper sklep, s katerim organ zavrže zahtevo, je dovoljena 
posebna pritožba. 

2. Združitev stvari v en postopek 

130. člen 

(1) Če se pravice ali obveznosti strank opirajo na isto ali podobno 
dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi 
postopek, za vse zadeve stvarno pristojen, lahko začne in vodi 
en sam postopek tudi takrat, kadar gre za pravice in obveznosti 
več strank. 

(2) Ob enakih pogojih lahko uveljavlja ena ali več strank v enem 
samem postopku tudi več različnih zahtevkov. 

(3) O združitvi stvari v en postopek odloči pristojni organ s 
posebnim sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba. 

133. člen 

(1) Ko je postopek začet, lahko stranka do odločbe na prvi stopnji 
razširi postavljeni zahtevek, ali postavi namesto prejšnjega 
zahtevka drug zahtevek, ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma 
spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak 
zahtevek opira na bistveno enako dejansko stanje in če je organ 
za njegovo reševanje pristojen. 

(2) Če je v postopku udeležena stranka z nasprotnim interesom, 
mora biti o spremembi zahtevka takoj obveščena. 

(3) Če organ, ki vodi postopek, ne dovoli razširitve ali spremembe 
zahtevka, izda o tem sklep. Zoper tak sklep je dovoljena posebna 
pritožba. 

134. člen 

(1) Stranka lahko delno ali v celoti umakne svojo zahtevo vsak 
čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, 
ko teče pritožbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do 
vročitve odločbe. 

(2) Če stranka uveljavlja svoj zahtevek nasproti drugi stranki, 
lahko umakne zahtevek do ustne obravnave, na ustni obravnavi 
pa le, če se nasprotna stranka še ni spustila v obravnavanje 
glavne stvari; če pa se je že spustila v obravnavanje, ga lahko 
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umakne le, če v to privoli nasprotna stranka. Nasprotna stranka 
se mora o tem izjasniti v osmih dneh. Če se v osmih dneh ne 
izjasni, se šteje, da je v umik privolila. 

135. člen 

(1) Če je bil postopek začet na zahtevo stranke, pa stranka 
umakne svojo zahtevo, izda organ sklep, da se postopek ustavi. 

(2) Če je stranka svojo zahtevo umaknila med potekom 
pritožbenega roka ali po vložitvi pritožbe, se s sklepom o ustavitvi 
postopka odpravi odločba prve stopnje, s katero je bilo njenemu 
zahtevku v celoti ali deloma ugodeno. 

(3) Če je nadaljevanje postopka potrebno v javnem interesu, ali 
če to zahteva nasprotna stranka, ga pristojni organ nadaljuje. 

(4) Če se je postopek začel po uradni dolžnosti, ga organ lahko 
ustavi. Če pa bi se postopek v isti stvari lahko začel tudi na 
zahtevo stranke, se postopek nadaljuje, kadar stranka to zahteva. 

(5) Zoper sklep, s katerim se ustavi postopek, je dovoljena 
posebna pritožba. 

136. člen 

(1) Stranka umakne svojo zahtevo z izjavo; izjavo da organu, ki 
vodi postopek. Dokler ta organ ne izda sklepa o ustavitvi postopka 
in ga ne vroči stranki, lahko stranka prekliče umik. 

(2) Posamezno dejanje ali opustitev stranke je mogoče šteti za 
umik zahteve samo, če je to z zakonom določeno. 

137. člen 

(1) Če je v postopku udeleženih dvoje ali več strank z 
nasprotujočimi si interesi, si mora uradna oseba, ki vodi postopek, 
med postopkom ves čas prizadevati, da se stranke poravnajo, 
bodisi v celoti ali pa vsaj glede posameznih spornih točk. 

(2) Poravnava mora biti vselej jasna in določna in ne sme biti v 
škodo javni koristi, javni morali ali pravni koristi drugih. Uradna 
oseba, ki vodi postopek, mora paziti na to po uradni dolžnosti. Če 
se ugotovi, da bi bila poravnava v škodo javni koristi, javni morali 
ali pravni koristi drugih, organ, ki vodi postopek, ne privoli v 
sklenitev poravnave in izda o tem poseben sklep. 

(3) Poravnava se vpiše v zapisnik. Poravnava je sklenjena, ko 
stranke preberejo zapisnik o poravnavi in ga podpišejo. Strankam 
se da na njihovo zahtevo overjen prepis zapisnika. 

(4) Poravnava ima moč izvršljive odločbe, izdane v upravnem 
postopku. 

(5) Organ, pred katerim je bila sklenjena poravnava, izda sklep, 
s katerim po potrebi v celoti ali deloma ustavi postopek. 

(6) Če sklep o ustavitvi oziroma o nadaljevanju postopka ni v 
skladu s sklenjeno poravnavo, je zoper njega dovoljena posebna 
pritožba. 

(7) Če je poravnava vključena v odločbo, zoper del, ki se nanaša 
na poravnavo, ni dovoljena pritožba. 

139. člen 

(1) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko med postopkom ves 
čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvi . 
pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še ms 
bila navedena. 

(2) Uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti 
izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno z 
razjasnitev stvari. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, si preskrbi po uradni dolžnosti 
podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki I 
pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev 
o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma 
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. 

(4) Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanja, 
je dolžan od pristojnega organa podatke zahtevati takoj oziroma 
najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošen' 
organ je dolžan te podatke posredovati takoj oziroma najkasneje 
v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače 
določeno. 

(5) Podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno tajnost, si 
lahko uradna oseba v skladu s prejšnjim odstavkom priskrbi la 
na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve stranke, na kater0 

se ti podatki nanašajo. 

(6) Način pridobivanja podatkov o dejstvih, o katerih vodi uradno 
evidenco organ, ki je pristojen za odločanje, kakšen drug državni 
organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblasti'3- 
podrobneje določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

141. člen 

(1) Stranka da svojo izjavo praviloma ustno, lahko pa jo da tudi 
pisno. 

(2) Če gre za zelo zahtevno stvar ali če so potrebna obširnejša 
strokovna pojasnila, lahko uradna oseba, ki vodi postopek, strank' 
naloži, naj predloži pisno izjavo; za to ji mora določiti zadosten 
rok. V takem primeru ima tudi stranka pravico zahtevati, naj se i' 
dovoli podati pisno izjavo. 

(3) Če je stranki naloženo ali dovoljeno, da predloži pisno izjavo, 
se ji zaradi tega ne more vzeti pravica, da poda izjavo tudi ustno- 

142. člen 

(1) Če zahteva vstop v postopek med postopkom nekdo, ki doslej 
ni bil stranka, in zahteva, da se mu prizna lastnost stranka, 
preizkusi uradna oseba, ki vodj postopek, ali ima pravico bitj 
stranka, in izda o tem sklep. Zoper sklep, s katerim se mu lastnos 
stranke ne prizna, je dovoljena posebna pritožba. 

(2) Oseba lahko zahteva vstop v postopek kot stranka kadarkoli 
med postopkom. 

(3) O zahtevi za vstop v postopek se nemudoma obvesti ostale 
stranke. Vsaka stranka lahko oporeka osebi pravico do vstopa v 
postopek. Uradna oseba lahko razpiše posebno obravnavo, na 
kateri se obravnava zahteva za vstop v postopek. 
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'4) Oseba, ki med postopkom vstopi vanj kot stranka, mora 
Prejeti postopek v tistem stanju, v katerem je ob njenem vstopu. 

(5) Določbe tega člena veljajo tudi za stranske udeležence. 

143. člen 

Uradna oseba, ki vodi postopek, mora po potrebi opozoriti stranko 
a njene pravice v postopku in na pravne posledice njenih dejanj 

ai opustitev v postopku. 

144. člen 

(1) Organ lahko po skrajšanem postopku takoj odloči o stvari: 

• če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in 
okazov, ki jih je navedla oziroma predložila stranka v svoji zahtevi, 

na Podlagi splošno znanih dejstev oziroma dejstev, ki so organu 
*nana; 

2-če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki 
l'n ima organ, in samo za to ni treba posebej zaslišati stranke za 
^varovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi; 

če je s predpisom določeno, da se stvar lahko reši na podlagi 
i istev ali okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi 
® Posredno dokazujejo, in so dejstva oziroma okoliščine verjetno 
Ukazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, da je treba zahtevku stranke 
u90diti; 

4- če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče 
odlagati, pa so dejstva, na katera se mora opirati odločba, 
u9otovljena ali vsaj verjetno izkazana. 

(2) Nujni ukrepi po 4. točki prejšnjega odstavka so podani, če 
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, 
*a javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. 

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena ni potrebno zaslišati 
franke. 

(4) Odločbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena je 
dovoljeno izdajati na predpisanem obrazcu. 

145. člen 

(1) Poseben ugotovitveni postopek se izvede v vseh primerih, 
razen v primerih iz 144. člena tega zakona. Poseben ugotovitveni 
Postopek se izvede za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so 
Pomembne za razjasnitev stvari ali zato, da se da strankam 
Možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 

(2) Potek ugotovitvenega postopka določa glede na okoliščine 
Posameznega primera uradna oseba, ki vodi postopek; pri tem 
s8 mora držati določb tega zakona in predpisov, ki se nanašajo 
na stvar, za katero gre. 

(3) V mejah iz prejšnjega odstavka tega člena uradna oseba, ki 
vodi postopek, zlasti: določa, katera dejanja v postopku naj se 
opravijo in izdaja naloge za njihovo izvršitev; določa, po katerem 
Vfstnem redu naj se opravijo posamezna dejanja in v katerem 
roku, če roki niso predpisani z zakonom; določa ustne obravnave 
in zaslišanja in vse, kar je v zvezi s tem potrebno; odloča, katere 
dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili, ter odloča o vseh 
Predlogih in izjavah udeležencev postopka. 

(4) Uradna oseba, ki vodi postopek, odloči, ali naj se posamezna 
sporna vprašanja obravnavajo in dokazujejo posebej ali skupaj 
za vso zadevo. 

146. člen 

(1) Stranka ima pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka 
in za dosego namena, ki ga ima ta postopek, dajati potrebne 
podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom zavarovane koristi. 

(2) Stranka sme navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev 
stvari, in izpodbijati pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z njenimi 
navedbami. Vse do izdaje odločbe ima pravico dopolnjevati in 
pojasnjevati svoje trditve; če pa stori to po ustni obravnavi, mora 
opravičiti, zakaj tega ni storila na obravnavi. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, mora stranki omogočiti: 

1. da se izjavi o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena 
v ugotovitvenem postopku; 

2. da se izjavi o predlogih in ponujenih dokazih; 

3. da sodeluje pri izvedbi dokazov; 

4. da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in izvedencem 
in 

5. da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o tem izjavi. 

(4) Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki 
možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na katere se mora 
opirati odločba. 

147. člen 

(1) Če organ, ki vodi postopek, naleti na tako vprašanje, da brez 
njegove rešitve ni mogoče rešiti same stvari, to vprašanje pa je 
samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost sodišča ali 
kakšnega drugega organa (predhodno vprašanje), ga lahko ob 
pogojih iz tega zakona organ sam obravnava ali pa prekine 
postopek, dokler ga ne reši pristojni organ. O prekinitvi postopka 
izda sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, razen 
če ga je izdal organ druge stopnje. 

(2) Če organ obravnava predhodno vprašanje, ima njegova 
rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo vprašanje 
rešeno. 

(3) Če je o predhodnem vprašanju že odločeno s pravnomočnim 
posamičnim aktom, je organ na ta posamični akt vezan. 

150. člen 

Kadar zaradi predhodnega vprašanja ni treba prekiniti postopka, 
ga lahko organ, ki vodi postopek, sam obravnava in reši kot 
sestavni del stvari ter na tej podlagi odloči o sami stvari. 

151. člen 

(1) Če organ, ki vodi upravni postopek, ne vzame predhodnega 
vprašanja v obravnavo po 150. členu tega zakona, pa postopek 
za rešitev predhodnega vprašanja, ki ga je mogoče začeti samo 
po uradni dolžnosti, pri pristojnem organu še ni začet, zahteva od 
pristojnega organa, naj o tem vprašanju začne postopek. 
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(2) V stvari, v kateri se začne postopek za rešitev predhodnega 
vprašanja na vlogo (zahtevo, tožbo ipd.) stranke, lahko naloži 
organ, ki vodi upravni postopek, s sklepom eni izmed strank, naj 
vloži pri pristojnem organu vlogo za začetek postopka za rešitev 
predhodnega vprašanja; hkrati ji določi rok, v katerem mora to 
storiti in mu o tem predložiti dokazilo. Pri tem mora organ, ki vodi 
postopek, opozoriti stranko na posledice, če bi to opustila. Rok 
za vložitev vloge za začetek postopka za rešitev predhodnega 
vprašanja začne teči z dnem, ko postane sklep dokončen. 

(3) Če stranka v določenem roku ne predloži dokazila, da je pri 
pristojnem organu vložila vlogo za začetek postopka o 
predhodnem vprašanju, se šteje, da je stranka, na katere zahtevo 
je bil postopek začet, to zahtevo umaknila, organ pa s sklepom 
ustavi postopek. Če je to storila katerakoli druga stranka v 
postopku, organ nadaljuje postopek in sam reši predhodno 
vprašanje pod pogoji tega zakona. 

(4) Zoper sklep po drugem in tretjem odstavku tega člena je 
dovoljena posebna pritožba. 

152. člen 

Postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se rešilo predhodno 
vprašanje pri pristojnem organu oziroma pri sodišču, se nadaljuje, 
ko postane odločba o tem vprašanju dokončna oziroma 
pravnomočna. 

153. člen 

(1) Postopek se prekine s sklepom: 

1. če stranka umre in pravica ali obveznost oziroma pravna korist, 
ki se uveljavlja v postopku lahko preide na pravne naslednike; 

2. če stranka izgubi poslovno sposobnost, pa v postopku nima 
pooblaščenca in se ji ne postavi začasnega zastopnika; 

3. če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno 
sposobnost, stranka pa nima pooblaščenca in se ji tudi ne postavi 
začasnega zastopnika; 

4. če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega 
postopka; 

5. če organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega vprašanja, 
oziroma ga po zakonu ne more reševati. 

(2) Prekinitev traja, dokler so podani razlogi iz prejšnjega 
odstavka, in sicer: 

1. zaradi razloga iz 1. točke prejšnjega odstavka, dokler v postopek 
ne vstopi pravni naslednik ali skrbnik zapuščine; 

2. iz razlogov iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, dokler stranka 
nima zakonitega zastopnika; 

3. zaradi razloga iz 4. točke prejšnjega odstavka, dokler ne vstopi 
v postopek kot zastopnik stranke stečajni upravitelj; 

4. zaradi razloga iz 5. točke prejšnjega odstavka, dokler predhodno 
vprašanje ni dokončno oziroma pravnomočno rešeno (152. člen 
tega zakona). 

(3) S prekinitvijo prenehajo teči vsi roki, določeni za procesna 
dejanja. V času prekinitve ne teče rok za izdajo odločbe iz 222. in 
256. člena tega zakona. 

(4) Zoper sklep, s katerim se prekine postopek, je dovoljen3 

posebna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve sklepa. 

154. člen 

Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko po lastnem preudarku ali 
na predlog stranke razpiše ustno obravnavo vselej, kadar je t0 

koristno za razjasnitev stvari, mora pa jo razpisati v stvareh, v 

katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi, 
ali kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence- 

155. člen 

(1) Ustna obravnava je javna. 

(2) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko izključi javnost od 
celotne ustne obravnave ali od dela obravnave: 

1. če to zahtevajo razlogi morale ali javne varnosti; 

2. če je podana resna in neposredna nevarnost, da bi bila ustna 
obravnava ovirana; 

3. če je treba obravnavati razmerja v kakšni rodbini; 

4. če je treba obravnavati okoliščine, ki pomenijo državno, vojaško, 
uradno, poslovno, poklicno, znanstveno ali umetniško tajnost. 

(3) Izključitev javnosti lahko predlaga tudi prizadeta oseba. 

(4) O izključitvi javnosti se izda sklep, ki mora biti obrazložen in 
objavljen na oglasni deski tega organa. 

(5) Pri razglasitvi odločbe javnost ne sme biti izključena. 

158. člen 

Če je za obravnavanje na ustni obravnavi potrebno, da povabljen1 

poznajo spise, skice ali druge predmete, jim jih je treba dati na 
vpogled hkrati z razpisom obravnave, v vabilu na obravnavo pa 
navesti, kdaj in kje si jih lahko ogledajo. 

159. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, mora razpis ustne obravnave tudi 
javno naznaniti, če je nevarnost, da ne bo mogoče pravočasno 
vročiti posamičnih vabil, če je verjetno, da so prizadete osebe, kl 

še niso nastopile kot stranke, ali če to narekujejo drugi podobni 
razlogi. 

(2) Javno naznanilo ustne obravnave mora obsegati vse podatke, 
ki morajo biti navedeni v posamičnem vabilu, poleg tega pa S0 

vabilo, naj pride k obravnavi vsak, kdor misli, da se stvar tiče 
njegovih pravih koristi. Naznanilo se objavi tako, kot je predpisano 
v 94. členu tega zakona. 

160. člen 

Ustna obravnava se opravi praviloma na sedežu organa, ki vodi 
postopek. Če je potreben ogled v kraju izven njegovega sedeža, 
se lahko opravi ustna obravnava na kraju ogleda. Organ, ki vodi 
postopek, lahko določi za ustno obravnavo tudi kakšen drug 
kraj, kadar je to potrebno, da se občutno zmanjšajo stroški ali da 

se stvar temeljiteje, hitreje ali enostavneje obravnava. 
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161. člen 
l-Jradna oseba, ki vodi postopek, mora na začetku ustne 

pa avnave ugotoviti, kdo od povabljenih je navzoč, glede odsotnih 
Se Prepričati, ali so jim bila vabila pravilno vročena. 

pj' <"e ^tera od strank, ki še ni bila zaslišana, ni prišla k obravnavi, 
0' ugotovljeno, da ji je bilo vabilo pravilno vročeno, preloži 

»m oseba, ki vodi postopek, obravnavo, razen če je bil razpis n® obravnave pravočasno javno naznanjen. 

2a!^e ^ ustni obravnavi ne pride stranka, ki je bil na njeno zahtevo 
Cel 6t pos,0Pek' čeprav je bila v redu povabljena, pa se da iz otnega stanja stvari domnevati, da je predlog umaknila, organ 
a avi Postopek. Zoper sklep o tem je dovoljena posebna pritožba. 

e se ne more domnevati, da je stranka umaknila predlog, ali če 
^javnem interesu potrebno, da se postopek nadaljuje po uradni 

oh t', °Pravi uradna oseba glede na okoliščine primera 
ravnavo brez te stranke ali pa jo preloži. 

jg)<-'6 brez opravičenega razloga ne pride stranka, zoper katero 
Za^et Postopek, čeprav je bila v redu povabljena, lahko uradna 
®ba, ki vodi postopek, opravi ustno obravnavo tudi brez nje, 

'ahko Pa jo na njene stroške tudi preloži, če je to potrebno za 
Pravilno rešitev stvari. 

162. člen 

j) Ce navzoča stranka, kljub opozorilu na posledice, ne poda 
®d samo obravnavo pripomb k delu na obravnavi, se šteje, da 

lrria pripomb. Če pa poda ta stranka pozneje tako pripombo, jo 
r9an, ki odloča o stvari, vendarle upošteva, kadar utegne 

PnPomba vplivati na rešitev stvari in ni bila podana po obravnavi 
namenom, da bi se zavlačeval postopek. 

(2) Če k obravnavi ne pride stranka, ki je bila povabljena z javnim 
"aznanilom, pa poda pripombe k delu na obravnavi šele po 
bravnavi, se pripombe upoštevajo ob pogoju iz prvega odstavka 

®93 člena. f 

163. člen 

) Na ustni obravnavi je treba pretresti in dognati to, kar je predmet 
u9otovitvenega postopka. 

(2) Če predmeta ni mogoče obravnavati na eni obravnavi, jo 
J^dna oseba, ki vodi postopek, prekine in čimprej določi, kdaj se 
6° nadaljevala. Za to nadaljevanje ukrene vse, kar je predpisano 
2a razpis ustne obravnave, navzočim pa lahko ustno sporoči te 
ukrepe in tudi, kdaj in kje se bo obravnava nadaljevala. Pri 
nadaljevanju ustne obravnave opiše uradna oseba, ki vodi 
Postopek, v glavnih črtah potek dotedanje obravnave. 

(3) Za izvedbo pisnih dokazov, ki se predložijo pozneje, ni treba 
*nova razpisati ustne obravnave, pač pa je treba dati stranki 
Možnost, da se izjavi o izvedenih dokazih. 

164. člen 

(1) Dejstva, na podlagi katerih se izda odločba, se ugotovijo z 
dokazi. 

12) Kot dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje 
stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa 
'•stine, priče, izjave strank, izvedence in oglede. 

165. člen 

(1) Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna 
oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati 
na odločitev o stvari. Dokazi se izvedejo praviloma potem, ko se 
ugotovi, kaj je v dejanskem pogledu sporno ali kaj je treba dokazati. 

(2) Dokazovati ni treba dejstev, ki so splošno znana. 

(3) Dokazovati tudi ni treba dejstev, katerih obstoj zakon domneva, 
pač pa je dovoljeno dokazovati, da ne obstajajo, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

167. člen 

Če določa predpis, da se stvar lahko reši na podlagi dejstev in 
okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi samo 
posredno ugotavljajo (dejstva in okoliščine, ki so verjetno 
izkazane), izvedba dokazov v ta namen ni vezana na določbe 
tega zakona o izvajanju dokazov. 

168. člen 

(1) Če organu, ki odloča o stvari, ni znano pravo, ki velja v tuji 
državi, lahko poizve o tem pri ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje. 

(2) Organ, ki odloča o stvari, lahko zahteva od stranke, naj mu 
predloži javno listino, izdano od pristojnega tujega organa, s katero 
se potrjuje, katero pravo velja v tuji državi, kazovanje tujega prava 
proti taki .javni listini je dovoljeno, če ni z mednarodno pogodbo 
drugače določeno. 

169. člen 

(1) Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ, organ 
lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v mejah svoje 
pristojnosti, dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa (javna 
listina). 

(2) Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so po posebnih 
predpisih izenačene z javnimi listinami. 

(3) Kot javna listina se šteje pod pogoji iz prejšnjih dveh odstavkov 
tudi računalniški zapis. 

(4) V postopku dokazovanja je mikrofilmska kopija listine oziroma 
reprodukcija te kopije izenačena z listino iz prvega odstavka tega 
člena, če je takšno mikrofilmsko kopijo oziroma reprodukcijo te 
kopije izdal državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnih pooblastil. 

171. člen 

(1) Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini oziroma kopiji 
javne listine dejstva neresnično potrjena ali da je javna listina 
oziroma kopija javne listine nepravilno sestavljena. 

(2) Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska kopija oziroma 
reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine. 
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172. člen 

Če je na listini kaj prečrtano, zradirano ali kako drugače izbrisano 
ali pa vstavljeno ali če so na listini kakšne druge zunanje 
pomanjkljivosti, presodi uradna oseba, ki vodi postopek, glede na 
vse okoliščine, ali je in koliko je s tem zmanjšana dokazna vrednost 
listine ali pa nima listina nobene dokazne vrednosti za odločitev o 
stvari, v kateri teče postopek. 

173. člen 

(1) Listine, ki so dokaz, predložijo stranke ali pa jih preskrbi or- 
gan, ki vodi postopek. Stranka predloži listino v izvirniku, 
mikrofilmski kopiji listine ali reprodukciji te kopije ali v overjenem 
prepisu, lahko pa jo priloži tudi v navadnem prepisu ali kot 
fotokopijo. 

(2) Za predloženo listino se šteje tudi sporočilo organu, kje se v 
računalniški bazi podatkov nahaja računalniški zapis, če je takšna 
baza organu računalniško dosegljiva. 

(3) Če predloži stranka listino v prepisu ali kot fotokopijo, lahko 
zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, naj pokaže izvirno listino, 
če pa jo predloži v navadnem prepisu, ugotovi uradna oseba, ali 
se navadni prepis ujema z izvirnikom. To ugotovitev potrdi z 
overitvijo na listini. 

174. člen 

(1) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko zahteva od stranke, ki 
se sklicuje na kakšno listino, naj jo predloži, če jo ima ali če jo 
lahko dobi. 

(2) Če je listina pri nasprotni stranki, pa jo ta noče prostovoljno 
predložiti ali pokazati, zahteva od nje uradna oseba, ki vodi 
postopek, naj jo predloži ali pokaže na obravnavi, da bi se mogle 
druge stranke o njej izjaviti. 

(3) Če stranka, od katere je bilo zahtevano, naj predloži oziroma 
pokaže listino, tega ne stori, presodi organ, ki vodi postopek, 
glede na vse okoliščine primera, kakšen vpliv ima to na reševanje 
stvari. 

175. člen 

(1) Če je listina, ki naj se uporabi kot dokaz v postopku, pri 
državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri organizaciji, ki 
ima javno pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh, jo po uradni 
dolžnosti priskrbi organ, ki vodi postopek. 

(2) Stranka lahko listino iz prejšnjega odstavka priskrbi tudi sama. 

176. člen 

(1) Če je listina pri drugi osebi, pa je ta noče prostovoljno pokazati, 
ji organ, ki vodi postopek, s sklepom naloži, naj pokaže listino na 
obravnavi, da bi se mogle stranke o njej izjaviti. 

(2) Druga oseba sme zavrniti pokaz listine iz enakih razlogov kot 
pričanje ali iz drugih utemeljenih razlogov. 

(3) Pred izdajo sklepa iz prvega odstavka tega člena mora organ 
osebi, ki noče pokazati listine, dati možnost da se o tem izjavi. 
Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba. 

(4) Zoper drugo osebo, ki brez opravičenega razloga noče 
pokazati listine, se postopa enako, kot zoper tistega, ki noč0 

pričati. Zoper sklep o tem je dovoljena posebna pritožba. 

(5) Stranka, ki se sklicuje na listino, ki je pri drugi osebi, morate) 
povrniti stroške, ki jih ima v zvezi s pokazom listine. 

"2a. Upravna overitev lastnoročnih podpisov, 
prepisov in kopij 

a) Splošno o overitvi«. 

178. člen 

(1) Dejansko stanje se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatko", 
ki so v računalniških bazah podatkov. 

(2) Računalniški podatki iz prejšnjega odstavka se štejejo za d0' 
spisa, čeprav se v njem v pisni oziroma listinski obliki ne nahajaj0- 
V zapisnik se vpiše, kje so ti podatki dostopni. Če se v postopa 
ne vodi zapisnik, se o tem naredi uradni zaznamek. 

179. člen 

(1) Državni organi, organi tekalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd ) 
o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco. 

(2) Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena 
na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akt0' 
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. 

(3) Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradn0 

evidenca, morajo biti v skladu s podatki uradne evidence. Tak0 

potrdila oziroma druge listine veljajo za javne listine. 

(4) Potrdilo in druge listine o dej^vih, o katerih se vodi uradn0 

evidenca, se izdajo stranki na ustno zahtevo praviloma istega 
dne, ko je stranka potrdilo oziroma drugo listino zahteval0' 
najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bil0 

vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno. 

(5) Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma drug0 

listine, mora izdati o tem posebno odločbo. Če v 15 oziroma 3" 
dneh od dneva vložitve zahteve ne izda potrdila oziroma drug0 

listine in če tudi ne izda in ne vroči stranki odločbe o zavrnitvi 
zahteve, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

(6) Če stranka na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga, misli, d0 

potrdilo oziroma druga listina, ki ji je bila izdana, ni v skladu s 
podatki iz uradne evidence, lahko zahteva spremembo potrdil0 

oziroma druge listine. Organ mora izdati posebno odločbo, <50 

zavrne zahtevo stranke za spremembo oziroma za novo potrdilo 
ali drugo listino. Tudi v tem primeru velja rok 15 dni od dneva, ko 
je stranka zahtevala novo potrdilo oziroma drugo listino; če organ 
odločbe ne izda v omenjenem roku, se šteje, da je zahtevo zavrnil' 

180. člen 

(1) Državni organi in organi lokalne skupnosti izdajajo potrdila in 
druge listine tudi o dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence, 
če zakon tako določa. V tem primeru se dejstva ugotavljajo v 
postopku, ki je predpisan v tem poglavju. 
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Dr grdilo oziroma druga listina, izdana na način, ki je določen v 
drJ em odstavku. ne veže organa, ki mu je predložena kot 
d . z in ki naj odloči o stvari. Ta organ lahko znova ugotavlja 

istva, ki so navedena v potrdilu oziroma drugi listini in se v tem 
meru ne šteje, da so potrjena dejstva resnična. 

(3) Potrdilo oziroma drugo listino oziroma odločbo o zavrnitvi 
0 rdila je treba stranki izdati in vročiti v 30 dneh-od dneva, ko je 
janka potrdilo zahtevala. Če se ne ravna tako, se šteje, da je 
la zahteva stranke zavrnjena. 

183. člen 
Priža sme odreči pričanje: 
1- na posamezna vprašanja, če bi z odgovorom na vprašanje 
Pravila v hudo sramoto, občutno premoženjsko škodo ali pa v 
genski pregon sebe, svojega krvnega sorodnika v ravni vrsti 

' v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, svojega zakonca, 
Sebo, s katero živi v izvenzakonski skupnosti, ali sorodnika po 

®vaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza 
® Prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja 

Posvojenca; 
p 

■ "a posamezna vprašanja, na katera ne bi mogla odgovoriti, ne 
a bi prekršila dolžnost oziroma pravico varovati poslovno, 

Poklicno, umetniško ali znanstveno tajnost; 
O 

• o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu pooblaščencu; 

4-,° dejstvih, za katera je zvedela kot duhovnik, odvetnik, zdravnik 
a|i pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali dejavnosti, če 
Ve|ja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je zvedela pri 
°Pravljanju takega poklica ali dejavnosti. 

J2) Priča je lahko odvezana dolžnosti pričanja tudi o posameznih 
arugih dejstvih, če navede za to tehtne razloge. Če je treba, mora 
,0 razloge verjetno izkazati. 

(3) Zaradi nevarnosti, da bi imela kakšno premoženjsko škodo, 
Pnča ne sme odreči pričanja o pravnih opravilih, pri katerih je bila 
navzoča kot priča, pisar ali posredovalec, o dejanjih, ki jih je v 
*vezi s spornim razmerjem opravila kot pravni prednik ali zastopnik 
katere od strank, ter o vsakem takem dejanju, ki gaje po posebnih 
Predpisih dolžna naznaniti ali dati o njem izjavo. 

(4) Priča ne sme biti zaslišana o določenih stvareh, če bi s tem 
Prekršila dolžnost varovanja uradne, državne ali vojaške tajnosti, 
dokler je pristojni organ ne odveže te dolžnosti. 

185. člen 

(1) Pričo je treba najprej opozoriti, da mora govoriti resnico, da ne 
Sfne ničesar zamolčati; pri tem jo je treba opozoriti tudi na posledice 
krive izpovedbe. 

(2) Uradna oseba zahteva od priče njene splošne podatke: ime in 
Priimek, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in zakonski stan. 
Ce je treba, se izpraša priča tudi o okoliščinah, ki se tičejo njene 
verodostojnosti kot priče v zadevi, za katero gre, zlasti pa o 
njenem razmerju do strank. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, pouči pričo, kdaj ji ni potrebno 
Pričati in na katera vprašanja lahko odreče pričanje. 

(4) Priči se postavljajo vprašanja o sami zadevi in zahteva od nje, 
naj pove, kaj ji je o tem znano. 

(5) Niso dovoljena taka vprašanja, v katerih je že vsebovano, 
kako je treba odgovoriti, kakor tudi ne vprašanja, ki izhajajo iz 
predpostavke, da je priča že povedala nekaj, česar v resnici še 
ni povedala. 

(6) Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o čemer priča. 

187. člen 

(1) Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega 
izostanka ne opraviči, ali če se brez dovoljenja ali opravičenega 
razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, sme organ, 
ki vodi postopek, odrediti, da se s silo privede in da trpi s tem 
povezane stroške, sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 50.000 
tolarjev. 

(2) Če priča pride, pa brez opravičenega razloga noče pričati, 
čeprav je bila opozorjena na posledice odklonitve, se lahko kaznuje 
v denarju do 50.000 tolarjev; če pa niti po tem noče pričati, se 
lahko vnovič kaznuje do 50.000 tolarjev. Sklep o denarni kazni 
izda uradna oseba, ki vodi postopek, v soglasju z uradno osebo, 
ki je pooblaščena za odločanje o stvari, pri zaprošenemu organu 
pa v soglasju z njegovim predstojnikom oziroma z uradno osebo, 
ki je pooblaščena za odločanje v podobnih stvareh. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko odloči, da mora priča 
povrniti stroške, ki so nastali zato, ker priča ni prišla ali, ker ni 
hotela pričati. 

(4) Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, odpravi uradna 
oseba, ki vodi postopek, sklep o kazni ali o stroških. Če je priča 
pozneje pripravljena pričati, lahko uradna oseba odpravi sklep o 
kazni. 

(5) Zoper sklep o stroških ali o deparni kazni, izdan po tem členu, 
je dovoljena posebna pritožba. 

188. člen 

(1) Če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov, se 
sme vzeti kot dokaz za ugotovitev takega dejstva tudi ustna 
izjava stranke. Izjava stranke se sme vzeti kot dokaz tudi v malo 
pomembnih stvareh, če naj bi se neko dejstvo sicer dokazovalo 
z zaslišanjem priče, ki živi v kraju, oddaljenem od sedeža organa, 
ali če bi bilo sicer zaradi iskanja drugih dokazov oteženo 
uveljavljanje pravic stranke. 

(2) Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu iz 10. 
člena tega zakona. 

(3) Preden sprejme izjavo, mora uradna oseba, ki vodi postopek, 
opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi 
dala krivo izjavo. 

189. člen 

(1) Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je 
pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, s katerim 
uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, se opravi dokaz z 
izvedenci. 

(2) Dokaz z izvedencem se izvede, če uradna oseba, ki vodi 
postopek, oceni, da je to potrebno iz razlogov iz prejšnjega 
odstavka. Dokaz z izvedencem pa se izvede tudi na zahtevo 
stranke, če je stranka pripravljena založiti znesek za stroške, ki 
nastanejo v zvezi z izvedbo tega dokaza. 
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190. člen 206. člen 

(1) Za izvedbo dokaza z izvedenci določi uradna oseba, ki vodi 
postopek, po uradni dolžnosti ali na predlog stranke enega 
izvedenca, če sodi, da bo dokazovanje z izvedenci zapleteno, pa 
tudi dva ali več izvedencev. 

(2) Za izvedence se določijo osebe ali organizacije, ki imajo 
strokovno znanje, ki je potrebno za razjasnitev stanja stvari. Če 
se za izvedenca postavi organizacija, nastopa v postopku v 
njenem imenu ena ali več pooblaščenih oseb, 

(3) Stranki je treba dati možnost, da se izjavi o tem, kdo naj bo 
izvedenec. Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi 
ni mogoče odlašati, lahko uradna oseba postavi izvedenca, ne 
da bi se o tem izjavila stranka. 

(4) Za izvedenca ne more biti določen, kdor ne more biti priča. 

197. člen 

(1) Če izvedenec, ki je bil v redu povabljen, ne pride, pa svojega 
izostanka ne opraviči, če pride, pa noče opraviti izvedenskega 
dela, ali če ne predloži v danem roku pisnega izvida in mnenja, se 
lahko kaznuje v denarju do 50.000 tolarjev. Če nastanejo zaradi 
neopravičenega izostanka izvedenca ali zaradi neopravičene 
odklonitve izvedenskega dela ali pa zato, ker izvedenec ni predložil 
pisnega izvida in mnenja, stroški v postopku, se lahko odredi, da 
jih plača izvedenec. 

(2) Sklep o denarni kazni ali o plačilu stroškov izda uradna oseba, 
ki vodi postopek, v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena 
za odločanje o stvari, pri zaprošenem organu pa v soglasju s 
predstojnikom organa oziroma z uradno osebo, ki je pooblaščena 
za odločanje o podobnih stvareh. 

(3) Če Izvedenec pozneje opraviči svoj izostanek ali če pozneje 
opraviči, zakaj ni pravočasno predložil pisnega izvida in mnenja, 
odpravi uradna oseba, ki vodi postopek, sklep o denarni kazni ali 
o stroških; če je izvedenec pozneje pripravljen opraviti izvedensko 
delo, lahko uradna oseba odpravi sklep o denarni kazni. 

(4) Zoper sklep o stroških ali o denarni kazni, ki se izda po prvem 
ali drugem odstavku tega člena, je dovoljena posebna pritožba. 

202. člen 

(1) Lastnik ali posestnik stvari, prostorov ali zemljišča, ki naj se 
ogledajo, v katerih oziroma na katerih so stvari, ki naj se ogledajo, 
ali čez katere je treba iti, mora dovoliti, da se opravi ogled. 

(2) Glede dopustnosti odklonitve ogleda se smiselno uporabijo 
določbe tega zakona o odklonitvi pričanja. 

(3) Zoper lastnika ali posestnika, ki brez opravičenega razloga 
ne dovoli ogleda, se lahko uporabijo enaki ukrepi kot zoper pričo, 
ki noče pričati (187. člen tega zakona). 

(4) Ogled stanovanja se lahko opravi samo na podlagi odločbe 
pristojnega sodišča, razen če je ogled njenega stanovanja 
zahtevala stranka sama. 

(5) Morebitno škodo, ki nastane pri ogledu, je potrebno lastniku 
ali posestniku povrniti. O tem izda organ, ki vodi postopek, poseben 
sklep. Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 

(1) O zavarovanju dokazov se izda poseben sklep. 

(2) Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za zavarovanje 
dokazov, je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne prekine 
postopka. 

207. člen 

(1) Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda organ, ki )e 

pristojen za odločanje, odločbo o stvari, ki je predmet postopka- 

(2) Z odločbo se odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi če je 
postopek začet po uradni dolžnosti. 

(3) Kadar odloča o stvari kolegijski organ, sme odločati, če je 

navzočih več kot polovica njegovih članov, odločbo pa sprejme z 
večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, podzakonskim 
predpisom, predpisom lokalne skupnosti, splošnim aktom, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil ali na podlagi ustave ali zakona 
sprejetim poslovnikom določena posebna večina. 

208. člen 

Če je z zakonom ali z drugim predpisom, ki temelji na zakonu, 
določeno, da odloča o kakšni stvari dvoje ali več organov, mora 
vsak od njih odločiti o tej stvari.Ti organi pa se morajo sporazumeti, 
kateri izmed njih bo izdal odločbo; v odločbi mora biti naveden aW 
drugega organa. 

209. člen 

(1) Če je v zakonu ali v predpisu, ki temelji na zakonu, določeno, 
da odloča en organ v soglasju z drugim organom, sestavi odločbo 
organ, za katerega je določeno, da jo izda, in jo pošlje s spis1 

zadeve drugemu organu; ta lahko da soglasje s potrdilom na 
sami odločbi ali pa s posebnim aktom. V takem primeru je odločba 
izdana, ko da drugi organ soglasje, šteje pa se za akt organa, k' 
jo je izdal. 

(2) Če narava stvari to terja, se lahko zahteva soglasje vnaprej 
tako, da organ, ki zahteva soglasje, sporoči drugemu organu, 
kakšen je zahtevek stranke oziroma, če gre za postopek P° 
uradni dolžnosti, kakšno odločbo namerava izdati, ter zahteva, 
da naj zaprošeni organ, upoštevajoč te okoliščine, da svoje 
soglasje iz prejšnjega odstavka, oziroma ga odkloni. 

(3) Organ, ki izda odločbo, mora v svoji odločbi navesti akt, s 
katerim je drugi organ dal ali odrekel soglasje, oziroma navesti, 
da drugi organ v predpisanem roku ni niti dal niti odrekel soglasja- 

(4) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi takrat, kadar 
je v zakonu predpisano, da odloča en organ, z odobritvijo, 
potrditvijo, dovoljenjem drugega organa ipd. 

(5) Če je z zakonom ali s kakšnim drugim predpisom določeno, 
da mora pristojni organ pred izdajo odločbe zahtevati mnenje 
drugega organa, sme izdati odločbo šele potem, ko dobi mnenje- 

• 
(6) Organ, čigar soglasje ali mnenje je potrebno za odločbo, mora 
dati soglasje oziroma mnenje v enem mesecu od dneva, ko je bilo 
od njega to zahtevano, če ni s posebnimi predpisi določen 
drugačen rok. Če ta organ v tem roku ne sporoči organu, za 
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erega je določeno, da izda odločbo, niti da daje niti da odreka 
°9'asje, se šteje, da je soglasje dal; če pa ne da nobenega 

mn0nia, lahko izda pristojni organ odločbo tudi brez mnenja, razen 
e Hi s posebnimi predpisi drugače določeno. 

2- Oblika, način izdaje in sestavni deli odločbe 

210. člen 

j1) Vsaka odločba mora biti označena kot taka. Izjemoma se 
anko z zakonom ali s posebnimi predpisi določi, da se lahko da 
odločbi tudi drugačen naziv. 

(2) Odločba se izda pisno. Izjemoma se lahko v primerih, ki jih 
°loča zakon, odloči tudi ustno. 

(3) Pisna odločba obsega: uvod, izrek (dispozitiv), obrazložitev, 
Pouk o pravnem sredstvu, ime organa s številko in datumom 
odločbe, podpis uradne osebe in pečat organa. V primerih, za 
^tere tako določa zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, 
Posamezni deli v odločbi niso obvezni. Če se odločba izdela 
^ehanografsko, lahko ima namesto podpisa in pečata faksimile, 

e se izdela računalniško, pa računalniški zapis pečata in podpisa. 

(4) Tudi če se odločba ustno razglasi, jo je treba izdati pisno. 

(5) Odločbo je treba vročiti stranki v izvirniku ali v overjeni kopiji. 

211. člen 

(1) Kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu po 4. točki 
Prvega odstavka 144. člena tega zakona, lahko pristojni organ 
°dloči tudi ustno. 

(2) Organ, ki po prejšnjem odstavku tega člena ustno odloči, 
'ahko odredi, da se odločba takoj izvrši. 

(3) Organ, ki je ustno odločil, mora stranki na njeno zahtevo izdati 
Pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je 

i ,0 zahtevala. To zahtevo lahko poda stranka v osmih dneh od 
ustne odločitve. 

(4) Če se z določbo naloži kakšno dejanje, se določi v izreku tudi, 
v katerem roku ga je treba opraviti. 

(5) Kadar je predpisano, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, 
mora biti to navedeno v izreku. 

214. člen 

(1) Obrazložitev odločbe obsega: 

1. razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih; 

2. ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto; 

3. razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov; 

4. navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba; 

5. razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo 
takšno odločbo, in 

6. razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku 
strank. 

(2) Če pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, se je treba tudi v 
obrazložitvi sklicevati na predpis, ki to določa. V obrazložitvi 
odločbe morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, zoper katere ni 
dovoljena posebna pritožba. 

(3) Če je v primeru iz prvega odstavka 209. člena tega zakona 
organ odrekel soglasje, mora obrazložitev odločbe vsebovati tudi 
razloge za to. Če razloge vsebuje akt, s katerim je organ odrekel 
soglasje, je dovolj, da se organ, ki izda odločbo, v obrazložitvi 
sklicuje na ta akt in ga priloži odločbi. 

(4) V enostavnih stvareh, v katerih je udeležena ena sama stranka, 
in v enostavnih stvareh, v katerih je v postopku udeleženih dvoje 
ali več strank, pa nobena ne ugovarja postavljenemu zahtevku, 
in se zahtevku ugodi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo 
kratko razložitev strankinega zahtevka in sklicevanje na pravne 
predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno. V takih stvareh 
se lahko izda odločba tudi na predpisanem obrazcu ali 
računalniškem izpisu. 

212. člen 215. člen 

(1) Uvod odločbe obsega: ime organa, ki odločbo izdaja, predpis 
o njegovi pristojnosti, ime stranke in njenega morebitnega 
*akonitega zastopnika ali pooblaščenca ter na kratko označeno 
zadevo, za katero gre v postopku. 

(2) Če izdaja odločbo dvoje ali več organov, ali pa jo izdaja en 
prgan s soglasjem, poprejšnjim soglasjem, dovoljenjem, potrditvijo 
'Pd. ali mnenjem drugega organa, je treba to navesti v uvodu; če 
Pa je o stvari odločil kolegijski organ, je treba v uvodu navesti dan 
Seje, na kateri je bilo o stvari odločeno. 

213. člen 

(1) V izreku se odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih 
strank. 

(2) Izrek mora biti kratek in določen; če je potrebno, se lahko 
razdeli tudi na več točk. 

(3) V izreku se lahko odloči tudi o morebitnih stroških postopka; 
Pri tem se določi njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in v 
katerem roku. Če se v izreku ne odloči o stroških, je treba navesti, 
da bo izdan o stroških poseben sklep. 

(1) S poukom o pravnem sredstvu se stranki sporoči, ali lahko 
vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen 
drug postopek pred sodiščem. 

(2) če je zoper odločbo dovoljena pritožba, je treba v pouku 
navesti, na koga se stranka lahko pritoži, pri kom in v katerem 
roku vloži pritožbo in koliko znaša zanjo taksa ter da lahko poda 
pritožbo tudi na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Organ, pri 
katerem je potrebno vložiti pritožbo, mora biti naveden s polnim 
imenom in naslovom. 

(3) Če je zoper odločbo mogoč upravni spor, je treba v pouku 
navesti, pri katerem sodišču lahko stranka vloži tožbo in v katerem 
roku; če pa lahko začne kakšen drug postopek pred sodiščem, 
je treba v pouku navesti, na katero sodišče se lahko obrne in v 
katerem roku. 

(4) Če je pouk v odločbi napačen, se lahko ravna stranka po 
veljavnih predpisih ali po pouku. Če se stranka ravna po 
napačnem pouku, ne more imeti to zanjo nobenih škodljivih 
posledic. 
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(5) Če odločba sploh nima pouka ali če je pouk nepopoln, se 
stranka lahko ravna po veljavnih predpisih, lahko pa zahteva v 
osmih dneh od organa, ki je odločbo izdal, naj jo dopolni. V takem 
primeru teče rok za pritožbo oziroma za sodno tožbo od dneva 
vročitve dopolnjene odločbe. 

(6) Kadar je zoper odločbo dovoljena pritožba, stranka pa je bila 
napačno poučena, da pritožba ni dovoljena ali da je mogoč zoper 
odločbo upravni spor, teče rok za pritožbo od dneva vročitve 
sodnega sklepa, s katerim je bila tožba zavržena kot nedovoljena, 
če ni stranka že prej vložila pritožbo na pristojni organ. 

t 
(7) Kadar zoper odločbo ni dovoljena pritožba, stranka pa je bila 
napačno poučena, da se zoper odločbo lahko pritoži, in je vložila 
pritožbo ter zato zamudila rok za upravni spor, ali za drugo sodno 
varstvo, ji teče ta rok od dneva vročitve odločbe, s katero je bila 
njena pritožba zavržena, če ni stranka že prej začela upravnega 
spora. 

(8) Pouk o pravnem sredstvu kot poseben sestavni del odločbe 
sledi za obrazložitvijo. 

216. člen 

(1) Odločbo podpiše uradna oseba, ki jo izda. Odločbo podpiše 
tudi uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma je pripravila 
osnutek odločbe. 

(2) Odločbo, ki jo izda kolegijski organ, podpiše predsedujoči, če 
ni v tem zakonu, drugem predpisu ali na podlagi ustave ali zakona 
izdanem poslovniku drugače določeno. 

(3) V primeru izdaje odločbe v primeru računalniškega izpisa ima 
lahko odločba elektronski podpis. 

217. člen 

(1) Kadar gre za stvar, ki se tiče večjega števila določenih oseb, 
se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba; osebe morajo biti 
imenovane v izreku odločbe, v obrazložitvi pa morajo biti za vsako 
posamezno osebo navedeni razlogi, ki se nanašajo nanjo. Tako 
odločbo je treba vročiti vsaki od njih, razen v primeru iz 90. člena 
tega zakona. 

(2) Če gre za stvar, ki se tiče večjega števila oseb, ki organu niso 
znane, se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba, ta* pa 
mora vsebovati take podatke, da se da iz njih lahko ugotoviti, na 
katere osebe se odločba nanaša (na primer: prebivalci ali 
posestniki na določenem območju ipd.). 

218. člen 

(1) Kadar se v stvareh manjšega pomena ugodi strankinemu 
zahtevku, pa se ne posega v javno korist ali v korist koga drugega, 
zadostuje, da ima odločba samo izrek v obliki zaznamka na spisu, 
če so razlogi zanjo očitni. 

(2) Taka odločba se praviloma sporoči stranki ustno, lahko pa se 
izda tudi pisno, če organ tako odloči ali če stranka to zahteva. 
Pisna odločba se lahko izda na predpisanem obrazcu in praviloma 
nima obrazložitve, razen če je po naravi stvari obrazložitev 
potrebna. 

219. člen 

(1) Kadar se lahko odloča o kakšni stvari po delih oziroma P° 
posameznih zahtevkih, pa so samo nekateri od njih zreli za 
odločitev, in kadar se pokaže za primerno, da se o teh delih 
oziroma zahtevkih odloči s posebno odločbo, lahko izda pristojni 
organ odločbo samo o teh delih (delna odločba). 

(2) Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe 
za samostojno odločbo. 

220. člen 

(1) Če pristojni organ ni z odločbo odločil o vseh vprašanjih, ki so 
bila predmet postopka, lahko izda na predlog stranke ali po uradni 
dolžnosti posebno odločbo o vprašanjih, ki v že izdani odločbi 
niso zajeta (dopolnilna odločba), če se predlog stranke za 
dopolnilno odločbo zavrne, je zoper tako odločbo dovoljena 
posebna pritožba. 

(2) Če je bila zadeva že zadosti obravnavana, se lahko izda 
dopolnilna odločba brez novega ugotovitvenega postopka. 

(3) Dopolnilna odločba se šteje glede pravnih sredstev in izvršbe 
za samostojno odločbo. 

(4) Vložitev zahteve za izdajo dopolnilne odločbe ni vezana na 
rok. 

221. člen 

(1) Če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, da se 
pred koncem postopka izda odločba, s katero se začasno uredijo 
posamezna vprašanja ali razmerja, se izda taka odločba na 
podlagi podatkov, ki obstajajo takrat, ko se izda. V taki odločbi 
mora biti izrecno navedeno, da je začasna. 

(2) Začasno odločbo na predlog stranke lahko veže pristojni 
organ na pogoj, da stranka da zavarovanje za škodo, ki utegne 
nastati nasprotni stranki zaradi izvršitve odločbe, če glavnemu 
zahtevku predlagatelja ne bi bilo ugodeno. 

(3) Z odločbo, ki se izda o glavni stvari po končanem postopku, 
se razveljavi začasna odločba, ki je bila izdana med postopkom- 

(4) Začasna odločba se šteje glede pravnih sredstev in izvršbe 
za samostojno odločbo. 

222. člen 

(1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma P° 
uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni 
potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ 
Izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem 
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, 
oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti, 
če ni s posebnim predpisom določen krajši rok. V drugih primerih, 
ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni 
dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati 
odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih. 

(2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu dopolni, 
začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ preje1 

dopolnitev vloge. 
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(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je 
P0st°P6k prekinjen. 

Ce pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena 

rQ, 02^a' ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem 
U' ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek 

Zvrnjen. 

223. člen 

(1) Organ, |<j je jzcja| ocj|očbo, oziroma uradna oseba, ki jo je 
j. đPisala ali izdala, sme vsak čas popraviti pomote v imenih, ali 

fivilkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v 
,u,fbi ali njenih overjenih prepisih. Popravek odločbe je dopusten 
p d' v primeru očitne napake glede potrditve pravnomočnosti, 
opravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima 

pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za 
ranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o 

PoPravku odločbe. 

te) O popravi pomote se izdela poseben sklep. Zaznamek o 
Popravi se zapiše na izvirniku odločbe, če je to mogoče pa tudi na 

overjenih prepisih, ki so bili vročeni strankam. Zaznamek 
Popiše uradna oseba, ki je podpisala sklep o popravi. 

!3) ^oper sklep, s katerim se že izdana odločba popravi ali s a,6rim se zavrne predlog za popravo, je dovoljena posebna 
Pntožba. 

6. Dokončnost in pravnomočnost odločbe 

224. člen 

Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, je dokončna. 

225. člen 

'1) Odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu ali v 
u9em sodnem postopku, pa je stranka z njo pridobila določene 

P^vice oziroma so ji bile z njo naložene kakšne obveznosti, 
Postane pravnomočna. 

te) Če se s pritožbo ali s tožbo izpodbijajo posamezni deli izreka 
odločbe, lahko postanejo deli izreka odločbe, ki se ne izpodbijajo 
ln niso odvisni od drugih delov izreka odločbe, dokončni in 
Pravnomočni. 

te) Če se odločba izpodbija v upravnem sporu ali drugem sodnem 
Postopku, pa se s sodno odločbo ne odpravi oziroma razveljavi, 
Postane pravnomočna tedaj, ko postane pravnomočna sodna 
Odločba, s katero je bilo odločeno o njeni zakonitosti. 

'4) Pravnomočno odločbo je mogoče odpraviti, razveljaviti ali 
sPremeniti samo na podlagi pravnih sredstev, določenih z 
Ekonom. 

228. člen 

f-s je zoper sklep dovoljena posebna pritožba, mora biti obrazložen 
ln mora vsebovati pouk o pritožbi. 

229. člen 

(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
pritožbe. Pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če odločba 
posega v njene pravice ali pravne koristi, in sicer v roku, ki je 
določen za stranko. 

(2) Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranski udeleženec, 
ni bila vročena odločba, lahko v roku, ki ga ima stranka za vložitev 
pritožbe, zahteva vročitev odločbe in nato vloži pritožbo v enakem 
roku, kot je določen za stranko, če iz vseh okoliščin izhaja, da za 
izdajo odločbe ta oseba ni vedela oziroma iz okoliščin ni mogla 
sklepati, da je bila odločba izdana. Če pristojni organ ne ugodi 
zahtevi za vročitev odločbe, zahtevo s sklepom zavrže. Zoper ta 
sklep je dovoljena posebna pritožba. 

(3) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko vložita pritožbo 
zoper odločbo, s katero je prekršen zakon v korist stranke in v 
škodo javnih koristi, in sicer v istem roku, kot bi jo lahko vložila 
stranka. 

230. člen 

(1) Zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji izda državni zbor, 
predstavniški organ lokalne skupnosti ali vlada, ni pritožbe. 

(2) Zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, je dovoljena 
pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen 
zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o 
pritožbi. 

231. člen 

(1) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala na prvi stopnji upravna 
enota, odloča stvarno pristojno ministrstvo. 

(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka v odločbi za več 
upravnih stvari, za katere so stvarno pristojna različna 
ministrstva, odloča o vsakem delu odločbe stvarno pristojno 
ministrstvo. 

233. člen 

(1) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala občinska 
uprava v upravni stvari iz izvirne pristojnosti občine, in o pritožbi 
zoper odločbo, ki jo izda nosilec javnih pooblastil na podlagi 
predpisa sveta lokalne skupnosti, odloča župan. 

(2) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala občinska 
uprava iz državne prenesene pristojnosti, odloča stvarno pristojno 
ministrstvo. 

237. člen 

(1) Odločba se lahko izpodbija s pritožbo: 

1. če je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen 
oziroma sploh ni bil uporabljen; 

2. če je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno; 

3. če je odločbo izdal nepristojni organ; , 

4. če so podane kršitve pravil postopka. 

7 9. februar 2004 59 poročevalec, št. 17 



(2) Za bistveno kršitev pravil upravnega postopka se v vsakem 
primeru šteje: 

1. če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ; 

2. če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski 
udeleženec v postopku, ta možnost ni bila dana, pa ne gre za 
primer iz drugega odstavka 229. člena, ali je nastopal nekdo, ki 
ne bi mogel biti stranka; 

3. če stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da 
se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe; 

4. če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik 
oziroma, če pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila; 

5. če so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v 
postopku; 

6. če je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi 
po zakonu morala biti izločena. 

238. člen 

(1) Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik. 

(2) V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija, in pri 
tem označen organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum. 
Pritožnik mora v pritožbi navesti, v katerem delu in iz kakšnih 
razlogov izpodbija odločbo. 

(3) V pritožbi lahko navaja pritožnik nova dejstva in nove dokaze, 
vendar pa mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na 
prvi stopnji. Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot 
pritožbeni razlogi le, če so obstojali v času odločanja na prvi 
stopnji in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma 
navesti na obravnavi. 

(4) Če so v pritožbi navedena nova dejstva in novi dokazi in je v 
postopku udeleženih dvoje ali več strank z nasprotnimi interesi, 
je treba pritožbi priložiti še toliko prepisov, kolikor je takih strank. 
V takem primeru pošlje organ vsaki stranki prepis pritožbe in ji 
pusti rok, da se izjavi o novih dejstvih in dokazih. Ta rok ne sme 
biti krajši kot 8 in ne daljši kot 15 dni. 

6. Vložitev pritožbe , 

239. člen 

(1) Pritožba se izroči naravnost ali pa po pošti pošlje organu, ki je 
izdal odločbo na prvi stopnji. 

(2) Če je pritožba izročena ali poslana naravnost organu druge 
stopnje, jo ta takoj pošlje organu prve stopnje. 

(3) Pritožba, ki je bila izročena ali poslana naravnost organu 
druge stopnje je pravočasna, če jo je v roku prejel organ druge 
stopnje. 

241. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, pritožbe ne zavrže po 240. členu 
tega zakona, jo pošlje morebitnim strankam z nasprotnimi interesi 
in jim določi rok za odgovor. 

(2) Odločbo po 242., 243. in 244. členu tega zakona lahko orgari 

izda šele potem, ko prejme odgovor stranke z nasprotnimi interes' 
oziroma, ko se izteče rok za ta odgovor. 

242. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritožba utemeljen3, 

pa ni potreben nov ugotovitveni postopek, reši stvar drugače in1 

novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija. 

(2) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 
prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po prve"1 

odstavku 245. člena tega zakona. 

243. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, ob reševanju pritožbe spozna 
da je bil izvedeni postopek nepopoln in da je to utegnilo vplivati na 
odločitev o stvari, dopolni postopek. 

(2) Organ, ki je izdal odločbo, dopolni postopek tudi tedaj, kada' 
navede pritožnik v pritožbi taka dejstva in take dokaze, zarad| 
katerih bi utegnila biti odločitev o stvari drugačna, če bi morala bi" 
pritožniku dana možnost udeležbe v postopku pred izdajo odločb«' 
pa mu ni bila dana, ali mu je bila dana, pa je ni izrabil, todav 

pritožbi opravičil, zakaj tega ni storil. 

(3) Glede na uspeh dopolnjenega postopka organ, ki je izda' 
odločbo, ravna po 245. členu tega zakona ali pa v mejah zahtevkom 
stranke stvar drugače reši in z novo odločbo nadomesti odločbo, 
ki se izpodbija s pritožbo. 

(4) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 

prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po prv0"1 

odstavku 245. člena tega zakona. 

244. člen 

(1) Če je bila odločba izdana brez poprejšnjega posebnega 
ugotovitvenega postopka, čeprav je bil obvezen, ali če je bj'8 

odločba izdana, ne da bi bila stranki dana možnost, da bi se bila 
izjavila o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe' 
čeprav je bilo to obvezno, in zahteva stranka v pritožbi, da se ji da 
ta možnost, mora organ prve stopnje ta postopek izvesti. P° 
izvedbi postopka organ ravna po 245. členu tega zakona ali P8 

stvar drugače reši in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki s® 
izpodbija s pritožbo. 

(2) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 
prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po 245. členu 
tega zakona. 

245. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna in da jo je vložila upravičena oseba, Pa 

ne nadomesti izpodbijanje odločbe z novo odločbo, mora pritožbo 
brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od dneva, ko jo prejme, 
poslati organu, ki je pristojen, da o njej odloči. 

(2) Pritožbi mora priložiti vse spise, ki se tičejo zadeve. 
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251. člen 

Drv'^adar or9an dru9e stopnje ugotovi, da so bila v postopku na ' stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva, da je v 
|p 

s,opku prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka oziroma, da 
'zrek izpodbijane odločbe nejasen ali pa v nasprotju z 
raz'°žitvijo, dopolni postopek in odpravi omenjene 

j rnanjkljivosti bodisi sam bodisi po organu prve stopnje ali pa po 
aProšenem organu. 

(2) Če organ druge stopnje spozna, da je treba na podlagi dejstev, 
gotovljenih v dopolnilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je 
'a rešena z odločbo prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje 

n s svojo odločbo sam reši stvar. 

(3) če organ druge stopnje spozna, da bo pomanjkljivosti postopka 
a prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve 
°Pnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo odločbo in vrne 

. adevo organu prve stopnje v ponovni postopek. V takem primeru 
organ druge stopnje dolžan s svojo odločbo opozoriti organ 

stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek, organ prve 
opnje pa mora vseskozi ravnati po tej odločbi in brez odlašanja, 
aIPozneje pa v 30 dneh od prejema zadeve, izdati novo odločbo. 
°Per novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. 

252. člen 

(j) če organ druge stopnje ugotovi, da so bili v odločbi prve 
,0Pnje zmotno presojeni dokazi, da je bil iz ugotovljenih dejstev 

naPravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil 
naPačno uporabljen pravni predpis, na podlagi katerega je bilo 
°dločeno o stvari, ali če spozna, da bi bilo treba po prostem 
Poudarku izdati drugačno odločbo, odpravi odločbo prve stopnje 
s svojo odločbo in sam reši stvar. 

(2) če organ druge stopnje ugotovi, da je odločba glede 
gotovljenih dejstev in glede uporabe zakona pravilna, da pa se 
Jja namen, zaradi katerega je bila odločba izdana, doseči tudi z 
ar,J9imi, za stranko ugodnejšimi sredstvi, spremeni odločbo prve 
s,°Pnje v tem smislu. 

253. člen 

<1) Da bi se stvar pravilno rešila, sme organ druge stopnje ob 
reševanju pritožbe v mejah zahtevka, ki je bil postavljen v 
Postopku na prvi stopnji, s svojo odločbo odpraviti odločbo in 
rošiti stvar v korist pritožnika v obsegu, ki presega meje preizkusa 
12 247. člena tega zakona, če se s tem ne posega v pravico koga 
drugega. 

(2) Z enakim namenom lahko organ druge stopnje v obsegu, ki 
Presega meje preizkusa iz 247. člena tega zakona, spremeni 
°dločbo v škodo pritožnika, vendar samo iz razlogov, ki so 
določeni v 274., 278. in 279. členu tega zakona. 

255. člen 

(1) Če se je stranka pritožila zato, ker o njeni zahtevi organ prve 
stopnje ni izdal odločbe (četrti odstavek 222. člena tega zakona) 
zahteva organ druge stopnje, naj mu organ prve stopnje sporoči, 
2akaj odločbe ni pravočasno izdal. Če spozna, da odločba iz 
opravičenih razlogov oziroma iz razlogov, ki so na strani stranke, 
ni bila pravočasno izdana, podaljša organu prve stopnje rok za 
odločbo za toliko časa, kolikor je trajal razlog za zamudo, vendar 
n® več kot za en mesec. 

(2) Če razlogi, zaradi katerih odločba ni bila pravočasno izdana, 
niso opravičeni, zahteva organ druge stopnje, naj mu organ prve 
stopnje pošlje spise zadeve. 

(3) Če lahko organ druge stopnje reši stvar po spisih, izda svojo 
odločbo; če je ne more rešiti na ta način, pa opravi postopek in 
nato s svojo odločbo reši stvar. Le izjemoma, če spozna, da bo 
postopek hitreje in bolj ekonomično izvedel organ prve stopnje, 
naloži njemu, naj to stori in mu v določenem roku pošlje zbrane 
podatke, nakar sam reši stvar. Taka odločba je dokončna. 

256. člen 

(1) Odločba o pritožbi mora biti izdana in vročena stranki, brž ko 
je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je 
organ prejel popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo 
pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe 
tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritožbe. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času, ko je postopek 
prekinjen. 

(3) Če stranka umakne pritožbo, se pritožbeni postopek s 
sklepom ustavi. 

257. člen 

(1) Organ, ki je odločil o stvari na drugi stopnji, pošlje praviloma 
svojo odločbo obenem s spisi zadeve organu prve stopnje, ki 
mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od dneva, ko prejme 
spis. 

(2) Organ druge stopnje lahko tudi sam vroči odločbo strankam, 
če meni, da je to potrebno. 

258. člen 

(1) Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba samo takrat, kadar 
je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti obrazložen 
in vsebovati tudi pouk o pritožbi. 

(2) Pritožba zoper sklep ni dovoljena, če ni dovoljena pritožba 
zoper odločbo organa, ki je sklep izdal. 

(3) Pritožba se vloži v enakem roku, na enak način in na isti 
organ kot pritožba zoper odločbo. 

(4) Sklepe, zoper katere ni dovoljena posebna pritožba, lahko 
izpodbijajo prizadete osebe v pritožbi zoper odločbo razen, če je 
pritožba zoper sklep s tem zakonom izključena. 

(5) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa razen, če je z zakonom ali 
s samim sklepom drugače določeno. 

261. člen 

(1) Obnovo upravnega postopka lahko predlaga stranka, organ, 
ki je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan, pa lahko 
začne obnovo postopka po uradni dolžnosti. 

(2) Zaradi okoliščin iz 1., 5., 6., in 7. točke 260. člena tega zakona 
sme stranka predlagati obnovo postopka le, če v končanem 
prejšnjem postopku brez svoje krivde ni mogla navesti okoliščin, 
zaradi katerih predlaga obnovo. 
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(3) Iz razloga navedenega v 8. točki 260. člena tega zakona se 
ne more predlagati obnove postopka, če ni izpolnjen pogoj iz 
drugega odstavka 229. člena tega zakona. 

(4) Iz razlogov, ki so navedeni v 6. do 9. točki 260. člena tega 
zakona, stranka ne more predlagati obnove postopka, če je tak 
razlog brez uspeha uveljavljala že v končanem prejšnjem 
postopku. 

(5) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko predlagata 
obnovo postopka ob enakih pogojih kot stranka, če odločba 
posega v javne koristi. 

263. člen 

(1) Stranka lahko predlaga obnovo postopka samo v enem 
mesecu, in sicer: 

1. v primeru iz 1. točke 260. člena - od dneva, ko je mogla navesti 
nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze; 

2. v primeru iz 2. in 3. točke 260. člena - od dneva, ko je zvedela 
za pravnomočno sodbo, če postopka ni mogoče izvesti, pa od 
dneva, ko je zvedela za ustavitev tega postopka ali za okoliščine, 
zaradi katerih se postopek ne more začeti; 

3. v primeru iz 4. točke 260. člena - od dneva, ko je mogla uporabiti 
novi akt (sodbo, odločbo); 

4. v primeru iz 6., 7. in 8. točke 260. člena - od dneva, ko je 
zvedela za obnovitveni razlog; 

5. v primeru iz 9. in 10. točke 260. člena - od dneva, ko ji je bila 
odločba vročena. 

(2) Na rok iz prejšnjega odstavka je vezan tudi organ, če začne 
obnovo po uradni dolžnosti. 

(3) Če bi rok, ki je določen v prejšnjem odstavku, začel teči prej, 
preden bi postala odločba v upravnem postopku dokončna, se 
šteje ta rok od dneva, ko postane odločba dokončna, oziroma od 
dneva, ko je vročena dokončna odločba pristojnega organa. 

(4) Po preteku petih let od vročitve odločbe stranki se obnova ne 
more več predlagati in tudi ne začeti po uradni dolžnosti. 

(5) Izjemoma se lahko predlaga oziroma začne obnova tudi po 
preteku petih let, vendar samo iz razlogov, ki so navedeni v 2., 3. 
in 4. točki 260. člena tega zakona. 

264. člen 

(1) Upravni postopek se lahko zaradi razlogov, navedenih v 2. 
točki 260. člena tega zakona, obnovi tudi v primeru, da 
kazenskega postopka ni mogoče izvesti ali če so okoliščine, 
zaradi katerih postopka ni mogoče začeti. 

(2) Preden izda sklep o obnovi upravnega postopka zaradi 
razlogov, navedenih v 2. točki 260. člena tega zakona, mora 
uradna oseba zahtevati od organa, pristojnega za kazenski 
pregon, obvestilo o tem, ali je kazenski postopek ustavljen oziroma 
ali so okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče začeti. Uradni 
osebi takšnega obvestila ni treba zahtevati, če je kazenski pregon 
zastaral ali če je oseba, na katere kazensko odgovornost meri 
zahteva za obnovo upravnega postopka, umrla oziroma če lahko 
okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče začeti, sama uradna 
oseba zanesljivo ugotovi. 

266. člen 

(1) Predlog za obnovo postopka se izroči ali pošlje organu, ki J© 
odločal o zadevi na prvi stopnji, ali organu, ki je izdal odločbo, s 
katero je bil postopek končan. 

(2) O predlogu za obnovo postopka odloča tisti organ, ki je izd3' 
odločbo, na katero se predlog za obnovo nanaša. 

(3) Če se vloži predlog za obnovo postopka na organ prve stopnje 
glede odločbe, ki je bila izdana na drugi stopnji, priključi organ 
prve stopnje spise zadeve predlogu in jih pošlje organu, ki le 

odločal na drugi stopnji. 

267. člen 

(1) Ko organ, ki je pristojen za odločanje o predlogu za obnovo, 
prejme predlog, mora preizkusiti, ali je predlog dovoljen, popoln in 
pravočasen, ali ga je podala upravičena oseba in ali je okoliščina, 
na katero se predlog opira, verjetno izkazana. 

(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, zavrže 
pristojni organ predlog s svojim sklepom. 

(3) Če so pogoji iz prvega odstavka tega člena izpolnjeni, preizkusi 
pristojni organ, ali so okoliščine oziroma dokazi, ki se navajaj" 
kot razlog za obnovo, taki, da bi lahko pripeljali do drugačne 
odločbe; če ugotovi, da niso, zavrne predlog s svojo odločbo. 

268. člen 

(1) Če pristojni organ ne zavrže ali ne zavrne predloga za obnovo, 
izda sklep, da se obnova dovoljuje, in določi, v kakšnem obsegu 

naj se postopek obnovi. 

(2) Pri obnovi postopka po uradni dolžnosti izda pristojni organ 
sklep, s katerim odloči, da bo postopek obnovljen, če popre) 
ugotovi, da so zanjo izpolnjeni zakonski pogoji. 

(3) Kadar je glede na okoliščine primera to mogoče in je v interesu 
pospešitve postopka, lahko pristojni organ, brž ko ugotovi, da so 
podani pogoji za obnovo, opravi tista dejanja postopka, ki jih j8 

treba ponoviti, ne da bi izdal poseben sklep, s katerim se odloča 
o obnov,i. To, da je bila dovoljena obnova postopka brez izdaje 
posebnega sklepa, navede v odločbi iz 270. člena tega zakona- 

270. člen 

Na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v prejšnjem postopku in v 

obnovljenem postopku, izda pristojni organ odločbo o stvari, ki je 
bila predmet postopka; z njo lahko pusti prejšnjo odločbo, ki je bila 
predmet obnove, v veljavi, ali pa jo odpravi ali razveljavi in 
nadomesti z novo. 

274. člen 

(1) Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo P° 
njeni izdaji in vročitvi: 

1. če jo je izdal stvarno nepristojen organ, pa ne gre za primer iz 
1. točke 279. člena tega zakona; 

2. če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s 

katero je bila ta upravna stvar drugače rešena; 
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3 č • 
đo e J® izda. odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, 

kak ali mnenia drugega organa, kadar je po zakonu ali po snem drugem na zakonu temelječem predpisu to potrebno; 
4' če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ. 

(2) Izdano odločbo lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni 
ICI> če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon. 

275. člen 

'j) Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po 
. ni dolžnosti, če izve oziroma ugotovi, da so podani razlogi za 
Pravo. Odločbo pa lahko odpravi tudi na zahtevo stranke, 
avnega tožilca ali državnega pravobranilca ali inšpektorja. 

j2) Če je bilo zoper odpravljeno odločbo vloženo kakšno drugo 
avno sredstvo, pristojni organ to pravno sredstvo zavrže. 

276. člen 

'1) Odločbo lahko odpravi ali razveljavi po nadzorstveni pravici 
jgan druge stopnje. Če ni organa druge stopnje, lahko odpravi 

1 razveljavi odločbo organ, ki je po zakonu pooblaščen za 
adzorstvo nad delom organa, ki jo je izdal. 

Odločbo, ki jo je v upravni stvari iz izvirne pristojnosti lokalne 
uPnosti izdal organ lokalne skupnosti, odpravi ali razveljavi po 

adzorstveni pravici ministrstvo, pristojno za upravo. 

278. člen 

j1) Izvršljiva odločba se lahko razveljavi, če to narekujejo nujni 
krepi v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati (drugi odstavek 
44 • člena tega zakona), če nevarnosti ne bi bilo mogoče uspešno 

°dvrniti z drugimi sredstvi, s katerimi bi bile manj prizadete 
Pridobljene pravice. Odločba se lahko razveljavi tudi le deloma, in 
s'°er toliko, kolikor je neogibno potrebno, da se odvrne nevarnost. 

Če je odločbo izdal organ prve stopnje v zadevi iz državne 
Pristojnosti, jo lahko po prejšnjem odstavku razveljavi organ druge 
s,0Pnje, če tega organa ni, pa vlada. 

(3) Če je odločbo izdal organ lokalne skupnosti v zadevi iz izvirne 
Pristojnosti lokalne skupnosti, jo po prvem odstavku tega člena 
razveljavi predstavniški organ ustrezne lokalne skupnosti. 

(4) če organ lokalne skupnosti ne razveljavi odločbe ob izpolnjenih 
P°gojih iz prvega odstavka tega člena, jo lahko razveljavi tudi 
Ministrstvo, pristojno za upravo. 

(5) Zoper odločbo, s katero se razveljavi odločba iz prejšnjega 
°dstavka, ni dovoljena pritožba. 

(6) Stranka, ki utrpi škodo zaradi razveljavitve odločbe, ima 
Pravico do povračila za celotno škodo. 

279. člen 

(1) Za nično se izreče odločba: 
1- ki je bila izdana v upravnem postopku v stvari iz sodne 
Pristojnosti ali v stvari, v kateri sploh ni mogoče odločati v 
upravnem postopku; 

2- ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je 
kaznivo po kazenskem zakonu; 

3. ki je sploh ni mogoče izvršiti; 

4. ki jo je izdal organ brez zahteve stranke (128. člen tega zakona), 
pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v to privolila; 

5. ki je bila izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, posebnega 
primera izsiljevanja, pritiska, ali drugega nedovoljenega dejanja; 

6. v kateri je taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski 
določbi razlog za ničnost. 

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko izreče 
za ničnega tudi sklep, če je bilo z njim odločeno o vsebinskih 
vprašanjih. 

280. člen 

(1) Odločba se lahko vsak čas izreče za nično po uradni dolžnosti 
ali pa na predlog stranke ali državnega tožilca ali državnega 
pravobranilca. 

(2) Odločba se lahko izreče za nično v celoti ali deloma. 

(3) Odločbo izreče za nično organ, ki jo je izdal, organ druge 
stopnje oziroma organ, pristojen za nadzorstvo nad organom, ki 
jo je izdal. 

(4) Zoper odločbo, s katero se kakšna odločba izreče za nično 
ali se zavrne predlog stranke ali državnega tožilca ali državnega 
pravobranilca, naj se odločba izreče za nično, je dovoljena 
pritožba, razen če zoper odločbo organa, ki jo je izdal, po zakonu 
ni pritožbe. 

282. člen 

(1) Odločba, izdana v upravnem postopku, se izvrši, ko postane 
izvršljiva. 

(2) Odločba prve stopnje postane izvršljiva: 

1. ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena; 

2. ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena; 

3. ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve; 

4. ko se stranki vroči odločba, s katero se pritožba zavrže ali 
zavrne. 

(3) Odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje 
nadomeščena, postane izvršljiva, ko se vroči stranki. 

(4) Če je v odločbi določeno, da se dejanje, ki je predmet izvršbe, 
mora opraviti v določenem roku, postane odločba izvršljiva s 
pretekom tega roka. Če v odločbi ni določeno, v katerem roku je 
treba opraviti dejanje, postane odločba izvršljiva v 15 dneh od 
dneva, ko je bila izdana, razen če je določeno da se izvrši takoj 
zaradi nujnih ukrepov. Z odločbo dani rok za njeno izvršitev oziroma 
predpisani 15-dnevni rok za izvršitev začne teči od dne, ko je 
odločba po drugem in tretjem odstavku tega člena postala izvršljiva. 

(5) Izvršba se lahko opravi tudi na podlagi poravnave, vendar 
samo zoper udeleženca v poravnavi. 

/ 
(6) Če se nanaša odločba na dve ali več strank, ki so v postopku 
udeležene z istovetnimi zahtevki, ovira pritožba vsake take 
stranke izvršljivost odločbe. 
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283. člen 

(1) Sklep, izdan v upravnem postopku, se izvrši, ko postane 
izvršljiv. 

(2) Sklep, zoper katerega ni dovoljena posebna pritožba, in sklep, 
zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne zadrži 
njegove izvršitve, postane izvršljiv, ko se sporoči oziroma vroči 
stranki. 

(3) Kadar je z zakonom ali s samim sklepom določeno, da pritožba 
zadrži izvršitev sklepa, postane sklep izvršljiv, ko preteče rok za 
pritožbo, če se stranka ni pritožila; če pa se je pritožila, postane 
sklep izvršljiv, ko se stranki vroči odločba, s katero je pritožba 
zavržena ali zavrnjena. 

(4) Glede izvršljivosti sklepa se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega, četrtega in šestega odstavka 282. člena tega zakona. 

(5) Določbe tega zakona o izvršitvi odločbe veljajo tudi za izvršitev 
sklepa. 

289. člen 

(1) Upravno izvršbo opravlja organ, ki je odločil o stvari na prvi 
stopnji, če ni s posebnim predpisom za to določen kakšen drug 
organ. 

(2) Upravno izvršbo lahko opravlja tudi nosilec javnega pooblastila, 
če dobi posebno dovoljenje ministra, pristojnega za upravo. 

(3) Če je predpisano, da upravne izvršbe ne opravlja organ, ki je 
odločil o stvari na prvi stopnji, pa s posebnim predpisom ni 
določeno, kateri organ jo opravlja, opravlja izvršbo krajevno 
pristojna upravna enota, v stvareh iz izvirne pristojnosti občine 
pa občinska uprava. 

(4) Upravno izvršbo odločb, ki jih izdajo nosilci javnih pooblastil, 
ki nimajo pravice sami izvrševati svojih odločb, dovoljuje in opravlja 
krajevno pristojna upravna enota. 

(5) Ne glede na določbe tega člena, upravno izvršbo denarnih 
obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za 
izvršbo davčnih obveznosti. 

(6) Neposredna dejanja upravne izvršbe in zavarovanja lahko 
opravljajo tudi izvršitelji, Imenovani na podlagi zakona, ki ureja 
izvršbo in zavarovanje. 

(7) Policija je organu, ki je pristojen za izvršbo, na njegovo zahtevo 
dolžna pomagati pri izvršbi. 

290. člen 

(1) Organ, oziroma nosilec javnega pooblastila, ki je pristojen za 
upravno Izvršbo, izda po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
upravičenca sklep o dovolitvi izvršbe. S sklepom se ugotovi, da 
je odločba, ki naj se izvrši, postala izvršljiva in določi način izvršbe. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na pristojni organ druge 
stopnje. 

(2) Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe, ki je bila izdana v upravni 
stvari po uradni dolžnosti, mora organ oziroma nosilec javnega 
pooblastila, ki je pristojen za upravno izvršbo, izdati brez odlašanja, 
ko je takšna odločba postala izvršljiva, najpozneje pa v 30 dneh 
od dneva, ko je postala izvršljiva, če ni s posebnimi predpisi 
drugače določeno. Dejstvo, da sklep ni bil izdan do tega roka, ne 
izključuje obveznosti njegove izdaje. 

(3) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoč 
odlagati, pritožba pa ne zadrži izvršitve odločbe, se lahko ugot°v 

izvršljivost odločbe in določi način izvršbe v izreku odločbe, ki na| 
se izvrši. 

(4) Kadar upravne izvršbe ne opravlja organ oziroma nosil®0 

javnega pooblastila, ki je odločil na prvi stopnji, potrdi ta organ na 
zahtevo upravičenca oziroma po uradni dolžnosti na odločbi, da 
je postala izvršljiva (potrdilo o izvršljivosti), in jo pošlje v izvršita 
organu, ki je pristojen za izvršbo. Obenem predlaga tudi na®n 

izvršbe. 

(5) Če je treba po uradni dolžnosti izvršiti odločbo nosilca javnefl8 

pooblastila, ki sam nima pravice opraviti izvršbe, se mora nosil®0 

javnega pooblastila na način, predpisan v četrtem odstavku tega 

člena, obrniti za izvršbo na organ, ki je za to pristojen. 

291. člen 

(1) Upravna izvršba, za katero je pristojen organ, ki je odloči! 0 

stvari na prvi stopnji, se opravi na podlagi izvršljive odločbe 
sklepa o dovolitvi izvršbe. 

(2) Upravna izvršba, za katero je pristojen kakšen drug orgaj1' 
se opravi na podlagi odločbe, na kateri je potrdilo o izvršljivosti,in 

sklepa o dovolitvi izvršbe. 

292. člen 

(1) V upravnem izvršilnem postopku je dovoljena pritožba, kise 

nanaša na samo izvršbo; z njo ni mogoče izpodbijati pravilnos" 
odločbe, ki se izvršuje. 

(2) Pritožbo lahko vložijo upravičenec, zavezanec in vsakdo dru<J' 
v katerega pravice in pravne koristi posega izvršba. 

(3) Pritožba se vloži pri pristojnem organu druge stopnje. Pritožba 
ne zadrži izvedbe izvršbe. Organ lahko zadrži izvedbo izvršb0- 
če obstajajo razlogi, ki kažejo na to, da bo pritožbi zoper sklaP 
lahko ugodeno. 

(4) Glede roka za pritožbo in organa, ki je pristojen za odločanj0 

o pritožbi, se uporabljajo določbe členov 230 do 236 tega zakona^ 

293. člen 

(1) Upravna izvršba se po uradni dolžnosti ustavi in opravljen3 

dejanja odpravijo, če se ugotovi, da je obveznost Izpolnjena, da 
izvršba sploh ni bila dovoljena ali da j6 bila opravljena proti korPUi 

ki ni zavezanec, ali če upravičenec zahtevo umakne oziroma č« 
je izvršilni naslov odpravljen ali razveljavljen. 

(2) Upravna izvršba se odloži, če se ugotovi, da je za izpolnite^ 
obveznosti dovoljen odlog ali da je namesto začasne odločbe, Kj 
naj bi se izvršila, izdana odločba o glavni stvari, ki se razlikuje od 
začasne odločbe. Odložitev izvršbe dovoli organ, ki je izdal sklep' 
s katerim jo je dovolil. 

(3) Upravna izvršba se lahko izjemoma odloži tudi na predlo9 
zavezanca ali upravičenca, če je bilo zoper izvršbo oziroma zop0r 

izvršilni naslov vloženo pravno sredstvo, pa bi z izvršbo verjetno 
nastala nepopravljiva škoda. 

294. člen 

(1) Denarne kazni, izrečene po tem zakonu, izvršujejo organi, 
pristojni za davčno izvršbo. 
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<2) Denarna kazen se izterja v korist države oziroma lokalne 
Pnosti, če gre za upravno stvar iz njene izvirne pristojnosti. 

301. člen 

odi a3 zavarovanie izvršbe se sme s sklepom dovoliti izvršitev °cbe, še preden postane izvršljiva, če bi bila sicer po nastopu 
. Ijivosti odločbe izvršba lahko onemogočena ali znatno 

Ukočena. 

(2) Če gre za obveznosti, ki se prisilno izvršijo samo na predlog 
ranke, mora predlagatelj verjetno izkazati nevarnost, da bo 
Polnitev obveznosti onemogočena ali otežkočena, organ pa 

ko veže izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena na pogoj, 
a se da zavarovanje v skladu z drugim odstavkom 221. člena 
9a zakona. 

(3) Zoper sklep, izdan na predlog stranke za izvršbo v 
avar°vanje, ter zoper sklep izdan po uradni dolžnosti, je dovoljena 

Posebna pritožba. Pritožba zoper sklep, s katerim je dovoljena 
Vršba v zavarovanje, ne zadrži izvršbe. 

302. člen 

^ Izvršba v zavarovanje se lahko opravi po upravni ali po sodni 

j^) Če opravi izvršbo v zavarovanje sodišče, postopa po 
Predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. 

305. člen 

'J) Če se s pravnomočno odločbo ugotovi, da strankina 
veznost, za katere zavarovanje je bil izdan začasen sklep, 

Pravno ne obstaja, ali če se kako drugače ugotovi, da je bila 
*®hteva za začasni sklep neopravičena, mora predlagatelj, v 

9ar korist je bil začasni sklep izdan, povrniti nasprotni stranki s 
8ti povzročeno škodo. 

(2) O odškodnini iz prvega odstavka tega člena odloča organ, ki 
I® izdal začasni sklep. 

'3) Če je v primeru iz prvega odstavka tega člena očitno, da je 
Predlagatelj izposloval začasni sklep iz nagajivosti, se kaznuje z 
oenarno kaznijo do 100.000 tolarjev. Zoper sklep o kazni je 
dovoljena posebna pritožba, ki zadrži njegovo izvršitev. 

307. člen 

Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih organih 
2'asti izvajanje: 

'■ reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih; 

2- predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo v 
uPravnih stvareh oziroma opravljajo dejanja v postopku pred izdajo 
odločbe; 

3- odločb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin o 
določenih dejstvih; 
4- predpisov o stroških v upravnem postopku; 

5- predpisov o evidencah o reševanju upravnih stvari; 

6. določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, na katerih 
se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih stvari; 

7. predpisov o pisarniškem poslovanju; 

8. ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju 
upravnih stvari. 

308. člen 

(1) V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo 
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci s 
posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju 
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi. 

(2) Upravni inšpektorje samostojen pri opravljanju zadev upravne 
inšpekcije. 

(3) Upravni inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne 
smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta pri 
reševanju upravnih stvari. 

(4) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se 
izkazuje s službeno izkaznico. Obrazec izkaznice in postopek 
za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za upravo. 

309. člen 

Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in 
dolžnost odrediti, da se nezakonitosti in druge nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta namen 
začne in vodi upravni postopek, izdaja upravne odločbe in izreka 
druge ukrepe. 

310. člen 

(1) Če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma 
odloča v upravnem postopku uradna oseba upravnega organa, 
ki nima pooblastila ali nima strokovne izobrazbe ali preizkusa 
strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, z 
odločbo odredi, da uradna oseba takoj preneha z opravljanjem 
teh dejanj oziroma z odločanjem v upravnih stvareh. 

(2) Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka takoj zagotoviti, da druga uradna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj oziroma odločanje 
v upravnem postopku. 

(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena imata uradna 
oseba in predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v 8 
dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči mi- 
nister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve 
ugovora. 

311. člen. 

(1) Če upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnega 
organa upravnih stvari ne rešuje v predpisanih rokih ali da krši 
tiste določbe zakonov in drugih predpisov, ki lahko vplivajo na 
odločitev o stvari, določi rok za rešitev upravne stvari oziroma 
rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 

(2) Upravni inšpektor lahko z odločbo odredi, da delavec v roku, 
ki ga določi inšpektor, opravi preizkus znanja iz upravnega 
postopka, če ugotovi kršitve iz prvega odstavka tega člena. 
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312. člen 

Upravni inšpektor lahko v zvezi z izvrševanjem inšpekcijskega 
nadzorstva predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper 
uradno osebo. 

313. člen 

Če upravni inšpektor ugotovi težje kršitve predpisov o upravnem 
postopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni organ 
odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank, predlaga 
organu, ki je pristojen za nadzorstvo nad delom tega organa, da 
ukrepa v okviru svojih pooblastil. 

314. člen 

Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil v zvezi 
z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem postopku 
ni sposoben opravljati poverjenih pooblastil oziroma, da jih opravlja 
nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu, pristojnemu za 
ustrezno področje, da začne postopek za odvzem poverjenih 
javnih pooblastil. 

315. člen 

Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in ga 
v 15 dneh pošlje upravnemu organu, pri katerem je bil opravljen 
pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno področje. 

316. člen 

(1) Na zapisnik o pregledu lahko minister ali predstojnik upravnega 
organa vloži ugovor v 8 dneh od dneva, ko je bil zapisnik vročen. 

(2) O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo, 
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen. 

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni 
spor. 

317. člen 

Določbe 307. do 316. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
za organe lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil, kadar ti 
odločajo v upravnem postopku. 

318. člen 

(1) Nosilec javnega pooblastila, ki nima dovoljenja iz drugega 
odstavka 289. člena tega zakona, ne more v upravnem postopku, 
ki ga sam vodi, izrekati kazni in uporabljati prisilnih ukrepov iz 

tretjega in četrtega odstavka 73. člena, prvega in tretjega odstavka 
111. člena, četrtega odstavka 176. člena, 187. člena, prvega m 
drugega odstavka 197. člena ter iz drugega in tretjega odstavka 
202. člena tega zakona. 

(2) Če se med postopkom, ki ga vodi nosilec javnega pooblastila 
iz prejšnjega odstavka tega člena, ugotovi, da postopka sploh ni 
mogoče ali ni mogoče pravilno izvesti brez kakšnega prisilneg3 

ukrepa ali kazni, ki jo določa ta zakon, se obrne na krajev"0 

pristojno upravno enoto, da uporabi tak prisilni ukrep oziroma 
izreče kazen, če ni z zakonom določen za to kakšen drug organ- 
Na zahtevo nosilca javnega pooblastila lahko ta organ izreče 
kazen ali uporabi drug ukrep, določen s tem zakonom, če je ,0 

potrebno za izvedbo postopka. 

(3) Če organ, na katerega se je nosilec javnega pooblastila obrni' 
v smislu prejšnjega odstavka, ne izda v 8 dneh sklepa o prisilna'11 

ukrepu oziroma o kazni, mora takoj obvestiti nosilca javnega 
pooblastila, zakaj je mnenja, naj se prisilni ukrep ne uporab1 

oziroma kazen ne izreče. V takem primeru, kot tudi v primeru, č® 
organ ne obvesti nosilca javnega pooblastila v predpisanem roku. 
lahko vloži nosilec javnega pooblastila ugovor pri ministrstvu, 
pristojnem za upravo. 

322. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, organizira stali0 

izpopolnjevanje uradnih oseb, ki vodijo upravni postopek m 
odločajo v upravnih stvareh. 

(2) Za spremljanje izvrševanja tega zakona vodijo državni organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil evidenco 0 

naslednjih podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvan- 
o številu vloženih zahtev, o številu upravnih postopkov, začeti 
po uradni dolžnosti, o načinu in rokih reševanja upravnih stvari v 
upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji, o številu odpravljeni 
oziroma razveljavljenih upravnih aktov in o številu zavrženih 
zahtev oziroma ustavljenih upravnih postopkov. 

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se vodijo in izkazuje)0 

po upravnih področjih. 

(4) O podatkih iz drugega odstavka tega člena morajo vsi organi, 
ki izvajajo ta zakon, poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo. 

(5) Način izkazovanja podatkov iz tretjega odstavka tega člena 
ter način in roke za pošiljanje poročil iz četrtega odstavka tega 
člena predpiše minister, pristojen za upravo. 

(6) Minister, pristojen za upravo, lahko predpiše obrazce za vabila, 
vročilnice, odredbe za privedbo, zapisnike, zapisnike v obliki knjig, 
odločbe iz tretjega odstavka 214. člena in 218. člena tega zakona 
ter za druge akte v upravnem postopku. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA 
2akona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem 

POSTOPKU - EVA 2003-1711-0070 

Naslov predloga akta: Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o splošnem upravnem postopku - EVA 2003-1711- 
0070 

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

^ Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

^ ^ kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
'Zpolnjene:/ 

°) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:/ 

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

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

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

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, neusklajeno): / 
A|i je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

Dr. Grega VIRANT 
DRŽAVNI SEKRETAR 

Dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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^edlog zakona o 

Ratifikaciji konvencije med republiko 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO BOLGARIJO 0 

IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 

PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z 

davki od dohodka in premoženja (bbgido) 

•epa 1146 -III 

vLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

I^A: 2004-1811-0003 
Številka: 422-23/2001-29 
Mubljana, 12.02.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.02.2004 
določila besedilo: 

■ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
BOLGARIJO O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ 
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA, 

k' 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, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO BOLGARIJO O 
B IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 
PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI 

OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

1. člen 

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko 
Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 

davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisana 
v Ljubljani 20. oktobra 2003. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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skln i 3 ^'ovenija in Republika Bolgarija sta se v želji, da bi 
pre ' ^onvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
tiro~. aniu davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in pr8mozenja, 

sporazumeli: 

I. POGLAVJE 

PODROČJE UPORABE KONVENCIJE 

°SeBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 
|a , 

onvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
*av Pogodbenic. 

h.. i. cien uftVKl, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 
1,ya, 
ki' 

K°nvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, 
6n 

6 uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih 
ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

Uvo^f davl<e oc' dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, (jo. ni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine 
pr ^a ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve 
ki i ? nin a'l nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, 

Plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 

3' ^stoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 
a) v Sloveniji: 

j) davek od dobička pravnih oseb; 
[0 davek od dohodka posameznikov; 
"D davek od premoženja 

'v nadaljevanju "slovenski davek"); 

v Bolgariji: 

j) davek od dohodka posameznikov; 
jO davek od dohodka pravnih oseb; 
"0 davek od premoženja 

nadaljevanju "bolgarski davek"). 

^Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne 
l v|<8, ki jih država pogodbenica uvede po datumu podpisa 

nvencije dodatno k obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna 
9ana držav pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh 
s,venih spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

II. POGLAVJE 

OPREDELITVE IZRAZOV 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1 ^ tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugače: 
a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se uporablja 

v zemljepisnem smislu, ozemlje Slovenije, vključno z morskim 

območjem, morskim dnom in podzemljem ob teritorialnem 
morju, na katerem lahko Slovenija izvaja svoje suverene 
pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo domačo zakonodajo in 
mednarodnim pravom; 

b) izraz "Bolgarija" pomeni Republiko Bolgarijo, in ko se uporablja 
v zemljepisnem smislu, ozemlje in teritorialno morje, na 
katerem izvaja svojo državno suverenost, ter epikontinentalni 
pas in izključno ekonomsko cono, na katerih izvaja suverene 
pravice in jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom; 

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenica" 
pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovenijo ali Bolgarijo; 

d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero koli 
drugo telo, ki združuje več oseb; 

e) izraz "družba" pomeni katero koli pravno osebo ali kateri koli 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot pravna oseba; 

f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident 
države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident druge 
države pogodbenice; 

g) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo, letalom, 
železniškim ali cestnim vozilom, ki ga opravlja podjetje države 
pogodbenice, razen če se z omenjenimi prevoznimi sredstvi 
ne opravljajo prevozi samo med kraji v drugi državi 
pogodbenici; 

h) izraz "pristojni organ" pomeni: 

i) v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali 
pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

ii) v Bolgariji ministra za finance ali njegovega pooblaščenega 
predstavnika; 

i) izraz "državljan" pomeni: 

i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenice; 
ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerega 

status izhaja iz veljavne zakonodaje države pogodbenice. 

2. Kadar koli država pogodbenica uporabi določbe konvencije, 
ima kateri koli izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo ne 
zahteva drugače, pomen, ki ga ima po pravu te države za namene 
davkov, za katere se konvencija uporablja. Kateri koli pomen po 
davčni zakonodaji te države prevlada nad pomenom izraza po 
drugi zakonodaji te države. 

4. člen 
REZIDENT 

1. V tej konvenciji izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
osebo, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
svojega stalnega prebivališča, prebivališča, kraja ustanovitve, 
sedeža uprave ali katerega koli drugega podobnega merila, in 
vključuje tudi to državo, katero koli njeno politično enoto ali lokalno 
oblast. Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki je dolžna v tej državi 
plačevati davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali od 
premoženja v njej. 

2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident 
obeh držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 

a) šteje se samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago 
stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče na razpolago v 
obeh državah, se šteje samo za rezidenta države, s katero 
ima tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče 
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življenjskih interesov); 
b) če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče 

življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 
razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta 
države, v kateri ima običajno bivališče; 

c) če ima običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, 
se šteje samo za rezidenta države, katere državljan je; 

d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojna organa 
držav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 
posameznik, rezident obeh držav pogodbenic, si pristojna organa 
držav pogodbenic prizadevata vprašanje rešiti s skupnim 
dogovorom. Če takega dogovora za namene konvencije ni, oseba 
nima pravice zahtevati ugodnosti iz te konvencije. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

1. V tej konvenciji izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje 
podjetja. 

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a) sedež uprave, 
b) podružnico, 
c) pisarno, 
d) tovarno, 
e) delavnico in 
f) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 

drug kraj pridobivanja ali iskanja naravnih virov. 

3. Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve je stalna 
poslovna enota samo, če tako gradbišče ali projekt na ozemlju 
države pogodbenice traja več kot dvanajst mesecev. 

4. Izraz "stalna poslovna enota" vključuje tudi opravljanje storitev, 
vključno s svetovalnimi ali poslovodnimi storitvami, ki jih opravlja 
podjetje države pogodbenice s svojimi zaposlenimi ali drugim 
osebjem, ki ga podjetje zaposli v ta namen, če se tovrstne 
dejavnosti (za isti ali povezan projekt) na ozemlju druge države 
pogodbenice izvajajo v obdobju ali obdobjih, ki skupno trajajo več 
kot 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih mesecev. 

5. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

6. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
sedmi odstavek • deluje v imenu podjetja ter ima in običajno 
uporablja v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v 

imenu podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno Pos'°v e 
enoto v tej državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevza ^ 
za podjetje, razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste 
petega odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja r 
določbah tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, 
bi se opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

7. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v drža"' 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi pr 

posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli druge!) 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okvi 
svojega rednega poslovanja. Kadar pa so dejavnosti takej! 
zastopnika namenjene izključno ali skoraj izključno temu p°"i®! 
ter med podjetjem in zastopnikom v njunih komercialnih ali financ" 
odnosih obstajajo ali se vzpostavijo pogoji, drugačni od tistih,kl 

obstajali med neodvisnimi podjetji, se ta ne šteje za zastopnika 
neodvisnim statusom v smislu tega odstavka. 

8. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruj® 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja p°s 

v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) al1 j 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da I 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

III. POGLAVJE 

OBDAVČEVANJE DOHODKA 

6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnjj! 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drJ9 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po pravu držav® 
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuj 
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in oprem", 
se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere s 

uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnin0' 
užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali staln' 
plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščan) 
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva; lad)6, 

čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, doseže" 
z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli drug 
obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz nepremičnin, 
se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tel 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbeni 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je Pr 1 

omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi drža*"; 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslo^n 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje država 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek staln 
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p. ,0vne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
^ b°vni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo,' 
enak ^a.'rne'a' bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja e ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 

enota j*1 neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 

»rLld0,0čaniu dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
s 

8' ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
Poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali 

ISI v državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4-Če 
en t S6 V c'r^avi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni «, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega dobička 

Jetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej državi 

obi£dbenici ne Preprečuje določiti obdavčljivega dobička z 
tak a'n° porazdelitviio; sprejeta metoda porazdelitve pa mora biti " da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

stafta'n' poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker ta 
na Poslovna enota nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

67-. 
Po1 mene Preišnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni lovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 

pr3vičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
nfi

raVnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
MEDNARODNI PREVOZ 

jsl^°biček podjetja države pogodbenice od ladijskih, letalskih, 
oK®Zn'ških ali cestnih prevozov v mednarodnem prometu se 
^vči samo v tej državi. 

j"-Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz 
eležbe v interesnem združenju, mešanem podjetju ali 

"narodni prevozni agenciji. 

9 člen 
POVEZANA PODJETJA 

1' Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja 
druge države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države 
pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice 

j" v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 
JUnih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistih, 
1 bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček, ki 
1 Prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, vendar 

Pf3v zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček tega 
Ujetja in ustrezno obdavči. 

Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države 
%ičuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo že 
bdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi državi, 

ln ie tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju prve 
ocenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetjema, 
j8*'. kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga država 
anko ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna 

od tega dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upoštevati 
druge določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbenic 
pa se po potrebi med seboj posvetujeta. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 
tej drugi državi. 

2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, 
katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu z 
zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend rezident 
druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega: 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala 
družbe, ki plačuje dividende; 

b) 10 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. 

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičkom, 
iz katerega se plačajo dividende. 

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe v 
dobičku, ki niso terjatve, in tudi drug dohodek, ki se davčno 
obravnava enako kot dohodek iz delnic po zakonodaji države 
pogodbenice, katere rezident je družba, ki dividende deli. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
dividende plačuje, prek stalne poslovne enote ali opravlja v tej 
drugi državi samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter 
je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko povezan 
s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 
razen če se te dividende plačajo rezidentu te druge države ali če 
je delež, v zvezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko 
povezan s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
niti ne sme uvesti davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni 
dobiček družbe, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni 
dobiček v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki 
nastane v taki drugi državi. 

11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izphčajo 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
upravičeni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, 
tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska 
obresti. 

3. Ne glede na določbe drugega odstavka so obresti, ki nastanejo 
v državi pogodbenici, oproščene davka v tej državi, če jih dobi in 
je njihov upravičeni lastnik vlada druge države pogodbenice, njena 
politična enota ali lokalna oblast ali centralna banka te druge 
države. 
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4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. 

5. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo, 
če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi 
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je terjatev, v 
zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s 
katero je nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take 
obresti krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, 
da take obresti nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna 
enota ali stalna baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega: 

a) 5 odstotkov bruto zneska: 
(i) licenčnin in avtorskih honorarjev za uporabo ali pravico 

do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo (razen kinematografskih 
filmov); 

(ii) licenčnin in avtorskih honorarjev za uporabo ali pravico 
do uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene 
opreme; 

b) 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev 
v vseh drugih primerih. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, 
katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, 
tajne formule ali postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe 
industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije 
o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezi 0 ^ 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v ka 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne p°sl°v 
enote v njej ali opravlja v tej drugi državi samostojne oseD i 
storitve iz stalne baze v njej ter je pravica ali premoženje, v zv 
s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejans ^ 
povezano s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V take 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od prime 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v drža^ 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa 1 

oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na > 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici sta 
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nasta

ke 
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev ter ta 
licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna poslovna eno 
ali stalna baza, se šteje, da so take licenčnine in avtorski honoran 
nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baz 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenj 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informadl ^ 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenja 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še napr 

obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenic • 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujit^, 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi drža 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujit^® 
delnic ali primerljivih deležev, katerih vrednost v več kot 5 
odstotkih neposredno ali posredno izhaja iz nepremičnin v dru9 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premožen!® 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenica 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se nanašajo na stal" 
bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice v drugi dtf® 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, vkljucn^ 
z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same ali 
celotnim podjetjem) ali take stalne baze, se lahko obdavči v tel 
drugi državi. 

4. Dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice ustvari z odtujitvi0 

ladij, letal, železniških ali cestnih vozil, s katerimi se opravljal® 
prevozi v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se nanašal 
na opravljanje prevozov s takimi ladjami, letali, železniškimi a 
cestnimi vozili, se obdavči samo v tej državi. 

5. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navedeno v 
prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku, se obdavči samo 
državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženja- 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz poklicni*1 

storitev ali drugih samostojnih dejavnosti, se obdavči samo v s 
državi. Tak dohodek pa se lahko obdavči tudi v drugi drž® 
pogodbenici, če ima posameznik stalno bazo, ki mu je redno n 
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v tako ' drzavi pogodbenici za opravljanje njegovih dejavnosti; 
dohoci pnmeru se v tei drugi državi lahko obdavči samo toliko • kolikor ga je pripisanega tej stalni bazi. 
2 i 
znan '30^"cne storitve" vključuje še posebej samostojne 
(j6jav

Svene' literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške 
jn2 nost' kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov, 

"lev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE 

'"szd Upoš,evaniu določb 16., 18., 19. in 20. člena se plače, 
Po 

6 in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države 
Se ? 'z zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če 
2ap 

a?os'i<ev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se 
v to' t v izvaia 'ako, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo ieJ drugi državi. 
2 
re2j. 9'ede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi 
drža 6r" drzave pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi 1 Pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 
a) j6 18 Prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki 

ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih 
Mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, 
"i 
Prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali 

q Se Plača v njegovem imenu in 
Prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo lma delodajalec v drugi državi. 

izha'6 ®'6de na PNšnje določbe tega člena se lahko prejemek, ki 
s la iz zaposlitve na ladji, letalu, železniškem ali cestnem vozilu, 

nieri podie,i0 države pogodbenice opravlja prevoze v narodnem prometu, obdavči v tej državi. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

tjjj^'a direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident 
PorfVB P090c't)enice kot član uprave, nadzornega sveta ali obnega organa družbe, ki je rezident druge države 

9°dbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

glede na določbe 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga 
je ' rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot 

ko? !dališki. 'ilmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali . »Portnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi 
avi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 

Kadar se dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
ajaiee a|j §portnik kot tak, ne pripiše samemu nastopajočemu 

đoia«a-cu ali športniku, temveč drugi osebi, se ta dohodek kljub 
°cbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavči v državi pogodbenici, 
ateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. 

L?°'očbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za 
nodek iz dejavnosti, ki jih nastopajoči izvajalec ali športnik izvaja 

fin aVi P°9°dbenici, če se obisk v tej državi v več kot 50 % ancira z javnimi sredstvi druge države pogodbenice ali njene 
'tične enote ali lokalne oblasti. V takem primeru se dohodek 

obdavči samo v državi, katere rezident je nastopajoči izvajalec 
ali športnik. 

18. člen 
POKOJNINE 

1. Ob upoštevanju določb drugega odstavka 19. člena se pokojnine, 
rente in drugi podobni prejemki, ki se plačujejo rezidentu države 
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se pokojnine in druga 
podobna plačila na podlagi javnega načrta, ki je del sistema 
socialne varnosti države pogodbenice, obdavčijo samo v tej državi. 

3. Izraz "renta" pomeni določen znesek, ki se redno izplačuje ob 
določenem času vse življenje ali v določenem ali ugotovljivem 
časovnem obdobju, z obveznostjo izvršitve plačila za primerno 
in celotno nadomestilo v denarju ali denarni vrednosti. 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
to državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej 
državi. 

b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, 
ki: 
i) je državljan te države ali 
ii) ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 

storitev. 

2. a) Vsaka pokojnina, ki jo plača država pogodbenica ali njena 
politična enota ali lokalna oblast ali ki se plača iz njihovih 
skladov posamezniku za storitve, opravljene za to državo 
ali enoto ali oblast, se obdavči samo v tej državi, 

b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
druge države. 

3. Določbe 15., 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za plače, mezde 
in druge podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
v zvezi s posli države pogodbenice ali njene politične enote ali 
lokalne oblasti. 

20. člen 
UČITELJI IN RAZISKOVALCI 

1. Rezident države pogodbenice, ki je na povabilo univerze, višje 
ali visoke šole, šole ali druge podobne ustanove, ki je v drugi 
državi pogodbenici in jo priznava vlada te druge države 
pogodbenice, začasno navzoč v tej drugi državi pogodbenici za 
obdobje, ki ni daljše od dveh let od datuma prvega prihoda v to 
drugo državo pogodbenico, samo zaradi poučevanja ali 
raziskovanja ali obojega v izobraževalni ustanovi, se v tej drugi 
državi pogodbenici ne obdavči za prejemke za tako poučevanje 
ali raziskovanje. Posameznik ima pravico do ugodnosti iz tega 
člena samo enkrat. 

2. Izjema po prvem odstavku za prejemke za raziskovanje se ne 
prizna, če se tako raziskovanje ne izvaja v javno korist, ampak v 
zasebno korist določene osebe ali oseb. 
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21. člen 
ŠTUDENTI IN PRIPRAVNIKI 

Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja 
ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 
iz virov zunaj te države. 

22. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se 
obdavčijo samo v tej državi. 

2. Če pa rezident države pogodbenice takšen dohodek dobi iz 
virov v drugi državi pogodbenici, se ta dohodek lahko obdavči 
tudi v državi, v katerih nastane, in v skladu z .zakonodajo te 
države. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za 
dohodek, ki ni dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v 
drugem odstavku 6. člena, če prejemnik takega dohodka, ki je 
rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja 
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej in je pravica ali 
premoženje, za katero se plača dohodek, dejansko povezano s 
tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

IV. POGLAVJE 

OBDAVČEVANJE PREMOŽENJA 

23. člen 
PREMOŽENJE 

1. Premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine iz 6. člena v lasti 
rezidenta države pogodbenice in so v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki ga sestavljajo premičnine in so del poslovnega 
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali premičnine v zvezi s 
stalno bazo, ki so na voljo rezidentu države pogodbenice v drugi 
državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, 
se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki ga sestavljajo ladje, letala, železniška ali cestna 
vozila, s katerimi podjetje države pogodbenice opravlja prevoze 
v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi z opravljanjem 
prevozov s takimi ladjami, letali, železniškimi ali cestnimi vozili, se 
obdavči samo v tej državi. 

4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 

V. POGLAVJE 

METODE ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČEVANJ* 

24. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

Dvojno obdavčevanje se odpravi tako: 

1. V Sloveniji: 

a) kadar rezident Slovenije dobi dohodek ali ima v ^ 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konven 
lahko obdavči v Bolgariji, Slovenija dovoli: (s 
i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezid«n ^ 

znesek, ki je enak davku od dohodka, plačane"111 

Bolgariji; tJ 
ii) kot odbitek od davka od premoženja takega rezide 

znesek, ki je enak davku od premoženja, plačan« 
v Bolgariji. 

Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistsjjjj 
dela davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračun 
pred odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvis 
od primera, ki se lahko obdavči v Bolgariji; 

b) kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije dohod^ 
ki ga dobi rezident Slovenije, ali premoženje, ki ga ima v 13 ' 
oproščeno davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri 
zneska davka od preostalega dohodka ali premoženja tejjj! 
rezidenta vseeno upošteva oproščeni dohodek 
premoženje. 

2. V Bolgariji: 

a) kadar rezident Bolgarije dobi dohodek ali ima v 18® 
. premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije I®1 

obdavči v Sloveniji, Bolgarija tak dohodek ali premožen 
oprosti davka v skladu z določbami pododstavkov b)in 

tega odstavka; 

b) kadar rezident Bolgarije dobi dividende, obresti ali licenčn'^ 
in avtorske honorarje, ki se v skladu z določbami 10., 11\ 
12. člena te konvencije lahko obdavčijo v Sloveniji, Bolga'n 

dovoli kot odbitek od davka od dividend, obresti ali licenc" ^ 
in avtorskih honorarjev tega rezidenta znesek, ki je en 

davku, plačanemu v Sloveniji. Tak odbitek v nobenem pri111® j 
ne sme presegati tistega dela davka, ki je bil izračunan Pre. 
odbitkom, pripisanim takim dividendam, obrestih 3 

licenčninam in avtorskim honorarjem, dobljenim iz SloveniJ 1 

c) kadar je v skladu s katero koli določbo te konvencij® 
dohodek, ki ga dobi rezident Bolgarije, ali premoženje, ki 9 
ima v lasti, oproščen davka v Bolgariji, lahko Bolgarija P 
izračunu zneska davka od preostalega dohodka a 

premoženja tega rezidenta vseeno upošteva oprošč® 
dohodek ali premoženje. 
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VI. POGLAVJE 

POSEBNE DOLOČBE 

25. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

Poa
DoHKVljani dr^ave pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 

koli 2 h C' zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
kot ?vi v 2^ezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
drža a" S0 obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
re-j. 'ane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
'udi entstva Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja Za 0s8be, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

pog ojevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
vtei I] v dru9' državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
0pr > državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 

vllai° enake dejavnosti. 

drja°bena določba tega člena se ne razlaga, kot da zavezuje 
Poo h° P°9°dbenico, da prizna rezidentom druge države 
Zrna ■ eniCe kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave in 
dnijn'Šan'a za davčne namene zaradi osebnega stanja ali nskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

se>
n kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, 

obr!"8®3 odstavka 11- člena ali šestega odstavka 12. člena, se 
pia?s''' 'icenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih 
. a Podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 

0db°đb8nice'pri dol°čaniu obdavčljivega dobička takega podjetja 
orne6'0 pod is,imi P°90i'' kot če bi bili plačani rezidentu prve 
<3,2 n'6ne države. Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja 
dol T P°9odbenice do rezidenta druge države pogodbenice pri 
istim '11 obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod 
Prv ' po90i'' kot da bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom 6 omenjene države. 

nen°d'et'a drzave pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
re,°

Sredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
Om ov dru9® države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
ka^i'011' državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
obr ^0|' zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
p erT1enj<Jjoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 

®zane zahteve do podobnih podjetij prve omenjene države. 

2a^
0'°čbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena 

davke vseh vrst in opisov. 

26. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

J_Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
2 

av Pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
om° ami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih ogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu 

9anu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen 

Po'171 er nanaša na prvi odstavek 25. člena, tiste države 
trJjodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v 

'etih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za 
dico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 

jjj Pristojni organ si, če se mu zdi ugovor upravičen in če sam ne 
0re priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s skupnim 
govorom s pristojnim organom druge države pogodbenice z 

y rnenorT> izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu s konvencijo, 
ak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke v domačem 
avu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih 
odstavkov. 

27. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov vseh vrst 
in opisov, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih 
političnih enot ali lokalnih oblasti, če obdavčevanje na tej podlagi 
ni v nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 1. 
in 2. členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, 
se obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene 
po domači zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali 
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri 
odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah 
glede davkov iz prvega stavka. Te osebe ali organi uporabljajo 
informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo v sodnih 
postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo, 
kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo in 
upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo v 
nasprotju z javnim redom. 

28. člen 
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN 

KONZULATOV 

Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov po splošnih 
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. 

VII. POGLAVJE 

KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Državi pogodbenici druga drugo pisno obvestita po diplomatski 
poti, da so končani postopki, ki se po njunem notranjem pravu 
zahtevajo za začetek veljavnosti te konvencije. Konvencija začne 
veljati na datum prejema zadnjega od uradnih obvestil. 

2. Ta konvencija se uporablja: 

a) v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek, prejet 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem začne veljati konvencija; 
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b) v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja 
za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se začne 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem začne veljati konvencija. 

30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

1. Ta konvencija velja, dokler je država pogodbenica ne odpove. 
Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo po 
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti konvencije. 

2. V takem primeru se konvencija preneha uporabljati: 

a) v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek, prejet 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi; 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

b) v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od Premoz8Je 
za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se z® ^ 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu. 
katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravi"10 

pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 20. oktobra 2003 

v slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri černer 

vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prev|a 

angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo: Za Republiko Bolgari0 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listlJ 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o 
v 2V 

3n'U dvoinsga obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
Ljufol *12 davki od dohodka in premoženja je bila podpisana v 
držav n' ^ ol<to^ra 2°03. Konvencijo sta podpisala Milojka Kolar, in j "

3 sekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije 
g°jggn™en Tassev, namestnik ministra za finance Republike 

^0r,Vencija ureja: 

razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
P°9odbenicama; 

Opravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja 
Učnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in 

Publike Bolgarije; 

Preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

Preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

'^rn en javo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
6 konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 

so pokriti s konvencijo; 

- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije. 

Konvencija začne veljati na datum prejema zadnjega od uradnih 
obvestil, s katerim država pogodbenica drugo pisno obvesti po 
diplomatski poti, da so končani postopki, ki se po njenem notranjem 
pravu zahtevajo za začetek veljavnosti te konvencije. Konvencija 
velja, dokler je država pogodbenica ne odpove. Vsaka država 
pogodbenica lahko odpove konvencijo po diplomatski poti s pisnim 
obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev pred koncem 
katerega koli koledarskega leta po petih letih od datuma začetka 
veljavnosti konvencije. 

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziroma 
finančne obveznosti. 

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav 
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 
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p'edl °g zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med republiko 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO FINSKO 

K IZOGIBANJU UVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

* ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA (BFIIBO) 

* EPA 1147 - III 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka; 
Obijana, 

2004-1811-0001 
422-23/2001-30 
12.02.2004 

Jada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.02.2004 
đo|očila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
med republiko Slovenijo in republiko finsko 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi 
2 DAVKI OD DOHODKA, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

'avka 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, 
- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 

Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

- „ ZAKON 2-člen 

*at|f'KACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO   ^ 
^LOVENIJO IN REPUBLIKO FINSKO O IZOGIBANJU Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
dvOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD ieziku 9lasi:* 

DOHODKA 

1. člen 

Fin''!iC'ra Se Sporazum med Republmo Slovenijo in HepuoiiKo 
doh a 0 i209ibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od •9. podpisan v Helsinkih 19. septembra 2003. . Besedilo sporazuma v finskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 

mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Finske sta se 

v želji, da bi sklenili sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
v zvezi z davki od dohodka, 

sporazumeli: 

1. člen 
Osebe, za katere se uporablja sporazum 

Ta sporazum se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
Davki, za katere se uporablja sporazum 

1. Ta sporazum se uporablja za davke od dohodka, ki se uvedejo 
v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih 
oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten 
dohodek ali na sestavine dohodka, vključno z davki od dobička iz 
odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki od celotnega zneska 
mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, ter davki od zvišanja vrednosti 
kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja sporazum, so: 

a) v Sloveniji: 

i) davek od dobička pravnih oseb in 

ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami 
in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom 
iz poslovanja, dobičkom Iz kapitala in dohodkom iz 
nepremičnin in premičnin 

(v nadaljevanju "slovenski davek"); 

b) na Finskem: 

i) državni davek od dohodka; 

ii) davek od dobička pravnih oseb; 

iii) lokalni davek; 

iv) cerkveni davek; 

v) davek od obresti, odtegnjen pri viru, in 

vi) davek od dohodka nerezidentov, odtegnjen pri viru, 

(v nadaljevanju "finski davek"). 

4. Sporazum se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa sporazuma dodatno k 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa držav 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih 
spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3. člen 
Splošna opredelitev izrazov 

V tem sporazumu, razen če sobesedilo ne zahteva drugač®- 

a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se UP°^^ 
v zemljepisnem smislu, pomeni ozemlje Slovenije, vkjlucn

0[, 
morskim območjem, morskim dnom in podzemlje"1 

teritorialnem morju, na katerem lahko Slovenija izvaja sv 
suverene pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo dom 
zakonodajo in mednarodnim pravom; 

b) izraz "Finska" pomeni Republiko Finsko, in ko se uporablja 
zemljepisnem smislu, pomeni njeno ozemlje in vsako 0^rn?j s 
ob njenih teritorialnih vodah, na katerem lahko v sk'a :e 
svojo zakonodajo in mednarodnim pravom izvaja sV ' 
pravice v zvezi z iskanjem in izkoriščanjem naravnih vl 

morskega dna in njegovega podzemlja ter voda nad nji"1 ' 
koli 

c) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero 
drugo telo, ki združuje več oseb; 

d) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri k® 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korpora®!1 j 

e) izraz "podjetje" se uporablja za opravljanje kakršne 1(0 

dejavnosti; 

f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje driJfl 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezio ] 
države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident dM 
države pogodbenice; 

g) izraz "državljan" pomeni: 

i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbeni50, 

ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerej^ 
status izhaja iz veljavne zakonodaje drža 
pogodbenice; 

h) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo ali letal0^'. 
ki ga opravlja podjetje države pogodbenice, razen če ladja 
letalo ne opravlja prevozov samo med kraji v drugi drz® 
pogodbenici; 

i) izraz "pristojni organ" pomeni: 

i) v Sloveniji Ministrstvo za finance ali pooblaščene!}® 
predstavnika tega ministrstva; , 

ii) na Finskem Ministrstvo za finance, pooblaščene^ 
predstavnika tega ministrstva ali organ, ki ga Ministrs 
za finance imenuje za pristojni organ; 

j) izraz "dejavnost" vključuje opravljanje poklicnih storitev in 

drugih samostojnih dejavnosti. 

2. Kadar koli država pogodbenica uporabi sporazum, ima katejj 
koli izraz, ki v njem ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahte 
drugače, pomen, ki ga ima takrat po pravu te države za narn®|j 
davkov, za katere se sporazum uporablja, pri čemer kateri 
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,wen P° davčni zakonodaji te države prevlada nad pomenom a Po drugi zakonodaji te države. 

4. člen 
Rezidentstvo 

0Sgh'ern.sP°razumu izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
svoi °' ^''e P° zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
usta s,a'ne9a prebivališča, prebivališča, sedeža uprave, kraja 
tierii °Vitve (registracije) ali katerega koli drugega podobnega 
e 'a' 'n vključuje tudi to državo in katero koli njeno politično 

vki' nosilca iavnega pooblastila ali lokalno oblast. Ta izraz pa 
v zv 'e ose&e. ki je dolžna plačevati davke v tej državi samo 62i z dohodkom iz virov v tej državi. 

°behda- '6 zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 
3) v 

eje se samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago 
talno prebivališče; če ima stalno prebivališče na razpolago v 

eh državah, se šteje samo za rezidenta države, s katero 
'^a tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče 
Zlv'i0njskih interesov); 

' ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče 
2|vljenjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 
tazpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta 

zave, v kateri ima običajno bivališče; 
Q) v , 09 ima običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, 

Se šteje samo za rezidenta države, katere državljan je; 

' je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojna organa 
urzav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom. 

• Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 
ameznik, rezident obeh držav pogodbenic, pristojna organa 

đoa* Pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom in Cl,a način uporabe sporazuma za tako osebo. 

5. člen 
Stalna poslovna enota 

'em sporazumu izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
D 

0 Poslovanja, prek katerega v celoti ali delno potekajo posli 
Najetja. 

^ 'zraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a' s6dež uprave, 

^ Podružnico, 

c) Pisarno, 

tovarno, 
e) delavnico in 

rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj pridobivanja naravnih virov. 

gradbišče ali projekt gradnje ali montaže se šteje za stalno 
°vno enoto samo, če traja več kot dvanajst mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja 
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu 
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej 
državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, 
razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah 
tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se 
opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

6. člen 
Dohodek iz nepremičnin 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. a) Ob upoštevanju določb pododstavkov b) in c) ima izraz 
"nepremičnine" pomen, ki ga ima po zakonodaji države 
pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. 

b) Izraz "nepremičnine" vedno vključuje stavbe, premoženje, 
ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki se 
uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere 
se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z 
zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do 
spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za 
izkoriščanje ali pravico do Izkoriščanja nahajališč rude, 
virov ter drugega naravnega bogastva. 
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c) Ladje in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se 
ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli 
drugo obliko uporabe nepremičnine. 

4. Kadar ima zaradi lastništva delnic ali drugih korporacijskih pravic 
lastnik takih delnic ali korporacijskih pravic pravico do uživanja 
nepremičnin družbe, se lahko dohodek iz neposredne uporabe, 
dajanja v najem ali vsake druge oblike uporabe take pravice do 
uživanja obdavči v državi pogodbenici, v kateri so nepremičnine. 

5. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja. 

7. člen 
Poslovni dobiček 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali v 
državi, v kateri je stalna poslovna eViota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega dobička 
podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej državi 
pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega dobička z 
običajno porazdelitvijo. Sprejeta metoda porazdelitve pa mora biti 
taka, da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih tega sporazuma, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
Ladijski in letalski prevoz 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz opravljanja ladijskih ali 
letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v 
tej državi. 

2. Dobiček podjetja države pogodbenice iz uporabe, vzdrževanja 
ali najema zabojnikov (vključno s priklopniki, vlečnimi čolni in 
podobno opremo za prevoz zabojnikov), uporabljenih za prevoz 
dobrin ali blaga, se obdavči samo v tej državi, razen če se taki 

zabojniki ne uporabljajo za prevoz dobrin ali blaga samo med kraj' 
v drugi državi pogodbenici. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo tudi za 
dobiček iz udeležbe v interesnem združenju, mešanem podjs' 
ali mednarodni prevozni agenciji. 

9. člen 
Povezana podjetja 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja drug 
države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene P" 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenic 
in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 

njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistin. 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček j 
bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, venda 
prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček te9a 

podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te drža* 
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo z® 
obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi držav, 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju P 0/8 

omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetjem3, 

taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga drža^ 
ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna 00 

tega dobička, če meni, da je prilagoditev upravičena. Pri določanj 
take prilagoditve je treba upoštevati druge določbe t09a 

sporazuma, pristojna organa držav pogodbenic pa se po potre"1 

med seboj posvetujeta. 

10. člen 
Dividende 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenic®' 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 

tej drugi državi. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v drža1" 
pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v 

skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik di^* 
dend rezident druge države pogodbenice, tako obračunani daveK 

ne presega: 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastni" 
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala 
družbe, ki plačuje dividende; 

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih 

2. Kadar je posameznik, ki je rezident Finske, po finski davč"' 
zakonodaji upravičen do odbitka davka za dividende, ki jih plača 
družba, ki je rezident Finske, se ne glede na določbe prvega 
odstavka dividende, ki jih plača družba, ki je rezident Finske, 
rezidentu Slovenije, obdavčijo samo v Sloveniji, če je upravičen' 
lastnik dividend rezident Slovenije. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka ne vplivajo na obdavčen)6 

družbe v zvezi z dobičkom, iz katerega se plačajo dividende. 

4. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohode" 
iz delnic ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso terjatve. 
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°brav' đ°^loc'e'< 'z drugih korporacijskih pravic, ki se davčno 
kate °aVa enal<0 kot dohodek iz delnic po zakonodaji države, re rezident je družba, ki dividende deli. 

Upr^be prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
'ceni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 

diviri16 V dru9' državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
2V62®n(k Plačuje, prek stalne poslovne enote v njej in je delež, v 
st I 1 s ^erim se dividende plačajo, dejansko povezan s tako 
členg poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. 

p0Q^
ar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države 

ne s ce' izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ra2„rne uvesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 
je .n ce se te dividende plačajo rezidentu te druge države ali če 

'ez, v zvezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko 
Uv 

2an s stalno poslovno enoto v tej drugi državi, niti ne sme 
rjr '' davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček 
Cei 6' tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni dobiček v 
S1 a|i delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki 

1 državi. 

11. člen 
Obresti 

re presti' ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
SQentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 

1 državi. 

2-TakQ u 
kat obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
UD

en Hastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
ta.avi4eni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, 
obre °'3ra^unan' davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska 

' ^e glede na določbe drugega odstavka: 
a\ 

®e obresti, ki nastanejo v Sloveniji, obdavčijo samo na Finskem, 
ce se obresti plačajo: 

') finski državi ali njeni lokalni oblasti ali nosilcu javnega 
pooblastila; 

'') Banki Finske; 

"') finskemu skladu za gospodarsko sodelovanje 
(FINNFUND) ali kateri koli drugi ustanovi, kot se lahko 
občasno dogovorita pristojna organa držav pogodbenic; 

^ se obresti, ki nastanejo na Finskem, obdavčijo samo v 
Sloveniji, če se obresti plačajo: 

') slovenski državi, njeni politični enoti, lokalni oblasti ali 
nosilcu javnega pooblastila; 

") Banki Slovenije; 

"0 Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ali 
kateri koli drugi ustanovi, kot se lahko občasno dogovorita 
pristojna organa držav pogodbenic; 

c) se obresti, ki nastanejo: 

') v državi pogodbenici od posojila, za katero je dal poroštvo 
kateri koli organ, naveden ali omenjen v podpodstavku a) 
ali b), In je bilo izplačano rezidentu druge države 
pogodbenice, obdavčijo samo v tej drugi državi; 

ii) v Sloveniji od posojila, za katero je dala poroštvo Finnvera 
(uradna finska agencija za izvozne kredite) in je bilo 
izplačano rezidentu Finske, obdavčijo samo na Finskem; 

iii) na Finskem od posojila, za katero je dala poroštvo Družba 
za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in je bilo 
izplačano rezidentu Slovenije, obdavčijo samo v Sloveniji. 

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej in je terjatev, v zvezi s katero se 
obresti plačajo, dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto. 
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala 
zadolžitev, za katero se plačajo obresti, ter take obresti krije taka 
stalna poslovna enota, se šteje, da take obresti nastanejo v državi, 
v kateri je stalna poslovna enota. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe tega sporazuma. 

12. člen 
Licenčnine in avtorski honorarji 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih 
honorarjev. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi 
ter filmi in trakovi za televizijsko in radijsko predvajanje, katerega 
koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne 
formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih 
ali znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 
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enote v njej in je pravica ali premoženje, v zvezi s katerim se 
licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko povezano s 
tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo 
določbe 7. člena. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima 
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo 
licenčnin in avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske 
honorarje krije taka stalna poslovna enota, se šteje, da so take 
licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, v kateri je stalna 
poslovna enota. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe tega sporazuma. 

13. člen 
Kapitalski dobički 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v drugem odstavku 6. člena in so v 
drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
delnic ali drugih korporacijskih pravic v družbi, katere sredstva v 
več kot polovici sestavljajo nepremičnine v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, vključno z dobičkom iz odtujitve take 
stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem), se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

4. Dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
ladij ali letal, s katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem 
prometu, ali premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s 
takimi ladjami ali letali, se obdavči samo v tej državi. 

5. Dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
zabojnikov (vključno s priklopniki, vlečnimi čolni in podobno opremo 
za prevoz zabojnikov), uporabljenih za prevoz dobrin ali blaga, 
se obdavči samo v tej državi, razen če se taki zabojniki ne 
uporabljajo za prevoz dobrin ali blaga samo med kraji v drugi 
državi pogodbenici. 

6. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navedeno v 
prejšnjih odstavkih tega člena, se obdavči samo v državi 
pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženje. 

14. člen 
Dohodek iz zaposlitve 

1. V skladu z določbami 15., 17. in 18. člena se plače, mezde in 
drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države pogodbenice iz 
zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če se zaposlitev 
ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja 
tako, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki 9a ■ 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v dr 3 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, ce. 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih' j® 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajs 
mesecev, ki se začne ali konča v določenem koledarske 
letu, in 

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, a'1 

se plača v njegovem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota, ki jo ima delodajal00 

v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, 
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim podjetje drza 
pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, obdav 
samo v tej državi. 

15. člen 
Plačila direktorjem 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi reziden' 
države pogodbenice kot član uprave ali drugega podobneS 
organa družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lafK 

obdavčijo v tej drugi državi. 

16. člen 
Umetniki in športniki 

1. Ne glede na določbe 7. in 14. člena se lahko dohodek, ki ga 
rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot J 
gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, a. 
kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v dru9 
državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopaj0^ 
izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajoče^1 

izvajalcu ali športniku, temveč drugi osebi, se ta dohodek klju^ 
določbam 7. in 14. člena lahko obdavči v državi pogodbenici, 
kateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika' 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za 

dohodek iz dejavnosti, ki jih nastopajoči izvajalec ali športnik izva)a 

v državi pogodbenici, če se obisk v tej državi v celoti ali pretežn 

financira z javnimi sredstvi druge države pogodbenice ali njen 

politične enote ali lokalne oblasti. V takem primeru se dohode 
obdavči v skladu z določbami 7. ali 14. člena, odvisno od primer8. 

17. člen 
Pokojnine, pokojninske rente in podobna plačila 

1. V skladu z določbami drugega odstavka 18. člena se pokojni'10 

in drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu držav0 

pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej držav- 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka in ob upoštevanju določb 
drugega odstavka 18. člena se plačane pokojnine in drugi prejem*' 
bodisi kot redna ali enkratna nadomestila na podlagi zakonodaje 
o socialni varnosti države pogodbenice ali na podlagi kakršnega 
koli javnega načrta države pogodbenice za namene socialn0 

blaginje ali rente, ki nastanejo v državi pogodbenici, lahko obdavčijo 
v tej državi in po zakonodaji te države, vendar tako zaračunam 
davek ne presega 25 odstotkov bruto zneska plačila. 
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đ0,r "P^ojninska renta", kot je uporabljen v tem členu, pomeni 
jI |. n 2r|esek, ki se redno izplačuje ob določenem času vse 
obJ n'e a" v določenem ali ugotovljivem časovnem obdobju, z 
v d 82nosti° izvršitve plačila za primerno in celotno nadomestilo naiu ali denarni vrednosti (ki niso opravljene storitve). 

18. člen 
Državna služba 

a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota, 
nosilec javnega pooblastila ali lokalna oblast posamezniku 
za storitve, ki jih opravi za to državo, enoto, nosilca ali 
oblast, se obdavčijo samo v tej državi. 

b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je 
posameznik, če se storitve opravljajo v tej državi in je 
posameznik: 

i) državljan te države ali 

ii) ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 
storitev. 

2 
a) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice 

ali njene politične enote, nosilca javnega pooblastila ali 
lokalne oblasti posamezniku za storitve, opravljene za to 
državo, enoto, nosilca ali oblast, se obdavči samo v tej 
državi 

b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v državi pogodbenici, 
katere rezident je posameznik, če je državljan te države. 

in ^°'°ebe 14-.15-. 16. in 17. člena se uporabljajo za plače, mezde 
v 

aru9e podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
. v8zi s posli države pogodbenice ali njene politične enote, nosilca 

Vn6ga pooblastila ali lokalne oblasti. 

19. člen 
Študenti in pripravniki 

ki jih študent, praktikant ali pripravnik v trgovini, industriji, 
^etijstvu ali gozdarstvu, ki je ali je bil tik pred obiskom države 
°3odbenice rezident druge države pogodbenice in je v prvi 
Usnjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja ali 
sPosabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
sPosabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 

2 virov zunaj te države. 

20. člen 
Drugi dohodki 

^ Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
°'i in niso obravnavani v predhodnih členih tega sporazuma, se 

°Pdavčijo samo v tej državi. 

j-- Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
j?°hodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 

• člena, če prejemnik takega dohodka, ki je rezident države 
Pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
P°slovne enote v njej in je pravica ali premoženje, za katero se 
P'ača dohodek, dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto. 
v takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

21. člen 
Odprava dvojnega obdavčevanja 

1. V Sloveniji se dvojno obdavčevanje odpravi, kot sledi: 

Kadar rezident Slovenije dobi dohodek, ki se v skladu z določbami 
tega sporazuma lahko obdavči na Finskem, Slovenija dovoli kot 
odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je enak 
davku od dohodka, plačanemu na Finskem. Tak odbitek pa ne 
sme presegati tistega dela davka od dohodka, ki je bil izračunan 
pred odbitkom, pripisanim dohodku, ki se lahko obdavči na 
Finskem. 

2. V skladu z določbami finske zakonodaje o odpravi dvojnega 
obdavčevanja (kar ne vpliva na splošno načelo) se dvojno 
obdavčevanje na Finskem odpravi, kot sledi: 

a) Kadar rezident Finske dobi dohodek, ki se v skladu z 
določbami tega sporazuma lahko obdavči v Sloveniji, Finska 
ob upoštevanju določb pododstavka b) dovoli kot odbitek od 
finskega davka te osebe znesek, ki je enak slovenskemu 
davku, plačanemu v skladu s slovensko zakonodajo in tem 
sporazumom in izračunanemu za isti dohodek, za katerega 
se računa finski davek. 

b) Dividende, ki jih družba, ki je rezident Slovenije, plača družbi, 
ki je rezident Finske in neposredno nadzira najmanj 10 
odstotkov glasovalnih pravic v družbi, ki plačuje dividende, 
so oproščene finskega davka. 

3. Kadar je v skladu s katero koli določbo sporazuma dohodek, ki 
ga dobi rezident države pogodbenice, oproščen davka v tej državi, 
lahko ta država pri izračunu davka od preostalega dohodka takega 
rezidenta vseeno upošteva oproščeni dohodek. 

22. člen 
Enako obravnavanje 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
rezidentstva. Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da 
zavezuje državo pogodbenico, da priznava rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave 
in znižanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali 
dolžinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

3. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, 
sedmega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, se 
obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih 
plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja 
odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve 
omenjene države. Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja 
države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice pri 
določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod 
istimi pogoji, kot če bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom 
prve omenjene države. 
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4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi pogodbenici zavezana kakršnemu koli 
obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna 
ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve do podobnih podjetij prve omenjene države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena 
za davke vseh vrst in opisov. 

23. člen 
Postopek skupnega dogovora 

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami tega sporazuma, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih 
omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu 
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen 
primer nanaša na prvi odstavek 24. člena, tiste države 
pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v 
treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za 
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami tega 
sporazuma. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu 
s tem sporazumom. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na 
roke v domačem pravu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi sporazuma. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
sporazum ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, vključno prek skupne komisije, ki jo 
sestavljata sama ali njuni predstavniki, da bi dosegla dogovor v 
smislu prejšnjih odstavkov. 

24. člen 
Izmenjava informacij 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb tega sporazuma 
ali domače zakonodaje glede davkov vseh vrst in opisov, ki se 
uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih političnih enot ali 
lokalnih oblasti, če obdavčevanje na njeni podlagi ni v nasprotju s 
sporazumom. Izmenjava informacij ni omejena s 1. in 2. členom. 
Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, se obravnava 
kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene po domači 
zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali organom 
(vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri odmeri ali 
pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah glede 
davkov iz prvega stavka. Te osebe ali organi uporabljajo informacije 
samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo v sodnih postopkih 
ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagal0, 

kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo ip 

upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko; 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost31 

trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo 
nasprotju z javnim redom. 

25. člen 
Člani diplomatskih predstavništev in konzulatov 

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na davčne ugodno®" 
članov diplomatskih predstavništev in konzulatov po splošn1"1 

pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumom 

26. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Vladi držav pogodbenic druga drugo uradno obvestita, da s° 
izpolnjene ustavne zahteve za začetek veljavnosti tega 

sporazuma. 

2. Sporazum začne veljati trideset dni po datumu prejem3 

poznejšega od uradnih obvestil iz prvega odstavka in njego^6 

določbe se uporabljajo: 

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, doseže" 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu,v 

katerem začne veljati sporazum; 

b) v zvezi z drugimi davki za davke, odmerjene za katero k0'' 
davčno leto, ki se začne prvega januarja ali po njem v 

koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem začne velja" 
sporazum. 

3. Konvencija med Socialistično federativno republiko Jugosla^l0 

in Republiko Finsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodK3 

in premoženja, ki je bila podpisana v Beogradu 8. maja 1986 (v 

nadaljevanju "konvencija iz leta 1986"), se v skladu z določbam1 

drugega odstavka med Slovenijo in Finsko preneha uporablja" 
za davke, za katere se uporablja ta sporazum. Konvencija iz l8ta 

1986 preneha veljati na zadnji datum, na katerega se uporablja v 

skladu s predhodno določbo tega odstavka. 

27. člen 
Prenehanje veljavnosti 

Ta sporazum velja, dokler ga država pogodbenica ne odpov®- 
Katera koli država pogodbenica lahko sporazum odpove P° 
diplomatski potim s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šes' 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po petem 
letu od datuma začetka veljavnosti sporazuma. V takem primeru 
se sporazum preneha uporabljati: 
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*Ve*' * davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, dosežen 
^ e9a januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v erem je bilo dano obvestilo o odpovedi; 

\ 2V62i z drugimi davki za davke, odmerjene za katero koli 
l , no leto, ki se začne prvega januarja ali po njem v 

®darskem letu, ki sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo 
0 odpovedi. 

V doka? 
Poobl -a navedene9a sta podpisana, ki sta bila za to pravilno a"ena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Helsinkih dne 19. septembra 2003 
v slovenskem, finskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri 
besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Repcrtrfike Slovenije: Za Vlado Republike Finske: 

QjbUjcJtto<{ LL/nd&rfb 

3. člen 4. člen 

dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

'*0a'h*Um mecl RePubHk° Slovenijo in Republiko Finsko o 
bji - iu dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka je 
Poa P,san v Helsinkih 19. septembra 2003. Sporazum sta 
v P'sali Darja Bavdaž Kuret, veleposlanica Republike Slovenije 
i, f.Put>liki Finski in Ulla-Maj VVideroos, ministrica koordinatorka 

'histrstvu za finance Republike Finske. 

P°rdzum ureja: 

ra?delitev pravic obdavčevanja med državama 
P°9odbenicama; 

Opravo dvojnega obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
°seb - rezidentov Republike Slovenije in Republike Finske; 

PrePrečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 
PrePrečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

^menjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
,e9a sporazuma in domače zakonodaje, ki se nanaša na 
davke, ki so pokriti s sporazumom; 

• postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb tega sporazuma. 

Sporazum začne veljati trideset dni po datumu prejema poznejšega 
od uradnih obvestil, s katerima se državi pogodbenici uradno 
obvestita, da so izpolnjene ustavne zahteve za začetek veljavnosti 
sporazuma. Sporazum velja, dokler ga država pogodbenica ne 
odpove. Katera koli država pogodbenica lahko sporazum odpove 
po diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po petem 
letu od datuma začetka veljavnosti sporazuma. 

Zaradi sklenitve tega sporazuma ne nastanejo nobeni stroški 
oziroma finančne obveznosti. 

Ta sporazum se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav 
pogodbenic in zanjo ne bo imel posledic. 

Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 
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I NaROČILNICA 

,rr>e in priimek:   

I Naslov:  

| ^elefon:_ Poštna številka:  

| podjetje:  

i Davčna številka:  

NaROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

I Saturn:   

| ^°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
j SuBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnii 8 5% (Ur. I. pb' 
št.89/98) 
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