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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 : 5022924 
davčna Številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Por očeva'00 
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vUda REPUBLIKE SLOVENIJE 

!VA; 2005-2011-0001 
številka: 00720-1/2005/7 
LWbljana, 03.03.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 3 3.2005 
°'očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

j? 9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
davnega 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. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar na Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O DRUŽBENEM 
PRAVOBRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

1.1. Zakonska podlaga za delovanje Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je leta 1994 sprejel Zakon o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 71/94), ki je bil z odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-327'94 (Uradni list RS. št. 20/95) 
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razveljavljen, razen določbe prvega odstavka 13. člena, ki je določal, da Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije in njegovi namestniki ter občinski 
družbeni pravobranilci samoupravljanja nadaljujejo delo. Tako je bila pravno 
zagotovljena kontinuiteta varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v 
obsegu in na način, kakor so to varstvo opredeljevali veljavni zakoni. Novi Zakon o 
družbenem pravobranilcu Republike Slovenije je bil sprejet 15.11.1995 (Uradni list 
RS, št. 69/1995; v nadaljnjem besedilu ZDruP). Ta je, upoštevajoč razloge iz 
obrazložitve odločbe ustavnega sodišča, podrobneje in vsebinsko določil stvarne 
pristojnosti in pooblastila družbenega pravobranilca. 

ZDruP je Družbenega pravobranilca Republike Slovenije opredelil kot samostojen 
državni organ, ki nadaljuje opravljanje funkcij, ki so jih imeli republiški in občinski 
družbeni pravobranilci samoupravljanja, z določitvijo pristojnosti po veljavni 
zakonodaji in z njihovo časovno opredelitvijo. V skladu s 1. členom ZDruP Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije opravlja določene funkcije v zvezi z varstvom 
družbene lastnine in v zvezi z varstvom pravic delavcev, in sicer do dokončanja 
sodnih postopkov v zvezi z varstvom družbene lastnine, oziroma do uveljavitve 
novega zakona, ki bo urejal delovna razmerja. Naloge v zvezi z varstvom družbene 
lastnine v skladu z določili ZDruP opravlja Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije po pooblastilih, ki jih je do uveljavitve tega zakona imel družbeni 
pravobranilec samoupravljanja na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 32/94 - odločba US, 1-3/96; v 
nadaljnjem besedilu: ZLPP), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93 in 30/98) in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.30/93, 
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01, 57/04 in 139/04) in po pooblastilih 
Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v zvezi z varovanjem družbene 
lastnine po drugih veljavnih pravicah. Naloge v zvezi z varovanjem pravic delavcev 
pa je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije v skladu z določbami ZDruP 
opravljal po pooblastilih, ki jih je do uveljavitve tega zakona imel družbeni 
pravobranilec samoupravljanja na podlagi Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90 v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona 
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, Uradni list RS/I, št. 1-6/1991 in 45/1994). 
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V skladu z določbami ZDruP Družbeni pravobranilec Republike Slovenije opravlja 
svojo funkcijo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer je podana tudi 
kadrovska kontinuiteta, saj družbeni pravobranilci samoupravljanja, ki so opravljali to 
funkcijo na republiški in občinski ravni ob uveljavitvi zakona, nadaljujejo delo kot 
družbeni pravobranilec in njegovi namestniki. Glede na določbe ZDruP družbenega 
pravobranilca in njegove namestnike imenuje in razrešuje Državni zbor Republike 
Slovenije na predlog Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve po opravljenem javnem razpisu, za svoje delo 
pa so odgovorni Državnemu zboru Republike Slovenije. Plača družbenega 
pravobranilca in njegovih namestnikov se določi po enakih osnovah, z enakimi 
dodatki ter na enak način, kot plača sodnikov višjega sodišča, pri čemer se za 
uvrstitev v plačno skupino ter za druge pravice iz delovnega razmerja ter 
pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja družbenega 
pravobranilca in njegovih namestnikov smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 2/04-ZPKor in 
71/04). Sredstva za delo se Družbenemu pravobranilcu Republike Slovenije 
zagotavljajo iz državnega proračuna. 

1.2. Ukinitev in sprememba pristojnosti 

Z uveljavitvijo novega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) z dnem 
1.1.2003 je postalo leto 2002 zadnje leto v malo manj kot 30 letnem obdobju 
delovanja institucije družbenega pravobranilca (s svojimi predhodniki vred) na 
področju varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja. Ne glede na navedeno 
delavci še vedno iščejo nasvete in pomoč pri varstvu svojih pravic pri družbenem 
pravobranilcu, predvsem na enotah izven sedeža organa. V letu 2003 je bilo takšnih 
primerov 788, prav tako kot v letu 2002. 

Glede na navedeno ima Družbeni pravobranilec Republike Slovenije formalno 
pristojnosti le še v zvezi z varstvom družbene lastnine. Čeprav je s 1.5.1998 pričel 
veljati Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 12/99, 79/01 in 80/04; v nadaljnjem 
besedilu: ZZLPPO), ki je v svojih prehodnih in končnih določbah razveljavil ZLPP, se 
pri delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in uporabi njegovih zakonskih 
pooblastil glede varstva družbene lastnine dejansko ni nič spremenilo. ZZLPPO je 
namreč v 63. členu določil, da se določbe členov 48., 48.a ter drugi in tretji odstavek 
50. člena ZZLPPO za postopke in stroške družbenega pravobranilca smiselno 
uporabljajo še naprej. Vendar pa gre za generalni zaključek, ki ga je potrebno 
dopolniti z vsebino nove določbe 7. člena ZZLPPO, ki v prvem odstavku daje 
pooblastilo Slovenski razvojni družbi d.d. (SRD), sedaj v likvidaciji, za uveljavljanje 
zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala za 
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primere iz 5. člena zakona, za katere ob uveljavitvi zakona še ni bil uveden sodni 
postopek. Družbeni pravobranilec pa po drugem odstavku 7. člena v 15 dneh po 
prejemu revizijskega poročila predlaga SRD sodno uveljavljanje zahtevka iz naslova 
oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala. Če SRD pobude družbenega 
pravobranilca ne sprejme, ga je dolžna v roku 8 dni po prejemu pobude obvestiti o 
razlogih. Če družbeni pravobranilec oceni, da razlogi niso opravičeni, lahko sam vloži 
tožbo. ZZLPPO je na opisan način ohranil vlogo Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije pri varovanju družbene lastnine. SRD je ocenil, da je aktivna 
legitimacija družbenega pravobranilca po zakonu nesporna, da pa v posamičnih 
primerih ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov pri izpeljavi opisanega postopka, sta 
se SRD in družbeni pravobranilec dne 24.6.1999 dogovorila, da SRD daje 
družbenemu pravobranilcu generalno pooblastilo oziroma legitimacijo za vlaganje 
tožb po uveljavitvi ZZLPPO tudi za tiste primere, ko ima sama primarno upravičenje 
po zakonu. 

Poleg navedenih pooblastil oziroma pristojnosti ima Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije še pooblastilo za vlaganje izredne obnove v denacionalizacijskih 
postopkih na podlagi Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-1 in nasl.; v 
nadaljnjem besedilu: ZDen). Ta namreč tudi družbenega pravobranilca uvršča med 
državne organe, ki lahko začnejo obnovo postopka denacionalizacije v zakonu 
navedenih primerih, nima pa družbeni pravobranilec pri tem pooblastil za ukrepanje v 
denacionalizacijskih zadevah na splošno. 

V skladu z Zbirnim revizijskim poročilom o razreševanju oškodovanj družbenega 
kapitala po 48. členu ZLPP1 za obdobje od 1.7.1993 do 31.12.2003, je Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije v obravnavanem obdobju proučil ugotovitve 
pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, zapisane v revizijskih poročilih za 
obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 ter v revizijskih poročilih za obdobje od 1.1.1993 
do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register, pri skupno 1248 pravnih 
osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o oškodovanju družbene lastnine po 48. 
členu ZLPP utemeljena pri skupno 486 revizijskih poročilih oziroma v 40 odstotkih 
vseh revizijskih poročil. V navedenem obdobju je Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije na podlagi 23. člena ZDen predlagal obnovo postopka v eni 
denacionalizacijski zadevi. 

1.3. Organiziranost Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in status 
zaposlenih 

Na sedežu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije so zaposleni trije 
funkcionarji - družbena pravobranilka Republike Slovenije in dva namestnika 
družbene pravobranilke, dva strokovna sodelavca - pomočnik družbene 
pravobranilke in svetovalka družbene pravobranilke ter trije administrativni delavci 
(kurir, tajnica in tajnica namestnika). Izven sedeža organa so zaposleni štirje 
funkcionarji - namestniki družbene pravobranilke (v Kopru, Novem mestu, Postojni in 
v Radljah ob Dravi) ter dve administrativni delavki (vodja pisarne namestnika v 
Novem mestu ter vodja pisarne namestnika v Kopru). Skupno je v Družbenem 

1 Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2003, Poročevalec Državnega zbora 
Republika Slovenije št. 56 z dne 2.4. aprila 2004. 
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pravobranilcu Republike Slovenije zaposlenih 14 oseb, od tega 7 funkcionarjev in 7 
strokovnih in administrativnih delavcev. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Iz Poročila o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 20022 in 
Poročila o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2003 je 
razviden trend zmanjševanja števila sodnih postopkov v zvezi z varstvom družbene 
lastnine v primerjavi s prejšnjimi leti. Tako je Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije v letu 2002 prejel 38 revizijskih poročil (skupaj s prenešenimi iz leta 2001), 
na podlagi 8 revizijskih poročil je vložil tožbo, konec leta 2002 je bilo v obdelavi pri 
Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije še 1 revizijsko poročilo, v 60 primerih 
pa so v zvezi z revizijskimi poročili še tekli pravdni postopki pred pristojnimi sodišči. V 
letu 2003 pa je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije prejel 23 revizijskih 
poročil (skupaj s prenešenim revizijskim poročilom iz leta 2002), na podlagi 1 
revizijskega poročila je vložil tožbo, konec leta 2003 ni bilo v obdelavi pri Družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije nobeno revizijsko poročilo, v 48 primerih pa so v 
zvezi z revizijskimi poročili še tekli pravdni postopki pred pristojnimi sodišči. 

Glede na opisano ukinitev pristojnosti Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije, ki jih je ta imel na področju varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja, 
ter glede na spremembe oziroma zmanjševanje pristojnosti Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije kot posledica sprememb materialnih predpisov, je 
družbena pravobranilka v začetku leta 2003 opozorila na postopno zmanjševanje 
obsega dela Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v povezavi s postopnim 
zaključevanjem posameznih sodnih postopkov v zvezi z varstvom družbene lastnine, 
zaradi zmanjšanega obsega dela pa tudi na potrebo po zmanjšanju števila 
zaposlenih na sedežu organa in izven sedeža organa. 

3. Cilji, načela in poglavitne rešitve 

Na podlagi poročil o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leti 2002 
in 2003 ter glede na opozorila ter predloge družbene pravobranilke, Vlada Republike 
Slovenije s predlogom tega zakona predlaga prenehanje veljavnosti Zakona o 
družbenem pravobranilcu Republike Slovenije ter odpravo in prenehanje delovanja 
Družbenega pravobranilca Republike Slovenije kot samostojnega državnega organa. 

S predlaganim zakonom se zasledujejo naslednji cilji: 
- določitev ustreznega organa zaradi dokončanja sodnih postopkov v zvezi z 

varstvom družbene lastnine, 
- ustrezna ureditev delovno pravnega položaja zaposlenih na sedežu ter izven 

sedeža Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, 
- racionalna poraba proračunskih sredstev. 

Po oceni predlagatelja je dokončanje sodnih postopkov v zvezi z varstvom družbene 
lastnine ter nekaterih nalog oziroma pristojnosti, ki jih ima Družbeni pravobranilec 

Poročilo o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije za leto 2002, Poročevalec Državnega zbora 
Republike Slovenije št.26 z dne 14. april 2002. 
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Republike Slovenije po drugih predpisih, mogoče ustrezno zagotoviti tako, da v 
nedokončane pravde in upravne spore, v katerih nastopa Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije kot stranka ali udeleženec v postopku, namesto njega vstopi in 
jih nadaljuje Državno pravobranilstvo. Glede na določbe Zakona o državnem 
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97 in 56/02) je Državno pravobranilstvo z 
vidika delovnega področja ter strokovne usposobljenosti državnih pravobranilcev 
oziroma pomočnikov državnega pravobranilca, po mnenju predlagatelja tisti organ, ki 
je najbolj primeren za prevzem nalog, ki se nanašajo na dokončanje sodnih 
postopkov v zvezi z varstvom družbene lastnine. Na ta način bo po mnenju 
predlagatelja mogoče na ustrezen način zagotoviti dokončanje še odprtih zadev s 
področja pristojnosti Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. 

V predlogu zakona je v zvezi z ureditvijo delovno pravnega položaja zaposlenih v 
Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, tako na sedežu kot izven sedeža 
organa, ob upoštevanju položaja družbene pravobranilke, njenih namestnikov, 
strokovnih ter administrativnih delavcev, njihovo izobrazbeno in starostno strukturo, 
hkrati pa ob upoštevanju potreb v zvezi z racionalnim opravljanjem dela na 
Ministrstvu za pravosodje, predviden prevzem zaposlenih iz Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije na Ministrstvo za pravosodje. V skladu s 
predlogom bo razporeditev zaposlenih izvedena v skladu z Zakonom o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št, 56/02, 110/02-ZDT-B in 2-70/04-ZDSS-1). 

Glede na predlagan prevzem zaposlenih za opravljanje strokovnih nalog na 
Ministrstvo za pravosodje se v predlogu zakona določa tudi prenos proračunskih 
sredstev, zagotovljenih za delo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, na 
Ministrstvo za pravosodje. Prav tako pa v skladu s predlogom zakona tudi opremo, ki 
je v uporabi Družbenega pravobranilca Republike Slovenije na sedežu organa ter 
izven sedeža organa, in ki je bila zagotovljena s sredstvi iz državnega proračuna, 
prevzame v uporabo Ministrstvo za pravosodje. Opremo, ki je bila nabavljena s 
sredstvi lokalnih skupnosti, pa se v skladu s predlogom vrne tisti lokalni skupnosti, iz 
proračuna katere je bil nakup opreme financiran. 

4. Finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva 

S sprejemom zakona ne bodo nastale finančne posledice za državni proračun in 
druga javna finančna sredstva. 

5. Druge posledice zakona 

Druge posledice zakona bodo v večjem obsegu dela Državnega pravobranilstva, ki 
bo v skladu s predlogom zakona od Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
prevzel nedokončane zadeve, sprememba delovno-pravnega položaja dosedanjih 
funkcionarjev Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, ki bodo s prevzemom 
na Ministrstvo za pravosodje postali uradniki, prav tako pa bo posledica zakona tudi 
povečanje števila zaposlenih na Ministrstvu za pravosodje ter hkrati prenos 
proračunskih sredstev, namenjenih za delo Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije na Ministrstvo za pravosodje. 

6. Prikaz ureditve v pravnih sistemih držav članic Evropske unije 

Ni možno predstaviti ureditev v pravnih sistemih drugih držav članic Evropske unije, 
saj gre za odpravo in prenehanje delovanja institucije, specifične za Republiko 
Slovenijo. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

Vsebina zakona 

1. člen 

Ta zakon določa prenehanje veljavnosti Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95) in ureja odpravo in prenehanje 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije kot samostojnega 
državnega organa in vprašanja, povezana z njegovo odpravo in prenehanjem 
delovanja. 

Prenehanje delovanja 

2. člen 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije se odpravi in preneha z delovanjem v 
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Prevzem zaposlenih 

3. člen 

Družbeno pravobranilko ali družbenega pravobranilca (v nadaljnjem besedilu: 
družbeni pravobranilec), njegove namestnice in namestnike (v nadaljnjem besedilu: 
namestniki) ter strokovne in administrativne delavke in delavce (v nadaljnjem 
besedilu: delavci) na sedežu organa ter izven sedeža organa z dnem prenehanja 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije prevzame v delovno 
razmerje kot javne uslužbenke in javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: javni 
uslužbenci) Ministrstvo za pravosodje. 

Razporeditev zaposlenih iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami 
zakona, ki ureja javne uslužbence. 

Prevzem finančnih sredstev in opreme 

4. člen 

Sredstva iz proračuna, zagotovljena za delo Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije, se z dnem prenehanja njegovega delovanja prenesejo na Ministrstvo za 
pravosodje. 

Opremo, ki je v uporabi Družbenega pravobranilca Republike Slovenije na sedežu 
organa in izven sedeža organa, in ki je bila pridobljena s sredstvi državnega 
proračuna, ob prenehanju njegovega delovanja prevzame Ministrstvo za pravosodje. 
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Opremo, ki je bila pridobljena s sredstvi lokalnih skupnosti, Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije ob prenehanju njegovega delovanja preda ustrezni lokalni 
skupnosti. 

Prevzem nedokončanih zadev in arhivskega gradiva 

5. člen 

V nedokončane pravdne postopke in upravne spore, v katerih nastopa Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije kot stranka ali udeleženec v postopku, z dnem, 
določenim v 2. členu tega zakona, vstopi in jih nadaljuje Državno pravobranilstvo. 

Državno pravobranilstvo je od prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije dalje pristojno tudi za naloge, za katere je Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije pristojen po drugih zakonih. 

Državno pravobranilstvo od Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
prevzame gradivo trajnega dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko gradivo. 

Javno arhivsko gradivo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije prevzame 
Arhiv Republike Slovenije. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije do prenehanja njegovega delovanja 
izdela poročilo v zvezi z zadevami iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ga 
posreduje Državnemu pravobranilstvu in Ministrstvu za pravosodje. 

V roku iz petega odstavka prejšnjega člena Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije preda dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve iz prvega in drugega 
odstavka prejšnjega člena, ter gradivo iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
Državnemu pravobranilstvu, gradivo iz četrtega odstavka prejšnjega člena pa Arhivu 
Republike Slovenije. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95). 

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

6. člen 

KONČNI DOLOČBI 

7. člen 

8. člen 
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ili. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

k 1. členu 

V členu je opredeljena vsebina zakona, 

k 2. členu 

V predlaganem členu je določen rok odprave in prenehanja delovanja Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije kot samostojnega državnega organa. 

k 3. členu 

Predlagani člen ureja delovno pravni položaj zaposlenih v Družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije na ta način, da zaposlene prevzame v delovno razmerje 
Ministrstvo za pravosodje, razporeditev zaposlenih pa se opravi v skladu z Zakonom 
o javnih uslužbencih. 

k 4. členu 

Predlagani člen ureja prenos proračunskih sredstev ter prevzem opreme. Sredstva iz 
proračuna, zagotovljena za delo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, se z 
dnem prenehanja njegovega delovanja prenesejo na Ministrstvo za pravosodje. Prav 
tako se na Ministrstvo za pravosodje prenese tudi tisti del opreme, ki je v uporabi 
Družbenega pravobranilca Republike Slovenije na sedežu organa in izven sedeža 
organa, ki je bil pridobljen s sredstvi državnega proračuna, medtem ko se oprema, ki 
je bila pridobljena s sredstvi lokalnih skupnosti, preda ustrezni lokalni skupnosti. 

k 5. členu 

Predlagani člen ureja način dokončanja pravdnih postopkov in upravnih sporov, v 
katerih Družbeni pravobranilec Republike Slovenije nastopa kot stranka ali 
udeleženec v postopku, prevzem drugih nalog, za katere je Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije pristojen po drugih predpisih, ter prevzem gradiva in 
dokumentacije. Predlagana je tudi obveznost, da Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije do prenehanja delovanja organa pripravi poročilo o odprtih zadevah. 

k 6. členu 

Predlagani člen določa obveznost Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, da 
ta najkasneje do prenehanja njegovega delovanja preda dokumentacijo v zvezi z 
nedokončanimi sodnimi postopki, v zvezi z nalogami, za katere je Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije pristojen po drugih zakonih, gradivo trajnega 
dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko gradivo ter javno arhivsko gradivo 
Državnemu pravobranilstvu oziroma Arhivu Republike Slovenije. 
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K 7. členu 

Predlagani člen določa prenehanje veljave Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95 in 110/2002) z dnem uveljavitve tega 
zakona. 

k 8. členu 

Predlagan je običajni petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona. 

 —— — 
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Predlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM 

SVETOM 0 PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI 

PREBIVAJO NEDOVOLJENO IN PROTOKOLA O 

IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM O 

PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI PREBIVAJO 

NEDOVOLJENO (BCHPSO) 

■ epa 149 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

!VA: 2005-1811-0014 
psvilka: 00724-21/2005/4 
LJubljana, 10.03.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 14. redni seji dne 10.03.2005 
ol°čila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM 
ZVEZNIM SVETOM O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 
KI PREBIVAJO NEDOVOLJENO IN PROTOKOLA O 
OVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM O 
PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI PREBIVAJO 
NEDOVOLJENO, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
oslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
stavka 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, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica, vodja Sektorja za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Sektorju za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPrit> O HAUrlKACIJI 

I^vRAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
SpŠyiCARSKIM ZVEZNIM SVETOM O PONOVNEM 

"EJEMU OSEB, KI PREBIVAJO NEDOVOLJENO 

^OTOKOLA O IZVAJANJU SPORAZUMA MED 

2VP£ ° REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM c*NIM SVETOM O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 
KI PREBIVAJO NEDOVOLJENO 

prebivajo nedovoljeno in Protokol o izvajanju Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o 
ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno, podpisana v 
Bernu 27. julija 2004. 

2. člen 

Besedilo sporazuma in protokola se v izvirniku v slovenskem in 
angleškem jeziku glasi': 

1. člen 

se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
skim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki 
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Besedilo sporazuma in protokola v nemškem jeziku )e na vpogled v 
Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM 

O 

PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 

KI PREBIVAJO NEDOVOLJENO 
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Vlada Republike Slovenije 

in 

Švicarski zvezni svet, 
v nadaljevanju pogodbenika, 
s'a se 

bolr'' P° nadaliniem sodelovanju z namenom zagotavljanja 1 e9a izvajanja določb o pretoku oseb, 

rted''' da Se omo9°čita ponovni sprejem in tranzit oseb, ki prebivajo Ov°'jeno, v duhu sodelovanja in na podlagi vzajemnosti, 

inb)6P0ŠteVaniu tropske konvencije o varstvu človekovih pravic 
stat rne''nih svob°ščin z dne 4. novembra 1950 in Konvencije o 
s pr

U?U ^(juncev, podpisane v Ženevi 28. julija 1951, spremenjene 
°'okolom, podpisanim v New Vorku 31. januarja 1967, 

'°čena, da se bosta borila proti nezakonitim migracijam, 
sP°razumela: 

I - POMEN IZRAZA 

1. člen 

te9a sporazuma izraz tujec pomeni osebo, ki ni niti 
drja, ni,i švicarski državljan. Tujec je lahko tudi oseba brez av|l^nstva. 

'I - PONOVNI SPREJEM DRŽAVLJANOV 
POGODBENIKOV 

2. člen 
d) vsak 

for P°9odbenik na zahtevo drugega pogodbenika brez l<j alnosti ponovno sprejme na svoje območje vsako osebo, 
p J!6 izPolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali 

dok -an'e' ve''a'° na obmo«iu pogodbenika prosilca, če se 
drj

320 a'' se lahko utemeljeno domneva, da ima ta oseba av|ianstvo zaprošenega pogodbenika. 
|2) p 

s°|?°c")enik prosilec osebo pod istim pogojem ponovno 

UQot na svoi® območje, če se z nadaljnjim preverjanjem 
po 0vi' da oseba v trenutku, ko je zapustila območje 
, 9°dbenika prosilca, dejansko ni imela državljanstva 
Nošene države. 

(3> 2ana 
2 rjJ, 0 ,e9a člena se državljanstvo osebe lahko dokazuje 

umenti, naštetimi v protokolu. 

3. člen 
(1) se h - in(0r 

arzavljanstvo domneva na podlagi dokumentov in 
p°™acii' naštetih v protokolu, konzularni organi zaprošenega 
spre 

enika v treh delovnih dneh izdajo osebi, ki bo ponovno 
vrni,'8'3, (začasne) potovalne dokumente, ki jih potrebuje za v v matično državo. 

(2) . 

C°frin osebe ni mogoče dokazati ali utemeljeno 
0r 

0v*i na podlagi predloženih dokumentov, konzularni 
ki je y' 2aProšenega pogodbenika opravijo razgovore z osebo, 

Postopku ponovnega sprejema, v šestih delovnih dneh 

po prejemu vloge za ponovni sprejem. Ta razgovor organizira 
pogodbenik prosilec po posvetovanju s konzularnim organom 
v najkrajšem možnem času. 

(3) Če se med razgovorom, ki ga opravi konzularni organ 
zaprošenega pogodbenika, ugotovi ali utemeljeno domneva 
državljanstvo osebe v postopku ponovnega sprejema, 
konzulat nemudoma izda (začasni) potovalni dokument, v 
nobenem primeru pa ne pozneje kot v devetih delovnih dneh 
po prejemu vloge za ponovni sprejem. 

III - PONOVNI SPREJEM TUJCEV 

4. člen 

(1) Vsak pogodbenik na zahtevo drugega pogodbenika brez 
formalnosti sprejme tujca, ki je v obdobju devetih mesecev 
pred vložitvijo vloge zapustil območje zaprošenega 
pogodbenika, potem ko je na njegovem območju bival vsaj 
dva tedna. 

(2) Vsak pogodbenik na zahtevo drugega pogodbenika brez 
formalnosti ponovno sprejme tujca, ki ne izpolnjuje pogojev 
za vstop ali bivanje, ki veljajo na območju pogodbenika 
prosilca, če ima ta oseba veljaven vizum ali kakršno koli 
dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal zaprošeni pogodbenik. 
Ta določba ne vključuje začasnega dovoljenja za prebivanje 
na območju države pogodbenika, ki se odobri v zvezi z 
obravnavanjem vloge za azil. 

5. člen 

Obveznost ponovnega sprejema iz 4. člena ne velja, kadar gre 
za: 

a) tujce, ki so na območje pogodbenika prosilca vstopili zakonito 
ali jim je pogodbenik prosilec izdal vizum ali dovoljenje za 
prebivanje, razen če je zaprošeni pogodbenik izdal veljaven 
vizum ali dovoljenje za prebivanje z daljšo veljavnostjo; 

b) tujce, ki na območju pogodbenika prosilca bivajo dlje od šestih 
mesecev, razen če so imetniki veljavnega dovoljenja za 
prebivanje, ki ga je izdal zaprošeni pogodbenik; 

c) tujce, ki jim je pogodbenik prosilec priznal bodisi status 
begunca v skladu s Konvencijo o statusu beguncev, 
podpisano v Ženevi 28. julija 1951, spremenjeno s protokolom, 
podpisanim v New Vorku 31. januarja 1967, bodisi status osebe 
brez državljanstva v skladu s Konvencijo o statusu oseb 
brez državljanstva, podpisano v New Yorku 28. septembra 
1954; 

d) tujce, ki jih je zaprošeni pogodbenik dejansko vrnil v njihovo 
matično državo ali v tretjo državo, pod pogojem, da niso 
vstopili na območje pogodbenika prosilca po bivanju na 
območju zaprošenega pogodbenika po izvedbi ukrepa vrnitve 
v matično državo. 

6. člen ' 

(1) Za namene prvega odstavka 4. člena se vstop tujca na 
območje zaprošenega pogodbenika ali njegovo bivanje na 
njegovem območju lahko dokazuje z dokumenti, naštetimi v 
piotokolu. Vstop ali bivanj9 se lahko ugotavlja tudi z drugimi 
dokazili, ki so podrobno navedena v protokolu. Obstoj takšnih 
dokazil je podlaga za domnevo o vstopu ali Divanju. 
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(2) Vlogo za ponovni sprejem si neposredno pošljejo pristojni 
organi pod pogoji, ki jih določa protokol. 

7. člen 

Pogodbenik prosilec ponovno sprejme na svoje območje vsako 
osebo, če se po preverjanju, ki sledi ponovnemu sprejemu te 
osebe s strani zaprošenega pogodbenika, izkaže, da ta oseba v 
trenutku svojega odhoda z območja pogodbenika prosilca ni 
izpolnjevala pogojev iz 4. člena. 

IV-TRANZIT 

8. člen 

(1) Vsak pogodbenik na zahtevo drugega pogodbenika tujcu 
dovoli tranzit čez svoje območje pod pogojem, da je 
pogodbenik prosilec zagotovil sprejem v namembrri državi ali 
drugi državi tranzita. V tem primeru tujec ne potrebuje 
tranzitnega vizuma. 

(2) Pogodbenik prosilec je odgovoren za celotno potovanje tujca 
v namembno državo in to osebo tudi ponovno sprejme, če je 
sprejem v namembni državi ali drugi tranzitni državi zavrnjen 
ali ga iz katerega koli razloga ni mogoče izvesti. 

(3) Za namene tranzita mora pogodbenik prosilec obvestiti 
zaprošenega pogodbenika, ali je treba osebi, na katero se 
nanaša ta odločitev, zagotoviti spremstvo. Za namene tranzita 
se lahko zaprošeni pogodbenik: 

a) odloči, da bo sam priskrbel spremstvo, pod pogojem, da 
ji pogodbenik prosilec povrne ustrezne stroške; 

b) odloči, da bo spremstvo priskrbel v sodelovanju s 
pogodbenikom prosilcem; 

c) pooblasti pogodbenika prosilca, da sam priskrbi 
spremstvo na območju zaprošenega pogodbenika 

V zadnjih dveh primerih spremstvo pogodbenika prosilca spada 
v pristojnost pooblaščenih služb zaprošenega pogodbenika. 

9. člen 

Vlogo za dovoljenje za tranzit si neposredno pošljejo pristojni 
organi pod pogoji, ki jih določa protokol. 

10. člen 

(1) Če se tranzit opravi s spremstvom, spremljajoče uradne 
osebe pogodbenika prosilca svojo nalogo opravijo 
neoborožene, pri sebi pa imajo pooblastilo za tranzit. 

(2) Spremstvo je odgovorno za nadzor nad tujcem in njegovo 
vkrcanje na letalo ob pomoči in pod pristojnostjo zaprošenega 
pogodbenika. 

(3) Po potrebi lahko zaprošeni pogodbenik po posvetovanju s 
spremstvom prevzame odgovornost za nadzor nad tujcem 
in njegovo vkrcanje na letalo. 

(4) Pogodbenik prosilec mora izpeljati vse potrebne ukrepe, da 
zagotovi čim hitrejši tranzit tujca na letališču zaprošenega 
pogodbenika. 

11. člen 

(1) Če se tranzit opravi brez spremstva, nadzor in vkrcanj6 

izvedejo uradne osebe zaprošenega pogodbenika. 

(2) Nadzor ne sme trajati dlje od 24 ur po prihodu na letališč0- 

12. člen 

Če oseba med potekom tranzita zavrne vkrcanje ali se ne w°'e 

vkrcati, pogodbenik prosilec; 

a) nemudoma ali najpozneje v 24 urah po prihodu na 
ponovno sprejme osebo v postopku tranzita, če ta f" 
spremstva, ali 

b) prosi zaprošenega pogodbenika, da osebo v postopkutranZ'j 
poskuša ponovno vkrcati na letalo in v tem času zago 
nadzor nad to osebo. Nadzor ne sme trajati dlje, kot je ™ 
potrebno za njen odhod, nikakor pa ne sme trajati dlje 
ur po prihodu na letališče. Če se zaprošeni pogodbenik s ^ 
predlogom ne strinja, se pogodbenik prosilec obveže, 
nemudoma ponovno sprejme tujca, za katerega ,ranZ'ku 
zaprosil, v primeru višje sile pa v novem 24-urnem <° 
Zavrnitev vkrcanja na letalo v državi tranzita ima enake Pra 

posledice, kot jih določa zakonodaja pogodbenika ProSI 

če bi do take zavrnitve prišlo na njegovem območju. 

13. člen 
j|C0 

Organi države tranzita sporočijo organom pogodbenika Pr0 j 
vsa dejstva, ki se nanašajo na kakršne koli dogodke 
tranzitom. 

14. člen 

(1) Organi države tranzita zagotovijo spremljajočim ura<j|]j|S 
osebam pogodbenika prosilca pri opravljanju njihove na^. ^ 
v okviru tega sporazuma enako zaščito in pomoč, kot 
zagotovili ustreznim uradnim osebam svoje države. 

(2) Med tranzitom se spremljajoče uradne osebe, ki delujsi^^ 
območju drugega pogodbenika, štejejo za uradne osebe

jf)ali 
pogodbenika, kar zadeva dejanja, ki so storjena zopern' p 
ki jih storijo same. Spremljajoče uradne osebe, ki <z ^ 
tranzit, morajo delovati v skladu z določbami P 
pogodbenika, na območju katerega delujejo. 

15. člen 

Spremljajoče uradne osebe, ki izvajajo tranzit, morajo biti v vs ^ 
trenutku sposobne dokazati, da delujejo kot uradne °s® 
imeti pri sebi dokument, ki potrjuje, da je pooblastilo za tran 

zaprošeni pogodbenik. 

16. člen 
ki izvfli® (1) Če spremljajoča uradna oseba pogodbenika prosilca.K pri 

tranzit na območju drugega pogodbenika, utrpi žk° 
izvajanju nalog ali med njo, je pogodbenik prosilec 0^Le(iiK> 
za plačilo odškodnine, ne da bi od zaprošenega pogo" 
zahteval nadomestilo. 

,<kl0dl,! 

(2) Kadar spremljajoče uradne osebe pogodbenika v » egi 
določbami tega sporazuma delujejo na območju o 
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Pogodbenika, je pogodbenik prosilec odgovoren za vsako 
škodo, ki jo te osebe povzročijo med svojim delovanjem, v 
skladu z notranjim pravom pogodbenika, na območju katerega 
delujejo. 

'3) Če oškodovanec zahteva nadomestilo od zaprošenega 
Pogodbenika v skladu z drugim odstavkom tega člena, je 
zaprošeni pogodbenik odgovoren za takšno škodo pod pogoji, 
ki veljajo za škodo, kot če bi jo povzročile njegove uradne 
osebe. Pogodbenik, katerega uradne osebe so povzročile 
škodo kateri koli osebi na območju drugega pogodbenika, 
'emu v celoti povrne znesek, ki ga je izplačal oškodovancu 
ali drugim osebam, ki so do tega upravičene v njihovem imenu. 

Brez vpliva na uveljavljanje svojih pravic do tretjih oseb in z 
'zjemo tretjega odstavka se vsak pogodbenik v primerih iz 
drugega odstavka odreče zahtevi za odškodnino za škodo, 
kl mu jo je povzročil drug pogodbenik. 

17. člen 
Tranzit se lahko zavrne: 

6 tujcu v namembni državi ali v drugi državi tranzita grozi 
^učenje, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje 
a'i smrtna kazen ali preganjanje zaradi rase, veroizpovedi, 
narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi 
Političnega prepričanja, 

' če tujcu v namembni državi ali drugi državi tranzita grozi, da 
9a bo kazensko sodišče obtožilo ali obsodilo zaradi dogodkov, 
ki so se zgodili pred tranzitom. 

V - VARSTVO PODATKOV 

18. člen 

<l)Če se za izvajanje tega sporazuma sporočajo osebni podatki, 
j 10 ,f6ba zbirati, obdelovati in varovati v skladu z notranjim 

Mednarodnim pravom. Zlasti se upoštevajo naslednja 
berila; 

a) Pogodbenik prejemnik jih lahko uporabi le za namen, 
določen s tem sporazumom, in pod pogoji, ki jih določi 
Pogodbenik, ki podatke sporoča. 

^ Pogodbenik prejemnik na zaprosilo pogodbenika, ki 
Podatke sporoča, tega obvesti o tem, kako bodo podatki 
uporabljeni, in o dobljenih rezultatih. 

Osebni podatki se smejo sporočati le pristojnim organom, 
ki so odgovorni za izvajanje tega sporazuma in edini, ki 
l'h smejo uporabljati, in sicer na način, ki nepooblaščenim 
osebam onemogoča dostop do njih. Pogodbenik, ki 
Podatke sporoča, mora dati pisno soglasje, preden se 
'ahko podatki sporočijo drugim organom. 

Pogodbenik, ki podatke sporoča, zagotovi, da so ti točni, 
Potrebni in ne presegajo namena, za katerega so 
sPoročeni. Če podatki niso točni ali so bili sporočeni 
Hezakonito, se pogodbenik prejemnik o tem nemudoma 
obvesti, da jih popravi ali uniči. 

e) Vsako osebo je treba na njeno zahtevo obvestiti o 
sporočanju podatkov, ki se nanašajo nanjo, in o njihovem 
namenu. 

f) Sporočeni osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor 
je potrebno za namene njihovega sporočanja. Vsak 
pogodbenik zaupa nadzor nad obdelavo in uporabo 
shranjenih podatkov ustreznemu neodvisnemu organu. 

g) Organi, ki osebne podatke sporočajo in prejemajo, morajo 
voditi pisno evidenco o njihovem sporočanju in 
prejemanju. 

h) Vsak pogodbenik mora sporočene osebne podatke 
varovati pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem 
ali razkritjem. 

(2) Osebni podatki, ki se sporočajo v zvezi s ponovnim 
sprejemom oseb, se smejo nanašati le na: 

a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in če je potrebno, o 
njenih družinskih članih (priimek, ime, prejšnja imena, 
vzdevki ali psevdonimi, privzeta imena, datum in kraj 
rojstva, spol, sedanje in katera koli prejšnja državljanstva); 

b) potni list, osebno izkaznico ali katere koli druge osebne 
ali potovalne dokumente; 

c) druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo osebe, ki 
bo premeščena (npr. prstni odtisi); 

d) načrte potovanja in kraje postankov; 

e) dovoljenja za prebivanje ali vizume, izdane v tujini. 

VI - SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

(1) Pogodbenika si vzajemno pomagata pri uporabi in razlagi 
tega sporazuma. Sproti se obveščata o pogojih priseljevanja 
za tujce. 

(2) Vsak pogodbenik lahko zahteva, da se sestanejo strokovnjaki 
obeh pogodbenikov z namenom reševanja kakršnih koli 
vprašanj, povezanih z uporabo in izvajanjem tega sporazuma. 

20. člen 

Vse stroške prevoza, ki nastanejo pri ponovnem sprejemu in 
tranzitu do meje zaprošenega pogodbenika ali do meje namembne 
države, pa tudi stroške, povezane z morebitnim vračanjem, krije 
pogodbenik prosilec. 

21. člen 

(1) V 30 dneh po datumu podpisa se pogodbenika uradno 
obvestita o organih, pooblaščenih za izvajanje tega 
sporazuma, in njihovih naslovih ter zagotovita seznam 
vstopnih in izstopnih točk kjer se izvajata ponovni sprejem in 
tranzit. 
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(2) Pogodbenika se po diplomatski poti nemudoma obvestita o 
spremembah, ki se nanašajo na prvi odstavek tega člena. 

(3) Za namen izvajanja tega sporazuma pogodbenika skleneta 
protokol o: 

a) postopkih, dokumentih, vlogah in drugih informacijah za 
izvedbo ponovnega sprejema ali tranzita, 

b) načinih plačila in stroških v skladu z 20. členom tega 
sporazuma. 

24. člen 

(1) Vsak pogodbenik lahko deloma ali v celoti začasno preneNj 
izvajati ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom druge"1 

pogodbeniku zaradi pomembnih razlogov, zlasti pa zara 

zaščite državne varnosti, javnega reda ali javnega z^ra^ . 
Pogodbenika se nemudoma po diplomatski poti urad 
obvestita o odpravi vsakega takega ukrepa. 

(2) Začasno prenehanje izvajanja sporazuma začne veljati 
dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je drug pogod 
prejel uradno obvestilo. 

22. člen 

Ta sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenikov, ki izhajajo 
iz: 

a) Konvencije o statusu beguncev, podpisane v Ženevi 28. julija 
1951, spremenjene s Protokolom o statusu beguncev, 
podpisanim v New Yorku 31. januarja 1967; 

b) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin z dne 4. novembra 1950; 

c) mednarodnih konvencij in sporazumov o izročitvi, sprejemu, 
ponovnem sprejemu ali tranzitu državljanov in tujcev. 

23. člen 

Ta sporazum se uporablja tudi na območju Kneževine Lihtenštajn 
in za državljane Kneževine Lihtenštajn. 

25. člen 

(1) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

(2) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjeg3 od 
ia apuia£um ^aoiie voljan c. uiicni picjcma t««'1 j-~ 
uradnih obvestil, s katerima se pogodbenika obvestita, o ^ 
izpolnjeni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljav" 
sporazuma. 

30 (3) Vsak pogodbenik lahko odpove ta sporazum s 
obvestilom drugemu pogodbeniku. Odpoved začne velja 
dni po datumu prejema takšnega obvestila. 

Sestavljeno v Bernu dne 27. julija 2004 v dveh izvirnil<iJsa 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer so^ 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi pr0V 

angleško besedilo. 

Za Vlado Republike 
^ Slovenije 

i * — 

Za Švicarski #<0* 
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PROTOKOL o izvajanju sporazuma MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo * 

NEDOVOLJENO 

■njstrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno 
n'"ls,rs,v° za pravosodje in policijo Švicarske konfederacije (v 

aljevanju: pogodbenika) sta se v skladu z določbami tretjega 
g stavka 21. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 

'carskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki 
b|vajo nedovoljeno (v nadaljevanju: sporazum), 

Ogovorili; 

' ■ Informacije in postopki v zvezi z državljani 
pogodbenikov (2. in 3. člen sporazuma) 

1. člen 

' državljanstvo se lahko dokazuje: 
za Republiko Slovenijo z: 

veljavno osebno izkaznico, 
' veljavnim potnim listom, skupinskim potnim listom, 

diplomatskim potnim listom, službenim potnim listom, 
Prepustnico ali drugimi potnimi listi, ki se lahko izdajo 
slovenskim državljanom v skladu z mednarodnimi 
sporazumi, 
Potrdilom o državljanstvu, 

' veljavno pomorsko knjižico; 

švicarsko konfederacijo z: 
veljavnim potnim listom, 

j veljavno osebno izkaznico, 
j začasnim potrdilom o istovetnosti, 
' družinsko knjižico, ki navaja kraj izvora v Švici. 

2) £ 
se predložijo omenjeni dokumenti, organi zaprošenega 

°9odbenika priznajo državljanstvo osebe in nadaljnje 
9o,avljanje ni potrebno. 

2. člen 
1) ^ 
a) kQ n ans,vo se lahko domneva zlasti s pomočjo: 
b) (j-.? dokumentov, naštetih v 1. členu tega protokola, 

umentov, naštetih v 1. členu tega protokola, ki jim je potekla 
c) v

eliavnost, 
d) ro:^'ške9a dovoljenja ali njegove kopije, 
6 i J e9a 'ista ali njegove kopije, 
f) *iav prič, 
9) a'kov, ki jih pove oseba v postopku ponovnega sprejema, 

silah k°" dokumentov, ki dokazujejo članstvo v oboroženih h) ka. ali Policijskih organih pogodbenikov, 
kat h koli d°kumentov, ki jih izdajo državni organi in iz 

i) j6_0^ ie mogoče domnevati o državljanstvu osebe, 
j, lka zadevne osebe z uporabo jezikoslovnega 

1) prj^. nske9a mnenja; 
erjave prstnih odtisov v evidencah drugega pogodbenika. 

2) V tem . 
9a potr,

Primeru 86 žteje, da je bilo državljanstvo ugotovljeno, če 
' zaprošeni pogodbenik. 

3. člen 

Če pogodbenik prosilec meni, da oseba v postopku ponovnega 
sprejema dejansko ima državljanstvo zaprošenega pogodbenika, 
mu pošlje naslednje pisne informacije o tej osebi: 

a) imena in priimke, dekliško ime, če je mogoče, 
b) datum in kraj rojstva, 
c) zadnji znani naslov v državi zaprošenega pogodbenika, 
d) vrsto, serijsko številko, veljavnost potnega lista ali drugih 

potovalnih dokumentov in podatke o organu, ki ga je izdal, ter 
fotokopijo tega potovalnega dokumenta, 

e) kakršen koli dokument ali informacijo, s katero se lahko 
dokaže ali domneva državljanstvo osebe v postopku 
ponovnega sprejema. 

4. člen 

Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenik prosilec 
zagotovi, če je to v interesu osebe v postopku ponovnega 
sprejema, tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s 
fotokopijami zdravniških potrdil in informacijami o potrebni posebni 
obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor 
ali prevoz z rešilnim avtomobilom. 

5. člen 

Vlogo za ponovni sprejem državljana je treba poslati neposredno 
po telefaksu ali jo pisno predložiti pristojnim organom zaprošenega 
pogodbenika. 

6. člen 

Zaprošeni pogodbenik mora obvestiti pogodbenika prosilca o svoji 
odločitvi v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 10 delovnih 
dneh od prejema vloge. Zavrnitev prejete vloge za ponovni sprejem 
se pisno obrazloži. 

7. člen 

Ponovni sprejem osebe, navedene v vlogi, se ne sme izvesti, 
dokler zaprošeni pogodbenik s tem ne soglaša. 

II - Informacije in postopki v zvezi s tujci (6. člen 
sporazuma) 

8. člen 

Dejanski vstop tujca na območje zaprošenega pogodbenika ali 
njegovo prebivanje na njem se ugotavlja s pomočjo: 

a) vstopnega ali izstopnega žiga ali drugih opomb, vpisanih v 
pristne, prenarejene al; ponarejene potovalne dokumente ali 
dokumente o istovetnosti, 
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b) začasnega ali stalnega dovoljenja za prebivanje, ki je poteklo 
pred manj kot enim letom, 

c) vizuma, ki je potekel pred manj kot enim letom, 
d) vozovnic, ki se glasijo na osebno ime in formalno dokazujejo 

vstop osebe v postopku ponovnega sprejema bodisi na 
območje zaprošenega pogodbenika ali na območje 
pogodbenika prosilca z navedbo kraja odhoda, 

e) žiga mejne kontrole mejnega prehoda tretje države na skupni 
meji z zaprošenim pogodbenikom ob upoštevanju načrta 
potovanja in datuma, ko je oseba v postopku ponovnega 
sprejema prestopila mejo. 

9. člen 

Vstop tujca na območje zaprošenega pogodbenika ali njegovo 
prebivanje na njem se lahko domneva zlasti s pomočjo: 

a) dokumentov, ki jih' izdajo pristojni organi zaprošenega 
pogodbenika in vsebujejo podatke o istovetnosti osebe v 
postopku ponovnega sprejema, zlasti vozniškega dovoljenja, 
pomorske knjižice, orožnega lista itd., 

b) dokumenta o zakonskem stanu, 
c) začasnega ali stalnega dovoljenja za prebivanje, ki je poteklo 

pred več kot enim letom, 
d) fotokopije katerega koli dokumenta iz 8. člena tega protokola, 
e) primerjave prstnih odtisov, ki jih je zaprošeni pogodbenik vzel 

že kdaj prej, 
f) vozovnic, 
g) hotelskih računov, 
h) vozil, ki jih uporablja oseba v postopku ponovnega sprejema 

in so registrirana na območju zaprošenega pogodbenika, 
i) kartic, ki omogočajo dostop do javnih in zasebnih prostorov, 
j) kartic za naročanje pri zdravniku, zobozdravniku itd., 
k) potrdil o menjavi valute, ki jo ima oseba v postopku ponovnega 

sprejema pri sebi, 
I) uradnih nedvoumnih informacij, ki jih da javni uslužbenec, 
m) nedvoumnih in dovolj podrobnih podatkov, ki jih oseba v 

postopku ponovnega sprejema pove o dejstvih, ki jih je mogoče 
objektivno preveriti, 

n) izjav o osebi v postopku ponovnega sprejema, ki jih dajo 
priče in zapišejo pristojni organi, ki potrjujejo vstop te osebe 
na območje zaprošenega pogodbenika ali njeno bivanje na 
njem; 

o) informacij, ki jih je mogoče preveriti in dokazujejo, da je oseba 
v postopku ponovnega sprejema uporabila storitve potovalne 
agencije ali oseb, ki nezakonito vodijo ljudi čez mejo. 

10. člen 

Vloga za ponovni sprejem tujca vsebuje naslednje pisne podatke 
o osebi: . 

a) imena in priimke, dekliško ime, če je mogoče, 
b) datum in kraj rojstva, 
c) državljanstvo, 
d) natančen opis dokazil in domnev, na podlagi katerih se 

ugotavlja ali domneva prebivanje na območju zaprošenega 
pogodbenika ali tranzit čezenj v skladu s sporazumom, 

e) vrsto, serijsko številko, veljavnost potnega lista ali drugih 
potovalnih dokumentov, če obstajajo, pa tudi podatke o organu, 
ki jih je izdal. 

11. člen 

Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenik prosilec 
zagotovi, če je to v interesu osebe v postopku ponovnega 
sprejema, tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s 

fotokopijami zdravniških potrdil in informacijami o potrebni poseb"' 
obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzof 

ali prevoz z rešilnim avtomobilom. 

12. člen 

Vlogo za ponovni sprejem tujca je treba poslati neposredno P° 
telefaksu ali jo pisno predložiti pristojnim organom zaprošene!)8 

pogodbenika. 

13. člen 

Zaprošeni pogodbenik mora obvestiti pogodbenika prosilca o svof 
odločitvi v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 10 delov" 
dneh od prejema vloge. Zavrnitev prejete vloge za ponovni sprei0 

se pisno obrazloži. 

14. člen 

Ponovni sprejem osebe, navedene v vlogi, se ne sme izve5"' 
dokler zaprošeni pogodbenik s tem ne soglaša. 

III - Informacije in postopki v zvezi s tranzitom (9- en 

sporazuma) 

15. člen 

Vloga za tranzit mora vsebovati naslednje podatke o osebi 
postopku tranzita- 

a) imena in priimke, dekliško ime, če je mogoče, 
b) datum In kraj rojstva, 
c) državljanstvo, 
d) zadnji znani naslov v namembni državi, ^ 
e) vrsto, serijsko številko, veljavnost potnega lista ali »6f 

potovalnih dokumentov in podatke o organu, ki ga je izda. 
fotokopijo tega potovalnega dokumenta, g, 

f) pojasnilo, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji v skladu ^ 
členom sporazuma in da ni nobenega poznanega razlo9a 

zavrnitev tranzita v skladu s 17. členom sporazuma, 
g) navedbo mejnega prehoda in časa tranzita. 

16. člen 
sjiec 

Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenik P'°p\s 
zagotovi, če je to v interesu osebe v postopku tranzita, ,u° 
njenega zdravstvenega stanja, vključno s fotokopijami zdravn ^ 
potrdil in informacijami o potrebni posebni obravnavi, kot Jjjnjm 
primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z r0 

avtomobilom. 

17. člen 

Vlogo za tranzit je treba poslati neposredno po faksu ali j° P'5 

predložiti pristojnim organom zaprošenega pogodbenika. 

18. člen 
o Zaprošeni pogodbenik mora obvestiti pogodbenika prosilca 

odločitvi v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 3 d 
dneh od prejema vloge. Zavrnitev prejete vloge za tr0 

pisno obrazloži. 
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19. člen 

^ zaprošeni pogodbenik vlogo odobri, se mora tranzit izvesti v 
dneh od datuma odgovora. 

20. člen 
;u in načinu tranzita (številka leta, časi odhodov in prihodov, 

r!HDni podatki o spremljajočih uradnih osebah) se pristojni organi 
godbenikov dogovorijo neposredno. 

'V • Načini plačila in stroški (20. člen sporazuma) 

Stroški 
p°godbenika. 

21. člen 

se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi zaprošenega 

22. člen 

se °n k''ki '!h P090dbenik prosilec ne more poravnati neposredno, Povrnejo v 30 dneh po prejemu računa na bančni račun Po°blašči snega organa zaprošenega pogodbenika. 

V - Splošne in končne določbe 

23. člen 

Za izvajanje tega protokola uradne osebe pogodbenikov 
uporabljajo angleški jezik, če se ne dogovorijo drugače v vsakem 
posameznem primeru. 

24. člen 

Pogodbenika lahko sporazumno spremenita ta protokol. 

25. člen 

Ta protokol začne in preneha veljati na isti datum kot sporazum. 

Sestavljeno v Bernu dne 27. julija 2004 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi tega protokola 
prevlada angleško besedilo. 

Za Ministrstvo za no^umie zadeve 
Republike ^iovenij: 

Za Zvezno ministrstvo za pravosodje 
in policijo Švicarske konf«d«rac,Je 

3. člen 4. člen 

2acJgVa'ani0 sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za notranje Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ve- Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim 
svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno (v 
nadaljevanju sporazum) pomeni enega ob ključnih instrumentov 
pri preprečevanju nezakonitih migracij s tem, da državi 
pogodbenici omogočita ponovni sprejem in tranzit oseb, ki 
prebivajo nedovoljeno. 

Tako je pomembna opredelitev, da za namene tega sporazuma 
izraz tujec pomeni osebo, ki ni niti slovenski niti švicarski državljan. 
Tujec je lahko tudi oseba brez državljanstva. 

Sporazum določa, da vsak pogodbenik na zahtevo drugega 
pogodbenika brez formalnosti ponovno sprejme na svoje območje 
vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za 
vstop ali prebivanje, ki veljajo na območju pogodbenika prosilca, 
če se dokaže ali se lahko utemeljeno domneva, da ima ta oseba 
državljanstvo zaprošenega pogodbenika. 

Če se državljanstvo domneva na podlagi dokumentov in informacij, 
naštetih v protokolu, sklenjenem na podlagi tega sporazuma, 
konzularni organi zaprošenega pogodbenika v treh delovnih dneh 
izdajo osebi, ki bo ponovno sprejeta, (začasne) potovalne 
dokumente, ki jih potrebuje za vrnitev v matično državo. 

Vsak pogodbenik na zahtevo drugega pogodbenika brez 
formalnosti sprejme tujca, ki je v obdobju devetih mesecev pred 
vložitvijo vloge zapustil območje zaprošenega pogodbenika, potem 
ko je na njegovem območju bival vsaj dva tedna. Vsak pogodbenik 
na zahtevo drugega pogodbenika brez formalnosti ponovno 
sprejme tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop ali bivanje, ki 
veljajo na območju pogodbenika prosilca, če ima ta oseba veljaven 
vizum ali kakršno koli dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal 
zaprošeni pogodbenik. Ta določba ne vključuje začasnega 
dovoljenja za prebivanje na območju države pogodbenika, ki se 
odobri v zvezi z obravnavanjem vloge za azil. Posebna člena tudi 
določata primere, kdaj ta obveznost ponovnega sprejema ne 
velja in dokazila, ki se za to uporabljajo. 

Posebno poglavje ureja vprašanje tranzita. Vsak pogodbenik na 
zahtevo drugega pogodbenika tujcu dovoli tranzit čez svoje 
območje pod pogojem, da je pogodbenik prosilec zagotovil sprejem 
v namembni državi ali drugi državi tranzita. V tem primeru tujec ne 
potrebuje tranzitnega vizuma. Pogodbenik prosilec je odgovoren 
za celotno potovanje tujca v namembno državo in to osebo tudi 
ponovno sprejme, če je sprejem v namembni državi ali drugi 
tranzitni državi zavrnjen ali ga iz katerega koli razloga ni mogoče 
izvesti. Opozoriti je potrebno, da mora za namene tranzita 
pogodbenik prosilec obvestiti zaprošenega pogodbenika, ali je 
treba osebi, na katero se nanaša ta odločitev, zagotoviti spremstvo. 
Za namene tranzita se lahko zaprošeni pogodbenik odloči, da bo 
sam priskrbel spremstvo, pod pogojem, da ji pogodbenik prosilec 
povrne ustrezne stroške; odloči, da bo spremstvo priskrbel v 
sodelovanju s pogodbenikom prosilcem ali pooblasti pogodbenika 
prosilca, da sam priskrbi spremstvo na območju zaprošenega 
pogodbenika. 

Če se tranzit opravi s spremstvom, spremljajoče uradne osebe # 
pogodbenika prosilca svojo nalogo opravijo neoborožene, pri sebi 
pa imajo pooblastilo za tranzit. Spremstvo je odgovorno za nadzor 
nad tujcem in njegovo vkrcanje na letalo ob pomoči in pod 
pristojnostjo zaprošenega pogodbenika. Po potrebi lahko 
zaprošeni pogodbenik po posvetovanju s spremstvom prevzame 
odgovornost za nadzor nad tujcem in njegovo vkrcanje na letalo. 
Pogodbenik prosilec mora izpeljati vse potrebne ukrepe, da 
zagotovi čim hitrejši tranzit tujca na letališču zaprošenega 
pogodbenika. 

Če se tranzit opravi brez spremstva, nadzor in vkrcanje izvedel 
uradne osebe zaprošenega pogodbenika. Nadzor ne sme1®!3 

dlje od 24 ur po prihodu na letališče. 

Če oseba med potekom tranzita zavrne vkrcanje ali se ne ff°r 

vkrcati, pogodbenik prosilec nemudoma ali najpozneje v 24 uri 

po prihodu na letališče ponovno sprejme osebo v postop 
tranzita, če ta nima spremstva, ali prosi zaprošene^ 
pogodbenika, da osebo v postopku tranzita poskuša ponovi 
vkrcati na letalo in v tem času zagotovi nadzor nad to osebo- 

Opozoriti je potrebno na določbo, da organi države trafik 
zagotovijo spremljajočim uradnim osebam, 
pri opravljanju njihove naloge v okviru tega sporazuma eP^° 
zaščito in pomoč, kot bi jo zagotovili ustreznim uradnim os \ 
svoje države. Med tranzitom se spremljajoče uradne osebe- 
delujejo na območju drugega pogodbenika, štejejo za ura f 
osebe tega pogodbenika, kar zadeva dejanja, ki so storjena zop 
niih ali ki jih storijo same. Spremljajoče uradne osebe, ki 'zvajJ, 

. m tranzit, morajo delovati v skladu z določbami prava pogodbeni^'. 
na območju katerega delujejo. Spremljajoče uradne osebe, 
izvajajo tranzit, morajo biti v vsakem trenutku sposobne dok&" 
da delujejo kot uradne osebe, in imeti pri sebi dokument, ki poti 
da je pooblastilo za tranzit dal zaprošeni pogodbenik. 

V zvezi z položajem uradnih oseb je pomembna tudi dolo^i 
odgovornosti za škodo nastalo pri tranzitu. 

Kot je to običajno, posebno poglavje ureja varstvo osebni111 

drugih podatkov. 

Vse stroške prevoza, ki nastanejo pri ponovnem sprejel1 

tranzitu do meje zaprošenega pogodbenika ali do meje narnerr^e 
države, pa tudi stroške, povezane z morebitnim vračanjefl»< 
pogodbenik prosilec. 

Določeno je, da za namen izvajanja tega sporazuma pogooo 
skleneta protokol o postopkih, dokumentih, vlogah in (gr 
informacijah za izvedbo ponovnega sprejema ali tranzi'3 ^ 
načinih plačila in stroških nastalih pri izvajanju tega sporazuj^.^, 
tem v zvezi je pomembna tudi določba, da vsak pogod s 
lahko deloma ali v celoti začasno preneha izvajati ta spo'aZ ^ 
pisnim uradnim obvestilom drugemu pogodbeniku za

gSlt: 
pomembnih razlogov, zlasti pa zaradi zaščite državne va'n 
javnega reda ali javnega zdravja. 

Pomembna je tudi določba, da se ta sporazum uporablja 
območju Kneževine Lihtenštajn in za državljane Kre 

Lihtenštajn. 

Sporazum je bil podpisan 27. julija 2004 v Bernu v Švici. 
<f//i 

Sklenitev sporazuma ne narekuje spremembe ob J.g^.- 
predpisov ali izdaje novih. Prav tako za izvajanje ne bodo P° ^ 
dodatna sredstva iz proračuna, saj sporazum ureja mateni0' 
del redne dejavnosti Policije. 

Protokol temelji na Sporazumu med Vlado Republike ni 
Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu o 
prebivajo nedovoljeno. 

K9r gre za mednarodno pogodbo izrazito tehnične r>\ syo 
protokol našteva dokazila, s katerimi se dokazuje državj $e 
ene ali druge države, oziroma dokazila, na podlagi ka 
državljanstvo domneva. Določene sc tudi druge mform 
služijo kot pomoč pri ugotavljanju državljanstva. 
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.Pozoriti je potrebno tudi na določbe glede zdravstvene oskrbe. 
6 oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, pogodbenik prosilec 

~*9otovi, če je to v interesu osebe v postopku ponovnega 
Spreiema, tudi opis njenega zdravstvenega stanja, vključno s 
°l°kopijami zdravniških potrdil in informacijami o potrebni posebni 
°rsvnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor 
' P^voz z rešilnim avtomobilom. 

posebej so določena tudi dokazila za ugotavljanje dejanskega 
,0Pa tujca na območje zaprošenega pogodbenika ali njegovega 

rebivanja na njem oziroma za domnevo o tem. 

počeni so tudi podatki, ki naj jih vsebuje vloga za ponovni sprejem 
,Ca 'n vloga za tranzit. 

Stroški se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi zaprošenega 
pogodbenika. Stroški, ki jih pogodbenik prosilec ne more poravnati 
neposredno, se povrnejo v 30 dneh po prejemu računa na berčni 
račun pooblaščenega organa zaprošenega pogodbenika. 

Protokol je bil podpisan 27. julija 2004 v Bernu v Švici. 

Sklenitev protokola ne narekuje spremembe obstoječih predpisov 
ali izdaje novih. Prav tako za izvajanje ne bodo potrebna dodatna 
sredstva iz proračuna, saj protokol ureja materijo, ki je del redne 
dejavnosti Policije. 

Sporazum in protokol tudi nista predmet usklajevanja s pravnim 
redom EU. 
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^edlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med republiko 

SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO 

0 SODELOVANJU V BOJU PROTI KRIMINALU 

IN PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN ZVEZNIM SVETOM ŠVICARSKE 

KONFEDERACIJE O NAPOTITVI URADNIKOV 

ZA ZVEZO (BCHBPK) 

EPA 150-IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

I)'* 2005-1811-0015 
L K-"*3: 00724-18/2005/4 
Poljana, 10.03.2005 

rt'^a Republike Slovenije je na 14. redni seji dne 10.03.2005 
đo|očila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO 
konfederacijo o sodelovanju v boju proti 
kriminalu in protokola med vlado republike 
Slovenije in zveznim svetom švicarske 
konfederacije o napotitvi uradnikov za 
ZVEZO, 

ki 
po®.a P°Silja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0d«#»V!1''Ml Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

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, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica, vodja Sektorja za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 

- Drago Smole, pooblaščeni minister v Sektorju za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, t.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
SP(- O RATIFIKACIJI 

ŠV|fT?^A2uMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
v*AFlSKO konfederacijo o sodelovanju v 

BOJU PROTI KRIMINALU 
pROTrw IN 

'N^vć, 0LA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE ¥tZNlM SVETOM ŠVICARSKE KONFEDERACIJE 
0 NAPOTITTVI URADNIKOV ZA ZVEZO 

^tifici. 
1. člen 

fata Se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko 

konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu in Protokol med 
Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske 
konfederacije o napotitvi uradnikov za zvezo, podpisana v Bernu 
27. julija 2004. 

2. člen 

Besedilo sporazuma in protokola se v izvirniku v slovenskem in 
nemškem jeziku glasi: 

"^ec 2005 25 poročevalec, št. 16 



SPORAZUM 

med 
Republiko Slovenijo 

in Švicarsko konfederacijo 
o sodelovanju v boju proti kriminalu 

Republika Slovenija in Švicarska konfederacija (v nadaljevanju 
pogodbenici) sta se 

v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih stikov, 

- v prepričanju, da je sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju 
kriminala, predvsem organiziranega kriminala, nezakonite 
trgovine s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi 
ter terorizma, izjemnega pomena, 

- ob spoštovanju pravic in dolžnosti državljank in državljanov 
ter 

ob spoštovanju mednarodnih obveznosti in notranjih zakonodaj 

sporazumeli: 

Namen sporazuma 

1. člen 

Namen sporazuma je okrepiti dvostransko sodelovanje med 
pogodbenicama pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj na področjih, ki so opredeljena v 2. členu tega 
sporazuma, še posebej z izmenjavo strateških in operativnih 
informacij ter rednimi stiki med pogodbenicama na vseh ustreznih 
ravneh. 

Področje uporabe 

2. člen 
Področja kriminalitete, na katera se nanaša 

sporazum 

Sodelovanje, opredeljeno s tem sporazumom, se nanaša na vse 
oblike kriminalnih dejavnosti, še posebej na: 

a) organizirani kriminal; 
b) terorizem v vseh pojavnih oblikah; 
c) nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami in psihotropnimi 

snovmi; 
d) nezakonito pridobivanje, posedovanje in trgovanje z orožjem, 

strelivom in razstrelivom, kemičnimi, biološkimi in 
radioaktivnimi snovmi, s predmeti in tehnologijami strateškega 
pomena ali vojaško tehnologijo; 

e) kazniva dejanja, ki se nanašajo na predmete kulturne in 
zgodovinske vrednosti; 

f) trgovino z ljudmi in tihotapljenje ljudi; 
g) pedofilijo in spolno zlorabo otrok; 
h) ponarejanje in prenarejanje denarja, plačilnih sredstev in 

uradnih dokumentov; 
i) pranje denarja in gospodarski kriminal; 
j) kazniva dejanja v povezavi z motornimi vozili; 
k) korupcijo; 
I) računalniški kriminal. 

3. člen 
Notranje pravo 

Sodelovanje, ki temelji na tem sporazumu, in njegovo izvaja11)6 

potekata v skladu z notranjim pravom pogodbenic. 

4. člen 
Mednarodni sporazumi 

Določbe tega sporazuma ne posegajo v pravice in obvezno5" 
pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov- 

Področja sodelovanja 

5. člen 
Izmenjava informacij in komuniciranje 

(1) Pogodbenici si pri izmenjavi osebnih in neosebnih Podatu°ej 
ter gradiva zagotavljata obojestransko podporo, še p°s8 

S" 
a) pošiljanjem informacij o kriminalnih dejavnostih, Po(ia^°0 

o storilcih in drugih udeležencih, osumljencih, podat*0 ^ 
okoliščinah, v katerih je bilo storjeno kaznivo dejani6, 

sprejetih ukrepih; s„ 
b) izmenjavo dokazov ali informacij o predmetih, 10 

povezani s kaznivim dejanjem; 
c) posredovanjem izkušenj in spoznanj, še posebej o n 

oblikah kriminala; 
d) redno izmenjavo situacijskih poročil; .. h m 
e) rednimi in takojšnjimi podatki o predvidenih akcij3 

posebnih ukrepih; , ^ 
f) medsebojnim obveščanjem o notranjih predpisih in nl' 

spremembah. 
s0 t>ej 

(2) Na področju komuniciranja si pogodbenipi še P03 

pomagata, tako da: 
dfuge 

a) imenujeta kontaktne osebe z znanjem jezika 
pogodbenice, ks0v 

b) izmenjata pomembne telefonske številke, številke 
in elektronske naslove. 

f|jh ^ 
(3) Občutljivi podatki o posameznikih in osebnostnih P'° pS 

smislu 6. člena Konvencije o varstvu posameznikov g'e 

avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbour9^e|ia 
januar 1981) se smejo pri uporabi prvega odstavka 5- Q 
tega sporazuma posredovati le, če je nujno potrebno 'n 

skupaj z drugimi podatki. 
• fnrmaciie 

(4) Pristojni organi pogodbenic si lahko izmenjavajo te m'° jn| 
neposredno, če po notranjem pravu niso za to P Bjti 
pravosodni organi in zaprošeni pogodbenici ni treba up 
prisilnih ukrepov. 
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6. člen 
Skupne delovne skupine 

Pristojni organi pogodbenic lahko po potrebi ustanovijo 
mešane analitične ekipe, delovne skupine ter nadzorna, 
opazovalna in preiskovalna telesa, v katerih uradniki ene 
pogodbenice brez izvršnih pooblastil v svetovalni in podporni 
vlogi sodelujejo pri dejavnostih na območju druge 
Pogodbenice. 

(2) Vladi pogodbenic lahko nadaljnje pogoje sodelovanja v smislu 
prvega odstavka 6. člena tega sporazuma določita s posebnimi 
dogovori. 

7. člen 
Izboljšanje koordinacije 

Pristojni organi pogodbenic okrepijo sodelovanje z 
'zboljšanjem koordinacije pri operativnem ukrepanju. 

Pristojni organi z namenom zbiranja dokazov in uvedbe 
kazenskega postopka okrepijo koordinacijo posebej pri 
posebnih preiskovalnih tehnikah in metodah, kot so na primer 
kontrolirane pošiljke, tajno opazovanje in sledenje ter druge 
oblike tajnega delovanja. 

'3) Policisti, ki sodelujejo pri koordiniranem preiskovanju iz drugega 
odstavka tega člena, upoštevajo pogoje tiste pogodbenice, 
na katere območju poteka pretežni del preiskovanja. 

Pristojni organi pogodbenic lahko v posameznih primerih 
skupaj določijo, ali izvajanje tega člena upravičuje delitev 
stroškov. 

Vladi lahko nadaljnje pogoje sodelovanja v smislu prvega do 
retjega odstavka tega člena določita s posebnimi dogovori. 

8. člen 
Usposabljanje in izobraževanje 

i2oh°đ-benici P°dPira,a druga drugo pri usposabljanju in Sevanju, še posebej s: 

Podpiranjem izobraževalnih tečajev v slovenskem, nemškem, 
bj rancoskem in italijanskem jeziku; 
c, Prirejanjem skupnih seminarjev, vaj in tečajev; 
0. Šolanjem specialistov; 

'Menjavo strokovnjakov; 
udeležbo opazovalcev. 

9. člen 
Postopki in stroški 

' QU,Pros''a 23 informacije, koordiniranje ukrepov ali za druge 

lahk6 ')omo^' morai° biti pisna. V nujnem primeru pogodbenici . 0 Posredujeta zaprosilo na drug način. V takšnem primeru 
koj sledi pisno zaprosilo. 

' sdor9ani si v posameznih primerih brez zaprosila Poročijo informacije, ki so za prejemnika nujno potrebne za 
^®prečitev neposredne nevarnosti za javno varnost ali pri 
a«ranju kaznivih dejanj. 

(3) p 
pristojni organi zaprošene pogodbenice morajo čim prej 

9ovoriti na zaprosilo iz prvega odstavka tega člena. 

^Prošeni organ lahko po potrebi zahteva dodatne informacije. 

(5) Stroške, ki nastanejo pri izpolnjevanju zaprosil, krije 
zaprošena pogodbenica. Izjema je določena v četrtem 
odstavku 7. člena tega sporazuma. 

10. člen 
Uradniki za zvezo 

(1) Vladi pogodbenic lahko skleneta protokol o napotitvi uradnikov 
za zvezo za določen ali nedoločen čas. 

(2) Uradniki za zvezo aktivno sodelujejo brez izvršnih pooblastil 
v svetovalni in podporni vlogi. 

Varovanje podatkov in njihovo posredovanje tretjim 
državam 

11. člen 
Varovanje podatkov 

(1) Pri varovanju osebnih podatkov, ki jih pogodbenici izmenjata 
na podlagi tega sporazuma, v skladu z notranjo zakonodajo 
in ob upoštevanju mednarodnih obveznosti veljajo naslednji 
pogoji: 

a) organ prejemnik lahko uporabi podatke samo v namene, 
ki jih za posredovanje določa ta sporazum, in pod pogoji, 
ki jih določa organ pošiljatelj. Organ prejemnik lahko takšne 
podatke uporabi v druge namene le s predhodnim pisnim 
soglasjem pogodbenice pošiljateljice; 

b) prejemnik pogodbenico pošiljateljico na njeno zahtevo 
obvesti o uporabi posredovanih podatkov in na ta način 
doseženih rezultatih; 

c) podatke smejo izključno uporabljati pravosodni ali policijski 
organi ali drug organ za zatiranje kriminala, ki ga določi 
druga pogodbenica. Pogodbenici si izmenjata sezname 
teh organov. Za posredovanje podatkov drugim organom 
je potrebno predhodno soglasje pogodbenice pošiljateljice; 

d) pogodbenica pošiljateljica je dolžna paziti na točnost 
posredovanih podatkov ter na nujnost in sorazmernost 
glede na namen posredovanja. Če so bili posredovani 
podatki, ki niso točni, ali podatki, ki se ne smejo pridobiti 
ali posredovati, je treba o tem nemudoma obvestiti 
prejemnika. Prejemnik je dolžan takšne podatke takoj 
popraviti ali uničiti; 

e) upravičena oseba ima pravico zahtevati informacije o 
vseh obstoječih podatkih o sebi in njihovi načrtovani 
uporabi. V zvezi z dajanjem informacij o osebnih podatkih 
velja notranja zakonodaja pogodbenice, ki je prejela 
zahtevo. Tej zahtevi se lahko ugodi samo s soglasjem 
pogodbenice, ki je podatke posredovala; 

f) organ pošiljatelj pri posredovanju opozori na roke za 
uničenje podatkov v skladu s svojo notranjo zakonodajo. 
Ne glede na to je treba posredovane podatke uničiti takoj, 
ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili 
posredovani. Prejemnik obvesti pošiljatelja o uničenju teh 
podatkov in razlogih zanj. Ob prenehanju veljavnosti tega 
sporazuma se morajo uničiti vsi podatki, posredovani na 
njegovi podlagi; 

g) pogodbenici sta dolžni evidentirati posredovanje, prejem 
in uničenje podatkov; 
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h) posameznik, ki je zaradi posredovanja podatkov po tem 
sporazumu nezakonito oškodovan, lahko zahteva 
odškodnino od organa prejemnika v skladu z njegovo 
notranjo zakonodajo. Ta se v odnosu do oškodovanca ne 
more sklicevati na to, da je škodo povzročil organ pošiljatelj. 
Če je organ prejemnik plačal odškodnino zaradi škode, ki 
je nastala zaradi uporabe nepravilno posredovanih 
podatkov, mora organ pošiljatelj prejemniku povrniti celotni 
znesek odškodnine; 

i) pogodbenici sta dolžni učinkovito zaščititi posredovane 
podatke pred nepooblaščenim dostopom, 
nepooblaščenim spreminjanjem in nepooblaščenim 
objavljanjem. 

(2) Vsaka pogodbenica zagotovi, da neodvisni organ redno 
preverja, ali se pri ravnanju z osebnimi podatki upoštevajo 
določbe tega člena. 

12. člen 
Zaupnost in posredovanje podatkov tretjim državam 

(1) Vsaka pogodbenica mora zagotoviti zaupnost osebnih in 
neosebnih podatkov ter gradiv, ki jih je po tem sporazumu 
posredovala druga pogodbenica in jih je v skladu z notranjo 
zakonodajo označila kot zaupne. 

(2) Po tem sporazumu posredovani podatki in predmeti se smejo 
posredovati tretjim državam samo s predhodnim pisnim 
soglasjem pogodbenice pošiljateljice. 

Končne določbe 

13. člen 
Pristojni organi in jezik 

(1) Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma, v Republiki 
Sloveniji Generalna policijska uprava Ministrstva za notranje 
zadeve in v Švicarski konfederaciji Zvezni urad policije 
Zveznega ministrstva za pravosodje in policijo, sta v okviru 
svojih pristojnosti pooblaščena za neposredno in operativno 
sodelovanje. 

(2) Pogodbenici si v 30 dneh po začetku veljavnosti tega 
sporazuma po diplomatski poti pošljeta naslove ter telefonske 
številke, številke faksov in druge povezave najpomembnejših 
služb pristojnih organov. 

(3) Pogodbenici se po diplomatski poti obvestita o spremembah 
pristojnosti ali nazivov organov po prvem in drugem odstavku 
tega člena. 

(4) Če ni drugače dogovorjeno, se informacije izmenjavajo v 

angleškem jeziku. 

14. člen 
Izvajanje in nadaljnji razvoj sporazuma 

Vsaka pogodbenica lahko po potrebi zahteva delovno srečanj® 
strokovnjakov z namenom reševanja vprašanj v zvezi z 

izvajanjem tega sporazuma in dogovora o nadaljnjem razvoju 
sodelovanja. 

15. člen 
Drugi pogoji sodelovanja 

Če ena od pogodbenic meni, da bi izpolnitev zaprosila za pom°^ 
ali kakšen drug ukrep na podlagi tega sporazuma omejil njen 
suverenost, ogrozil njeno varnost ali druge bistvene interese a 
kršil njene predpise ali njene obveznosti iz mednarodnih poQ°° : 
lahko pomoč ali ukrep v celoti ali delno zavrne ali zanj posta ^ 
dodatne pogoje. V teh primerih se pogodbenici o tem obvestita 
navedbo razlogov. 

16. člen 
Začetek veljavnosti in odpoved sporazuma 

(1) Ta sporazum začne veljati naslednji dan po prejemu za 
od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestit3 

izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavno 
sporazuma. 

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodben^3 

ga lahko kadar koli po diplomatski poti pisno odp° 
Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu take9 
obvestila. 

Sestavljeno v Bernu dne 27. julija 2004 v dveh izvirnik'*1 

slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili 
verodostojni. 

Za Republiko ^Kvenirt) 

*"1"? t ys^v*» I 

Za Švicarsko konfet""* ' 
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PROTOKOL MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN ZVEZNIM SVETOM ŠVICARSKE KONFEDERACIJE 
O NAPOTITVI URADNIKOV ZA ZVEZO 

^'ada Republike Slovenije in Zvezni svel Švicarske konfederacije 
'v nadaljevanju pogodbenika) 

sta se 

°b zavedanju, da okrepljeno sodelovanje med policijskimi organi 
Pispeva k večji učinkovitosti boja proti mednarodnemu kriminalu; 

upoštevanju, da sta Republika Slovenija in Švicarska 
0nfederacija članici mednarodne kriminalistične policijske 

0r9anizacije Interpol; 

upoštevanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko 

2Oo'0C'eraC''C> ° so^e'ovan'u v b°iu proti kriminalu z dne 27. julija 

odločena poglobiti in olajšati sodelovanje, 

Ogovorila naslednje: 

1. člen 

^sak pogodbenik lahko za stalno ali začasno napoti uradnike za 
v®*° na območje drugega pogodbenika. Na zahtevo pogodbenika 

Pošiljatelja imajo isti status kot člani diplomatskega osebja po 
Unajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961. 

2. člen 

y ®^adu s 1. členom so lahko uradniki za zvezo, ki delujejo v 
]ih državah, začasno napoteni na območje drugega 

Po9odbenika. 

3. člen 

vef^niki *a zvezo so praviloma nameščeni na sedežu 
p ep°slaništva pogodbenika pošiljatelja. Pristojni organ 
godbenika, ki sprejme uradnika za zvezo, mu, če je mogoče, 

na razpolago pisarno v svojih prostorih. 

4. člen 

sklari godbenik z napotenim uradnikom za zvezo sodeluje v 
Dr<^ s svoi° notranjo zakonodajo. To sodelovanje obsega H eđvsem: 

' dostop do podatkov v posameznih primerih in izmenjavo 
'n'ormacij glede preventivnih in represivnih ukrepov v boju 
Pr°ti kriminalu, predvsem terorizmu, organiziranemu 
"minalu, pranju denarja, gospodarskemu kriminalu, korupciji, 

nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi 
!n ''hotapijenju ljudi, pedofiliji in spolni zlorabi otrok, ponarejanju 
n Ponarejanju denarja, goljufiji ter drugim hujšim oblikam 

kriminala; 
b) vzpostavljanje stikov med strokovnimi službami 

pogodbenikov; 
c) zbiranje informacij za organe pogodbenika prejemnika; 
d) svetovanje in podpora policijskim in pravosodnim organom 

pogodbenika prejemnika v primerih preiskav in posredovanje 
izsledkov operativnih analiz; 

e) posvetovanja s policijskimi in pravosodnimi organi 
pogodbenika prejemnika; 

f) sodelovanje na konferencah in srečanjih; 
g) podporo organom pogodbenika pošiljatelja, predvsem pri 

pomembnih vprašanjih pravne pomoči in postopkih izročitve; 
h) spoznavanje in analiziranje novih trendov in pojavnih oblik 

kriminala ter posredovanje teh spoznanj organom 
pogodbenika pošiljatelja. 

5. člen 

1. Za izpolnjevanje svojih nalog uradniki za zvezo praviloma 
sodelujejo z naslednjima pristojnima organoma pogodbenikov: 

v Republiki Sloveniji: Generalno policijsko upravo Ministrstva 
za notranje zadeve, 
v Švicarski konfederaciji: Zveznim uradom policije Zveznega 
ministrstva za pravosodje in policijo. 

2. Izjemoma, predvsem v nujnih primerih, lahko uradniki za zvezo 
neposredno komunicirajo z drugimi organi pogodbenika 
prejemnika. 

6. člen 

Uradnikom za zvezo je na območju pogodbenika prejemnika 
prepovedano opravljati dejavnosti, ki so v izključni pristojnosti 
organov pogodbenika prejemnika. 

7. člen 

O napotitvi uradnikov za zvezo na podlagi tega protokola se 
vnaprej uradno obvestijo pristojni organi pogodbenika prejemnika. 

8. člen 

Napoteni uradniki za zvezo so lahko pooblaščeni tudi za druge 
države, o čemer je treba uradno obvestiti pogodbenika prejemnika. 

9. člen 

Ta protokol se lahko s soglasjem pogodbenikov spremeni z 
izmenjavo not. 
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10. člen 

1. Ta protokol začne veljati naslednji dan po prejemu zadnjega od 
uradnih obvestil, s katerima se pogodbenika obvestita o izpolnitvi 
notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti protokola. 

2. Ta protokol je sklenjen za nedoločen čas. Vsak pogodbenik ga 
lahko kadar koli po diplomatski poti pisno odpove. Protokol preneha 
veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila. 

Sestavljeno v Bernu dne 27. julija 2004 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Repu^MiKe Slovenije Za Zvezni svet Švicarske konfederacij® 

TV 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za notranje Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Državi sta sklenili Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko 
konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu (v nadaljevanju 
sporazum) z namenom okrepiti dvostransko sodelovanje med 
pogodbenicama pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj na področjih, ki jih opredeljuje sporazum, še 
posebej z izmenjavo strateških in operativnih informacij ter rednimi 
stiki med pogodbenicama na vseh ustreznih ravneh. Ta področja 
so: organizirani kriminal; terorizem v vseh pojavnih oblikah; 
nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi 
snovmi; nezakonito pridobivanje, posedovanje in trgovanje z 
orožjem, strelivom in razstrelivom, kemičnimi, biološkimi in 
radioaktivnimi snovmi, s predmeti in tehnologijami strateškega 
pomena ali vojaško tehnologijo; kazniva dejanja, ki se nanašajo 
na predmete kulturne in zgodovinske vrednosti; trgovina z ljudmi 
in tihotapljenje ljudi; pedofiiija in spolna zloraba otrok; ponarejanja 
in prenarejanja denarja, plačilnih sredstev in uradnih dokumentov; 
pranja denarja in gospodarski kriminal; kazniva dejanja v povezavi 
z motornimi vozili; korupcija in računalniški kriminal. 

Sodelovanje poteka v skladu z notranjim pravom pogodbenic in 
ob upoštevanju njunih pravic in obveznosti po veljavnih 
mednarodnih pogodbah. 

Izmenjava informacij poteka s pošiljanjem informacij o kriminalnih 
dejavnostih, podatkov o storilcih in drugih udeležencih, 
osumljencih, podatkov o okoliščinah, v katerih je bilo storjeno 
kaznivo dejanje, in sprejetih ukrepih; z izmenjavo dokazov ali 
informacij o predmetih, ki so povezani s kaznivim dejanjem; s 
posredovanjem izkušenj in spoznanj, še posebej o novih oblikah 
kriminala; z redno izmenjavo situacijskih poročil; z rednimi in 
takojšnjimi podatki o predvidenih akcijah in posebnih ukrepih in 

medsebojnim obveščanjem o notranjih predpisih in 
spremembah. S tem v zvezi imenujeta kontaktne osebe z znanje 
jezika druge pogodbenice in si izmenjata pomembne telefons 
številke, številke faksov in elektronske naslove. 

Sporazum predvideva možnost ustanovitve mešanih analiH^ 
ekip, delovnih skupini ter nadzornih, opazovalnih in preiskoval111 

teles, v katerih uradniki ene pogodbenice brez izvršnih poo^/af 
v svetovalni in podporni vlogi sodelujejo pri dejavnostih na obm™ 
druge pogodbenice. 

Sporazum predvideva tudi sodelovanje na področju usposablja3 

in izobraževanja. 

Zaradi uspešnega sodelovanja poseben člen določa n 
poslovanja pogodbenic pri izvajanju tega sporazuma. 

Posebej je potrebno opozoriti, da sporazum predvideva tu^. 
sklenitev protokola o napotitvi uradnikov za zvezo za določen ^ 
nedoločen čas, pri čemer je posebej določeno, da uradniki 
zvezo delujejo brez izvršnih pooblastil, le v svetovalni in podP0 

vlogi. 

Kot je to običajno, posebno poglavje ureja varstvo osebni 1 

drugih podatkov. 

Za izvajanje sporazuma sta v okviru svojih pr/sW^ 
pooblaščena za neposredno in operativno sodelovanje v Repu . 
Sloveniji Generalna policijska uprava Ministrstva za n0,ra

gqa 
zadeve in v Švicarski konfederaciji Zvezni urad policije Zvetn 
ministrstva za pravosodje in policijo. 
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pomembna je tudi določba, da vsaka pogodbenica lahko po potrebi 
zahteva delovno srečanje strokovnjakov z namenom reševanja 
vPrašanj v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in dogovora o 
"adaljnjem razvoju sodelovanja. 

ena od pogodbenic meni, da bi izpolnitev zaprosila za pomoč 
a" kakšen drug ukrep na podlagi tega sporazuma omejil njeno 
suverenost, ogrozil njeno varnost ali druge bistvene interese ali 

njene predpise ali njene obveznosti iz mednarodnih pogodb, 
fohko z navedbo razlogov pomoč ali ukrep v celoti ali delno zavrne 
a" zanj postavi dodatne pogoje. 

Sporazum je bil podpisan 27. julija 2004 v Bernu v Švici. 

Sklenitev sporazuma ne narekuje spremembe obstoječih 
Podpisov ali izdaje novih. Prav tako za izvajanje ne bodo potrebna 
dodatna sredstva iz proračuna, saj sporazum ureja materijo, ki je 

tedne dejavnosti Policije. 
Pr°tokol je bil pripravljen na podlagi prej navedenega sporazuma 

Podrobneje ureja napotitev uradnikov za zvezo med državama. 

določeno je, da vsak pogodbenik lahko za stalno ali začasno 
"fPoti uradnike za zvezo na območje drugega pogodbenika. 

tedniki za zvezo so praviloma nameščeni na sedežu 
VelePoslaništva pogodbenika pošiljatelja. Pristojni organ 
Pogodbenika, ki sprejme uradnika za zvezo, mu, če /e mogoče, 

a "a razpolago pisarno v svojih prostorih. Na zahtevo 
p09odbenika pošiljatelja imajo uradniki za zvezo isti status kot 

an' diplomatskega osebja po Dunajski konvenciji o diplomatskih 
0dn°sih z dne 18. aprila 1961. O napotitvi uradnikov za zvezo na 
Podlagi tega se vnaprej uradno obvestijo pristojni organi 
Po9odbenika prejemnika. 

Sodelovanje uradnikov za zvezo obsega predvsem dostop do 
Podatkov v posameznih primerih in izmenjavo informacij glede 

preventivnih in represivnih ukrepov v boju proti kriminalu, 
predvsem terorizmu, organiziranemu kriminalu, pranju denarja, 
gospodarskemu kriminalu, korupciji, nedovoljeni trgovini s 
prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi in tihotapljenju ljudi, 
pedofiliji in spolni zlorabi otrok, ponarejanju in prenarejanju denarja, 
goljufiji ter drugim hujšim oblikam kriminala; vzpostavljanje stikov 
med strokovnimi službami pogodbenikov; zbiranje informacij za 
organe pogodbenika prejemnika; svetovanje in podpora policijskim 
in pravosodnim organom pogodbenika prejemnika v primerih 
preiskav in posredovanje izsledkov operativnih analiz; 
posvetovanja s policijskimi in pravosodnimi organi pogodbenika 
prejemnika; sodelovanje na konferencah in srečanjih; podporo 
organom pogodbenika pošiljatelja, predvsem pri pomembnih 
vprašanjih pravne pomoči in postopkih izročitve ter spoznavanje 
in analiziranje novih trendov in pojavnih oblik kriminala ter 
posredovanje teh spoznanj organom pogodbenika pošiljatelja. 

Za tovrstno sodelovanje sta pristojna v Republiki Sloveniji: 
Generalna policijska uprava Ministrstva za notranje zadeve in v 
Švicarski konfederaciji Zvezni urad policije Zveznega ministrstva 
za pravosodje in policijo. 

Pomembno je določilo, da je uradnikom za zvezo na območju 
pogodbenika prejemnika prepovedano opravljati dejavnosti, ki so 
v izključni pristojnosti organov pogodbenika prejemnika. 

Protokol je bil podpisan 27. julija 2004 v Bernu v Švici. 

Sklenitev protokola ne narekuje spremembe obstoječih predpisov 
ali izdaje novih. Prav tako za izvajanje ne bodo potrebna dodatna 
sredstva iz proračuna, saj protokol ureja materijo, ki je del redne 
dejavnosti Policije. 

Sporazum in protokol nista predmet uskljevanja s pravnim redom 
EU. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

) IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VARNOSTI 

CESTNEBA PROMETA (ZVCP-1A) 

' skrajšani postopek - EPA 120 ■ IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranji) politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 326-07/89-1/164 EPA 120 - IV 
Ljubljana, 11.03.2005 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo pripravil 
naslednje 

P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-1A) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 4. redni seji dne 9. 3. 2005 kot matično delovno 
telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 18. seji dne 18. 2. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
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Članice in člani odbora so kot gradivo za sejo odbora prejeli predlog zakona, mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 22. 2. 2005 in predloge za amandmaje odbora z dne 
8. 3. 2005, ki jih je na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe pripravilo Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

K predlogu zakona je amandma vložila poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke k 8. členu. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudaril, da je temeljni cilj 
predloga zakona poenostaviti postopke registracije vozil in jih približati državljanom. Za 
uresničitev tega cilja predlagajo ukinitev prometne nalepke, kar bo zmanjšalo stroške 
državljanov in države zaradi zmanjšanja števila postopkov. Vlada se je za to spremembo 
odločila, ker prometna nalepka s strani uporabnikov ni bila pozitivno sprejeta, saj je 
povzročala nepotrebne stroške. Ob tem je predstavnik predlagatelja posebej poudaril, 
da direktive EU na tem področju ne zahtevajo prometne nalepke, ampak le t.i. 
registracijski dokument vozila. S to spremembo je povezana tudi večina drugih 
predlaganih sprememb in dopolnitev zakona, pri katerih gre večinoma za terminološko 
uskladitev zakonskega besedila. Tako je bilo potrebno spremeniti in dopolniti določbe o 
pogojih za registracijo vozil, o vsebini registrskih tablic, o evidenci registriranih vozil, 
tehničnih pregledih, itd. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe (ZPS) je poudarila, da se je njihova 
služba v pisnem mnenju osredotočila predvsem na predlagane rešitve 4. člena, ki se 
nanašajo na spremembo načina izbire izvajalca za opravljanje dejavnosti usposabljanja 
voznikov motornih vozil. Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) je določil, da se 
ta dejavnost opravlja po načelih javne službe. Predlog predlagatelja, da naj bi se 
opravljanje te dejavnosti prepustilo pobudi subjektov ter s tem v postopku podelitve 
koncesije z;a opravljanje te dejavnosti opustilo javni razpis, kaže na obstoj konkurence 
med izvajalci in s tem na delovanje tržnih mehanizmov na tem področju. Temeljna 
predpostavka za to, da se neka storitev opravlja kot javna služba, je ob vseh drugih 
predpostavkah tudi okoliščina, da te dejavnosti ni mogoče opravljati na trgu. Zato se že 
na načelni ravni zastavlja vprašanje utemeljenosti uporabe instituta koncesije pri 
normativnem urejanju dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. 
V nadaljevanju je predstavnica ZPS za primer, da se opravljanje te dejavnosti ohrani 
pod pogoji javne službe, podala opozorila glede predlagane opustitve instituta javnega 
razpisa v postopku podelitve koncesije ZPS je poudarila, da je javni razpis po Zakonu o 
gospodarskih javnih službah, ki opravljanje gospodarskih javnih služb ureja na sistemski 
ravni, eden od temeljnih elementov postopka izbire koncesionarja (36. člen ZGJS). Javni 
razpis je možno šteti tako za mehanizem, da se prek izbire njenega izvajalca opravljanje 
javne službe sploh zagotovi, kot tudi za instrument, ki hkrati regulira tudi število njenih 
izvajalcev. To je bila ključna pripomba ZPS k predlogu zakona, ki jo je ZPS v določeni 
meri ponovila pri 14. členu predloga zakona, kjer je predlagana opustitev javnega 
razpisa pri podeljevanju koncesije za opravljanje dejavnosti tehničnih pregledov, pri 
Čemer pa je predstavnica ZPS opozorila, da gre v tem primeru za podelitev javnega 
pooblastila. 
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V razpravi so članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani odbora) največ razprave 
namenili temeljni spremembi predloga zakona, ki se nanaša na ukinitev prometne 
nalepke ter rešitvam o načinu izbire izvajalcev za opravljanje dejavnosti usposabljanja 
voznikov motornih vozil in dejavnosti tehničnih pregledov motornih vozil. 

Nekateri člani odbora so izrazili pomisleke glede predlagane rešitve, ki ukinja prometno 
nalepko ter v zvezi s tem zastavili predlagatelju nekatera vprašanja: 
- ali je v gradivu pri primerjavi cene med sedanjim in predlaganim sistemom registracije 
predlagatelj upošteval ceno nove prometne nalepke, kot jo je uvedel ZVCP-1, ki bi bila 
pritrjena na registrski tablici in ne na vetrobranskem steklu, ter ali bo registracija vozila 
pod novim: pogoji res cenejša in enostavnejša za državljane: 
- ali je predlagatelj pri oceni stroškov upošteval tudi možnost morebitnih odškodnin, ki bi 
jih morala plačati država zaradi predčasne prekinitve korektno ali nekorektno sklenjenih 
pogodb s dosedanjimi proizvajalci nalepk; 

ali tudi sis.em podaljšanja prometnega dovoljenja ohranja možnost registracije vozila 
za več let, če so ob tem izpolnjeni nekateri drugi zakonski pogoji, kot to omogoča 
veljavni zakon; 
- ali bo tudi po uvedbi novega sistema možno ob nakupu vozila opraviti tudi registracijo 
vozila oziroma, ali bodo osebe, zaposlene pri gospodarskih družbah in samostojnih 
podjetnikih posameznikih, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, imele ustrezna 
pooblastila ;:a vodenje upravnega postopka, da bc mogoče ob nakupu vozila opraviti 
tudi ves postopek registracije; 
- koliko je že naročenih nalepk oziroma kolikšna je njihova zaloga; 
- koliko bodo stala nova prometna dovoljenja, kako bo urejeno prehodno obdobje do 
njihove izdelave, kolikšne bodo upravne takse ter kako bodo rešili problem čakalnih vrst 

, za podaljšanje prometnih dovoljenj; 
- kako bodo ob policijskih.kontrolah preprečili možna šikaniranja policistov, saj ne bo več 
prometne nalepke, nameščene na vidnem mestu, s pomočjo katere bi policist takoj 
pridobil podatke o izpolnjenih obveznostih. 

Drugi člani odbora pa so menili, da so bile nalepke uvedene neupravičeno, saj so 
podražile registracijske postopke in predstavljajo dodatno breme za državljane. Zato so 
pohvalili vlado, da se je odzvala na probleme, ki jih v praksi povzroča zelo birokratski 
postopek registracije vozil in predlagala odpravo nalepke. Izrazili so prepričanje, da bo 
sprememba pozitivno sprejeta tako med državljani kot uradniki, zaposlenimi na 
registracijskih organih, ter da bo olajšala delo tudi policistom. Opozorili so tudi na 
vprašanje morebitnih odškodnin, ki bi jih lahko zahtevali proizvajalci nalepk za 
predčasno prekinitev pogodb in pri tem poudarili, da bo v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti pri sklepanju teh pogodb vlada morala ugotoviti odgovornost tistih, ki so 
nepravilnosti povzročili, ter primerno ukrepati. 
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Člani odbora so glede na pripombe ZPS v nadaljevanju razprave izpostavili tudi 
vprašanje utemeljenosti instituta koncesije pri normativnem urejanju dejavnosti 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil in tehničnih pregledov vozil. Institut 
koncesije bi bil utemeljen v primeru, če bi koncendent želel omejevati konkurenco 
oziroma regulirati število izvajalcev na način, ki je nujno potreben za izvajanje te 
dejavnosti. Ker iz zakonskega besedila izhaja, da si koncesijo lahko pridobi vsak 
subjekt, ki izpolnjuje z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti 
predpisane pogoje, je vprašanje smiselnosti izbora izvajalcev navedenih dejavnosti s 
postopkom koncesije, katerega temeljni element je tudi javni razpis, utemeljeno. Javni 
razpisi bi samo zapletali postopke izbire izvajalcev, nepotrebni pa so tudi zato, ker ni 
predpisanih nobenih meril in kriterijev na podlagi katerih bi lahko izbirali med ponudniki, 
temveč so predpisani le pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi izvajalci, ki želijo opravljati to 
dejavnost. Zato je član odbora g. Kovačič odboru predlagal v sprejem amandma, ki bi 
omogočil svobodno gospodarsko pobudo na način, da bi vsi zainteresirani subjekti, 
lahko opravljali omenjene dejavnosti, ko bi pristojni organ ugotovil izpolnjevanje 
predpisanih pogojev. S črtanjem instituta koncesije bi tako vpeljali ustreznejši 
mehanizem, ki bi zagotovil enako raven izvajanja dejavnosti, vendar na enostavnejši 
način in z manjšimi stroški. 
Nekateri člani odbora so ob tem predlogu amandmaja menili, da uvedba sistema licenc 
na tem področju ne bi pripeljala do bolj transparentnega in cenejšega postopka izbire 
izvajalcev. Opozorili so tudi, da ob uvedbi takega sistema ni več smiselno ohranjanje 
rešitve, po kateri cene določa država. V pogojih konkurence se cene oblikujejo na trgu, s 
tem ko ugcdnejši ponudniki ponudijo nižje cene. Nekateri člani odbora so tudi menili, da 
predlog amandmaja vpeljuje konceptualne spremembe, zato bi bilo potrebno preučiti vse 
možne posledice te spremembe, preden bi jo člani odbora lahko odgovorno podprji. 

Predstavnik predlagatelja je v nadaljevanju odgovarjal na izražene pomisleke članov 
odbora in pri tem poudaril zlasti: 
- ker predlog nove nalepke, kot jo je predvidel ZVCP-1, še ni izdelan, predlagatelj ne 
more poznati njene cene, zato je primerjava v gradivu vezana na nalepko, ki je trenutno 
v veljavi; 
- na vprašanje o možnih odškodninah je zelo težko odgovoriti, saj so pogovori s 
proizvajalci še v teku in bi lahko javno razkrivanje informacij škodilo tem pogovorom; 
- sprejetje te novele ne bo v ničemer vplivalo na možnost podaljšanja prometnega 
dovoljenja za čas veljavnosti tehničnega pregleda, če bodo za to obdobje plačane tudi 
cestnine in zavarovanje, tako kot je bilo to možno tudi do sedaj; 
- zaloge prometnih nalepk so približno za dva meseca, do izdelave novih obrazcev 
prometnih dovoljenj pa bodo v uporabi stara, na katera bodo vpisali nov datum veljave, 
tako da novih stroškov in drugih težav za državljane s tega vidika ne bo; 
- tudi za policiste bo nov sistem enostavnejši, saj bodo pregledovali le en dokument - 
prometno dovoljenje, iz katerega bodo razvidni tudi vsi podatki, ki so sedaj iz prometne 
nalepke. 

poročevalec, št. 16 36 12. mareC 
200S 



DELOVNA TELESA 

ODBOR za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Predstavnik predlagatelja je izrazil podporo predlogu za amandma odbora, katerega 
pobudnik je bil član odbora g. Kovačič, saj vpeljuje na to področje večjo konkurenco, kar 
ima praviloma ugodne posledice tudi na cene storitev na trgu. To je bil tudi prvotni 
namen predlagatelja, zato je v postopku podelitve koncesije predlagal opustitev javnega 
razpisa, kot instituta preko katerega koncedent izbira izvajalce za opravljanje dejavnosti 
in predlagal uvedbo rešitve podelitve koncesije na pobudo stranke. Predlagani 
amandma pa še v večji meri vpeljuje svobodno gospodarsko pobudo in bi prispeval k 
odpravi nekaterih problemov, s katerimi se sedaj predlagatelj srečuje v praksi. 

Predstavnik predlagatelja je navedel tudi razloge, zaradi katerih ne podpira amandmaja 
poslanske :>kupine Slovenske nacionalne stranke k 8. členu. Zakon o varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-1) je uvedel ureditev, po kateri lahko stranka opravi postopke 
registracije vozila (pridobi registrsko tablico) pri katerikoli registracijski organizaciji, kar je 
prispevalo k odpravi administrativnih ovir v upravnih postopkih in približalo storitve 
državljanom. Zato ponovna uvedba črkovne oznake upravnih enot na registrskih tablicah 
ni smiselna, saj bi v tem primeru registracijske organizacije morale pridobiti in imeti na 
zalogi registrske tablice z označbami vseh registracijskih območij celotne države, kar bi 
povzročilo višje stroške za državo in registracijske organizacije, posledično pa tudi 
povišanje cen storitve. 

* * * 

Odbor ni sprejel amandmaja poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke k 8 
členu. 
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Odbor je kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 4. členu 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»158. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem besedilu: kandidatov) 
za voznike motornih vozil ali skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: dejavnost 
usposabljanja kandidatov) opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene v tem zakonu in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola). 

(2) Kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil za opravljeno usposabljanje 
plača ceno storitve po tarifi, ki jo določi Vlada Republike Slovenije. 

(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole, za 
tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike. 

(4) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 
159. člena tega zakona ter drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve vpiše v register avtošol. 

(5) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Register vsebuje 
naslednje podatke: 

- številko vpisa v register; 
- naziv avtošole; 
- statusno obliko; 
- sedež avtošole; 
- sedež podružnice; 
- kategorije, za katere je registrirana; 
- datum vpisa v register; 
- datum in razloge za izbris iz registra. 
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in 

pogojih vodenja registra avtošol. 
(6) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o izbrisu avtošole iz 

registra avtošol: 
- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja 

kandidatov; 
- če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z opravljanjem dejavnosti 

usposabljanja kandidatov; 
- če ne zpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 229. 

člena tega zakona; 
- če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba o začasni prepovedi dela zaradi 

neizpolnjevanja predpisanih pogojev, ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in 
izvajanje programov. 

(7) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na podlagi šeste alinee prejšnjega 
odstavka se sme ponovni vpis v register izvesti po preteku petih let od izdane odločbe o 
izbrisu iz registra. 

(8) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov, ter evidenčni karton 
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vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije. 
(a) Register kandidatov vsebuje: 
- registrsko številko kandidata; 
- datum vpisa; 
- priimek in ime kandidata; 
- naslov, prebivališče; 
- datum rojstva; 
- številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje; 
- podatke o usposabljanju; 

podatke o izpisu kandidata iz avtošole. 
(b) Evidenčni karton vožnje po poleg podatkov iz registra vsebuje še ime, priimek 

učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca. 
(c) Dnevni razvid vožnje vseouje podatke o avtošoli, ki ga je izdala, številki in datumu 

izdaje dnevnega razvida vožnje, imenu in priimku učitelja vožnje, registrski označbi 
vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, podatke o kandidatu in podatke o 
usposabljanju kandidata. 

(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno številko dnevnika, čas 
usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke o kandidatu iz registra ter podatke o 
poteku usposabljanja. 

Minister pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in 
pogojih vodenja registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida 
vožnje in dnevnika usposabljanja. 

(9) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali šestim odstavkom 
tega člena odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev«.« 

Obrazložitev; 
Glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS se postavlja 

vprašanje o utemeljenosti instituta koncesije pri normativnem urejanju dejavnosti 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Institut koncesije bi bil utemeljen v 
primeru, če bi koncendent želel omejevati konkurenco oziroma regulirati število 
izvajalcev na način, ki je nujno potreben za izvajanje te dejavnosti. Će pa izhajamo iz 
besedila člena se da ugotoviti, da si koncesijo lahko pridobi vsak subjekt, ki izpolnjuje z 
zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti predpisane pogoje. 
Temeljna predpostavka za to, da se neka storitev opravlja kot javna služba je v trajnem 
in nemotenem zadovoljevanju javnih potreb, ki je v javnem interesu, kadar in kolikor teh 
dejavnosti ni mogoče opravljati na trgu. Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil opravlja zadostno število subjektov (168 registriranih avtošol) in 
zadovoljevanje javnih potreb na tem področju ni ogroženo. 

Izbira koncesionarjev se v skladu ZGJS. ki je sistemski zakon na tem področju opravi 
z javnim razpisom, s katerim se pozove zainteresirane subjekte, ki izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje dejavnosti, da pridobijo koncesijo. Javni razpis je možno šteti za 
mehanizem, da se opravljanje javne službe sploh zagotovi in da se regulira število 
izvajalcev. (Določijo se izločitveni kriteriji). Kot navaja sedanja določba, kriterijev in meril 
za izbor ni temveč sc samo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi izvajalci, ki oddajo vlogo 
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za pridobitev koncesije. S tem je omogočena svobodna gospodarska pobuda in 
koncesijo dobi vsak, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Uvedba koncesij in morebitnih koncesijskih dajatev bi posledično podražila storitev za 
kandidate za voznike motornih in priklopnih vozil, saj bi se koncesnina posredno 
prenesla na končne uporabnike. Izvedba postopka za podelitev koncesije bi povečala 
stroške tudi za državo saj bi to delo morali opraviti javni uslužbenci, kar bi lahko 
posledično pomenilo tudi povečanje števila le teh. Navedeno ni v skladu z Vladnim 
programom o omejevanju zaposlovanja v javnem sektorju. 

Predlagani amandma ravno tako omogoča, da bodo ti subjekti lahko opravljali 
dejavnost šele, ko bo pristojni organ ugotovil, da izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
dejavnosti. Zakonske določbe pa omogočajo tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem 
dejavnosti. Na takšen način, kot je navedeno je mogoče z ustreznejšim mehanizmom 
zagotoviti enako raven izvajanja dejavnosti vendar na enostavnejši način in z manjšimi 
stroški. Glede na navedeno ni smiselna umestitev določb o koncesiji v 158. členu saj se 
v vsebini kot je sprejeta v ničemer ne približuje pravni naravi koncesij, kot jih pozna naš 
pravni sistem. 

K 7. členu 

Peti odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Iz petega odstavka 7. člena, v okviru katerega je predlagana dopolnitev 194. člena z 
novim osmim odstavkom, izhaja, da se upravna taksa ne zaračuna v primeru, ko je 
vloga za podaljšanje prometnega dovoljenja posredovana v elektronski obliki. Ta rešitev 
je dovolj jasno razvidna že iz določbe spremenjenega šestega odstavka, zato 
ponavljanje ni potrebno in je smiselno črtanje te določbe. Poleg tega je podajanje vlog v 
elektronski obliki sistemsko urejeno že v 63. členu Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP-C, ki je bil spremenjen in dopolnjen v letu 20004), zato ponovno 
določanje v materialnem predpisu ni smiselno. 

K 14. členu 

14. člen se spremeni tako, da se glasi. 

»V naslovu pred 205. členom se beseda »koncesija« nadomesti z besedo 
»pooblastila«. 

205. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za 
to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 
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(2) Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli 
pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in 
naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in 
priklopnih vozil«.« 

Obrazložitev: 
Enako kot je navedeno že v obrazložitvi predhodnega amandmaja se je potrebno 

sklicevati na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS. Tudi tu se 
postavlja vprašanje o utemeljenosti instituta koncesije pri normativnem urejanju 
opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. Institut koncesije bi bil 
utemeljen v primeru, če bi koncendent želel omejevati konkurenco oziroma regulirati 
število izvajalcev na način, ki je nujno potreben za izvajanje te dejavnosti. Tehnične 
preglede motornih in priklopnih vozil opravlja zadostno število subjektov zato 
zadovoljevanje javnih potreb na tem področju ni ogroženo (To dejavnost trenutno 
opravlja 70 organizacij pooblaščenih za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil). 

Prav tako kot pri avto šolah izbira koncesionarjev v skladu ZGJS ni potrebna. 
Kriterijev in meril ni, temveč so samo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi izvajalci, ki 
oddajo vlogo za pridobitev koncesije. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, kjer lahko ob 
izpolnjevanju predpisanih pogojev nastopajo vsi zainteresirani subjekti enakopravno se 
lahko podeli na primernejši in enostavnejši način. 

Uvedba koncesij in morebitnih koncesijskih dajatev bi posledično podražila storitev za 
vse lastnike motornih in priklopnih vozil, saj bi se koncesnina posredno prenesla na 
končne uporabnike. Kot je že bilo navedeno bi izvedba postopka za podelitev koncesije 
povečala stroške tako za državo kot za uporabnike. 

Predlagani amandma omogoča, da bodo ti subjekti lahko opravljali dejavnost 
opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, ko bo pristojni organ 
ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za izvajanje dejavnosti Nadzor je v 
zakonu ustrezno urejen, vsem subjektom je omogočeno nastopati na trgu enakopravno 
in pod enakimi pogoji Glede na navedeno tudi pri reguliranju te dejavnosti ni smiselna 
umestitev določb o koncesiji, saj se sprejeta vsebina 205. člena v ničemer ne približuje 
pravni naravi koncesij, kot jih pozna naš pravni sistem. 

K 16. členu 

16. člen se spremeni tako, da se glasi 

»V naslovu pred 213. členom se beseda »koncesije« nadomesti z besedo 
»pooblastila«. 

V 213. členu se besedilo »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »minister. 
Pnstojen za notranje zadeve«, beseda »koncesijo« pa z besedo »pooblastilo«. 

Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
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»- če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila v višini, ki presega s tarifo 
določeni najvišji znesek za posamezno vrsto vozila;«.« 

Obrazložitev: 
Zaradi predlaganega amandmaja k 14. členu je potrebno besedilo 213. člena 
terminološko uskladiti. 

K 17. členu 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V 214. členu se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

» - predpiše obliko, vsebino in postopek izdaje dokazila iz sedmega in osmega odstavka 
211. člena zakona, zapisnika o tehničnem pregledu, program izpita za vodjo tehničnih 
pregledov in kontrolorja ter program preizkusa usposobljenosti za delavce, ki opravljajo 
postopke registracije motornih in priklopnih vozil;«. 

Četrta alinea prvega odstavka se črta. 

Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea.« 

Obrazložitev: 
Glede na mnenje Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS, ki se nanaša na 15. 
člen, je v novem osmem odstavku 211. člena sprememb zakona nejasno določena 
vsebina in oblika dokazila, ki bo označevalo rok, ko mora vozilo - lahki priklopnik opraviti 
tehnični pregled. Zato je v 214. členu, ki vsebuje pooblastila ministru za izdajo 
podzakonskih predpisov, potrebno dopolniti pooblastilo ministru, da predpiše obliko, 
vsebino in postopek za izdajo dokazila, na katerem bo označen rok, ko mora vozilo 
opraviti tehnični pregled. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga 2akona skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, kije sestavni del poročila. 

Poročevalka odbora na seji državnega zbora bo predsednica odbora Mojca Kucler 
Dolinar. 

Svetovalka Predsednica 
Katja Golob l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1 A) 

(skrajšani postopek, EPA 120 -IV) 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) se v prvem stavku 
drugega odstavka 14. člena besedi »prometno potrdilo« nadomestita z besedama 
»prometno dovoljenje.« 

2. člen 

V drugi, tretji in četrti alinei prvega odstavka 34. člena se besedi »prometnem potrdilu« 
nadomestita z besedama »prometnem dovoljenju « 

V drugem odstavku se besedi »prometno potrdilo« nadomestita z besedama »prometno 
dovoljenje.« 

V četrtem odstavku se besedi »prometnem potrdilu« nadomestita z besedama 
»prometnem dovoljenju.« 

3. člen 

V osmem odstavku 146. člena se besedilo »četrtega in šestega« nadomesti z besedilom 
»tretjega in petega«. 

4. člen 

158. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem besedilu: 
kandidatov) za voznike motornih vozil ali skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: 
dejavnost usposabljanja kandidatov) opravljajo gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu in drugih predpisih (v nadaljnjem 
besedilu: avtošola). 

(2) Kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil za opravljeno 
usposabljanje plača ceno storitve po tarifi, ki jo določi Vlada Republike Slovenije. 

(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji 
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avtošole, za tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za 
voznike. 

(4) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni 
pogoje iz 159. člena tega zakona ter drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve vpiše v register avtošol. 

(5) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Register 
vsebuje naslednje podatke: 

- številko vpisa v register; 
- naziv avtošole; 
- statusno obliko; 
- sedež avtošole; 
-sedež podružnice; 
- kategorije, za katere je registrirana; 
- datum vpisa v register; 
- datum in razloge za izbris iz registra. 
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, 

načinu in pogojih vodenja registra avtošol. 
(6) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o izbrisu avtošole iz 

registra avtošol: 
- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti 

usposabljanja kandidatov; 
- če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z opravljanjem 

dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če ne izpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 

229. člena tega zakona; 
- če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba o začasni prepovedi dela 

zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev, ki se nanašajo na prostore, kadre, 
učila in izvajanje programov. 

(7) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na podlagi šeste alinee 
prejšnjega odstavka se sme ponovni vpis v register izvesti po preteku petih let od 
izdane odločbe o izbrisu iz registra. 

(8) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov, ter evidenčni 
karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije. 

(a) Register kandidatov vsebuje: 
- registrsko številko kandidata; 
- datum vpisa; 
- priimek in ime kandidata; 
-naslov, prebivališče; 
- datum rojstva; 
-številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje; 
- podatke o usposabljanju; 
- podatke o izpisu kandidata iz avtošole. 
(b) Evidenčni karton vožnje po poleg podatkov iz registra vsebuje še ime, 

priimek učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in sorodstveno razmerje 
spremljevalca. 
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(c) Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o avtošoli, ki gaje izdala, števiiki in 
datumu izdaje dnevnega razvida vožnje, imenu in priimku učitelja vožnje, 
registrski označbi vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, podatke o 
kandidatu in podatke o usposabljanju kandidata. 

(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno številko dnevnika, čas 
usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke o kandidatu iz registra ter 
podatke o poteku usposabljanja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, 
načinu in pogojih vodenja registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, 
dnevnega razvida vožnje in dnevnika usposabljanja. 

(9) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali šestim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.« 

5. člen 

190. člen se spremeni, tako, da se glasi: 

»(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če: 
1. so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno 
dovoljenje za začasno registrirano vozilo ali če imajo veljavno potrdilo za 
preizkusno vožnjo; 
2. so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki so izdane 
za njihovo označitev. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v cestnem prometu 
motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, če imajo brezhibne predpisane 
naprave in opremo, lahki priklopniki pa morajo biti označeni s ponovljeno registrsko 
tablico vlečnega vozila in morajo imeti veljavno dokazilo o opravljenem tehničnem 
pregledu, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. 

(3) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih 
držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega 
osebja, tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, ki 
stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, ter druga 
motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki Sloveniji na podlagi carinske deklaracije 
za sprostitev blaga v prost promet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, 
smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registrirana v Republiki Sloveniji. 

(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za motorna in priklopna vozila tujcev, ki stalno 
ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev in so registrirana v 
eni od držav članic Evropske unije. 

(5) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. ali 
2. točko prvega odstavka ali tretjim oastavkom tega člena. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo 20.000 tolarjev za prekršek voznik 
motornega ali priklopnega vozila, ki ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 
tega člena, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenia ni preteklo več kot 30 
dni. 
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(7) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 1. ali 2. točko prvega 
odstavka ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
globo najmanj 200.000 tolarjev. 

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo najmanj 500.000 tolarjev za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 1. 
točko prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 
najmanj 50.000 tolarjev, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo 
več kot 30 dni. 

(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena. 

(10) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.« 

6. člen 

V 192. členu se v zadnjem stavku tretjega odstavka besedi »prometnem potrdilu« 
nadomestita z besedama »prometnem dovoljenju.« 

7. člen 

Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu za registracijo vozila 
je treba priložiti naslednja dokazila: 

- dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili 
naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 

- dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil; 
- dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti; 
- dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest; 
- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen 

za vozila, za katera skladno z določbo 211. člena tega zakona tehnični pregled 
ni obvezen.« 

V petem odstavku se besedilo »izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila 
oziroma izjav o tehnični brezhibnosti vozila« nadomesti z besedilom »dokumenta 
o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil.« 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in predpisano število 
registrskih tablic. Prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo 
veljavnost registracijska organizacija iz prvega odstavka 193. člena tega 
zakona, za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je 
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sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova plačila 
povračila za uporabo cest. Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
se upravna taksa za vlogo ne zaračuna; to velja tudi v primeru, ko se izda nov 
obrazec prometnega dovoljenja.« 

V sedmem odstavku se besedi »prometnih potrdil« nadomestita z besedama 
»prometnih dovoljenj«. 

8. člen 

Prvi odstavek 195. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije in registrsko 
označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk ter 
prostor predviden za grb Republike Slovenije. Registrska tablica, izdana za 
označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, vsebuje namesto 
razpoznavnega znaka Republike Slovenije zastavo Slovenije.« 

9. člen 

197. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in 
hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če: 
1. je vozilo uničeno; 
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika 
vozila oziroma iz drugih razlogov; 
3. je vozilo ukradeno; 
4. je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo; 
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot tridesetimi dnevi 
oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, 
lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila; 
6. je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna 
pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost 
v skladu z zavarovalnimi pogoji. 

(2) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če so pogrešane, če je bilo vozilo 
ukradeno in lastniku vozila, za katerega so izdane registrske tablice z izbrano 
označbo. 

(3) Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva 
izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se 
izročene registrske tablice uničijo. 

(4) Če v primerih iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena lastnik ne odjavi vozila 
in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik 
motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno 
prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega preoivališča, pisno opozori 
lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka tega člena v roku 
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15 dni po prejemu opozorila. Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni obveznosti, 
upravna enota črta vozilo iz evidence registriranih vozil in o tem obvesti policijo, ki 
registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na stroške lastnika vozila. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji vsako 
spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma 
sedeža, odjavo itd ), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. K 
prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, mora 
lastnik vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba 
lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in 
pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila 
lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s 
prvim ali petim odstavkom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev. 

(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi registrske tablice 
na vozilu, za katerega niso bile izdane.« 

10. čler. 

V 198. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi. 

»(2) Lastnik vozila* ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila 
izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je 
navedena v izjavi.« 

11. člen 

V 201. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

»Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo na 
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno začasno 
prebivališče oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Sloveniji le 
začasno prebivališče.« 

V drugem, četrtem in šestem odstavku se besedi »prometno potrdilo« nadomestita z 
besedama »prometno dovoljenje«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz 
Republike Slovenije, vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v 
drugi državi in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz 
Republike Slovenije in za katera je ministrstvo, pristojno za homologacijo izdalo 

  -^2# 
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dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi oziroma soglasje k registraciji 
vozila « 

V sedmem odstavku se beseda »potrdila« nadomesti z besedo »dovoljenja«. 

12. člen 

V 202. členu se šesta alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

» - serijsko številko, datum izdaje in datum veljavnosti prometnega dovoljenja in 
registracijsko organizacijo, ki gaje izdala;« 

Enajsta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

» - podatke o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka zavarovalne police in 
zavarovalnica ter trajanje zavarovalne police)«. 

13. člen 

V 203. čienu se prva alinea spremeni tako. da se glasi: 
» - izda natančnejše predpise o registraciji oziroma začasni registraciji, izdaji 
prometnega dovoljenja, odjavi motornih in priklopnih vozil, prijavi sprememb in 
podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja in določi obrazec prometnega dovoljenja 
za registrirano oziroma za začasno registrirano vozilo ter potrdila za preizkusno vožnjo, 
vrste, obliko, barvo, vsebino in mere registrskih in preizkusnih tablic;«« 

14. člen 

V naslovu pred 205. členom se beseda »koncesija« nadomesti z besedo 
»pooblastila«. 

205. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki 
jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 

(2) Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se 
podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane 
opreme in naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje 
registracije motornih in priklopnih vozil.« 
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V 211. členu se v drugem odstavku besedilo » v prometnem potrdilu« nadomesti z 
besedilom »v prometnem dovoljenju«. 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pred pričetkom uporabe lahkega 
priklopnika v cestnem prometu izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo 
opraviti tehnični pregled. Dokazilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika 
lahkega priklopnika.« 

16. člen 

V naslovu pred 213. členom se beseda »koncesije« nadomesti z besedo 
»pooblastila«. 

V 213. členu se besedilo »Vlada Republike Slovenije« nadomesti z besedilom 
»minister, pristojen za notranje zadeve«, beseda »koncesijo« pa z besedo 
»pooblastilo«. 

Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 

»- če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila v višini, ki presega s tarifo 
določeni najvišji znesek za posamezno vrsto vozila;«. 

17. člen 

V 214. členu se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

» - predpiše obliko, vsebino in postopek izdaje dokazila iz sedmega in osmega 
odstavka 211. člena zakona, zapisnika o tehničnem pregledu, program izpita za 
vodjo tehničnih pregledov in kontrolorja ter program preizkusa usposobljenosti za 
delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil;«. 

Četrta alinea prvega odstavka se črta. 

Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea. 

18. člen 

V četrtem odstavku 227. člena se za besedilom »odredi ponoven tehnični pregled 
vozila« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka pa črta. 
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19. člen 

V 230. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo »prometnega potrdila za začasno 
registrirano vozilo« nadomesti z besedama »prometnega dovoljenja«. 

V četrti alinei se za besedo »brezhibno« postavi podpičje, ostalo besedilo te alinee pa 
črta. 

V drugem odstavku se za besedama »preizkusne tablice« postavi pika, ostalo besedilo 
tega odstavka pa črta. 

20. člen 

V 231. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedi »prometno nalepko« 
nadomestita z besedama »registrske tablice«. 

21. člen 

V 237. členu se v prvem odstavku besedilo »prometno potrdilo oziroma veljavno 
prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo« nadomesti z besedilom »veljavno 
prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano 
vozilo.« 

22. člen 

V 239. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo »potrdila za začasno registrirano 
vozilo« nadomesti z besedo »dovoljenja«. 

V četrti alinei se za besedo »brezhibno« postavi podpičje, ostalo besedilo te alinee pa 
črta. 

V osmem odstavku se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske 
tablice«. 

23. člen 

V prvem odstavku 241. člena se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama 
»registrske tablice«. 

Ir'arec 2005 
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, 24. člen 

V prvem odstavku 248. člena se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama 
»registrske tablice«. 

V drugem odstavku se za besedilom »oziroma preizkusne tablice« postavi pika, ostalo 
besedilo tega odstavka pa črta. 

V tretjem odstavku se besedilo »oziroma prometne nalepke« črta. 

V četrtem odstavku se besedilo »in prometna nalepka« črta. 

25. člen 

(1) Prometne nalepke, izdane do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi do poteka 
njihove veljavnosti. 

(2) Ob izteku veljavnosti prometne nalepke se za vozilo izda prometno dovoljenje, s 
katerim se nadomesti prometno dovoljenje oziroma potrdilo, ki je bilo za vozilo 
izdano po dosedanjih predpisih. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do izdaje prometnih dovoljenj, 
določenih s tem zakonom, za registracijo vozil uporabljajo prometna potrdila, 
določena z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04). 

26. člen 

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

ločilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 ISTOSPOLNI 

partnerski zvezi 

* druga obravnava - EPA 80 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

Številka: 542-08/04-03/03 
Ljubljana, 10.3.2005 EPA - 80-IV 

Na podlagi 42. ,51., in 128. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o istospolni partnerski zvezi 
- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide je na svoji 2. redni seji, dne 9.3.2005 obravnaval Predlog zakona o istospolni 
partnerski zvezi, ki ga je v obravnavo državnemu zboru predložila skupina poslancev, s 
prvopodpisano Majdo Sirca. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja - prvopodpisana Majda Širca, 
predstavniki vlade, predstavnici Zakonodajno-pravne službe, predsednica Komisije za 
peticije ter človekove pravice in enake možnosti, predstavnik državnega sveta in 
predstavniki nevladnih organizacij. 

I?.-  
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS) in z mnenjem 
Vlade Republike Slovenije. 

ZPS je proučila navedeni predlog zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim 
sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. Pripombe je podala k 1., 2., 5., 12., 13., 
14., 15.,16., 20., 27., 28., 29.,, k 30. do 41. členu., k 42., 46., 49., 51. členu in k 
prehodnim in končni določbi. 

V pisnem in dodatno ustnem mnenju na seji odbora je predstavnica ZPS poudarila, da 
določeni vidiki tega zakona presegajo njihove pristojnosti, da pa je potrebno tenkočutno 
ocenjevanje načela enakopravnosti. Ne glede na to, da ta predlog zakona ureja različno 
dejansko stanje glede na zakonsko zvezo, pa vendar v bistvenih rešitvah sledi načelom 
instituta zakonske zveze, zato opozarjajo, da v predlogu za ponujeno različno urejanje 
teh vprašanj ni najti obrazloženih razlogov oziroma okoliščin, ki bi predstavljale njegov 
temelj. Cilj tega zakona po njenem mnenju ne bi smel biti, da se že obstoječe pravice 
zmanjšujejo. Glede posvojitve otroka, določene za partnerje v istospolni partnerski 
zvezi, pa'bi se lahko zastavilo tudi vprašanje skladnosti z načelom enakopravnosti 
(14.člen Ustave RS), zato je opozorila, da je potrebno jasno in v korist otroka urejati 
tudi razmere glede pravic otrok. ZPS je z vidika svoje pristojnosti ocenila določene 
rešitve, ki bi jih bilo potrebno ponovno proučiti in dograditi, kakor izhaja iz njihovega 
pisnega mnenja. 

Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti svojega mnenja ni 
posredovala, ker predlagani sklepi v zvezi s predlogom zakona niso bili sprejeti. 

Vlada v svojem pisnem mnenju nasprotuje predlogu zakona v celoti, ker se predlog 
zakona skupine poslancev vsebinsko ne razlikuje od predloga Zakona o istospolni 
partnerski zvezi, ki ga je Vlada RS umaknila iz zakonodajnega postopka, z namenom 
priprave novega predloga zakona, ki bo urejal isto družbeno razmerje in ker ne vsebuje 
celotne ocene finančnih posledic za njegovo izvajanje. 

Glede predlagane ureditve razmerja med istospolnima partnerjema je vlada mnenja, da 
je predlagatelj brez pravne podlage in natančne ocene finančnih posledic predloga 
zakona, skoraj na vseh področjih v celoti izenačil obstoj istospolne partnerske zveze z 
zakonsko zvezo. Po besedah državne sekretarke v Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve Marjete Cotman pa tudi menijo, da bo predlog zakona imel večje 
finančne posledice od ocenjenih. 

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

Prvopodpisana predlagateljica zakona Majda Širca je na kratko podala dopolnilno 
obrazložitev in poudarila dejstvo, da Slovenija mora na čimbolj konstruktiven način 
urediti to problematiko. Najpomembnejši dejavnik pri obravnavi tega predloga zakona je 
mnenje tistih nevladnih organizacij, ki so pri pripravi predloga tvorno sodelovale in mu 
izražajo absolutno podporo. Ni se strinjala z mnenjem vlade, da predlog zakona ni 
dovolj jasno opredelil finančnih posledic, Drav tako pa je opozorila, da se nevladne 
organizacije ne strinjajo s predlogom, ki ga pripravlja vlada. Tako se po njenem mnenju 
soočamo z dvema predlogoma, ki urejata isto problematiko - eden je za uporabnike 
sprejemljiv in dober, drugi pa nesprejemljiv. 
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Glede na mnenje Vlade Republike Slovenije, ki predlogu zakona nasprotuje, ker 
pripravlja svoj zakon in ker ne vsebuje celotne ocene finančnih posledic za njegovo 
izvajanje je predsednik Odbora predlagal, da odbor preide na glasovanje o predlogu 
sklepa, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

O predlogu sklepa je potekala obširna razprava, kjer je bilo poudarjeno, da besedilo 
tega predloga zakona res bistveno ne odstopa od besedila predloga zakona v 
prejšnjem mandatu, o katerem je bila tudi opravljena splošna razprava. Iz nje je bilo tudi 
razbrati, da obstaja splošna politična volja, da se uredi to družbeno vprašanje, zato 
preseneča mnenje vlade, da ni bilo opravljenih analiz družbenih okoliščin in raziskav 
glede predlaganega obsega pravic. 

Prav tako je bilo poudarjeno, aa je to usklajen predlog različnih kompromisov, ne pa 
agresiven predlog dveh strank, kakor je bilo slišati v razpravi. Nevladne organizacije so 
sooblikovale besedilo predloga, prav tako so bile povabljene k sodelovanju pri pripravi 
novega vladnega predloga zakona, vendar po njihovem mnenju navedeni predlog ne 
ureja dedovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, predvsem pa ne ureja 
statusa svojca. Vladni predlog je sicer še v usklajevanju, vendar so poudarili, da se jim 
zdi predlagani zakon skupine poslancev optimalna rešitev. 

Po mnenju predstavnikov nevladnih organizaciji je neureditev tega družbenega 
vprašanja nadaljevanje krivice in kršenje 14. člena ustave, po mnenju nekaterih članov 
odbora, pa je to nova pravica, ki se v Sloveniji šele uveljavlja, je pa potrebno narediti 
korak naprej in na družbeno sprejemljiv način urediti to vprašanje. 

Razpravljalci so se strinjali, da je to občutljivo vprašanje potrebno urediti, vendar so 
nekateri menili, da istospolne partnerske zveze ni mogoče enačiti z družino, zato 
predloga zakona ne bodo podprli, drugi pa so bili mnenja, da je predlog zakona 
primeren za nadaljno obravnavo. 

Odbor je po koncu razprave glasoval o predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

Sklep ie bil sprejet z 8 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI. 

* * * 
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Na podlagi drugega odstavka 128. in drugega odstavka 134. člena poslovnika odbor 
predlaga državnemu zboru, da sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi - druga obravnava ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Svetovalka DZ 
Tina K. Premik 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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K PREDLOGU AKTA 0 NASLEDSTVU KONVENCIJE 

& PREPREČEVANJU PONAREJANJA DENARJA, 

Protokola h konvenciji o preprečevanju 

ponarejanja denarja ter neobveznega 

^otokola h konvenciji o preprečevanju 

ponarejanja denarja, sklenjenih v ženevi 

20. APRILA 1929 (MNKPPD) 

■epa 144 - iv 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 
EPA 144-1V 

Številka: 700-01/05-84/1 
Ljubljana, 11. marec 2005 

Na podlagi 42., 143 in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu Akta o nasledstvu Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, 
Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega 

protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, sklenjenih v 
Ženevi 20. aprila 1929 ( MNKPPD) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 3. redni 
seji, ki je bila 11. marca 2005, obravnaval Predlog Akta o nasledstvu Konvencije o 
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preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju 
ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju 
ponarejanja denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z 
vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika 
ni imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga akta. Ker k predlogu 
akta ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
državnemu zboru, da predlog akta obravnava v predloženem besedilu in ga 
sprejme. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Jožef Jerovšek. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jožef Jerovšek, l.r. 
PREDSEDNIK 
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