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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. 

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

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo ufa 

pisno informacijo posameznim naročnikom1. 

Uredništvo PoroČ®vfll 
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Vladi 
d°ločiia 

a Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 26.5.2005 
besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o reviziji postopkov 
javnega naročanja, 

q ?a Pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
r'3vnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

^'a<1a Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
a
ePublike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
^Polnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja 

Ravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko 
Pravljive posledice za delovanje države. 

Na 
ac|

V6c'ena sprememba zakona odpravlja nepremostljivo 
^inistrativno oviro, ki je nastopila in se pokazala kot 
Sumljiva predvsem v povezavi z možnostjo Republike 

genije pri črpanju sredstev iz evropskih skladov. Besedilo Vg|j ' wyailju oiouaio. it     
Ž8, e9® zakona (predvsem določba 11. člena) namreč 
pr.acli ex lege ustavitve postopka oddaje javnega naročila v 
O6ru vloženega zahtevka za revizijo, povzroča časovno 
t6|P

r®^vidljive zastoje v postopku oddaje javnega naročila in s 
'ahko ogrozi izvedbo celotnega projekta. V primerih "HO* v *->yru£l l^VtJUUU ^oiuincya K,ulorx,°' * r «•■■■ 

o^lrri0sti črpanja sredstev iz skladov EU, to lahko povzroči 
gijj0nia °9r°zi pridobitev teh sredstev. Pravila namreč, ne 
in ® na vir sredstev, v vseh primerih predvidevajo formalen 

bsoluten rok v katerem morajo biti sredstva v okviru 

določenega projekta (gradnja, nabava opreme, storitev) 
porabljena, t.j., izplačana izvajalcu. Ta rok je v večini primerov 
dve do tri leta, kot na primer: 
- PHARE 3 leta 

Schengen facility do 2007 
Kohezijski sklad 2 leti. 

Zaradi navedenega morajo biti vse aktivnosti, ki so vezane na 
izpeljavo javnega naročanja, nepreklicno izpeljane najkasneje 
v obdobju enega leta. Te aktivnosti vključujejo: pripravo celotne 
dokumentacije, vključno z razpisno dokumentacijo, nadalje 
izpeljavo postopka oddaje naročila, postopek priprave pogodbe 
in podpis pogodbe. Po veljavni zakonodaji v praksi že prihaja 
do ogrozitve navedenega roka zaradi vloženih zahtevkov za 
revizijo. Ker je finančno funkcioniranje Republike Slovenije, kot 
članice EU, v relaciji do možnosti črpanja prej navedenih 
sredstev že ogroženo, kot kaže prej navedeni primer 
»Schengen facility«, kjer je možnost pridobitve in porabe 
sredstev iz tega naslova omejena do leta 2007, Vlada Republike 
Slovenije predlaga sprejem zakona po nujnem postopku. 

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

- dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v ministrstvu za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

"J 2005 poročevalec, št. 35 



PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI 
POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V skladu s 45. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/ 
05 - uradno prečiščeno besedilo, 34/05 - odločba US in 44/05) o 
prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. Prekrškovni 
organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, 
ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s 
katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o 
prekrških. 

Čeprav Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 
RS, št. 99/04 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: 
ZRPJN) v 34. členu (Kazenske določbe) določa prekrške in 
predpisuje sankcije za njih, pa ne vsebuje izrecne določbe, ki bi 
določen organ pooblastila za nadzorovanje nad izvajanjem 
zakona. To pomeni, da za kazenske določbe, kot jih definira ZRPJN, 
ni mogoče izrekati glob po hitrem postopku, ker prekrškovni or- 
gan ni definiran. Menimo, da je primerno, da se ta pristojnost 
dodeli Državni revizijski komisiji, ki že sicer odloča v sporu med 
ponudnikom in javnim naročnikom ter se tako s kršitvami ZRPJN 
seznani že v postopku odločanja o utemeljenosti zahtevka za 
revizijo. 

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku 
revizije) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, 
ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji 
lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v 
zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku 
oddaje javnega naročila. Določilo priznava legitimacijo zelo 
širokemu krogu subjektov - to je »vsaki osebi«, ki jo z določenim 
postopkom oddaje javnega naročila povezuje »interes za dodelitev 
naročila« ter za katero obstaja vsaj možnost, da ji nastane škoda 
zaradi zatrjevanih nepravilnosti v postopku. V praksi se je izkazalo, 
da omenjeno določilo (še zlasti v povezavi z določbo prvega 
odstavka 12. člena ZRPJN, ki podobno široko dopušča, da se 
zahtevek za revizijo lahko vloži »v vseh stopnjah postopka oddaje 
javnega naročila« in »zoper vsako ravnanje naročnika«) lahko 
postane tudi sredstvo zlorabe (zavlačevanja postopka) v rokah 
ponudnikov, ki sicer sploh ne bi mogli pridobiti javnega naročila. 
Poleg že predvidenih nosilcev javnega interesa se doda še 
državnega tožilca, ki v okviru svojega dela naleti na informacije, 
ki so pomembne v postopkih javnega naročanja predvsem v 
primerih, ko sta obe stranki v postopku postopali nezakonito. 

V okviru zagotavljanja pravnega varstva pa ima vložen zahtevek 
za revizijo za posledico ustavitev postopka oddaje javnega naročila 
do zaključka postopka revizije. Naročnik lahko poda predlog za 
odpravo suspenzivnega učinka in navede za to razloge. Obstoječa 
zakonska rešitev izrecno določa možnost opredelitve vlagatelja 
zahtevka do predmetnega predloga naročnika (načelo 
kontradiktornosti) in za to določa rok 3 dni. 

Predlagana določba daje pooblastilo predsedniku Državne 
revizijske komisije, da obravnava predlog za odpravo 
suspenzivnosti pred pridobitvijo mnenja vlagatelja in o njem odloči. 
V nobenem primeru pa to ne pomeni zmanjšanje obsega pravnega 
varstva, saj po pridobitvi mnenja vlagatelja o navedenem predlogu 

oz. izteku 3 dnevnega roka, Državna revizijska komisija preve" 
argumente in na predlog vlagatelja ali po uradni dolžnosti, lat*0 

spremeni ali razveljavi sklep predsednika Državne revizijske 
komisije. 

Po določbi prvega odstavka 12. člena je mogoče vložiti zahtev«* 
za revizijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila zop 
vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo jaV* 
naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Obstoječa zakons 
ureditev po določbi petega odstavka 12. člena onemogoča vloz« ^ 
zahtevka za revizijo po prejemu odločitve o dodelitvi naročila 
razlogov, ki se ponudniku bile znane ali bi mu morale biti zna 
pred prejemom te odločitve. Ker za večino morebitnih krsi 
zakona ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naroC a 
in se nanašajo na razpisno dokumentacijo ali objavo razp1 

naročnik ve že pred iztekom roka za oddajo ponudb s« 
spremembo določbe petega odstavka 12. člena omogoči vlaga i 
zahtevka iz razlogov, ki so poznani ali bi morali biti P°zr,a

a 
ponudniku že pred iztekom za oddajo ponudb, do izteka 'e9 
roka. Navedeni predlog pomeni racionalizacijo v postopku jav"®^ 
naročanja, z namenom, da se morebitne kršitve ugotovijo in <e 

v zgodnejši fazi postopka. 

Iz prakse Državne revizijske komisije je razvidno, da se v vel*' 
primerih ne opredeli do vseh očitanih kršitev vlagatelja revizijsk tr 
zahtevka, zato je smiselno, da se v zakonu določi, da se ^ 
opredeliti do vseh očitanih kršitev vlagatelja revizijskega zahta 

Ugotovitev Državne revizijske komisije o protipravnosti ravnanL 
naročnika po eni, kot zlorabe pravnega varstva po drugi stra" 
lahko podlaga za vložitev odškodninskega zahtevka po sP10^ 
pravilih obligacijskega prava (Obligacijski zakonik, Uradni lis'p 
št. 83/01), zato je o odločitvah Državne revizijske ko"11 

smiselno obveščati tudi Državno pravobranilstvo RS. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S predlaganimi spremembami zakona bo zagoto"1)^ 
racionalizacija postopka revizije postopka javnega naročani 
tem se ne bo zmanjšalo pravno varstvo ponudnikov. 

$ 
V 4. členu ZRPJN se predlaga Državno revizijsko kom'5'!0 

prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških. 

Vlagatelj mora po predlaganem besedilu novega prvega i 
9. člena ZRPJN za to, da bi se mu priznalo upravičenje za 
revizijskega postopka, izkazati tako a) interes za dodelitev na « 
kot tudi b) realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatr)e' jjj 
nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Takšna 5 ^ 
dikcija preprečuje, da bi zahtevek za revizijo dobil naraV?_) t«' 
popularis (pravnega sredstva, ki ga lahko vloži vsakd

(gfes) 
obenem utrjuje njegov osnovni namen, ki je v zaščiti in 
ponudnika, da se na enakopravnih osnovah poteguje za |Z .j((i 
javnega naročila, ne da bi ga pri tem ovirale možne ji 
naročnika. Po mnenju predlagatelja namreč pravno 
ponudnikov ni namenjeno uveljavljanju nekih objektivnih k ^ 
postopku, ki ne morejo biti vzrok kakršni koli škodi (t.i- 
kršitve), temveč uveljavljanju pravne zaščite svojega Pra 

položaja. 
q 

Po predlaganem besedilu novega drugega odstavka »• y 
ZRPJN se poleg že predvidenih nosilcev javnega interes^^ 
še državnega tožilca, ki v okviru svojega dela naleti na inf°|-nt1 

ki so pomembne v postopkih javnega naročanja P'0 

primerih, ko sta obe stranki v postopku postopali nezak° 
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Primeru spremembe 11. člena ZRPJN bo omogočeno naročniku 
žaradi odprave učinka suspenzivnosti, ki bo lahko zgolj začasna 

redba, opraviti določene nujne aktivnosti v postopku javnega 
nar°čanja. Tako npr. vložen zahtevek za revizijo tik pred odpiranjem 
p°nudb povzroči podaljšanje postopka ne glede na izid 
'Azijskega postopka, saj je potrebno ponovno skladno z ZJN-1 
°'°čiti nov rok za odpiranje ponudb. Predlog za odpravo 
UsPenzivnosti namreč pred odpiranjem ponudb (zaradi 3 
nevnega roka za izjasnitev vlagatelja) v absolutnem smislu ne 
0|,8 imeti nikakršnega učinka. Rešitev, ki jo prinaša predlagana 
°vela ZRPJN, je v tem, da se zmanjša možnost zastojev v 
s'°Pku oddaje javnega naročila. 

j°'očba petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa v postopku 
r Sovno mejo za vlaganje zahtevkov za revizijo iz določenih 

2l°gov, je vsebinsko v povezavi z učinkom suspenzivnosti v 
y ®®pku javnega naročanja, ki velja ves čas postopka revizije. 

®cino morebitnih kršitev v postopku javnega naročanja do 
^jema odločitve o dodelitvi naročila ima izvor v delu postopka 

oddaje ponudb. Zaradi tega ponudniki večino kršitev lahko 
^ tovijo predvsem iz objave razpisa in razpisne dokumentacije. 
(J^d'agano spremembo petega odstavka 12. člena ZRPJN je 
r O pravilno določena časovna meja za vložitev zahtevka za 
^ 'Z'jo iz razlogov, ki bi jih moral ali mogel ponudnik vedeti do 

*a roka za oddajo ponudb. Še vedno pa nespremenjeno ostaja 
*nost vložitve zahtevka po odpiranju ponudb. 

W -'enu se doda besedi'°>s katerim se naloži Državni revizijski 
f 'siji, da se mora opredeliti do vseh očitanih kršitev vlagatelja 
t6 is^ga zahtevka, in ne le do posameznih očitkov, na katerih 
n6 '' niena odločitev. V primerih, ko se Državna revizijska komisija 
„Podeli do vseh očitkov, naročnik ne ve, kako ravnati in tako 
i,as 

nei° odprte možnosti za nadaljnje revizijske zahtevke, kar 
načeloma hitrosti in učinkovitosti postopka oddaje 

69a naročila. 
L 
0r^

en izrecne vključitve Državnega pravobranilstva RS med 
je 

ne' ki jim Državna revizijska komisija vroča svoje odločitve, 
sis,e

a ®e s tem Državno pravobranilstvo RS neposredno in 
i*, ^atično seznanja z odločitvami Državne revizijske komisije, 
j^nj®1^ utegnejo izhajati odškodninski oziroma drugi zahtevki 

i Haročnikov (zlasti organov, ki jih Državno pravobranilstvo 
v|a„ zastopa) zoper vlagatelje zahtevkov za revizijo oziroma 

e'iev zahtevkov za revizijo zoper javne naročnike. 

3. 
J:cvena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
Sredstva 

posledic predlagana sprememba ZRPJN za državni 
Un in druga javna tinančna sredstva nima. 

^rjkaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
Pr|lagojenosti predlagane ureditve pravu 
fcvropske unije 

Hlj?0 Vafstvo v Evropski uniji določata Direktiva Sveta o 
>ost0[T

aniu zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih 
^cini ođclaie javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za 
Njih '89/®65/EGS) in Direktiva Sveta o uskladitvi zakonov in 
Vi|Pr0dPi8°v o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih 

' Podie,ij na vodnem, energetskem, transportnem in 
' ^On0rtUnikac'iskem Področju (92/13/EGS). Slovenska vsijgu 

aia je usklajena s predmetnima direktivama. Pri tem pa 
da 'e z vključitvijo suspenzivnega učinka vloženega a za revizijo naša pravna ureditev celo na višjem nivoju. 

saj citirani direktivi tega vprašanja sploh ne urejata. Iz tega tudi 
izhaja, da države članice navedeno problematiko različno 
obravnavajo ali pa učinka suspenzivnosti v tej povezavi sploh ne 
poznajo. 

4.1. Republika Avstrija 

Avstrijska pravna ureditev ne pozna ex lege učinka suspenzivnosti 
zaradi sproženega postopka pravnega varstva. Institucija, 
primerljiva Državni revizijski komisiji, je Zvezni urad za javna 
naročila, ki lahko v primeru kršitev zakona in izvršilnih predpisov 
izdaja začasne odredbe, kar pomeni, da sproženo pravno varstvo 
samo po sebi nima učinka suspenzivnosti, ampak je to v 
posameznih primerih odvisno od odločitve navedenega zveznega 
organa. 

4.2. Zvezna Republika Nemčija 

Nemška pravna ureditev pozna dvostopenjski postopek pravnega 
varstva. Na prvi stopnji je to Zbornica za javna naročila 
(Vergabekammer), na drugi stopnji pa Senat za javna naročila 
(Vergabesenate). V postopku pred Zbornico za javna naročila 
deluje suspenzivnost v postopku javnega naročanja na podlagi 
zakona. Naročnik lahko zahteva odpravo suspenzivnosti in 
dovoljenje za oddajo naročila. Zbornica za javna naročila odloča 
o tem predlogu, upoštevaje tako javni interes kot interese strank 
v postopku. 

4.3. Velika Britanija 

Angleška pravna ureditev ne pozna ex lege učinka suspenzivnosti 
zaradi sproženega postopka pravnega varstva. Suspenzivni 
učinek je možen na podlagi odločitve sodišča, sprejete na podlagi 
predloga pritožitelja. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 99/04 - uradno prečiščeno besedilo) se v 4. členu za prvim 
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Državna revizijska komisija je pristojna tudi za nadzor nad 
izvajanjem tega zakona kot prekrškovni organ za prekrške, 
določene v tem zakonu.«. 

2. člen 

V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je 
imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila 
ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, 
ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila. 

1% 
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(2) V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika 
ogrožen javni interes, lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi državni 
tožilec, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, 
pristojno za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence. 
Organi iz prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo 
kadarkoli med potekom postopka, vendar najkasneje do 
dokončnosti odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma 
priznanju sposobnosti.«. 

3. člen 

V 11. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

»(5) Predsednik Državne revizijske komisije lahko, če so izpolnjeni 
pogoji iz drugega odstavka tega člena, še pred pridobitvijo 
obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega 
odstavka tega člena izda sklep, da vložen zahtevek za revizijo 
ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje 
javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. 

(6) Državna revizijska komisija lahko po prejemu obrazloženega 
mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo ali poteku tridnevnega roka 
iz tretjega odstavka tega člena na predlog vlagatelja ali po uradni 
dolžnosti spremeni ali razveljavi sklep predsednika Državne 
revizijske komisije iz petega odstavka tega člena.«. 

4. člen 

V 12. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

>»(5) Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb 
oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu 
morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil 
zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za 
predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, 
da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred 
tem trenutkom.«. 

5. člen 

V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka 
revizijo in sicer o vseh očitkih vlagatelja zahtevka za revizijo."- 

6. člen 

V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje naročrwu' 
vlagatelju zahtevka za revizijo, Državnemu pravobranilstvu H 

in ministrstvu, pristojnemu za finance. Sklep se pošlje tu 
izbranemu ponudniku v primeru, da je zahtevek za revizijo v'oZ 

po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila.«. 

7. člen 

V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »Z denarno kaznjjjj 
najmanj 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z gl°b0 

100.000 do 1,000.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo na^j, 
300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 10.00° 
300.000 tolarjev«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblašc 
uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje P°9°'e ,, 
zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predp|SI' 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

^ '• členu: 

^ skladu s 45. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/ 
p' ®6/04j o prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. 
.e*rškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci 
. n'h pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov 

<"**>, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih 
alnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za 

*"<*anje o prekrških. 
£ 
^prav Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 34. členu 

%enSke dol°čbe) določa prekrške in predpisuje sankcije za ■Pa ne vsebuje izrecne določbe, ki bi določen organ pooblastila 
. n3dzorovanje nad izvajanjem zakona. To pomeni, da za 

SI fns'<e določbe, kot jih definira ZRPJN, ni mogoče izrekati ^ ° Po hitrem postopku, ker prekrškovni organ ni definiran. 
rln'™°' da ie primerno, da se ta pristojnost dodeli Državni . £(/s/c/ komisiji, ki že sicer odloča v sporu med ponudnikom in 

Po t"" nar°čnikom ter se tako s kršitvami ZRPJN seznani že v '°Pku odločanja o utemeljenosti zahtevka za revizijo. 

členu: 
Jki 

rSv. .v v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku 
tj j'le) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, 
khi<a a!' ie 'mela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji 
*ahi '"'a P°vzr°čena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v ^ku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku 
& lavnega naročila. Določilo priznava legitimacijo zelo 
Hosf err)u krogu subjektov - to je »vsaki osebi«, ki jo z določenim 

oddaie javnega naročila povezuje »interes za dodelitev ,er za katero obstaja vsaj možnost, da ji nastane škoda 
Ka ' Zatrjevanih nepravilnosti v postopku. V praksi se je izkazalo, 
^njeno določilo (še zlasti v povezavi z določbo prvega 

člena ZRPJN, ki podobno široko dopušča, da se 
k\,n

6Vel< za revizijo lahko vloži »v vseh stopnjah postopka oddaje 
p0s(

e®a naročila« in »zoper vsako ravnanje naročnika«) lahko 
O. ,udi sredstvo zlorabe (zavlačevanja postopka) v rokah 

nikov, ki sicer sploh ne bi mogli pridobiti javnega naročila. 

Pta 9. 6li mora po predlaganem besedilu novega prvega odstavka 
"a za to, da bi se mu priznalo upravičenje za vodenje 

kot Js^e9a postopka, izkazati tako a) interes za dodelitev naročila 
%r ^ realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih 
%ii Vllnosf' v postopku lahko nastala škoda. Takšna strožja 
PoDu, Preprečuje, da bi zahtevek za revizijo dobil naravo actio 
%ne

ar's (pravnega sredstva, ki ga lahko vloži vsakdo) ter 
Po," utrjuje njegov osnovni namen, ki je v zaščiti interesa 
k\,n "'"a. da se na enakopravnih osnovah poteguje za izvedbo 
%oe- nar°čila, ne da bi ga pri tem ovirale možne kršitve 
kt)U^

a- Po mnenju predlagatelja namreč pravno varstvo 
Posto n!kov ni namenjeno uveljavljanju nekih objektivnih kršitev v 
*>%8i ' ne m°r8jo biti vzrok kakršni koli škodi (t.i. objektivne temveč uveljavljanju pravne zaščite svojega pravnega aia. 
V 
A n. * 

' 6e ie bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika 
\c 

lavnl interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi državni 
V ko1 varuh javnega interesa. Državni tožilec namreč v 

dvojega dela naleti na informacije, ki so pomembne v 
%ni.j 'n javnega naročanja predvsem v primerih, ko sta obe 

v Postopku postopali nezakonito. 

K 3. členu: 

V postopku revizije postopka oddaje javnega naročila ima vložen 
zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN 
suspenzivni učinek, saj zadrži postopek oddaje javnega naročila 
do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik po prejemu 
zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila ne sme 
izvajati novih postopkovnih dejanj ali sprejemati vsebinskih 
odločitev, že začeta oz. napovedana dejanja pa mora prekiniti oz. 
preklicati in počakati na pravnomočen zaključek revizijskega 
postopka. V določenih primerih lahko Državna revizijska komisija 
na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN na predlog 
naročnika sprejme sklep (nekakšne vrste začasno odredbo), da 
vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti 
naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži 
le deloma. Namen podelitve pooblastila za izdajo sklepa o 
nesuspenzivnosti je ta, da lahko Državna revizijska komisija v 
izjemnih primerih, ko primerja razmerje med koristmi in možnimi 
škodljivimi posledicami za vse sodelujoče v postopku ter javnim 
interesom in ko ugotovi, da bi lahko z zadržanjem postopka oddaje 
javnega naročila nastale nepopravljive posledice, naročniku dovoli 
nadaljevanje kljub vloženemu zahtevku za revizije in s tem zaščiti 
javni interes. 

V začetku leta 2004 je bil 11. člen ZRPJN noveliran z določbo, po 
kateri mora naročnik predlog za izdajo sklepa o nesuspenzivnem 
učinku zahtevka za revizijo posredovati tudi vlagatelju zahtevka 
za revizijo in mu omogočiti, da v treh dneh od prejema predloga 
poda obrazloženo mnenje. Ta določba je v praksi povzročila, da 
je možnost izdaje sklepa o nesuspenzivnem učinku zahtevka za 
revizijo v določenih procesnih situacijah postala brezpredmetna. 
V primeru, ko je zahtevek za revizijo vložen nekaj dni pred potekom 
roka za predložitev ponudb, javni interes pa zahteva nadaljevanje 
postopka oddaje javnega naročila, je namreč ob upoštevanju 
naročnikove notifikacijske dolžnosti in spoštovanju tridnevnega 
roka za posredovanje obrazloženega mnenja nemogoče 
zagotoviti, da se postopek oddaje javnega naročila nadaljuje z 
odpiranjem ponudb. Ker rok za predložitev ponudb med čakanjem 
na prejem obrazloženega mnenja poteče, ga je treba ponovno 
določiti in objaviti. V tem času pa Državna revizijska komisija 
zahtevek za revizijo glede na relativno kratke roke odločanja 
običajno že obravnava in sprejme vsebinsko odločitev. 

Zaradi navedenega je treba v primeru posebne nujnosti, kadar bi 
zadržanje postopka lahko imelo resne in nepopravljive posledice, 
zagotoviti, da se začasna odredba izda tudi brez predhodne 
zagotovitve kontradiktornosti, vendar z možnostjo njene kasnejše 
spremembe ali razveljavitve. Podobno rešitev pri izdaji začasnih 
odredb vsebujejo tudi procesna pravila Sodišča Evropskih 
skupnosti. 

K 4. členu: 

V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN se lahko zahtevek 
za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila 
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo 
javnih naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Pravilo, ki omogoča 
vlaganje zahtevkov za revizijo v vseh stopnjah postopka zoper 
vsako ravnanje naročnika, je omejeno z določbo petega odstavka 
12. člena ZRPJN, ki določa, da vlagatelj po prejemu odločitve o 
dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne 
more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred 
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prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka 
za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi 
naročila oziroma o priznanju sposobnosti. Navedena določba od 
ponudnikov zahteva, da zoper domnevne kršitve, ki nastanejo v 
različnih fazah postopka oddaje javnega naročila, ugovarjajo 
čimprej, najkasneje pa do prejema naročnikove odločitve o dodelitvi 
naročila oz. priznanju sposobnosti. Prekiuzivni učinek petega 
odstavka 12. člena ZRPJN je torej glede navajanja določenih 
naročnikovih kršitev (zlasti tistih, ki se nanašajo na vsebino 
razpisne dokumentacije) vezan na prejem naročnikove odločitve 
o izbiri najugodnejšega ponudnika oz. priznanju sposobnosti. 

Ker se zainteresirani ponudnik s samo objavo javnega razpisa 
ter predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, 
načinom določitve pogojev za udeležbo in meril za ocenjevanje 
ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi 
razpisa v Uradnem listu RS, natančneje pa ob dvigu in pregledu 
razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN z določbo petega 
odstavka 12. člena preprečiti situacije, ko ponudnik ob objavi 
razpisa ali pregledu razpisne dokumentacije sicer opazi 
domnevno nezakonita določila javnega razpisa oziroma ravnanja 
naročnika, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden 
izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek 
oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Čeprav se 
ponudniki z naročnikovo odločitvijo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika praviloma seznanijo šele ob formalnem prejemu 
odločitve o dodelitvi naročila, pa se že na javnem odpiranju 
seznanijo s posameznimi ponudbenimi cenami ter ostalimi 
elementi, ki vplivajo na ocenjevanje ponudb, zaradi česar lahko 
praviloma že na odpiranju ponudb ugotovijo, ponudba katerega 
ponudnika bo izbrana kot najugodnejša. Poleg tega je iz prakse 
Državne revizijske komisije razvidno, da se v nekaterih primerih 
ponudniki, ki niso izbrani, izognejo vročitvi odločitve o dodelitvi 
naročila ter vložijo zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino 
razpisne dokumentacije, čeprav so o naročnikovi odločitvi o 
dodelitvi naročila neformalno že obveščeni (npr. s strani drugih 
ponudnikov, ki so sodelovali v postopku in so odločitev o dodelitvi 
naročila že prejeli). 

Obstoječe pravilo, ki predvideva, da se zahtevek za revizijo lahko 
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in da 
vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o 
priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so 
mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve 
naročnika, je zato potrebno preurediti tako, da bo jasno ločeno 
med ugovori zoper vsebino razpisne dokumentacije (oziroma 
drugih naročnikovih dejanj pred odpiranjem ponudb) ter ugovori 
zoper vsa ostala ravnanja in odločitve naročnika v postopku 
oddaje javnega naročila, ki nastopijo po datumu, določenem za 
odpiranje ponudb. Možnost vložitve zahtevka za revizijo, v 
katerem se zatrjujejo nepravilnosti v zvezi z objavo razpisa in/ali 
razpisno dokumentacijo, je potrebno omejiti najkasneje do dneva, 
ki je določen za oddajo ponudb oziroma (v omejenem postopku) 

prijav, razen v primeru, ko lahko vlagatelj dokaže, da zatrjev^1 

nepravilnosti objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred <e 

trenutkom. V vseh drugih primerih bo rok za vložitev zahtevi1 

revizijo ostal 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroff 
priznanju sposobnosti ali druge naročnikove odločitve, s 
se formalno zaključi postopek oddaje javnega naročila. 

K 5. členu: 

Iz prakse Državne revizijske komisije je razvidno, da se v veii^ 
primerih ne opredeli do vseh očitanih kršitev vlagatelja revizijski 
zahtevka. V primerih, ko se Državna revizijska komisija ne opre 
do vseh očitkov, naročnik ne ve, kako ravnati in tako oS,an.L 
odprte možnosti za nadaljnje revizijske zahtevke, kar nasp<° J 
načeloma hitrosti in učinkovitosti postopka oddaje javnega na"zl 
zato je smiselno, da se v zakonu določi, da se mora opredeli" 
vseh očitanih kršitev vlagatelja revizijskega zahtevka. 

K 6. členu: 

Namen izrecne vključitve Državnega pravobranilstva P$ ^ 
organe, ki jim Državna revizijska komisija vroča svoje odloc1 ' 
je, da se s tem Državno pravobranilstvo RS neposredn0 

sistematično seznanja z odločitvami Državne revizijske 
iz katerih utegnejo izhajati odškodninski oziroma drugi zab 
javnih naročnikov (zlasti organov, ki jih Državno pravobram 
RS lahko zastopa) zoper vlagatelje zahtevkov za revizijo ° 
vlagateljev zahtevkov za revizijo zoper javne naročnike. P°9J#- 
je namreč ugotovitev Državne revizijske komisije o Prot'PraV 

ravnanja naročnika po eni, kot zlorabe pravnega varstva P° ^ 
strani lahko podlaga za vložitev odškodninskega zahtev*' ■ 
splošnih pravilih obligacijskega prava (Obligacijski zakonik, U 
list RS, št. 83/01). 

K 7. členu: 
nje"' 

Sprememba oziroma dopolnitev 34. člena zakona P° ^ 
uskladitev z določbami Zakona o prekrških. Zaradi na^b0i!> 
uskladitve se prej navedena denarna kazen nadomesti z 9J , 
višino določi v razponu, upoštevaje pri tem razpon, °Pre Ltffl 
zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 - u' ^; 
prečiščeno besedilo). Skladno določbam zakona o prekrs* „ 
dopolnitvijo določena tudi pooblaščena uradna oseba za v0 

postopka. 

K 8. členu. 
■ i .Hrad"^ Člen ureja uveljavitev zakona naslednji dan po objavi v <->• 

listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

(4) Predlog iz drugega odstavka tega člena se vloži na Državno 
revizijsko komisijo. 

4. člen 

P travno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje 
la!nih naročil zagotavlja poseben, neodvisen in samostojen r*avni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih 
aročil. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje 
Vn'h naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija). 

Državna revizijska komisija ima pečat okrogle oblike z 
^s|ednjo vsebino: "Republika Slovenija - Državna revizijska 
..""sija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil", na sredini je 

Republike Slovenije. 

Sredstva za delo Državne revizijske komisije se zagotovijo v 
računu Republike Slovenije na predlog Državne revizijske 
lsije. O porabi sredstev odloča Državna revizijska komisija. 

Aktivna legitimacija v postopku revizije 
9. člen 

•J^htevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je 
a 'nteres za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila 

^ fočena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku 
nar^ii° navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega 

L^imeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika 
[j Zen javnj jntereSj lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi 
Prjs,Vn° pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, 
0rQ°'no za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence. 
1(50n' 'z prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo 
dok0 ' m0d potekom postopka, vendar najkasneje do 

.osti odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma aniu sposobnosti. 

posledice vloženega zahtevka za revizijo 
11. člen 

Cfn zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega 
j* do odločitve Državne revizijske komisije. O vloženem 

P°st za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v 
oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od 

a zahtevka za revizijo. 

V* W Vna revizijska komisija lahko na predlog naročnika 
<Q

6 skleP, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih 
9lifh>St' nar°čnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti 
'«viw , r*' 'e deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna 
^drja 

a ^ornisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami 
\r9s 

|a in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim 
V* za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, če 

revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem 
' Vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila. 

'w • 
^aatei Posreduje predlog iz prejšnjega odstavka hkrati tudi 
%žijS||

u zahtevka za revizijo, ki sme o njem posredovati Državni 
Hova' k°misiii in naročniku svoje mnenje v treh dneh od 

pre'ema- Mnenie mora vlagatelj zahtevka za revizijo 

Vložitev zahtevka za revizijo 
12. člen 

(1) Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen 
če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata 
drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju 
sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od 
prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju 
sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 

(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. 
Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema 
posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek 
za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

(3) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
2. naziv naročnika, 
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o 

priznanju sposobnosti, 
4. kršitve, 
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
& potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. 

(4) Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje 
vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma 
pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za 
dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj 
prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni 
zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s 
sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo 
zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa 
vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska 
komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh. 

(5) Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o 
priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so 
mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve 
naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred 
prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o 
priznanju sposobnosti. 

Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko 
komisijo 
19. člen , 

(1) Postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje 
na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona. 

(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za 
revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja 
zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel 
ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi 
naročila. 

(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede 
vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi 
zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. 
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Rok za sprejem odločitve 
20. člen 

Prekrški 
34. člen 

(1) Zaradi zavarovanja interesov tako naročnika kot ponudnikov 
mora biti postopek pred Državno revizijsko komisijo učinkovit in 
zaključen v najkrajšem možnem času, upoštevaje določbe tega 
zakona. 

(2) O zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komisija odločiti 
in izdati sklep najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za 
revizijo in celotne dokumentacije. V utemeljenih primerih se rok 
lahko podaljša za največ 20 dni, o čemer se obvesti vlagatelja 
zahtevka za revizijo in naročnika. 

(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje naročniku, 
vlagatelju zahtevka za revizijo in ministrstvu, pristojnemu za fi- 
nance. Sklep se pošlje tudi izbranemu ponudniku v primeru, da je 
zahtevek za revizijo vložen po odločitvi naročnika o dodelitvi 
naročila. 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek naročnik, razen neposrednega proračunske!)3 

uporabnika: 
1. če ne izvrši odločitve Državne revizijske komisije iz 23. člena 

tega zakona, , . 
2. če sklene pogodbo z izbranim ponudnikom kljub ustavi 

postopka po določbi prvega odstavka 11. člena tega zakona. 
3. če krši določilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona 

zadržanju postopka v primeru vloženega zahtevka za reV'z'v 
4. če ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku iz 

člena tega zakona, . 
5. če ne predloži poročila iz četrtega odstavka 23. člena <®9 

zakona. 
* 73 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje 
prekršek odgovorna oseba naročnika, če stori dejanje iz 
odstavka tega člena. 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN 
list RS, št. 78/99) vsebuje naslednje prehodne in končno dok* 
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^•"edlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DOSTOPU DO INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 

' nujni postopek - EPA 266 - IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2005-3111-0018 
Številka: 00714-14/2005/17 
Obijana, 30.05.2005 

^lada Republike Slovenije je na 44. dopisni seji dne 30.5.2005 
do|očila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dostopu do 
^formacij javnega značaja, 

jjj 9a pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vi »h ®aa Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
®Publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
^Polnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

ravnava po nujnem postopku zaradi preprečitve težko 
^°Pravljevih poseldic za delovanje države. Določbe Direktive 

• 2003/98/EC glede ponovne uporabe informacij javnega 
a^aia, zahtevajo prevzem njenih določb v nacionalno 

zakonodajo najkasneje do 1. julija 2005. če določbe navedene 
direktive ne bodo prenesene v slovenski pravni red do 1. julija 
2005, lahko organi Evropske unije v skladu z ustanovnimi akti 
Evropske unije sprožijo postopke proti Republiki Sloveniji, hkrati 
pa je Republika Slovenija lahko izpostavljena odškodninskim 
zahtevkom fizičnih in pravnih oseb, ki bi jim nastala škoda 
zaradi neusklajenosti slovenske zakonodaje z evropskim 
pravnim redom na področju ponovne uporabe informacij 
javnega značaja. 

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

- dr. Gregor Virant, minister za javno upravo 
Gorazd Perenič, državni sekretar v Ministrstvu za javno 
upravo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

*edlog zakona o spremembah 
. IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

°$TOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA (ZDIJZ-A) 

1,1jVqd 

S, 

9pENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
*akona 

%i Mjri'9 'S v ' s,ole'iu informacijska družba, kjer so informacije Pogoj za razvoj in napredek vsakega posameznika in 

vsake družbe kot celote. Informacije so gibalo dogajanja in 
pomembno tržno blago. Hkrati pa so predvsem nepogrešljive za 
delovanje zares svobodne in demokratične dtužbe. Brez zares 
svobodne izmenjave informacij namreč prava demokracija ne 
more obstajati. Pripadniki demokratične družbe lahko pravilne 
politične odločitve sprejemajo samo, kadar so ustrezno informirani 
oziroma imajo na razpolago vse relevantne informacije, še zlasti 
o delovanju vlade. Pravni viri po vsem svetu zato poudarjajo, da 
pravica dostopa do informacij javnega značaja povečuje stopnjo 
demokracije v družbi in sodelovanje državljanov pri upravljanju 
javnih zadev. Hkrati s tem omogoča učinkovito uresničevanje 
nekaterih drugih demokratičnih pravic, zlasti volilne pravice, 
pravice do zakonodajne iniciative, do zakonodajnega referenduma 
in do peticije, kajti le obveščeni volivci lahko efektivno uveljavljajo 
politično odgovornost nosilcev javnih funkcij. 
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Pravica dostopa do informacij javnega značaja ima še nekaj drugih 
izrazito pozitivnih učinkov, zaradi katerih jo vse več držav 
prevzema v svoje ureditve. Splošni javnosti omogoča politični 
nadzor nad pravilnostjo odločitev, ki jih v njihovem imenu 
sprejemajo organi, in nadzor nad spoštovanjem pravnega reda. 
To posledično preprečuje zlorabe in nepravilnosti ter pospešuje 
bolj odgovorno in uspešno delovanje uprave. Pravica dostopa 
davkoplačevalcem omogoča nadzor nad porabo javnega denarja, 
saj razkriva morebitno korupcijo ter slabo in neracionalno 
gospodarjenje z javnimi sredstvi. Javnost informacij je nenazadnje 
v interesu organov samih, saj ljudje oblasti, katere delo je javno, 
bolj zaupajo in njene odločitve bolje sprejemajo. Pravica vedeti in 
z njo povezana pravica do informacij javnega značaja je tako 
ključno in učinkovito sredstvo v boju za odprto in pregledno 
delovanje javne uprave. Dostop do informacij je tako prvi pogoj, ki 
omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti ter tako zagotavlja 
njeno odgovornost državljanom. 

Vendar pa je pravica dostopa do informacij javnega značaja 
večrazsežna. Med funkcije informacij javnega značaja lahko 
uvrstimo vsaj: 

demokratično funkcijo, ki jo izvajamo iz deliberativnih modelov 
demokracije; 
nadzorno funkcijo, ki izpostavlja pravico državljanov do 
neposrednega nadzora javnega sektorja; 

- ekonomsko funkcijo, ki se ukvarja z ekonomsko vrednostjo 
javnih informacij in potencialno dodano vrednostjo ob 
kombiniranju le teh in 
funkcijo posodabljanja javnega sektorja, ki se veže predvsem 
na informatizacijo dostopa do informacij javnega značaja 
preko iniciativ za razvoj državnih portalov e-uprave. 

Da pa lahko institut dostopa do informacije javnega značaja 
resnično zaživi in učinkovito preplete vse svoje funkcionalne 
potenciale, je potrebno dvoje. Najprej zavest o njegovem pomenu, 
ki se zdi v svetu tako zelo jasna, v slovenskem okolju pa vedno 
bolj, na kar kaže relativno zadovoljiv odziv med njegovimi 
upravičenci. Drugo pa je kakovostna pravna ureditev, ki v prvi 
vrsti nudi iskalcu informacije oporo v odnosu in komunikacijah z 
zavezanci. 

Pravica vsakogar, da pridobi informacijo javnega značaja, je v 
Sloveniji ustavna kategorija, saj Ustava Republike Slovenije v 
svojem 39. členu to pravico uvršča v kategorijo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. Ta pravica omogoča vpogled v delovanje 
državnih organov in s tem nadzor nad njihovim delovanjem, odraža 
torej samo bistvo demokracije. Obveščenost državljanov je nujen 
pogoj za učinkovito uveljavljanje vrste pravic in svoboščin, na 
primer pravice do sodelovanja pri urejanju javnih zadev (44. člen 
Ustave); pravice do peticije (45. člen Ustave); pravice do 
zakonodajne iniciative in zakonodajnega referenduma (88. in 90. 
člen Ustave). 

Iz omenjenih ustavnih določb tako izhaja obveznost državnih 
organov, da vsakomur omogočijo dostop do informacije javnega 
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen 
v primerih, ki jih določa zakon. Leta 2003 je Državni zbor sprejel 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/ 
2003) kot krovni zakon, ki je sistematično uredil uresničevanje te 
ustavne pravice. Na podlagi zakona pa je Vlada Republike 
Slovenije sprejela še dva podzakonska predpisa in sicer Uredbo 
o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/2003) 
in Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega 
značaja (Ur.l. RS, št. 40/2004). Danes je v Sloveniji tako 
sistematično urejena pravica do dostopa do informacij javnega 
značaja, jasno opredeljene zakonske izjeme ter preko 
Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, 
zagotovljeno učinkovito pravno varstvo. 

Okoljski podatki 

V okviru OZN je leta 1998 nastala zelo pomembna Konvencija0 

dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostop" 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah, bolje poznana po imenu 
Aarhuška konvencija. Slovenija je konvencijo ratificirala leta 2004. 
z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informad' 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva" 
okoljskih zadevah (MKDIOZ), Ur. I. RS, št. 62/04 (Ur. I. RS-MR 51 

17/04). 

Ratifikacija konvencije je bistveno spremenila način presol0 

posameznih organov, kdaj dovoliti in kdaj zavrniti dostop d 

informacij javnega značaja. V dosedanji ureditvi namreč pozna"1" 
predvsem absolutne izjeme od dostopa do informacij javne9a 

značaja. Ker je za uveljavitev režima t.i. relativnih izjem potreb" 
dobra podlaga v strokovni teoriji in pravni praksi, se je pri na

v 
zakonodajalec odločil, da s prvim zakonom na tem področju 
slovenski zgodovini uvede enostavnejši sistem absolutnih izje(T1' 
Takšen sistem seveda bistveno poenostavlja odločanje zaveza"' 
organov. Vendar pa se s takšno določitvijo zakonodajalca zara 
ratifikacije Aarhuške konvencije nismo povsem izognili upora 

testa javnega interesa v praksi. Konvencija namreč vsebui 
pomembno določbo, ki bistveno posega v režim izjem po ZD|J^ 
Za okoljske informacije namreč zaradi določil te konvencije, 
velja nobena izjema po ZDIJZ kot absolutna. Konvencija na"".. 
določa, daje potrebno izjeme razlagati omejevalno ob upošteva l 
javnega interesa za razkritje in ob upoštevanju, ali se zahteva 

informacije nanašajo na emisije v okolje. 

Določilom Konvencije sledi tudi Zakon o varstvu okolja (ZVO; ^ 
RS, št. 41/2004), ki sicer načelno zavezuje državne orga ' 
organe občin, javne agencije, javne sklade in druge osebe i3*"1.,!, 
prava, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (Pra ' ^ 
enak krog zavezancev, kot ZDIJZ), da morajo v 
zainteresiranim osebam omogočiti dostop do okoljskih poda 
v skladu z ZVO in ZDIJZ. Vendar pa ZVO do določene ""j 
posega v ureditev ZDIJZ. Posebna ureditev velja za vsak °k0 L, 
podatek, ki je po ZVO katerakoli informacija v pisni, vizu ^ 
zvočni, elektronski ali drugi materialni obliki, ki se nanaša 
okolje. Okoljski podatek je tako zlasti podatek o: 

1. stanju okolja in njegovih delov, 
2. naravnih pojavih, „j|i 
3 naravnih dobrinah (naravnem javnem dobru, nar nSK0 

vrednotah in biološki raznovrstnosti, vključno z 9® 
spremenjenimi organizmi, ter naravnih virih), 0 i 

4. emisijah, odpadkih in nevarnih snoveh, vkljuC^ ^ 
informacijami o obremenjevanju okolja, ki ga povzi 
okoljskih nesrečah, 

ročai0, 

ibči"5' . jK* 
5. dejavnostih, vključno s postopki državnih organov, 

organov in drugih oseb javnega prava, izvajalcev iaV af1je* 
in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na sprejel „jfi 
varstvom okolja povezanih splošnih in konkretni!1 P0i 
aktov ali sprejemanje strategij, planov, Pr°9r ,^ 
sporazumov, okoljskih izhodišč in poročil, vodenje rfl» 
in evidenc, vključno s temi akti, registri in evidenca^ „ju 

6. ekonomskih analizah in ocenah, uporabljenih pri spreJ 
ukrepov iz prejšnje točke, . 

7. zdravstvenem stanju, varnosti in življenjskih razmera y 
vključno s podatki o onesnaženosti prehranjevalnih V ^ 
stanju objektov kulturne dediščine, če nanje vpliva a'' ,a/r 
vplivala obremenjenost okolja, ali z njimi povezani 0 

ali postopki in dejavnosti iz 4. točke tega odstavka.' 
8. varnostnih ukrepih za preprečevanje večje nesrec ■ 

mora izvesti povzročitelj tveganja. 
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9'ede na določbe ZDIJZ so okoljski podatki, ki se nanašajo na 
^isije, odpadke, nevarne snovi v obratu in varnostno poročilo 
Wetji odstavek 18. člena ZVO) javni in zato za njih ne velja nobena 

'zjem po ZDIJZ. Izjema od tega pravila so okoljski podatki, 
Pndobljeni na prostovoljni osnovi in brez pravne obveznosti, ki se 
ahko posredujejo javnosti le ob pisnem soglasju osebe, ki je 
P°datke posredovala. Čeprav ZVO za druge okoljske podatke 
ne vsebuje posebnih določb, pa zaradi ustavno določene 
Urejenosti mednarodnih pogodb, ki jih ratificira državni zbor, 
^ zakoni, določila Konvencije prevladajo nad določbami ZDIJZ. 

a,(> je potrebno glede zahtev za dostop do okoljskih informacij 
e zgolj upoštevati izjeme po ZDIJZ, temveč jih razlagati 

,rTleievalno in v vsakem primeru pretehtati interes po omejitvi 
°stopa in javni interes po razkritju informacije. Takšna dvojna 
sditev pa seveda lahko povzroči nejasnosti in posledično 
®nako obravnavanje primerljivih zahtev, naslovljenih na različne 

0r9ane. 

^9otovitve iz prakse 

^raksa je pokazala še nekatere probleme oziroma odprta 
i*d ,ania veljavne ureditve (ZDIJZ in obe na njegovi podlagi a"i uredbi). Med največjimi je gotovo nizko zavedanje o pomenu 

s,opnosti informacij javnega značaja in obveznostih, ki jih 
, tonom nalaga zakon, med temi organi. Tudi Pooblaščenka za 

jav c'0 in,ormacij večkrat opozarja, da se tisti, ki delajo v 
Qs

n®m sektorju in sedaj na podlagi ZDIJZ odločajo kot uradne 
ten na prvi stopnji, vse premalo zavedajo globine pomena 
sed *akona- Pooblaščenka tudi upravičeno opozarja, da je do 
dr,

al v našem državnem aparatu žal prevladovala miselnost, da 

ZahtV''an "^ar tako«, brez pravnega interesa nima pravice 
raze8Vat'tal<0 reko^ n'česar, da je vsak dokument a priori tajen, 

i?46 nek zakon ne določa, da ga organ državljanu lahko da. 
fj- ,0 staro miselnost obrača na glavo. Osnovni princip 
p0oh|lšl'ania 'e in mora "Vse je javno, razen izjem!« 
^ ašženka deli mnenje s predlagateljem, da takšen premik v 
iavn 'aniu 'iudi ne bo in ni enostaven. Toda vsi, ki delamo v s0ktorju, se moramo zavedati, da delamo v imenu ljudi in 

Se 
n®vna praksa in opozorila Pooblaščenke še vedno kažejo, 

i'h u t°r®an' obnašajo tako, kot da so dokumenti in informacije, ki 
Sz rt

Varii° pri svojem delu, njihova last, last organa. Niso, so 
toVr f 

VorT|a last nas vseh. Vendar pa je potrebno opozoriti, da se 
dob6r

na kritika ne nanaša na sam zakon. Slovenija je sprejela 
* *kon. Zakon, ki brez dvoma vnaša nov pogled, novo 
bo pr 

lanie v vsakdanje delo birokracije. Prav zaradi tega zakona 
v$eh • 9l6dnost delovanja organov iz leta v leto večja, in zavest 
Zaves\aVnih uslužbencev enkrat v bližnji prihodnosti takšna kot je 

kolegov iz skandinavskih držav. 
0fUgO 

PQrnembno vprašanje je absolutnost oziroma relativnost 
VTdaj veljavna ureditev večino izjem od dostopa določa kot 
"o |nf 

ne 'zjeme, vendar pa je praksa pooblaščenca za dostop 
s"1** javnega značaja na podlagi ustavnih določb in 

Ke sodne prakse izjeme tolmačila relativno. Hkrati je 

i 
i 

relativnost izjem ter uporaba t.i. škodnega testa in testa javnega 
interesa prevladujoča v primerljivih tujih ureditvah. Veljavna za 
zavezane organe dokaj enostavna ureditev je bila tako upravičena 
ob sprejemu veljavnega zakona, ko je bil dostop do informacij 
javnega značaja v naši državi še v razvoju, vendar pa je z vsakim 
letom uporabe ZDIJZ manj upravičena in predstavlja določeno 
omejitev demokratičnosti in odprtosti javnega sektorja. 

Tretje področje odprtih vprašanj predstavljajo stroški dostopa do 
informacij javnega značaja, kjer sta se v praksi izkazali predvsem 
dve pomanjkljivosti. Prva je posledica dokaj neprimernih določb 
Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja 
(Ur.l. RS, št. 40/2004), ki določa, da neposredni proračunski 
uporabniki sploh ne zaračunavajo stroškov dostopa. Gre za, z 
vidika javnih financ povsem neracionalno določbo, ki jo ni mogoče 
utemeljiti ne z večjo dostopnostjo informacij javnega značaja, saj 
gre pri zaračunavanju stroškov za zelo nizke stroške (npr. 10 
SIT za fotokopijo), in tudi ne s primerjalno-pravnega vidika, saj je 
zaračunavanje materialnih stroškov samega posredovanja 
uveljavljena praksa tudi v drugih državah članicah Evropske unije 
in tudi širše. 

Druga pomanjkljivost na področju zaračunavanja stroškov 
dostopa, pa je bistveno bolj zahtevna in sistemske narave. Nanaša 
se namreč na zaračunavanje dostopa do informacij v javnih 
evidencah (npr. zemljiška knjiga, zemljiški kataster, sodni regi- 
ster in drugo). Zakoni, ki urejajo posamezne javne evidence, 
namreč niso usklajeni z ZDIJZ in predvidevajo zaračunavanje v 
večjem obsegu kot ZDIJZ, hkrati pa same določbe ZDIJZ ne 
vsebujejo jasnega odgovora, kateri zakon v takšnih primerih 
uporabiti (ZDIJZ ali posamezne zakone o javnih evidencah). 
Tovrstna pravna vprašanja se zato rešujejo s splošnimi 
interpretacijskimi pravili (npr. pravilo lex specialis, lex posterior in 
podobno), kar v praksi povzroča spore med prosilci in organi ter 
posledično med Pooblaščencem za dostop do informacij javnega 
značaja in zavezanimi organi.. 

Ponovna uporaba informacij javnega značaja 

Informacije javnega značaja pa niso pomembne samo za 
demokratični, temveč tudi za gospodarski razvoj Slovenije. 
Institucije slovenskega javnega sektorja namreč razpolagajo z 
velikanskimi količinami informacij, ki imajo poleg demokratične 
oziroma upravne tudi precejšnjo ekonomsko vrednost. Zato 
bogastvo informacij javnega značaja še zdaleč ni zanemarljivo 
ter lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja posameznikov 
in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Z razvojem informacijske družbe se je dostop do tovrstnih informacij 
temeljito spremenil. Vse več informacij je dostopnih v digitalni obliki 
in objavljenih na svetovnem spletu. Prebivalci in poslovni subjekti 
lahko s takim razvojem veliko pridobijo, saj se poveča jasnost in 
preglednost delovanja javnih oblasti ter olajša komunikacija z 
organi javne uprave. Hkrati pa imajo informacije javnega značaja 
velik gospodarski pomen. Študija Pire International za Evropska 
komisija ie že leta 1999 oziroma 2000 ocenila vrednost teh 
informacij na 68 milijard EUR. 

U"i2005 13 poročevalec, št. 35 



□Geografske 

□ Ekonomske in socialne 

ElP oslovne storitve 

□ Druge 

■ Kulturne 

Ekonomska ocena vrednosti informacij javnega 

značaja v EU, 1999 (v EUR milijard) 

Veliko informacij, ustvarjenih s strani javnega sektorja, ima možnost 
ponovne uporabe na trgu. Informacije so lahko osnova za nove, 
z dodano vrednostjo, storitve podjetij zasebnega sektorja. Tak 
primer so digitalne karte. Vse informacije, ki so vsebovane na 
tradicionalnih papirnih kartah, so lahko shranjene in obdelane 
digitalno. To odpre pot do aplikacij in storitev, ki so izven preproste 
digitalizacije tradicionalnih zemljevidov, na primer lokacijske 
informacije, prostorskih analiz za urbano planiranje, upravljanje 
okolja, itd. 

Orodja informacijske družbe so izoblikovala prej neobstoječe 
možnosti za kombiniranje podatkov iz različnih virov za pridobitev 
storitev in izdelkov z dodano vrednostjo. 

Kljub velikemu potencialu, ki ga nosijo informacije javnega značaja, 
se te informacije v Evropi ne uporabljajo večkratno. Ponovna 
uporaba informacij javnega značaja je relativno nova tema. 
Ekonomski potencial teh informacij se je z uvedbo internata 
eksponentno povečal, vendar še ni opredeljen znotraj javnega 
sektorja. V tem trenutku še ni razvite stalne kulture, ki bi imela kot 
privzeto možnost ponovne uporabe teh informacij. Da se bo taka 
kultura razvila v Sloveniji in tudi po Evropi, bo potrebno še nekaj 
časa. Izmenjava dobre prakse lahko pomaga pri doseganju tega 
cilja in zagotavljanju, da od trenutka, ko je informacija zbrana in 
shranjena, je možna ponovna uporaba te informacije. Situacija je 
ravno v nasprotju s situacijo v ZDA, kjer obstaja jasen in razumljiv 
pravni okvir za olajšanje ponovne uporabe informacij javnega 
značaja. Uporaba informacij javnega značaja je v ZDA olajšana z 
jasnim pravnim okvirom, ki je sestavljen iz sledečih elementov: 

močan Zakon o svobodi informacij, ki zagotavlja obsežen 
dostop do vladnih informacij, 
ni vladnih avtorskih pravic, 
ni omejitev pri izkoriščanju in ponovni rabi, ter 

- omejitev maksimalnih zaračunavanj za stroške reprodukcije 
in razširjanja. 

Včasih je težko izvedeti, katere informacije so razpoložljive za 
ponovno uporabo in pod kakšnimi pogoji. Skoraj ni seznama, ki bi 
dal pogled na ves material, ki je razpoložljiv. Celo s posameznih 
spletnih strani organa javnega sektorja ni vedno jasno, katere 
informacije so lahko ponovno uporabljene in pod kakšnimi pogoji. 

Organi javnega sektorja, ki ustvarjajo informacije javnega zna 

imajo monopol nad tovrstnimi informacijami. To lahko vodi do vis" 
zaračunavanj uporabe teh informacij, podeljevanja ekskluziv 
licenc ali do omejenega števila udeležencev na trgu. Ekskluzi 
licence imajo lahko kratkotrajne prednosti za posamezen o'9 
javnega sektorja, saj zagotavljajo stalen prihodek v določb 
časovnem obdobju. Vendar hkrati preprečujejo vsem ost 
pridobitev informacije pod podobnimi pogoji in ustvarjanje sto . 
z dodano vrednostjo na podlagi teh informacij. Zdi pa s0 ^ 
naravno, da so informacije javnega značaja dostop"® v 

uporabnikom pod enakimi pogoji. 

Vprašanje se postavlja ob razvijanju komercialnih 
organov javnega sektorja, ki so paralelne z izpolnjevanjem o j 
javnih nalog. Nevarnost je ta, da so te komercialne aktivn^ ^ 
sponzorirane iz javnih finančnih sredstev. Tak prim a 
preferencialna uporaba baze, postavljene z javnim denarje e 
razvoj novih komercialnih storitev. Take navzkrižne subv® 
vodijo do znatnih motenj na trgu. 

Razlogi za sprejem zakona 
Ck Razloge za sprejem zakona tako lahko razvrstimo v na» 

skupine: 

ledni« 

spremembe, ki jih je pokazala praksa; ^ 
spremembe, ki so potrebne za še dodatno povečanje oov 
in preglednosti javnega sektorja; 
pomanjkanje ureditve glede ponovne uporabe 'n 

javnega značaja, k ureditvi katere smo zavezani * 
evropskim pravnim redom (Direktiva št. 2003/98/Ec » 
ponovne uporabe informacij javnega značaja); 
spremembe, ki so potrebne za zagotovitev enostav" ^ 
dostopa do informacij javnega značaja (centralni 
informacij javnega značaja); ^ 
spremembe, ki so potrebne za učinkovitejše izvajanj® . Jn 
in zniževanje stroškov zavezanih organov pri iz 

zakona; ^ 
dopolnitev obstoječe ureditve z zahtevami ^a

nai®s 

konvencije in Direktive 2003/4/ES, ki se nanašajo 
javnega interesa. 
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1'2- CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

^°9lavitni cilj predlaganega zakona je izboljšati uresničevanje v s'avi zagotovljene pravice do dostopa do informacij javnega 
"ačaja ter v skladu z evropskim pravnim redom zagotoviti 
Popravno pravico do ponovne komercialne ali nekomercialne 
Porabe informacij javnega značaja. Pri tem predlog zakona 

ranja načela prostega dostopa do informacij javnega značaja, 
tjsativno določa izjeme, zaradi katerih je mogoče dostop odreči 
j Ureia pravno varstvo v primerih, ko, organ zavrne dostop do 

en0 informacije. 
p 
n "0vna uporaba informacij javnega značaja je zasnovana na 
p e'ih transparentnosti in preprečevanja omejevanja konkurence, 

alog zakona jasno ureja položaj subjektov, ki lahko ponovno 
Orabijo informacije javnega značaja, zagotavlja dodatne Pr°ra& :unske prihodke iz tega naslova ter zagotavlja učinkovito 

varstvo. 
Pravn0 

** 0cl načela prostega dostopa predstavlja institut izjem, ki 
1^1 veljavnem zakonu taksativno naštete. Pri tem gre za podatke, 

?ar° '
na Podlagi Zakona o tajnih podatkih) opredeljeni kot tajni adi varnosti države, obrambe države ali zaupnosti 

si^rj^dnih odnosov; podatke, ki so opredeljeni kot poslovna 
kršit n°St' ose^ne podatke; podatke, katerih razkritje bi pomenilo 
5ld 2aupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah 
Iti Sg n° z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; podatke, 
attli Rajajo v arhivskem gradivu skladno z zakonom, ki ureja 
kršil 9radivo in arhive; podatke, katerih razkritje bi pomenilo 
Ureja

8v 2aupnosti davčnega postopka skladno z zakonom, ki 
^J^ni postopek; podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni 

^od' ^az9nskega pregona ali v zvezi z njim in bi njihovo razkritje 
Poflat|^

a'° njegovi izvedbi ali bi ogrozilo varnost posameznika; 
Post ®' ,ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega 
i? (j0,P a in bi njihovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; podatke 
Potn Urrienta. ki je v postopku izdelave in bi njegovo razkritje 'ročilo r-—*— '- — * —l!— —_ 

«vnlh \ 
napačno razumevanje njegove vsebine; podatke o 

W"'" Vrednotah, če bi njihovo razkritje lahko ogrozilo naravno 
SajK ;0, na katero se nanaša, podatke iz dokumenta, ki je bil 
Orga 

|9n v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo 
i;ir0rr| 

v 'n bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju 
ti organa ter podatke iz dokumenta, ki je javno 

I. n- predlog zakona pa bistveno omejuje izjeme z uveljavitvijo 
^aid nG?a ,es,a in ,es,a iavne9a interesa, ki oba relativizirata 
ftvn6 °'°čene izjeme in omogočata še širšo dostopnost informacij 
5 t6tl!j 

ir,ačaj ter s tem bistveno večjo odprtost javnega sektorja. 
Nte<jSe Sl0veniia uvrstila med države z najširšo stopnjo 
Po^i n°s,i in odprtosti javnega sektorja (test javnega interesa 
lr8ki; ^ Evropski uniji v Veliki Britaniji, Estoniji, Madžarski, Latviji, 
^'ancjr9'6 v svetu pa še v ZDA, Kanadi, Izraelu, Avstraliji, Novi 

I1, Indiji, Južnoafriški republiki in Japonski). 

^■3, p 
PRIKAZ ureditev v evropskem in drugih 
ravnih sistemih 

n® Ureditev v EU 

t?9varri^|iStr0V Sve,a EvroPe i® že le,a 1981 sprejel priporočilo 
k ^list n'carn (Recommendation No R (81) 19 of the Comitee 
\! publ,SrS ,0 Member States on the Access to Information held 
*\i{9 Authoritios), da v svoji zakonodaji in praksi uredijo 
sN0i 

an'e Pravice dostopa do informacij javnih oblasti, skladno 
> ^ načeli. Ta načela določajo, da ima vsakdo pravico na 
Je9ovi 6v° dobi,i od organa javne oblasti informacijo, ki je v 
%ou£0ses<i- Za uresničevanje te pravice morajo biti na ustrezna sredstva in poti; informacije morajo biti 

vsakomur pod enakimi pogoji; kot pogoj za vložitev 

zahteve pa se ne sme zahtevati posebnega (pravnega) interesa. 
O zahtevi mora biti odločeno v razumnem času. V primeru 
zavrnitve zahteve, morajo biti razlogi za zavrnitev obrazloženi 
ter zagotovljena pravica do pritožbe in do sodnega varstva. Zadnje 
takšno priporočilo je Odbor ministrov sprejel 21. februarja 2002 
(Recommendation Rec (2002) 2 on access to official documents). 

Prvi pravni odraz omenjene politike EU, predstavlja pravna ureditev 
dostopa do okoljskih informacij (Council Directive 90/313/EEC on 
the freedom of access to information on the environment). 

Kmalu pa lahko pričakujemo tudi splošno ureditev dostopa do 
informacij javnega značaja. Tako je bil v letu 2001 urejen dostop 
do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta EU in Komisije 
EU (Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to 
European Parliament, Council and Commisssion documents). 

Leta 2003 je bila sprejeta Direktiva 2003/98/EC glede ponovne 
uporabe informacij javnega značaja. Direktiva zagotavlja 
minimalna pravila, ki se uporabljajo v vseh državah članicah EU 
glede virov informacij javnega značaja in njihovega obnašanja na 
trgu informacij. 

Cilji direktive so sledeči: 

pospešiti nastanek dejavnosti Skupnosti, ki temeljijo ali 
vključujejo informacije javnega značaja, 
povečati učinkovitost mednarodne ponovne uporabe 
informacij za storitve z dodano vrednostjo, 
omejiti izkrivljanje konkurence na trgu informacij Skupnosti. 

Direktiva je za dosego teh ciljev postavila osnovna pravila, ki jih 
morajo spoštovati vse države članice EU. Države članice so 
spodbujane k preseganju zagotavljanja minimalne ravni informacij 
javnega značaja in ukrepom, ki so bolj naklonjeni uporabi teh 
informacij. Cilji direktive so sprememba kulture v javnem sektorju 
in oblikovanje ugodnega okolja za uporabo virov informacij javnega 
značaja. 

Direktiva se nanaša na pisana besedila, baze podatkov, avdio 
zapise in filmske odlomke (dokumentarno gradivo). Nanaša se 
na vse gradivo, ki ga posedujejo organi in organizacije javnega 
sektorja v državah članica EU, na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni. Organi in organizacije javnega sektorja so določeni kot 
državni organi, javne agencije, občine, pa tudi organizacije, ki so 
pretežno financirane ali nadzirane s strani državnih ali lokalnih 
organov. 
Opozoriti pa je potrebno, da se direktiva ne nanaša na 
izobraževalni, raziskovalni, radiodifuzni in kulturni sektor. Poleg 
tega direktiva obravnava zgolj ekonomski vidik informacij (t.i. 
ponovno uporabo) in ne obravnava dostopa prebivalcev do 
informacij. Državam članicam EU priporoča, da omogočijo čim 
več informacij za ponovno uporabo. 

Direktiva sloni na dveh stebrih notranjega trga: transparentnosti 
in poštene konkurence. Vsebuje pravila, temelječa na naslednjih 
izhodiščih: 

obravnavanje zahtev za ponovno uporabo; 
dostopnost dokumentov za ponovno uporabo v vseh oblikah 
in jezikih, v katerih informacije obstajajo; kjer je možno, naj bo 
material dostopen v elektronski obliki; 
zgornja meja za zaračunavanje se izračuna na podlagi 
stroškov ustvarjanja informacije, vključno z donosom na 
investicije; nižje zaračunavanje (ali popolna brezplačnost) je 
dovoljena in celo priporočena; na zahtevo mora organ javnega 
sektorja računsko obrazložiti zaračunano obrabnino 
informacije; 
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transparentnost pogojev uporabe; zaračunavanje uporabe 
informacij in drugi pogoji morajo biti določeni in vnaprej objavljeni; 
jasno morajo biti določena pravna sredstva, ki so na razpolago 
prosilcem; 
nujnost izogibanju diskriminacije med udeleženci na trgu in 
pogojih za uporabo; 
ukrep za izogibanje navzkrižni pomoči med javnim in poslovnim 
delovanjem istega organa javnega sektorja, ki uporablja 
informacije; 
prepoved ekskluzivnih dogovorov, razen dodelitve 
ekskluzivnih pravic, potrebnih za storitve v javnem interesu; 
dostopnost standardov in spletnih licenc; licence naj ne bi 
nujno omejevale možnosti uporabe ali bile uporabljene za 
omejevanje konkurence; 
praktična orodja za lažje iskanje razpoložljivega materiala; >• 
tako orodje bi lahko bil npr. seznam (katalog) informacij na 
spletnem portalu. 

Direktiva je bila objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti 
31. decembra 2003 (L-345/90). Države članice morajo končati 
prenos do 1. julija 2005. V treh letih po tem datumu mora Komisija 
izvesti oceno prenosa direktive, njene implementacije ter njenih 
učinkov. 

Nizozemska 

taksativno našteti), eden najbolj obsežnih zakonov o dostop"; 
je Freedom of Information Act, ki je bil sprejet v letu 2000. Tudi 
zakon se nanaša na vse organe javne oblasti (torej na upravn° 
izvršilno, sodno in zakonodajno vejo). Določa načelo prosteg 
dostopa, ki je omejeno s taksativno naštetimi izjemami. Vendar P 
pozna t.i. test javnega interesa, kjer organ zavrne dostop le 

primeru, da javni interes, ki narekuje dostop, ne pretehta javnag 
interesa, ki narekuje zavrnitev dostopa. Tudi v tem primeru . 
postopek prične z zahtevo, ki jo vloži zainteresirana oseba' P 
čemer se za to tudi v Veliki Britaniji ne zahteva pravnega 'ntere

rg(j 
Zoper negativno odločbo lahko prosilec zahteva varstvo P 
posebnim »Informacijskim Tribunalom«, nato pa še so 
varstvo. 

Irska 
kjer 

Podobno ureditev kot v Veliki Britaniji poznajo tudi na irskem. ^ 
področje ureja Freedom of Information Act iz leta 1997. Zak°r' 
nanaša na organe javne oblasti na državni in lokalni ravni. 0° , 
načelo prostega dostopa, ki je omejeno s taksativno nas ^ 
izjemami. Tudi Irska pozna t.i. test javnega interesa, kjer se iz 
informacija kljub izjemi posreduje, če javni interes za ra;z 

prevlada nad javnim ali zasebnim interesom za omejitev d°sj „ 
Enako kot v Veliki Britaniji za izvedbo in odločanje na drugis 

skrbi informacijski pooblaščenec. 

Na Nizozemskem ureja dostop do informacij javnega značaja, ki 
se nahajajo v državni upravi, Freedom of Access to Government 
Information Act iz leta 1980 (amandma v letu 1992). Zakon 
uvaja načelo prostega dostopa do informacij javnega značaja, s 
tem da taksativno našteva izjeme. Te se nanašajo na interese 
varnosti in obrambo države; tretjih oseb (poslovna tajnost in osebni 
podatki); ter na dokumente, ki so v postopku izdelave in še na 
nekatere druge situacije. Postopek se prične z zahtevo, ki jo vloži 
zainteresirana oseba, pri čemer se za to ne zahteva pravni interes. 
Zakon določa pravno varstvo znotraj upravnega postopka 
(pritožba zoper odločbo o zavrnitvi dostopa) ter tudi sodno varstvo 
v upravnem sporu. 

Švedska 

Na Švedskem ureja dostop do informacij javnega značaja 
najstarejši zakon o dostopu (sprejet je bil v letu 1766) in sicer 
Freedom of Press Act. Zakon uvaja načelo prostega dostopa do 
informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi javne 
oblasti. Drugače kot na Nizozemskem, je na podlagi tega zakona 
mogoče pridobiti tudi informacije javnega značaja, s katerimi 
razpolagajo organi sodne in zakonodajne veje oblasti. Tudi švedski 
zakon določa (taksativno) izjeme od načela prostega dostopa. 
Postopek se prične z zahtevo, ki jo vloži zainteresirana oseba, 
pri čemer se za to, tudi na Švedskem, ne zahteva pravnega 
interesa. Zoper negativno odločbo lahko prosilec zahteva sodno 
varstvo. 

Velika Britanija 

V Veliki Britaniji ureja dostop do informacij javnega značaja s 
katerimi razpolagajo organi javne oblasti (ti so v prilogi k zakonu 
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ZDA 
. kater'rn' 

V ZDA ureja dostop do informacij javnega značaja, s * jz 
razpolaga zvezna administracija, Freedom of lnformation ^ ^ 
leta 1966 (amandma v letu 1996). Ta zakon se nanaša .■ na 
izvršilno-upravno vejo federalne državne oblasti, ne pa 
njeno sodno in zakonodajno vejo. Tudi ta zakon določa ^ 
prostega dostopa do informacij javnega značaja. Do dos y 
upravičen kdorkoli, ne le ameriški državljani, Prosil

topek 
ameriškem pravu ni treba izkazovati pravnega interesa. rosil0C 

se prične na zahtevo, v primeru negativne odločbe, painna " (0 pa 
varstvo znotraj upravnega postopka v okviru pritožbe. "|žn0St 
še sodno varstvo. Posebnost omenjenega zakona je ^ri 
vseh organov, da informacije javnega značaja v čim ve 
sproti posredujejo na internet. 

r0$itve 

Ne glede na različne pravne tradicije, so torej ,eme''n0
ajaja v 

pravne ureditve dostopa do informacij javnega z „^jflil1 

omenjenih pravnih redih povsem primerljive.Tako je eno <jo 
načel omenjenih zakonskih aktov, načelo prostega do 
informacij javnega značaja. Dostop je lahko omejen le v 3 ^i. I 
določenih primerih. Tudi ti so v primerjalnem pravu P°^0rI,|;P

a 

razmahom informacijske tehnologije, postaja vse bolj P°zpač# 
tudi njena uporaba pri dostopu do informacij javnega^ 
Povsem primerljiva je tudi ureditev pravnega varstva . 
zavrnitve dostopa, pri čemer se v zadnjem času vse bol^0) (fl6' 
pomembnost instančne presoje (v postopku s Prit°o(jvisn09® 
utemeljenosti zavrnitve s strani od državne uprave ne 
telesa. Ob tem pa kot zadnje pravno sredstvo ostaja so 
(torej upravni spor). 



k) 

1,4 analiza učinkov poglavitnih rešitev 

f'ičakovani učinki na posamezne skupine 
^eležencev 

j?red|agatelj na podlagi dosedanje prakse, prakse v drugih državah 
'anicah Evropske unije in ugotovitvah strokovne javnosti ocenjuje, 
a bo imel predlagani zakon: 

Pozitiven vpliv v odnosu do makroekonomskega okolja, saj 
bo omogočal večjo dostopnost informacij javnega značaja in 
hkrati s transparentno in jasno ureditvijo omogočal ponovno 
uPorabo informacij javnega značaja vsem poslovnim 
Objektom pod enakimi pogoji, kar bo imelo tudi pozitivne 
lavnofinančne učinke, 2aradi odprtosti in razpoložljivosti različnih informacij javnega 
značaja pozitiven vpliv na razvoj podjetništva, hkrati pa pomeni 
P^dlagana ureditev dostopa in ponovne uporabe informacij 
lenega značaja, poenostavitev administrativnih postopkov 
oziroma širšo dostopnost teh informacij, ki je tudi ustrezno 

ci pravnovarovana z učinkovitimi pravnimi sredstvi; 
Pozitiven vpliv na potrošnike in nevladne organizacije, saj bo 
Zaradi nove in manj omejujoče ureditve dostopa do informacij 
|avnega značaja javni sektor še bolj odprt, dostop do informacij 

j) 'avnega značaja pa bistveno olajšan; 
12 enakih razlogov kot za potrošnike in nevladne organizacije 
Pozitiven vpliv tudi na dobrodelne organizacije in druga 

6) pr°st°voljna telesa; 
Pozitivne socialne posledice, saj bo večja odprtost javnega 
sektorja omogočala zaradi lažje seznanjenosti z informacijami 
lš)o kakovost življenja, boljšo odločitev in zaradi izčrpnih in 

[Ja enem mestu zbranih informacij o storitvah tudi večjo 
I) °s,°Pnost javnih storitev; 

Pozitiven vpliv na okolje, saj zagotavlja večji dostop do okoljskih 
gj ormacij oziroma popolno javnost nekaterih podatkov; 

lo pozitiven vpliv na enakost in pravičnost, saj bo zagotavljal 
em enak dostop do informacij javnega značaja in pod 
akimi pogoji tudi njihovo ponovno uporabo; hkrati seveda 

v
e ia odprtost javnega sektorja in še posebej popolna javnost 

. podatkov glede porabe javnih sredstev in opravljanja 
v 

n'h služb in funkcij deluje tudi izrazito protikoruptivno ter 
Ca zaupanje v javne institucije. 

»«vi D 
od. ec"aganega zakona so pozitivni tako za potrošnike kot 

k rešit
,etja' ključno z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Izbrana 

'»Se S,6V' ki ima izjemno pozitivne zunanje učinke za praktično 
*av

Up'ne udeležencev ter zato niso potrebni posebni ukrepi 
skiipi arovanje posameznih skupin udeležencev. Edina ranljiva 
^fihV0 posamezniki. ki niso v celoti digitalno pismeni, in pri 
% 0, 'ahko nastal učinek t.i. digitalne ločnice. Predlog zakona 
H|ju/

ania vse načine dostopa do informacij javnega značaja 
H"0 s klasičnim oziroma osebnim dostopom poleg 

"skega). 

'č 9l(0vani notranji učinki 

.»nicgh na podlagi dosedanje prakse, prakse v drugih državah 
^ bo j_ Vr°Pske unije in ugotovitvah strokovne javnosti ocenjuje, 
Hj-i 81 Predlagani zakon delno pozitivne in delno negativne 

učinke. 
OfltiV 

učinke gre pričakovati glede na racionalnejšo ureditev 
'hstrumentov dostopa do informacij javnega značaja 

(npr. centralni katalog informacij, bolj dorečene postopke odločanja 
in podobno) ter glede na jasno ureditev ponovne uporabe 
informacij, kar bo olajšalo odločanje in hkrati omogočilo pozitivne 
javnofinančne učinke. 

Negativni učinki oziroma povečanje zahtevnosti nalog za 
zavezane organe izhajajo predvsem iz spremenjenega režima 
izjem. Uvedba t.i. škodnega testa in testa javnega interesa namesto 
dosedanjih absolutnih izjem od dostopa do informacij javnega 
značaja namreč zahtevajo bistveno večjo kakovost upravnega 
odločanja v obliki tehtanja posameznih nasprotujočih si pravic 
oziroma interesov. To pa povečuje tako obseg kot tudi zahtevnost 
odločanja (potrebno je npr. strokovno znanje glede ustavnega 
prava, človekovih pravic in svoboščin, poznavanje domače in 
tuje sodne prakse in podobno). Hkrati obremenitev posameznih 
organov povečuje tudi odločanje o ponovni uporabi informacij 
javnega značaja. 

1.5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Za proračun Republike Slovenije ni bistvenih finančnih posledic. 
Ureditev ponovne uporabe informacij javnega značaja pa bo imela 
zaradi svoje vsaj delne zaračunljivosti pozitivne posledice za 
proračun. 

Vse dolžnosti zavezanih organov izhajajo že iz od leta 2003 
veljavnega zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
Novela zakona ureja zgolj večjo odprtost informacij, kar pa ne 
predstavlja dodatnih stroškov postopkov oziroma poslovanja 
zavezanih organov. Predlog zakona predvideva nekatere novosti 
(npr. centralni katalog informacij javnega značaja), ki pa za 
proračun Republike Slovenije nimajo bistvenih finančnih posledic, 
vsa potrebna sredstva pa so zagotovljena v državnem proračunu 
v sklopu postavk za informatizacijo uprave pri Ministrstvu za 
javno upravo. Ureditev ponovne uporabe informacij javnega 
značaja pa bo imela zaradi svoje vsaj delne zaračunljivosti 
pozitivne posledice za proračun. 

1.6. NOTRANJE IN JAVNO POSVETOVANJE O 
PREDLOGU ZAKONA 

Predlagatelj glede na dosedanjo prakso in ugotovitev strokovne 
javnosti meni, da se predlog zakona nanaša na širok krog 
zainteresirane javnosti tako na strani upravičencev (volivci, 
nevladne organizacije, podjetja vseh velikosti in še posebej 
podjetja - ponudniki vsebine in informacijskih tehnologij ter druge 
osebe), kot tudi na strani zavezanih organov (vsi državni organi, 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije in skladi, 
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih služb). 

Zaradi široke zainteresiranosti za predlog zakona je predlagatelj 
izbral različne načine posvetovanja z zainteresiranimi javnostmi, 
kar obsega notranje posvetovanje in usklajevanje v javni upravi 
(medresorsko usklajevanje z drugimi ministrstvi in vladnimi 
službami ter posvetovanje z upravnimi enotami in občinami), 
elektronsko posredovanje predloga zakona v mnenje 
(posvetovanje s člani Sveta za gospodarstvu prijazno upravo in 
ponudniki vsebin in informacijskih tehnologij ter posvetovanje s 
predstavniki nevladnih organizacij) ter širok civilni dialog (javna 
objava in zbiranje pripomb preko svetovnega spleta in organizacija 
javne predstavitve mnenj, 4. maja 2005 v prostorih Ministrstva za 
javno upravo v Ljubljani). 
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II. BESEDILO ČLENOV 5. člen 

1. člen 

V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur i. RS, št. 
24/2003) se 1. člen spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop 
in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi 
razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne 
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih 
pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi). 

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo 
naslednje direktive Evropske skupnosti: Direktiva 2003/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o 
ponovni uporabi informacij javnega sektorja in Direktiva 2003/4/ 
ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o 
javnem dostopu do okoljskih informacij in razveljavitvi Direktive 
90/313/EGS. 

(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotovi, da se v sklopu 
Poslovnega registra Slovenije oblikuje informativni katalog organov 
iz prvega odstavka tega člena.« 

2. člen 

V prvem odstavku 2. člena se za besedo »pravice« besedilo 
»posameznikov in pravnih oseb« nadomesti z besedilom »fizičnih 
in pravnih oseb«. 

3. člen 

(1) V 4. členu se za besedo »ali« doda beseda »drugega«. 

(2) Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

>•(2) Arhivsko gradivo, ki ga hrani v okviru javne arhivskem službe 
pristojni arhiv v skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni informacija 
javnega značaja po tem zakonu. 

(3) Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo 
s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne 
namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi 
katerega so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje 
javnih nalog v organu ali izmenjava informacij med organi za 
izvajanje javnih nalog se ne šteje za ponovno uporabo informacij.« 

4. člen 

V 5. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Vsak prosilec ima pravico, da pod enakimi pogoji kot druge 
osebe pridobi pravico do ponovne uporabe informacij v pridobitne 
ali nepridobitne namene. 

(4) Organ mora v čim večji meri zagotavljati informacije javnega 
značaja v elektronski obliki, vendar ni dolžan za potrebe ponovne 
uporabe informacij javnega značaja zagotavljati pretvorbe iz ene 
oblike v drugo ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to 
pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka ter 
tudi ne nadaljevati z ustvarjanjem določenih informacij samo zaradi 
ponovne uporabe s strani drugih organov ali drugih oseb.« 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 
(izjeme) 

(1) Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacij®' 
se zahteva nanaša na: 

1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne poi 
opredeljen kot tajen; z 

2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v sklao 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe; ^ 

3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev vars 

osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja vars 

osebnih podatkov; ^ 
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupn z 

individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladn 
zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; flS|i 

5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupn 

davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zako" 
ki ureja davčni postopek; -a 

& podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazens ^ 
pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njey 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; ^ 

7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi uPraVj|,j; 
postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izve ■ 

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravd 
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; . je 

9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave. in' Cj 
predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje P 
povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; „ z 

10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v sK ^ 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne ded'=c 

dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma ku 
vrednote; (ranjim 

11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z no ^ 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo r a 
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti o 9 

D 1/0 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se dos.^3 
zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede ' ^ 
močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za ^ 
dostopa do zahtevane informacije, razen v naslednjih Pn 

■ « Doda*0, 

- za podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne h 
označeni z najvišjima dvema stopnjama tajnosti; )ajpih 
za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlag ^iefi 
podatkov tuje države ali mednarodne organizacije. \i 
ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno P°9 
zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih Poda ° $ajo 
za podatke Iz 5. točke prvega odstavka, ki se nan 
fizične osebe. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka, se dostop do za' 
htev3' 

informacije dovoli • wwfw„ Jjl 
če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali PaVne9a 

povezane z opravljanjem javne funkcije aH ^ (jo8 

uslužbenskega razmerja, razen v primeru iz 1- 1 

točke prvega odstavka; 

,tk«' 

ne1 ✓!! 
če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadk0^ ^ 
snovi v obratu ali podatke iz varnostnega P°ro^(v0 oK"'1 

podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja 
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!' Organ lahko prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki 
postopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način 

e enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu, 
Publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu 
ln Podobno), in mu posreduje samo napotilo, kje se informacija 
"ahaja. 

j®) Organ prosilcu zavrne ponovno uporabo zahtevane 
0rmacije, če se zahteva nanaša na: 

' Podatek iz prvega odstavka tega člena ali 
Podatek, zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih 

j 0seb, ali 
Podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne 
radiotelevizije ali izvajalci javne službe na področju 

4 l2°braževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali 
Podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen 
samo upravičenim osebam.« 

6. člen 
V7. členu se za besedno zvezo »prosilca seznani z vsebino« 

besedna zveza »oziroma mu omogoči ponovno uporabo«. 

7. člen 

'■ 4lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

irj^ Ministrstvo, pristojno za upravo, je dolžno redno vzdrževati 

iavn Sve,ovnem spletu javno objavljati državni katalog informacij 
i* r,6^? značaja, ki združuje informacije iz posameznih katalogov reišnjega odstavka.« 

'•člen 

8. člen 
se spremeni, tako da se glasi: 

(pjj »10. člen 
dedovanje informacij javnega značaja v svetovni 

splet) 

%mja'<..0r9an ie dolžan posredovati v svetovni splet naslednje aciie javnega značaja: 

' |jrečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno 
aročje organa, povezana z državnim registrom predpisov 

l j}® sPletu; 
9'ame, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so 

Pomena ali so pomembna za poslovanje organa s 
enimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih 

l^l Vlcah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, 
i p®® nanašajo na delovno področje organa; 

dok 9 PreclPisov, programov, strategij in drugih podobnih 1 -Mmtov. ki se nanašajo na delovno področje organa; 
U °b'ave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki 
inf0'a'° iavna naročila; 
st 

rrr|acije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih In drugih 
* vSe

n,vah; 
s ha i ln'0rrT1acije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali 
'■ (jJJanj trikrat; 

9e informacije javnega značaja. 
sak ^stav, 0r9an mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega 

a brezplačno. 

(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, omogoči dostop do informacij 
iz prvega odstavka preko enotnega državnega portala e- 
uprava.«. 

9. člen 

V 11. členu se za besedilom »način priprave« doda besedilo »in 
objave«. 

10. člen 

Spremeni se naslov četrtega poglavja zakona, tako da se glasi: 

»IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO ZA DOSTOP ALI ZA 
PONOVNO UPORABO« 

11. člen 

Spremeni se 12. člen, tako da se po novem glasi: 

»Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
neformalno ali pisno zahtevo, ponovno uporabo pa samo s pisno 
zahtevo.« 

12. člen 

Spremeni se 13. člen, tako da se glasi: 

»Pravno varstvo skladno z določbami tega zakona, ima prosilec, 
ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja 
ali njihovo ponovno uporabo.« 

13. člen 

V 14. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) Neformalna zahteva iz prvega odstavka se ne šteje za vlogo 
v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja upravni postopek.« 

14. člen 

V drugem odstavku 15. člena se za besedilom »Za vprašanja 
postopka« doda besedilo »s pisno zahtevo«. 

15. člen 

V drugem odstavku 17. člena se za besedo »zahtevi« doda 
besedilo »za dostop do informacij javnega značaja«. 

Za tretjim odstavkom 17. člena se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja 
mora prosilec opredeliti: 

1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti, 
2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije 

(klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec 
zapisa).« 
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16. člen 19. člen 

Spremeni se besedilo 21. člena tako, da se glasi: 

»(1) Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja 
ali ponovno uporabo v organu vodi in v njem odloča predstojnik ali 
uradna oseba iz 9. člena tega zakona v skladu z določbami 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Če se prosilec v zahtevi sklicuje na prevladujoč javni interes 
za razkritje v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona ali 
če predstojnik ali uradna oseba oceni, da je potrebno uporabiti to 
določbo, o zadevi na predlog predstojnika odloči: 

vlada, če je zavezan organ državne uprave, državnega 
tožilstva ali državnega pravobranilstva, oseba javnega prava, 
katere ustanovitelj je država, nosilec javnih pooblastil ali 
izvajalec javne službe na državni ravni; 
vrhovno sodišče, če je zavezano sodišče; 
svet samoupravne lokalne skupnosti, če je zavezan organ 
samoupravne lokalne skupnosti, oseba javnega prava, katere 
ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, nosilec javnih 
pooblastil ali izvajalec javne službe na ravni samoupravne 
lokalne skupnosti; 
organ sam, če ne gre za organe iz prejšnjih alinei.« 

17. člen 

V prvem in drugem odstavku 22. člena se za besedo »zahtevi« 
oziroma »zahtevo« doda besedilo »za dostop«. 

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

»(3) O zahtevi za ponovno uporabo organ izda pisno odločbo, če 
za ponovno uporabo zaračuna ceno ali določi druge pogoje v 
skladu s tem zakonom. 

(4) Zavrnilna odločba mora poleg ostalih sestavin vsebovati tudi 
obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena, 
ter pouk o pravnem sredstvu. 

(5) Če organ zahtevo delno ali v celoti zavrne na podlagi določbe 
2. točke petega odstavka 6. člena tega zakona, mora v odločbi 
navesti osebo, ki razpolaga s pravicami intelektualne lastnine ali 
vsaj navesti osebo, od katere je organ pridobil svoj obseg pravic 
intelektualne lastnine.« 

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek in se v njem za 
besedo »zavrnitvi« doda besedilo »ali odločbe o odobritvi ponovne 
uporabe informacij javnega značaja«. 

18. člen 

(1) Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za 
podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. 
Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 15 delovnih dni 
po prejemu zahteve.« 

(2) Doda se nov četrti odstavek 24. člena, ki se glasi: 

»(4) V primeru uporabe določb drugega odstavka 21. člena tega 
zakona, mora zavezani organ predložiti odločitev pristojnemu 
organu v roku 15 delovnih dni, pristojni organ pa mora odločiti o 
zahtevi v nadaljnjih 15 delovnih dneh.« 

Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se po nove"1 

glasi: 

»(2) Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primeru iz 
odstavka 25. člena tega zakona ali če ne dobi informacije v ob1 ■ 
ki jo je zahteval (drugi in četrti odstavek 17. člena).« 

20. člen 

Spremeni se naslov šestega poglavja, tako da se po 
glasi: 

novel" 

»VI. SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z 
DOSTOPOM IN PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA« 

21. člen 

V1. odstavku 32. člena se za besedo »Ministrstvo,« doda besedi 
»pristojno za javno upravo,«. 

Za drugim odstavkom 32. člena se doda nov tretji odstavek, W 
glasi: 

»(3) Ministrstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanje"1 ,e^ 
zakona.« 

22. člen 

33. člen se črta. 

IVAN«16 

23. člen 

Dopolni se sedmo poglavje in se glasi: 

»VII. STROŠKI IN DRUGI POGOJI ZA POSREDO' 
IN PONOVNO UPORABO INFORMACIJ« 

24. člen 

Za 34. členom se doda nov 34. a člen, ki se glasi: 

»34.a člen be 
(cena in druge zahteve glede ponovne up°r 

informacij) 
razenV 

(1) Za ponovno uporabo informacij v pridobitne narnene'sv0bode 

primeru uporabe z namenom informiranja, zagotavljanja 
izražanja, kulture in umetnosti in uporabe informacij s stran1 

lahko organ zaračuna ceno. 
raV0' 

(2) Cena ne sme preseči stroškov zbiranja, P 
razmnoževanja in razširjanja informacij ter običajnega^a te

r 

vloženih sredstev. Cena mora biti stroškovno narav s . . - . . ... . . . . »Af V S*"*. , določena v običajnem knjigovodskem obdobju ter m 
predpisanimi knjigovodskimi pravili za organ. Obračunska s tern 
za ceno je informacija javnega značaja in jo organ v sk 
zakonom posreduje vsakemu prosilcu, ki to zahteva- 

" če 
(3) Organ ne zaračuna ponovne uporabe informacij' 
svetovani splet posreduje brezplačno.« 
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25. člen 

^'en se spremeni, tako, da se glasi: 

"(1) Vlada predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega or- 
®an določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava 
"^terialne stroške iz 34. člena. 

jj) Vlada predpiše merila in pogoje za določanje cene iz 34.a 

26. člen 

'1) Spremeni se naslov 36. člena, tako da se glasi: 

»36. člen 
(objava stroškovnika in cene) « 

prvi odstavek 36. člena se spremeni, tako, da se glasi: 

'1) Vsak organ mora stroškovnik iz prejšnjega člena objaviti v 
v °

lem katalogu informacij javnega značaja ter ga dati na vpogled 
ak®mu prosilcu.« 

^ i odstavek 36. člena se spremeni, tako, da se po novem 

J?) Organ praviloma vse pogoje glede ponovne uporabe 
o,*?180'!, običajno ceno iz prvega odstavka 34.a člena ter 
Računske podlage, ki jih bo upošteval pri posebnih zahtevah 

Ponovno uporabo informacij, vnaprej posreduje v svetovni 

27. člen 

^ ^6- členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi: 

»36. a člen 
(prepoved diskriminacije) 

I'06"3 iz 34. a člena ali drugi pogoji glede ponovne uporabe 
p^acij javnega značaja ne smejo povzročiti diskriminacije med 
in| 

llci znotraj iste ali primerljivih kategorij ponovne uporabe 
,0rmacij. 

na|Q 6 organ uporablja informacije za dejavnost, ki ni del uradnih 
cj 9'. lavnega pooblastila ali javne službe, veljajo zanj enaka 
*nafi 'n ^ru9' Pogoji glede ponovne uporabe informacij javnega aJa, kot to velja za druge osebe. 
(3) p0 
d0v 

n°vna uporaba informacij je po enaki ceni in drugimi pogoji 
Pon '8na vsem prosilcem. Števila prosilcev, ki jim organ dovoli 
Pog0^° uporabo informacij, ni dovoljeno omejevati. Organ s 
Srne ali kakršnimkoli drugačnim dogovorom ali odločitvijo ne 
i^osilcu zagotoviti takšne ponovne uporabe informacij, ki bi 

®vala ponovno uporabo informacij s strani tretjih oseb. 

'^lin* ®'ede na določbo prejšnjega odstavka lahko organ podeli n° Pravico ponovne uporabe informacij, če je to "neogibno 

potrebno za izvajanje javne službe ali drugih storitev v javnem 
interesu. Potrebnost izključne pravice organ redno preverja najmanj 
vsaka tri leta, o čemer izda poseben sklep. Zoper sklep organa je 
dovoljena pritožba. 

(5) Organ javno objavi in posreduje pooblaščencu vse predpisane 
podatke glede podelitve in preverjanja izključne pravice ponovne 
uporabe informacij. Pooblaščenec vodi evidenco vseh podeljenih 
izključnih pravic. 

(6) Vlada podrobneje predpiše pogoje glede ponovne uporabe 
informacij in podeljevanja izključnih pravic ter vsebino in način 
javnih objav ter evidence v zvezi s tem.« 

28. člen 

Prvi in drugi odstavek 37. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Organ je dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega 
zakona in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za upravo, do 
vsakega 31. januarja za preteklo leto. 

(2) Vlada predpiše vsebino poročila iz prejšnjega odstavka.« 

29. člen 

(1) V prvem in drugem odstavku 39. člena se besedilo »Z denarno 
kaznijo« nadomesti z besedilom »Z globo«. 

(2) Tretji odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Z globo najmanj 150.000 tolarjev in največ 300.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek uradna oseba organa, če v predpisanem 
roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega 
značaja ali ne objavi kataloga informacij javnega značaja ali v 
večjem obsegu drugih predpisanih informacij.« 

(3) Doda se nov 4. odstavek 39. člena, ki se glasi: 
»(4) Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik in od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ponovno uporabi informacijo javnega značaja v 
pridobitne namene, za katere organ zaračunava ceno ali določa 
druge pogoje, pa ji organ take uporabe ni dovolil.«. 

30. člen 

Pogodbe in drugi dogovori ali odločitve, ki omogočajo izključno 
ponovno uporabo informacij javnega značaja eni ali več oseb in 
so v veljavi na dan uveljavitve tega zakona ter ne izpolnjujejo 
pogojev iz četrtega odstavka 36. a člena, prenehajo veljati s 
potekom konca svoje veljavnosti, vendar najkasneje 31. decembra 
2008. 

31. člen 

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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3. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Predmet urejanja zakona se zaradi določb Direktive 2003/98/EC 
glede ponovne uporabe informacij javnega značaja razširi tudi na 
ponovno uporabo informacij javnega značaja. 

Namesto dosedanjega posebnega kataloga zavezanih organov 
pa predlog zakona predvideva informativni katalog kot del 
Poslovnega registra Slovenije, saj se tako zagotovi stalno 
osveževanje podatkov in večja natančnost. Hkrati pa so s tem 
bogatejši tudi podatki Poslovnega registra Slovenije, ki je prosto 
dostopen preko svetovnega spleta. ZDIJZ namreč v 1. členu 
določa krog zavezancev, med katere uvršča: državne organe, 
organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge 
osebe javnega prava, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih 
služb. Ker je identifikacija organa, od katerega želimo posamezno 
informacijo pridobiti, za prosilca vsaj tako ključna kot samo dejstvo 
dostopa do informacije, je uvodna določba 1. člena ZDIJZ seveda 
premalo, da bi lahko potencialnim vlagateljem zahtev nudila 
uporabno normativno orodje, s katerim bi le-ta ugotovil, kdo so 
subjekti, na katere lahko naslovi svojo zahtevo. Zato veljavni 
zakon določa, da vlada vsako leto izda katalog organov, to je 
zavezancev po ZDIJZ. Katalog naj osebam, ki iščejo informacije, 
pomaga tudi razjasniti zakonske določbe o tem, kdo so zavezanci. 
Poudariti moramo, da naveden katalog organov ni zavezujoče, 
temveč informativne narave. Zato se tudi posamezen organ ne 
more pravno relevantno sklicevati na dejstvo, da v katalogu ni 
izrecno predviden kot zavezanec. Če gre za subjekt iz prvega 
člena ZDIJZ, je zavezan postopati po tem zakonu ne glede na to 
ali ga je katalog zajel ali ne. 

Ker gre za veliko število organov (nekaj tisoč), je racionalneje 
namesto posebnega kataloga, kot to določa sedaj veljavna 
določba, takšen informativni katalog voditi v sklopu Poslovnega 
registra Slovenije. S tem se izognemo podvajanju podatkov v 
različnih evidencah ter tako racionalneje dosežemo enak cilj - 
zagotoviti informacijo o organih, ki so zavezani za dostop do 
informacij javnega značaja. 

K 2. in 3. členu 

Dodana je definicija ponovne uporabe, kot jo določa evropska 
direktiva. Tako je ponovna uporaba tista uporaba informacij javnega 
značaja s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali 
nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne 
naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Bistven je torej 
drugačen namen uporabe in to tudi, če ponovno uporabi informacijo 
sam organ, ki z njo razpolaga. 

Druge spremembe so redakcijske narave. 

K 4. členu 

Zaradi določb direktive se dodajata določbi glede ponovne 
uporabe informacij javnega značaja. Tako ima vsak prosilec po 
novem pravico, da na svojo zahtevo in pod enakimi pogoji kot 
druge osebe pridobi pravico do ponovne uporabe informacij v 
pridobitne ali nepridobitne namene. 

Uporaba informacij za izvajanje javnih nalog v organu ali izmenjava 
informacij med organi za izvajanje javnih nalog (npr. po 139. členu 
Zakona o splošnem upravnem - ZUP) se ne šteje za ponovno 
uporabo informacij ter je zato podvržena določbam druge, 
predvsem procesne zakonodaje. 
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Vsak organ mora tudi v čim večji meri zagotavljati informaW 
javnega značaja v elektronski obliki. Hkrati pa ta dolžnost 
obsega pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotavljanja izvieđ 
iz dokumentov, kadar bi to pomenilo nesorazmeren nape W 
preprostega postopka. Prav tako zavezani organ ni d°'z . 
nadaljevati z ustvarjanjem določenih informacij samo za' 
ponovne uporabe s strani drugih organov ali drugih oseb. 

K 5. členu 

Predlagana je bistvena dopolnitev 6. člena veljavnega zakon3 'jj 
sicer glede na ugotovitve iz dvoletne prakse ter hkrati v srrie'3 
večjega informacijskega odpiranja javnega sektorja ozi'° 
omejevanja izjem od dostopa do informacij javnega značaj* 

Prvi sklop predlaganih sprememb sedanjega 6. člena 
nanaša na ugotovitve iz prakse. Tako bi zaradi večje usklaje'j 
z določbami davčne zakonodaje izjemo predstavljali ne le P° 
v zvezi z izvedbo davčnega postopka, temveč tudi vse da . 

■ tajnosti. Prav tako je praksa pokazala, da bi bilo smiselno dO 
še eno izjemo glede dostopa in sicer, da organ ni ^ 
posredovati informacij ja vnega značaja, ki soja vnosti že er„c ju 
dostopne na druge načine (npr. z objavo v Uradnem listu n 
drugih uradnih glasilih medijih, strokovnih publikacijah, !a . 
evidencah drugih organov in podobno). Takšna izjema Prav cj\o 
ne pomeni omejevanja dostopa, temveč le racionahz • 
poslovanja zavezanih organov, ki so po sedaj veljavni do 
zavezani na zahtevo posredovati prav vse informacija I 
fotokopijo objav v Uradnem listu RS). 

Drugi in bolj bistven sklop sprememb pa se nanaša na 
omejitev izjem. Med najzahtevnejše izzive zavezane 
pritožbenih organov na področju izvajanja normativnih ure .0 
dostopa do informacij javnega značaja nedvomno sodi ^ 
uporabljanje pravil o izjemah od pravice do dostopa. ... l 
opredeljujejo bolj ali manj izčrpno navedeni primeri P° ,jgpe 
različno pravno naravo in naslonjeni na raznoliko zasta > 
(generalne) klavzule. V nekaterih pravnih sistemih so 'z'^ 
enako kot v slovenskem ZDIJZ, izpeljane absolutno. Organ ,g 
torej ugotoviti, ali je podana katera od okoliščin, zaradi kat 
potrebno omejiti dostop do posamezne informacije, če jo ^ 
okoliščina (izjema) podana, organ dostopa ne dovoli, v vseh 
primerih pa informacijo prosilcu posreduje. 

^InČiH ^ 
V drugih pravnih sistemih pa se zakonodajalci niso 0 . 
tako «črno-belo« različico omejevanja dostopa do ,n 

javnega značaja in so uveljavili t. i. relativne izjeme. V teh u'e^ 
mora namreč organ, če ugotovi, da gre za eno od Pr0 ^ ž" 
izjem od dostopa, v vsakem konkretnem primeru preten 
gre res za upravičeno izjemo ali pa kljub vsemu prevlada P 
do dostopnosti informacij javnega značaja. Pri odloča l 
določen dejanski stan podrediti kateri od izjem in s tem ( .ji 
onemogočiti dostop do informacije, pa se organi v teh P 
ureditvah poslužujejo različnih argumentacijskih P" 
Nekateri med njimi imajo naravo zakonsko določenih P^gl 
institutov (npr. test javnega interesa), medtem ko le 

izoblikovala pravna praksa. Pomembno pa je poudariti, da P 
na področju informacijskega prava nekateri, sicer sta 
principi, nekoliko specifične lastnosti. 

eW[e<e 

Test javnega interesa (ang. Public interest test) poznajo 
tuje pravne ureditve. Najsplošnejša opredelitev testa \eg3sS 

interesa je, da je argumentacijsko orodje, s pomočjo kat $ 
ugotavlja, ali javni interes premaga domnevo, da je 
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°lret>no razkriti. Na tej domnevi namreč temelji vsako izhodišče 
°~'°čanja, ali je neko informacijo potrebno razkriti ali ne, saj v 
elstvu nerazkritja oziroma pri kritja informacije javnosti ni mogoče 
rePoznati nikakršnega javnega interesa. Seveda pa je moč 
°^nevo razkritja spodbijati z drugimi interesno utemeljenimi 

.. °9'- Medtem ko se nekatere pravne ureditve poslužujejo 
^iutnega pristopa, da vse izjeme, ki razkritje prepovedujejo, 
k*ativno naštejejo (mednje sodi tudi pristop slovenskega 

ini dajalca), prepustijo drugi, da zakon vpeljuje test javnega eresa in mu do/oči področja, na katera ga je mogoče aplicirati 
. relativne izjeme v britanski ureditvi). Od testa javnega interesa 
^ Se nekoliko razlikuje t. i. škodni test (ang. Harm test), ki vpeljuje 
I .er'i odločanja glede na dejstvo, ali bi razkritje posamezne 
o 0rmacije lahko povzročilo škodljive posledice. Tuja teorija 
s°

Zaria' da je njuno razmejevanje pogosto zgolj teoretično in da v Praksi pogosto zlijeta. Ločuje ju namreč dejstvo, da se v 

do?6ru testa iavne9a interesa dokazuje, da bo imelo razkritje 
iav ne informaciie škodljive posledice v smislu oškodovanja 
k0

n^a 'nleresa in abstracto, ne glede na dejanske posledice v 
Pot nem Pr'meru> medtem ko je pri škodnem testu najprej rsbno ugotoviti, da bo z objavo konkretne informacije 

Zr°čena (bistvena) škoda in nato dokazati, da ta konkretna 
°a pretehta javni interes, da se informacija posreduje javnosti. 

Pral' ^°'Sta ,est iavne9a interesa in škodni test, niso dogmatični 
Ta J" P°imi- ampak se po naravi približujejo pravnim standardom, 
ir, Va ,es,a sta odprta koncepta, ki se bosta s časom spreminjala 
ra 

a9ajala, tako kot se lahko prilagodi njuno razlogovanje v 
spre 6rjU do konkretne informacije, katere narava se s časom 
,*"Va. Povsem samoumevno je, da lahko danes nek podatek 
sartl 

lrn° v katero izmed kategorij izjem, z leti pa bo prav tako 
Umevno njegovo objavljanje v medijih, raziskavah ali literaturi. 
"orrnZadnie pa velia Poudariti tudi, da tovrstni testi zaradi svoje 
PrSv

at'Vne nerazdelanosti zahtevajo kakovostno in učinkovito 
?rakso- ki mora nadomestiti manjkajočo pravno 

'dljivost, ki jo povzroča njihova narava. 

^ členu 

i/a^
rec/lo9 zakona ureja tudi ponovno uporabo informacij javnega 

°QnoIa',e Posebno določiti tako delni dostop kot tudi delno 
%Jn° uPorabo informacij javnega značaja, v primeru, da se v 
^ntu nahajajo tudi podatki, izvzeti iz režima javnega 

členu 
Po/ 

® dialogov informacij javnega značaja posameznih 
t>o p

anih organov predlog zakona uvaja še centralni katalog, ki 
PoSa 6cls,avljal enotno vstopno točko in združeval informacije iz 
kk°znih katalogov. Uporabnikom bo tako bistveno olajšano 
%Je informacij in ugotavljanje, kateri organ z določeno 

acijo razpolaga. 

Ho?'0' ka,alog bo dostopen preko enotnega državnega portala "rava. 

*8, členu 

^®(// 
k\,n zakona malenkostno spreminja posredovanje informacij 
% j_a značaja v svetovni splet ter informacije o storitvah širi na 
'%ij,1"7.? ,n ne zgolj upravne storitve. Hkrati pa bodo vse 
''prav

a°'Je dostopne tudi preko enotne vstopne točke - portala e- 

K 9. in 10. členu 

Spremembe so redakcijske narave. 

K 11. členu 

Predlog zakona predvideva, da se dostop do informacije javnega 
značaja lahko zahteva z neformalno (prej ustno) ali pisno zahtevo, 
ponovno uporabo informacije javnega značaja pa samo s pisno 
zahtevo, saj gre pri ponovni uporabi za zahtevo drugačne in 
zahtevnejše narave. Hkrati pa bodo to zahtevo podajali poslovni 
subjekti zaradi ponovne uporabe informacij v pridobitne ali 
nepridobitne namene. 

K 12. členu 

Predlog zakona po novem pravno varstvo širi tudi na zahtevo za 
ponovno uporabo informacij javnega značaja, pri čemer je 
postopek pritožbe in upravnega spora identičen postopku glede 
zahteve za dostop do informacij. 

K 13. členu 

Zaradi odprtih vprašanj, ki so se pojavila pri izvajanju zakona, 
sedaj predlog zakona izrecno določa, da se neformalna (prej 
ustna) zahteva ne šteje za vlogo v upravnem postopku v smislu 
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). 

K 14. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 15. členu 

Predlog zakona zaradi ureditve ponovne uporabe informacij 
javnega značaja po novem ureja tudi obvezne sestavine zahteve 
za ponovno uporabo. Prosilec mora tako navesti informacijo 
javnega značaja, ki jo želi ponovno uporabiti, in na kakšen način 
želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski 
zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa). 

K 16. členu 

Izrecno je določeno, da predstojnik oziroma od njega pooblaščena 
uradna oseba vodi postopek in v njem odloča, kot je to običajno v 
upravnih postopkih. 

Hkrati je urejeno odločanje o t.i. testu javnega interesa (novi drugi 
odstavek 6. člena zakona), ko mora zavezani organ glede 
odobritve dostopa tehtati dve pravici oziroma interesa. Ker gre za 
zahtevno odločanje, je predlagan poseben sistem odločanja, kjer 
zavezani organi odločanje prepustijo smiselno nadrejenemu 
organu in sicer: 

vladi, če je zavezan organ državne uprave (ministrstva, 
vladne službe, organi v sestavi ministrstev, upravne enote), 
državnega tožilstva ali državnega pravobranilstva, oseba 
javnega prava (javne agencije, javni skladi in druge osebe 
javnega prava), katere ustanovitelj je država, nosilec javnih 
pooblastil ali izvajalec javne službe na državni ravni; 
vrhovnemu sodišču, če je zavezano sodišče; 
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svetu samoupravne lokalne skupnosti (mestni oziroma 
občinski svet), če je zavezan organ samoupravne lokalne 
skupnosti, oseba javnega prava, katere ustanovitelj je 
samoupravna lokalna skupnost, nosilec javnih pooblastil ali 
izvajalec javne službe na ravni samoupravne lokalne 
skupnosti; 

- organu samemu, če gre za druge organe (npr. državni zbor, 
računsko sodišče, ustavno sodišče in drugi). 

Druge spremembe so redakcijske narave. 

K 17. členu 

Večina sprememb v tem členu je redakcijske narave. 

Posebej je urejena odločba glede odobritve ponovne uporabe 
informacij javnega značaja, ki je potrebna samo, če organ zaračuna 
ceno ali določi druge pogoje glede ponovne uporabe. V drugih 
primerih pa bi izdajanje odločbe pomenilo nepotrebno 
administrativno breme tako za organ, kot tudi za prosilca. 

Dodana pa je zahteva, da mora organ, če zahtevo delno ali v 
celoti zavrne zaradi pravic intelektualne lastnine tretje osebe, v 
odločbi navesti to osebo, ki razpolaga s pravicami intelektualne 
lastnine ali vsaj navesti osebo, od katere je organ pridobil svoj 
obseg pravic intelektualne lastnine. 

K 18. členu 

Zaradi večje zaščite prosilcev je sedaj skrajšan rok, v katerem 
mora organ odločiti o podaljšanju roka. Sklep bo organ po novem 
dolžan sprejeti najkasneje v roku 15 delovnih dni po prejemu 
zahteve. 

Hkrati je določen rok za uporabo t.i. testa javnega interesa (novi 
drugi odstavek 6. člena), ko zavezani organ prepusti odločitev 
smiselno nadrejenemu organu. 

K 19. členu 

Predlog zakona po novem dopušča možnost pritožbe tudi iz 
razloga, če prosilec ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval 
(drugi in četrti odstavek 17. člena ZDIJZ). 

K 20. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 21. členu 

Ker je praksa pokazala nizko zavedanje zavezanih organov glede 
obveznosti po ZDIJZ, je po novem predviden poleg pravnih 
sredstev tudi upravni nadzor, ki ga opravlja Ministrstvo za javno 
upravo (t.i. upravna inšpekcija). Ministrstvo je tako tudi prekrškovni 
organ za to področje. 

K 22. in 23. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 24. do 26. členu 

Predlog zakona v skladu z Direktivo 2003/98/EC glede Pon°vnJe 
uporabe informacij javnega značaja ureja ceno in druge za M 
glede ponovne uporabe informacij javnega značaja. Tako te" 
za razliko od dostopa do informacij, kjer lahko zaračuna si 
stroške posredovanja, pri ponovni uporabi organ zaračuna P° 
ceno, ki pa ne sme preseči stroškov zbiranja, 
razmnoževanja in razširjanja informacij ter običajnega dol 
vloženih sredstev. Cena mora biti v skladu z določbami 
direktive stroškovno naravnana ter določena v ob/c"3/" ■ 
knjigovodskem obdobju in v skladu s predpisanimi knjigovods 
pravili za organ. 

Organ pa ne sme zaračunavati ponovne uporabe tistih infor"ia^' 
ki jih v svetovni splet posreduje brezplačno. 

Po novem bo vlada predpisala okvirni stroškovnik za PosrecloVS^e 
informacij in tudi podrobnejša merila in pogoje za oblikovanje 
za ponovno uporabo informacij. Vsak organ pa bo znotraj 
okvirja določil svoj stroškovnik in ga tudi javno objavil v sV 1 ^ 
katalogu informacij javnega značaja ter ga dal na vpogled vsa 
prosilcu. Prav tako mora organ vnaprej posredovati v sVf ^ 
splet običajno ceno za ponovno uporabo informacij in °^racU.vno 
podlage, ki jih bo upošteval pri posebnih zahtevah za P°n 

uporabo informacij. 

K 27. členu 
raceišni' 

Ponovna uporaba informacij javnega značaja ima Pr 'čaj* 
gospodarski potencial, vendar le če so informacije javnega z" j 
dostopne za ponovno uporabo vsem poslovnim subjekte ^ 
enakimi pogoji. Predlog zakona zato enako kot Direktiva 
98/EC glede ponovne uporabe informacij javnega zn ^ 
predvideva prepoved diskriminacije. Tako zgoraj pojesnjenart 
za ponovno uporabo informacij ali drugi pogoji glede P° 
uporabe informacij javnega značaja ne smejo P°vZ

tegotii 
diskriminacije med prosilci znotraj iste ali primerljivih ka ^ 
ponovne uporabe informacij. Tudi za sam organ, če uP°' g$ 
informacije za dejavnost, ki ni del njegovih uradnih nalog. Ia g0jj 
pooblastila ali javne službe, veljajo enaka cena in drugi P 
glede ponovne uporabe informacij javnega značaja. 

Ponovna uporaba informacij je po enaki ceni in drugih 
dovoljena vsem prosilcem. Števila prosilcev, ki jim or3a"sp s 
ponovno uporabo informacij, ni dovoljeno omejevati. ^ ^ 
pogodbo ali kakršnimkoli drugačnim dogovorom ali odloči ^ j, 
sme prosilcu zagotoviti takšne ponovne uporabe informa 
izključevala ponovno uporabo informacij s strani tretjih ose ■ ,g l0 
izjema od tega pravila, ki je dovoljena,.je izključna Pravica.or0" 
neogibno potrebno za izvajanje javne službe ali drugih s ^ej 
javnem interesu. Ker gre za hudo izjemo, ki mora biti se P ^ 
upravičena, predlog zakona obvezuje organ, da redno P ^ ps 
vse okoliščine v zvezi s tem najmanj vsaka tri leta. Pre 

je tudi posebno pravno sredstvo in popolna javnost vseh P 
in postopkov. 

K 28. členu 
(\$ 

S prehodom pristojnosti glede informacij javnega znSxa /i><" 
Ministrstvo za javno upravo predlog zakona Pren

hji<fati P
$ 

pristojnost obravnave poročil posameznih organov, 
zaradi racionalizacije poslovanja in večje prilagodljiv°s 

poročila vsakoletnim potrebam vlade in državneg 
prepušča vladni uredbi predpisovanje oblike in načina P 
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^29. členu 

D°Polnjene so kazenske določbe, ki po novem dodatno 
'"kriminirajo določene kršitve zakona s strani organa (opustitev 
'stvenih dolžnosti glede spletnega posredovanja informacij) in 
°rabe informacij javnega značaja v pridobitne namene. 

0ru9e spremembe so redakcijske narave. 

K 30. do 31. členu 

V skladu z določbami Direktive 2003/98/EC glede ponovne 
uporabe informacij javnega značaja je v prehodnih določbah 
predvideno tudi, da pogodbe in drugi dogovori ali odločitve, ki 
omogočajo izključno ponovno uporabo informacij javnega značaja 
eni ali več oseb in so v veljavi na dan uveljavitve tega zakona ter 
ne izpolnjujejo novih pogojev glede transparentnosti in prepovedi 
diskriminacije, prenehajo veljati s potekom konca svoje 
veljavnosti, vendar najkasneje 31. decembra 2008. 

J- besedilo členov, ki se 
spReminjajo 

(2) Vsak prosilec ima ria svojo zahtevo pravico pridobiti od organa 
informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da 
pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis. 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ja zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop 

0r0'
n'Orrnac'i javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni 

dru ' or9an' lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in 
iav^h 0sebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci lh služb (v nadaljnjem besedilu: organi). 

leto"ađa Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) vsako ol3iavi katalog organov iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(namen zakona) 

'1) Nam orQ 
ner> tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja 

Prav
n.0v ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in n|h oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. 

(2) 
° uresničitev namena tega zakona si morajo organi 

a8lova
eVati'da dosežei° č'm večjo obveščenost javnosti o svojem 

'^FORMACIJA javnega značaja 

4. člen 
(informacija javnega značaja) 

Do^ia javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega 
"®sio or9ana, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
IjUjIl'3, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v 

besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v 
°vanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 

TeMELJNE DOLOČBE 

5. člen 
(načelo prostega dostopa) 

(1) |nf 
,i*i{ni°rrnac'ie javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali 

°sebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci). 

6. člen 
(izjeme) 

Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se 
zahteva nanaša na: 
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, 

opredeljen kot tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, 
zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne 
in varnostne dejavnosti državnih organov; 

2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe; 

3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov; 

4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z 
zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; 

5. podatek, ki se nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je 
skladno z zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, 
opredeljen kot zaupen; 

6. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
davčnega postopka, skladno z zakonom, ki ureja davčni 
postopek; 

7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega 
postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

9. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, 
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

10. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še 
predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi 
povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; 

11. podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave, ni dostopen javnosti zaradi varovanja 
naravne vrednote; 

12. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. 
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7. člen 
(delni dostop) 

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 
prejšnjega člena in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te 
informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino 
preostalega dela dokumenta. 

8. člen 
(katalog informacij javnega značaja) 

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno 
objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet ipd.) ter dati na 
vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

9. člen 
(določitev uradne osebe) 

(1) Vsak organ določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za 
posredovanje informacij javnega značaja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko več organov 
skupaj določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje 
informacij javnega značaja. 

10. člen 
(posredovanje informacij javnega značaja v svetovni 

splet) 

(1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje 
informacije javnega značaja: 
1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno 

področje organa, povezana z državnim registrom predpisov 
na spletu; 

2 programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge 
podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje 
organa; 

3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih 
dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa; 

4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki 
urejajo javna naročila; 

5. podatke o upravnih storitvah; 
& druge informacije javnega značaja. 

(2) Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega 
odstavka brezplačno. 

11. člen 
(predpis vlade) 

Vlada podrobneje predpiše, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, 
ki je v postopku izdelave (10. točka 6. člena tega zakona), način 
priprave kataloga informacij javnega značaja (8. člen tega zakona), 
vrste informacij iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena in 
način posredovanja informacij javnega značaja v svetovni splet. 

IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO 

12. člen 
(ustna ali pisna zahteva) 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
ustno ali pisno zahtevo. 

13. člen 
(pravno varstvo) 

Pravno varstvo skladno z določbami tega zakona, ima prosilec, 
ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaj 

1. Ustna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

14. člen 
(ustna zahteva) 

(1) Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega zna^i® * 
ustno zahtevo, je organ dolžan prosilcu omogočiti dostop 
informacije javnega značaja, razen, če gre za podatke iz 6.c 

tega zakona. 

(2) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omog°ćl 

seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo - 
vpogled, ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokopij0 

elektronski zapis. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vP°^e<*'lc 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima Pr 

dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino. 

2. Pisna zahteva za dostop do informacije javneg8 

značaja 

da na 

15. člen 
(pravila postopka) 

do 
(1) O pisni zahtevi (v nadaljnjem besedilu: zahteva) za dos ^ ^ 
informacije javnega značaja odločajo organi v postopku, 
določa ta zakon. 

(2) Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakof10^ 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni post 

16. člen 
(vložitev zahteve) 

loži 
(1) Zahtevo za dostop do informacije javnega zna^a'iacijo- 
prosilec pri organu, za katerega meni, da razpolaga z inf°r 

(2) Za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka v elektronS^anje i11 

se uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronsko pošlo 
podpis. 

17. člen 
(obvezna vsebina zahteve) 

A A " 
(1) Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu s ^(n0m 
osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o m0. a0ve9a 

zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma n) 
zastopnika ali pooblaščenca. 

iŠili3' 

(2) V zahtevi mora prosilec opredeliti: 
1. informacijo, s katero se želi seznaniti, 
2. na kakšen način se želi seznaniti z na kakšen način se želi seznaniti z vsebino z 

informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski 

(3) Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecn° ^aja- ^ 
da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega z" top <*" 
iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za 

ići"' 
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"formacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava 
Zahtevo po tem zakonu. 

18. člen 
(dopolnitev zahteve) 

(1) če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more 
Uravnavati, mora organ pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga 
določi organ, dopolni. Rok ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. 

Uradna oseba iz 9. člena tega zakona je dolžna prosilcu nuditi 
brezno pomoč pri dopolnitvi zahteve. 

(3) Če prosilec zahteve ne dopolni v roku iz prvega odstavka, ali 
Ce zahteva tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje pogojev iz 17. člena 
69a zakona in je zato organ ne more obravnavati, ravna organ v 
skladu z 19. členom tega zakona. 

19. člen 
(zavrženje zahteve) 

0rgan s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjeni procesni 
^°9°ji iz 17. in 18. člena tega zakona. 

20. člen 
(ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane 

informacije) 

organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano 
n'°rmacije, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih 
j1' od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je 

9 ®de na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o tem 
°ovestiti prosilca. 

21. člen 
(uradna oseba organa) 

postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v 
r9anu vodi uradna oseba iz 9. člena tega zakona. 

22. člen 
(odločba) 

jp če organ zahtevi ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o 
111 napravi uradni zaznamek. 

^očb °r9an zahtev0 delno ali v celoti zavrne' 0 tem izda P'sn0 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora odločba poleg ostalih 
kU^avin vsebovati tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je 

a zahteva zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu. 

(U or9an v roku iz 23. člena tega zakona ne omogoči prosilcu 
®'opa do informacije in, če tudi ne izda in ne vroči prosilcu 
°«be o zavrnitvi, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

23. člen 
(rok za odločitev) 

pa'9an ie dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje 
v r°ku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. 

24. člen 
(izjemne okoliščine) 

(1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje 
zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do 
informacije javnega značaja, skladno z določbami 7. člena tega 
zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko 
podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. 

(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za 
podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. 
Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 5 delovnih dni po 
preteku roka iz 23. člena tega zakona. 

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

25. člen 
(dostop do informacije) 

(1) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči 
seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na 
vpogled ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali 
elektronski zapis. 

(2) Če je zahtevana informacija zavarovana skladno z zakonom, 
ki ureja avtorsko pravico, organ, v primeru iz prejšnjega odstavka, 
prosilcu omogoči seznanitev z informacijo tako, da mu jo da na 
vpogled. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec 
dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino. 

(4) Če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni 
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, lahko 
zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. Organ mora odločati 
o zahtevi iz prejšnjega stavka nemudoma, najkasneje pa v roku 
3 delovnih dni. 

(5) Vlada podrobneje predpiše način posredovanja informacij 
javnega značaja. 

26. člen 
(zavrnitev zahteve) 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca če ugotovi, 
da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 6. 
členu tega zakona. 

3. Pritožbeni postopek 

27. člen 
(pravica do pritožbe) 

(1) Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper 
sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico 
do pritožbe. 

(2) Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primeru iz četrtega 
odstavka 25. člena tega zakona. 

(3) O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega 
značaja. 
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(4) Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

VI. SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z 
DOSTOPOM DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA 

32. člen 
(naloge ministrstva) 

(1) Ministrstvo opravlja spodbujevalne in razvojne naloge v zvezi 
z dostopom do informacij javnega značaja. 

(2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
1. seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij 

javnega značaja; 
2 svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega 

zakona; 
3. druge spodbujevalne in razvojne naloge. 

33. člen 
(varuh pravic državljanov) 

Za varovanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja 
kot posebnega področja, je v skladu z zakonom pristojen tudi 
varuh pravic državljanov. 

VII. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ 

34. člen 
(stroški posredovanja informacij) 

(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. 

(2) Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa 
zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne 
stroške. 

35. člen 
(predpis vlade) 

Vlada predpiše stroškovnik, na podlagi katerega organ 
zaračunava materialne stroške iz prejšnjega člena. 

36. člen 
(stroškovnik in njegova objava) 

(1) Vsak organ mora stroškovnik iz prejšnjega člena objaviti na 
primeren način (uradno glasilo organa, svetovni splet, oglasna 
deska idr.) ter ga dati na vpogled vsakemu prosilcu. 

(2) V aktu iz prejšnjega odstavka, organi navedejo tudi uradno 
osebo iz 9. člena tega zakona. 

(3) Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in, če 
prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino 
stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. 

(4) Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega, 
lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega 
zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije- 

VIII. POROČANJE 

37. člen 
(letna poročila organov) 

(1) Organ je dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona 
in ga predložiti vladi do vsakega 31. januarja za preteklo leto. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati- 
1. imena in priimke uradnih oseb, zadolženih za posredovan) 

informacij javnega značaja; 
2. število vloženih zahtev; 
a število ugodenih zahtev; 
4. število zavrnjenih zahtev z navedbo razlogov za vsa 

zavrnitev; 
5. število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opis° ^ 

odločitve ter z navedbo razlogov za sprejeto odločitev 
primeru ponovne odklonitve razkritja informacije; 

6. število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odloc 
ter v primeru molka organa; -,0 

7. število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi ie 

ugodeno tožbi prosilca v upravnem sporu, vključno z nave 
razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča. 

(3) Vlada pripravi skupno letno poročilo o izvajanju tega zak0^ 
na podlagi prejetih poročil iz prvega odstavka tega člena 
vsakega 31. marca za preteklo leto in ga predloži Državne 
zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

38. člen 
(sprejem in objava skupnega letnega poročila) 

Skupno letno poročilo iz tretjega odstavka prejšnjega fi'8" 
obravnava in sprejme Državni zbor Republike Slovenije ter 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem sp 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

39. člen 
(odgovornost za prekršek) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznLJjgter, 
prekršek oseba, ki uniči dokument, zadevo, dosje, r89 aj8 
evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se na0 
informacija javnega značaja, z namenom, dajo napravi nedos 
javnosti. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kazntJ^gVo, 
prekršek odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, za ^g 
dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v ka'er 

nahaja informacija javnega značaja, z namenom, da jo n 

nedostopno javnosti. 
a za 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaz f0|(U 
prekršek uradna oseba organa, če v predpisanem a 
neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije la 

značaja. 
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5- PREČIŠČENO BESEDILO S 

predlaganimi spremembami 

ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA (ZDIJZ) 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

j1' zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop 
1,1 Ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi 
ra2Polagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne 
a9encije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih 
Pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi). 

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
Ponašajo naslednje direktive Evropske skupnosti: Direktiva 

03/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 0vembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega 
®ktorja in Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in 

. ^eta z dne 28. januarja 2003 o javnem dostopu do okoljskih 
n ortnacij in razveljavitvi Direktive 90/313/EGS. 

Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotovi, da se v sklopu 
0s'°vnega registra Slovenije oblikuje informativni katalog 
ganov iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(namen zakona) 

g' Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja 
9anov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih 
eb' da pridobijo informacije javnega značaja. 

uresničitev namena tega zakona si morajo organi 
J^evati. da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem 

6l°vanju. 

3. člen 
(spolna slovnična oblika) 

tern zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
j.P|Sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ski in moški spol. 

II. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA 

4. člen 
(informacija javnega značaja) 

del 'n'0rmacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz 
^ega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, 
gr ®Ve' dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega 
8ajr.IVa (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal 

■v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. 
(ž) A .L . 
aiuih Vsk0 9radiv°. ki 9a hrani v okviru javne arhivskem 
'llo pris,0ini arhiv v skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni 

Racija javnega značaja po tem zakonu. 

(3) Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni 
uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne 
ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru 
javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. 
Uporaba informacij za izvajanje javnih nalog v organu ali 
izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog 
se ne šteje za ponovno uporabo informacij. 

III.TEMELJNE DOLOČBE 

5. člen 
(načelo prostega dostopa) 

(1) Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali 
fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci). 

(2) Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa 
informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da 
pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis. 

(3) Vsak prosilec ima pravico, da pod enakimi pogoji kot 
druge osebe pridobi pravico do ponovne uporabe informacij 
v pridobitne ali nepridobitne namene. 

(4) Organ mora v čim večji meri zagotavljati informacije 
javnega značaja v elektronski obliki, vendar ni dolžan za 
potrebe ponovne uporabe informacij javnega značaja 
zagotavljati pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotoviti 
izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to pomenilo 
nesorazmeren napor izven preprostega postopka ter tudi 
ne nadaljevati z ustvarjanjem določenih informacij samo 
zaradi ponovne uporabe s strani drugih organov ali drugih 
oseb. 

6. člen 
(izjeme) 

(1) Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če 
se zahteva nanaša na: 

1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, 
opredeljen kot tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, 
zaupnosti—mednarodnih—odnosov ali—zaupnosti 
obveščevalne in varnostne dejavnosti državnih organov; 

2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe; 

3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov; 

4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z 
zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; 

St podatek, ki se nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je 
skladno z zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, 
opredeljen kot zaupen; 

5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, 
ki ureja davčni postopek; 

6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega 
postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, 
nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

j i     
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9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še 
predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi 
povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; 

10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne dediščine, 
ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma 
kulturne vrednote; 

11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se dostop do 
zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede 
razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih 
oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije, razen 
v naslednjih primerih: 

za podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne 
podatke, označeni z najvišjima dvema stopnjama 
tajnosti; 
za podatke, ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi 
tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije, 
s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno 
pogodbo v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih 
podatkov; 
za podatke iz 5. točke prvega odstavka, ki se nanašajo 
na fizične osebe. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka, se dostop do 
zahtevane informacije dovoli 

če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, 
povezane z opravljanjem javne funkcije ali javnega 
uslužbenskega razmerja, razen v primeru iz 1. in 5. do 8. 
točke prvega odstavka; 
če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, 
nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega 
poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, 
ki ureja varstvo okolja. 

(4) Organ lahko prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, 
ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na 
drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem 
glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, 
svetovnem spletu in podobno), in mu posreduje samo 
napotilo, kje se informacija nahaja. 

(5) Organ prosilcu zavrne ponovno uporabo zahtevane 
informacije, če se zahteva nanaša na: 

1. 
2. 

3. 

4. 

podatek iz prvega odstavka ali 
podatek, zavarovan s pravicami intelektualne lastnine 
tretjih oseb, ali 
podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne službe 
javne radiotelevizije ali izvajalci javne službe na področju 
izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali 
podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen 
samo upravičenim osebam. 

7. člen 
(delni dostop) 

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 
prejšnjega člena in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te 
informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma 
mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta. 

8. člen 
(katalog informacij javnega značaja) 

(1) Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način 
javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd ),er 

dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog 
informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, je dolžno redno 
vzdrževati in na svetovnem spletu javno objavljati držav"1 

katalog informacij javnega značaja, ki združuje informacij 
iz posameznih katalogov iz prejšnjega odstavka. 

9. člen 
(določitev uradne osebe) 

(1) Vsak organ določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za 
posredovanje informacij javnega značaja. 

(2) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka, lahko vec 
organov skupaj določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih z 
posredovanje informacij javnega značaja. 

10. člen . 
(posredovanje informacij javnega značaja v svetovn 

splet) 

(1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splel 

naslednje informacije javnega značaja: 

prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delo*"1® 
področje organa, povezana z državnim registr" 
predpisov na spletu; . g0 
programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, K' 
splošnega pomena ali so pomembna za poslova ^ 
organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziro"13 

odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, štu ' 
in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delov 
področje organa; •), 
predloge predpisov, programov, strategij in dfU» 
podobnih dokumentov, ki se nanašajo na del°v 

področje organa; s 
vse objave in razpisno dokumentacijo v sklad 
predpisi, ki urejajo javna naročila; in 
informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodni 
drugih storitvah; ,,cj 
vse informacije javnega značaja, ki so jih Pr°s 

zahtevali najmanj trikrat; 
druge informacije javnega značaja. 

(2) Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij 
prejšnjega odstavka brezplačno. 

(JO 
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, omogoči d°?t0^eg» 
informacij iz prvega odstavka preko enotnega državn 
portala e-uprava. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

11. člen 
(predpis vlade) 

Vlada podrobneje predpiše, kaj se šteje za podatke iz doku^®^ 
ki je v postopku izdelave (10. točka 6. člena tega zakona). ^ 
priprave in objave kataloga informacij javnega značaja (■m 
tega zakona), vrste informacij iz 6. točke prvega 0 .jaja 
prejšnjega člena in način posredovanja informacij javnega zn 
v svetovni splet. 
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IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO ZA DOSTOP ALI ZA 
PONOVNO UPORABO 

16. člen 
(vložitev zahteve) 

12. člen 
(ustna ali pisna zahteva) 

f^osiiec lahko zahteva dostop ali ponovno uporabo 
farmacije javnega značaja z neformalno ali pisno zahtevo. 

(1) Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja vloži 
prosilec pri organu, za katerega meni, da razpolaga z informacijo. 

(2) Za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in 
podpis. 

13. Člen 
(pravno varstvo) 

^ravno varstvo skladno z določbami tega zakona ima 
I silec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij 

Vne9a značaja ali njihovo ponovno uporabo. 

1 ■ Ustna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

14. člen 
(neformalna zahteva) 

<1) Če, ! prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
* °rmalno zahtevo (ustno ali v elektronski obliki), je organ 

2an prosilcu omogočiti dostop do informacije javnega značaja, 
en- če gre za podatke iz 6. člena tega zakona. 

n»'iPe or9an zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma, vendar ' asneje v petih delovnih dneh, omogoči seznanitev z 

tak zah,evane informacije tako, da mu jo da na vpogled, ali da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

ori^6 pros''ec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je 
Jan dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec 

°'i časa, da se seznani z njeno vsebino. 

J ^formalna zahteva iz prvega odstavka se ne šteje za 
9o v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja 

n' postopek. 
(5) > 
kot n?*orma,no zahtevo iz prvega odstavka ravna organ 
"a t* ?'sno zahtevo, če se zahtevane informacije nanašajo 
p0 

reti® osebe in ta ali drug zakon izrecno ne določa, da so 
®tki javni. 

pisna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja ali ponovno uporabo 

15. člen 
(pravila postopka) 

(1) a . 
inf0 

pisr,i zahtevi (v nadaljnjem besedilu: zahteva) za dostop do 
v p-"190'!6 javnega značaja ali ponovno uporabo odločajo organi 

s'°pku, ki ga določa ta zakon. 
(2) 2, 
tam vPrašanja postopka s pisno zahtevo, ki niso urejena s 
uDr,

2akonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni avni Postopek. 

17. člen 
(obvezna vsebina zahteve) 

(1) Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, 
osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem 
zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega 
zastopnika ali pooblaščenca. 

(2) V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora 
prosilec opredeliti: 
1. informacijo, s katero se želi seznaniti, 
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane 

informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). 

(3) Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, 
da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če 
iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do 
informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava 
zahtevo po tem zakonu. 

(4) V zahtevi za ponovno uporabo informacije javnega 
značaja mora prosilec opredeliti: 
1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti, 
2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane 

informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma 
tudi oblika in nosilec zapisa). 

18. člen 
(dopolnitev zahteve) 

(1) Če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more 
obravnavati, mora organ pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga 
določi organ, dopolni. Rok ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. 

(2) Uradna oseba iz 9. člena tega zakona je dolžna prosilcu nuditi 
ustrezno pomoč pri dopolnitvi zahteve. 

(3) Če prosilec zahteve ne dopolni v roku iz prvega odstavka, ali 
če zahteva tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje pogojev iz 17. člena 
tega zakona in je zato organ ne more obravnavati, ravna organ v 
skladu z 19. členom tega zakona. 

19. člen 
(zavrženje zahteve) 

Organ s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjeni procesni 
pogoji iz 17. in 18. člena tega zakona. 
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20. člen 
(ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane 

informacije) 

Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano 
informacije, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih 
dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je 
glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o tem 
obvestiti prosilca. 

21. člen 
(uradna oseba organa) 

(1) Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja 
ali ponovno uporabo v organu vodi in v njem odloča predstojnik 
ali uradna oseba iz 9. člena tega zakona v skladu z določbami 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Če se prosilec v zahtevi sklicuje na prevladujoč javni 
interes za razkritje v skladu z drugim odstavkom 6. člena 
tega zakona ali če predstojnik ali uradna oseba oceni, da je 
potrebno uporabiti to določbo, o zadevi na predlog 
predstojnika odloči: 

vlada, če je zavezan organ državne uprave, državnega 
tožilstva ali državnega pravobranilstva, oseba javnega 
prava, katere ustanovitelj je država, nosilec javnih 
pooblastil ali izvajalec javne službe na državni ravni; 

- vrhovno sodišče, če je zavezano sodišče; 
svet samoupravne lokalne skupnosti, če je zavezan or- 
gan samoupravne lokalne skupnosti, oseba javnega 
prava, katere ustanovitelj je samoupravna lokalna 
skupnost, nosilec javnih pooblastil ali izvajalec javne 
službe na ravni samoupravne lokalne skupnosti; 
organ sam, če ne gre za organe iz prejšnjih alinei. 

22. člen 
(odločba) 

(1) Če organ zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, 
temveč o tem napravi uradni zaznamek. 

(2) Če organ zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem 
izda pisno odločbo. 

(3) O zahtevi za ponovno uporabo organ izda pisno 
odločbo, če za ponovno uporabo zaračuna ceno ali določi 
druge pogoje v skladu s tem zakonom. 

(4) Zavrnilna odločba mora poleg ostalih sestavin vsebovati 
tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva 
zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu. 

(5) Če organ zahtevo delno ali v celoti zavrne na podlagi 
določbe 2. točke petega odstavka 6. člena tega zakona, mora 
v odločbi navesti osebo, ki razpolaga s pravicami 
intelektualne lastnine ali vsaj navesti osebo, od katere je 
organ pridobil svoj obseg pravic intelektualne lastnine. 

(6) Če organ v roku !z 23. člena tega zakona ne omogoči prosilcu 
dostopa do informacije in, če tudi ne izda in ne vroči prosilcu 
odločbe o zavrnitvi ali odločbe o odobritvi ponovne uporabe 
informacij javnega značaja, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

23. člen 
(rok za odločitev) 

Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasn®)6 

pa v roku 15 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve- 

24. člen 
(izjemne okoliščine) 

(1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredova,|jo 
zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dost°P® 
informacije javnega značaja, skladno z določbami 7. ®ena ^<0 
zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, 
podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. 

(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo raZ'°^|Cu. 
podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči pro 
Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 15 delovni 
po prejemu zahteve. 

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 
. ,1 člena 

(4) V primeru uporabe določb drugega odstavka „ 
tega zakona, mora zavezani organ predložiti °. . rg3n 
pristojnemu organu v roku 15 delovnih dni, Pr's,<?'njneh. 
pa mora odločiti o zahtevi v nadaljnjih 15 delovnih d 

25. člen 
(dostop do informacije) 

rrl 09®^' 
(1) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma o g 
seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu P a|j 
vpogled ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokop 
elektronski zapis. 

(2) Če je zahtevana informacija zavarovana skladno z z (aV|<a, 
ki ureja avtorsko pravico, organ, v primeru iz prejšnjega o ^ 
prosilcu omogoči seznanitev z informacijo tako, da mu I 
vpogled. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vf}0^sjiec 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima V 
dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino. 

(4) Če prosilec meni, da informacija, s katero se je 
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v za jorrnacij° 
zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z m 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. Organ mora ^ r0|«j 
o zahtevi iz prejšnjega stavka nemudoma, najkasneje P 
3 delovnih dni. 

■ formah 
(5) Vlada podrobneje predpiše način posredovanja in 

javnega značaja. 

26. člen 
(zavrnitev zahteve) 

,eUgoto"' 
Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo Prosi!ca erT1o P° 6' 
da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izj 
členu tega zakona. 
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3. Pritožbeni postopek (2) Pooblaščenec ima strokovno službo, ki jo sestavljata največ 
dva svetovalca. 

27. člen 
(pravica do pritožbe) 

'1> Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper 
leP. s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico 

a° Pritožbe. 

jj-j Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primeru iz četrtega 
^stavka 25. člena tega zakona ali če ne dobi informacije v 

"W, ki jo je zahteval (drugi in četrti odstavek 17. člena). 

0 pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega 
*tačaja. 

jjj) Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja 
sPlošni upravni postopek. 

28. člen 
(pooblaščenec za dostop do informacij javnega 

značaja) 

J,1 pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (v 
da|jnjem besedilu: pooblaščenec) je samostojen državni or- 

j6 n' ie pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero 
. 0r9an zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacije 

ne9a značaja. 

p°°blaščenca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na 
eđlo9 Predsednika Republike Slovenije. 

'i!' ^a Pooblaščenca je lahko imenovan državljan Republike 
°v®nije. 

i4iPoob'aščenec )e imenovan za pet let in je lahko še enkrat Vn° imenovan. 

Re ^redstva za delo pooblaščenca se zagotovijo v proračunu ^Publike Slovenije. Višino sredstev določi Državni zbor 
Publike Slovenije na predlog pooblaščenca. 

29. člen 
(status pooblaščenca in njegova razrešitev) 

' p°°blaščenec ima status državnega funkcionarja. 
(?\ 
jjL^blaščenec je lahko predčasno razrešen samo, če to sam 
prQ ®Va' če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema 
SVrv 

0s'i ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje 
le 'unkcije. 

(^i 
tr6tf°

s,0Pek za razrešitev pooblaščenca se prične na predlog 
C* Poslancev. Državni zbor Republike Slovenije razreši 
Do*! a^čenca, če za razrešitev glasuje večina navzočih us|ancev. 

(1)P, 

30. člen 
(strokovna služba pooblaščenca) 

in na*.'3'a^enec ima poslovnik, s katerim uredi svojo organizacijo 
Qr}a 

n dela. Poslovnik sprejme pooblaščenec v soglasju z 
listu > 2borom Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem 

ePublike Slovenije. 

(3) Pooblaščenec lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake 
za določen čas izmed uslužbencev v državnih organih. Ti imajo 
pravico, da se po poteku tega časa vrnejo na svojo prejšnjo 
funkcijo ali delovno mesto. 

(4) Organizacijsko-administrativne naloge za pooblaščenca 
zagotavlja ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

V. SODNO VARSTVO 

31. člen 
(upravni spor) 

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor 
skladno z zakonom. 

VI. SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z 
DOSTOPOM IN PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 

32. člen 
(naloge ministrstva) 

(1) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, opravlja 
spodbujevalne in razvojne naloge v zvezi z dostopom do informacij 
javnega značaja. 

(2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
1. seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij 

javnega značaja; 
2. svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega 

zakona; 
3. druge spodbujevalne in razvojne naloge. 

(3) Ministrstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
tega zakona. 

33. člen 
(varuh pravic državljonov) 

Za varovanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja 
kot posebnega področja, je v 8kladu z zakonom pristojen tudi 
varuh pravic državljanov. 

VII. STROŠKI IN DRUGI POGOJI ZA POSREDOVANJE 
IN PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 

34. člen 
(stroški posredovanja informacij) 

(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. 

(2) Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa 
zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne 
stroške. 
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34.a člen 
(cena in druge zahteve glede ponovne uporabe 

informacij) 

(1) Za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene, 
razen v primeru uporabe z namenom informiranja, 
zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti in 
uporabe informacij s strani medijev lahko organ zaračuna 
ceno. 

(2) Cena ne sme preseči stroškov zbiranja, priprave, 
razmnoževanja in razširjanja informacij ter običajnega 
donosa vloženih sredstev. Cena mora biti stroškovno 
naravnana ter določena v običajnem knjigovodskem 
obdobju ter v skladu s predpisanimi knjigovodskimi pravili 
za organ. Obračunska podlaga za ceno je informacija 
javnega značaja in jo organ v skladu s tem zakonom 
posreduje vsakemu prosilcu, ki to zahteva. 

(3) Organ ne zaračuna ponovne uporabe informacij, če jih v 
svetovani splet posreduje brezplačno. 

35. člen 
(predpis vlade) 

(1) Vlada predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega 
organ določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava 
materialne stroške iz 34. člena. 

(2) Vlada predpiše merila in pogoje za določanje cene iz 34.a 
člena. 

36. člen 
(objava stroškovnika in cene) 

(1) Vsak organ mora stroškovnik iz prejšnjega člena objaviti v 
svojem katalogu informacij javnega značaja ter ga dati na 
vpogled vsakemu prosilcu. 

(2) Organ praviloma vnaprej posreduje v svetovni splet vse 
pogoje glede ponovne uporabe informacij, običajno ceno 
iz prvega odstavka 34.a člena ter obračunske podlage, ki jih 
bo upošteval pri posebnih zahtevah za ponovno uporabo 
informacij. 

(3) Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in, če 
prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino 
stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. 

(4) Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega, 
lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega 
zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije. 

36. a člen 
(prepoved diskriminacije) 

(1) Cena iz 34. a člena ali drugi pogoji glede ponovne 
uporabe Informacij javnega značaja ne smejo povzročiti 
diskriminacije med prosilci znotraj iste ali primerljivih 
kategorij ponovne uporabe informacij. 

(2) Če organ uporablja informacije za dejavnost, ki ni del 
uradnih nalog, javnega pooblastila ali javne službe, veljajo 
zanj enaka cena in drugi pogoji glede ponovne uporabe 
informacij javnega značaja, kot to velja za druge osebe. 

(3) Ponovna uporaba informacij je po enaki ceni ozirof8 
V v»/ i unu»iiu upui aua ii 11 vsi niavij je pu cnani v/w ■ ■ - ^ 
drugimi pogoji dovoljena vsem prosilcem. Števila prosic 

ki jim organ dovoli ponovno uporabo inform«c'l' n 
dovoljeno omejevati. Organ s pogodbo ali kakršnim 
drugačnim dogovorom ali odločitvijo ne sme pr0*. ^ 
zagotoviti takšne ponovne uporabe informaciji *' 
izključevala ponovno uporabo informacij s strani tre I 
oseb. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko °'^e 
podeli izključno pravico ponovne uporabe informacij' 
to neogibno potrebno za izvajanje javne službe ali °r 

storitev v javnem interesu. Potrebnost izključne PravlC®z(ja 
gan redno preverja najmanj vsaka tri leta, o čemer 
poseben sklep. Zoper sklep organa je dovoljena p" (tožb"- 

(5) Organ javno objavi in posreduje pooblaščencu 

tem- 

vse 
""" • "t\6 

predpisane podatke glede podelitve in preverjanja 'z 

pravice ponovne uporabe informacij. Pooblaščenec 
evidenco vseh podeljenih izključnih pravic. 

(6) Vlada podrobneje predpiše pogoje glede P°noV
tef 

uporabe informacij in podeljevanja izključnih Pra\[n 
vsebino in način javnih objav ter evidence v zvezi s 

VIII. POROČANJE 

37. člen 
(letna poročila organov) 

za |<on3 
(1) Organ je dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega ^ 
in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za upravo, do vS 

31. januarja za preteklo leto. 

(2) Vlada predpiše vsebino poročila iz prejšnjega 
zakona 

(3) Vlada pripravi skupno letno poročilo o izvajanju tega $ 
na podlagi prejetih poročil iz prvega odstavka tega . 
vsakega 31. marca za preteklo leto in ga predloži Drza 
zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

38. člen 
(sprejem in objava skupnega letnega poro' ičila) 

a či Skupno letno poročilo iz tretjega odstavka prejšnjeg ^ ^ 
obravnava in sprejme Državni zbor Republike Slovenije 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

39. člen 
(odgovornost za prekršek) 

(1) Z globo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje *a.PnCo 
oseba, ki uniči dokument, zadevo, dosje, register, evi 
dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja informacija I 
značaja, z namenom, da jo napravi nedostopno javnos • 

(2) Z globo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje za 
krše" 

odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, ^ 
gister, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem 5®^ 
informacija javnega značaja, z namenom, dajo napravi ne 
javnosti. 
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yr 9'obo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne 

kat ? 8 2ahtevane informacije javnega značaja ali ne objavi 
dru ■ 3 informaciJ javnega značaja ali v večjem obsegu 9'h predpisanih informacij. 

Prek od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za 
kai rS6k Posameznik in od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se 
Pos U|6 23 Prekr®e'< pravna oseba ali samostojni podjetnik 
*"ač'^eZn''t' Ponovno uporabi informacijo javnega 

.v Pr'dobitne namene, za katere organ zaračunava 
dov |3'' do'°^a druge pogoje, pa ji organ take uporabe ni 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

40. člen 
(pričetek dela pooblaščenca) 

°blaščenec prične s svojim delom najkasneje 1.9.2003. 

41. člen 
(predpisi in drugi akti vlade) 

najkaada °b'avi ka,alo9 iz drugega odstavka 1. člena tega zakona Snsje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
(2) vian • 
tega 

a l2da predpise iz 11. člena in petega odstavka 25. člena 
°na najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) V|aHa ■ 
šestih, 'ZC'a strošk°vnik iz 35. člena tega zakona najkasneje v 

Mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

42. člen 
(akti organov) 

Po ^v
r®ani Pripravijo kataloge iz 8. člena tega zakona v enem letu e||avitvi predpisa iz 11. člena tega zakona. 

v er)„
r^ani objavijo stroškovnik iz 35. člena tega zakona najkasneje 
m mesecu po njegovi uveljavitvi. 

43. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 

Organi imenujejo uradne osebe iz 9. člena tega zakona najkasneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

44. člen 
(posredovanje dokumentov v svetovni splet) 

Organi so dolžni najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
predpisa iz 11. člena tega zakona, posredovati v svetovni splet 
informacije javnega značaja iz 10. člena tega zakona. 

45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 38. 
člena in prvi odstavek 40. člena zakona o arhivskem gradivu in 
arhivih (Uradni list RS, št. 20/97 in 32/97 - popravek). 

46. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

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

PREHODNA DOLOČBA NOVELE: 

. člen 

Pogodbe in drugi dogovori ali odločitve, ki omogočajo 
izključno ponovno uporabo informacij javnega značaja eni 
ali več oseb in so v veljavi na dan uveljavitve tega zakona ter 
ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 36.a člena, 
prenehajo veljati s potekom konca svoje veljavnosti, vendar 
najkasneje 31. decembra 2008. 
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^ecJlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

Zakona o sodiščih (zs-ei 

* krajani postopek - EPA 264 - IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2005-2011-0026 
»evuka: 00720-9/2005/10 
lubliana, 26.05.2005 

Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 26.5.2005 0 očila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH, 

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

P°Stopku. 

^'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o sodiščih obravnava po skrajšanem 
postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona. 

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

dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

^edlog zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

SODIŠČIH 

l,lJVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
zakona 

S«W|0 sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno 
°) v 62. členu določa postopek imenovanja predsednikov 

skladu s katerim mora sodni svet med vsemi prijavljenimi 
N<||0 atl Obrati in podati ministru za pravosodje obrazložen 
"a ta|^ največ treh kandidatov. Vlada Republike Slovenije meni, 

6n Postopek ni ustrezen, saj omejuje sodni svet, da ne 
'lagati več kot treh kandidatov. Ker so predsedniki sodišč 

1 2a zadeve sodne uprave, je toliko večjega pomena, da 

^ 2005 ~~~ 

L 

ima minister za pravosodje večjo možnost izbire pri njihovem 
imenovanju. Glede na navedeno se predlaga temu ustrezna 
ureditev postopkov imenovanja predsednikov sodišč. 

Zakon o sodiščih v 74.a členu pooblašča ministra, pristojnega za 
pravosodje za ustanovitev Centra za izobraževanje v pravosodju 
(v nadaljnjem besedilu: CIP). Hkrati ta člen določa, da se za 
strokovno pomoč pri izvedbi nalog CIP-a oblikuje strokovni svet, 
katerega člani so predstavniki Ministrstva za pravosodje, 
Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, 
Državnega pravobranilstva RS, Sodnega sveta RS, Slovenskega 
sodniškega društva, Društva državnih tožilcev Slovenije in 
posamezne pravne fakultete RS. 

Navedena določba 74.a člena Zakona o sodiščih je bila sprejeta 
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 73/04, v nadaljnjem besedilu: ZS-D), ki je začel 
veljati julija 2004. V prehodnih in končnih določbah je ZS-D 
predvidel, da se CIP in strokovni svet ustanovita v roku enega 
leta po uveljavitvi zakona, to pomeni julija 2005. 
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Ministrstvo za pravosodje je v zvezi z navedeno določbo Zakona 
o sodiščih v letu 2004 pristopilo k izvajanju različnih aktivnosti in 
pripravilo projekt ustanavljanja CIP pod naslovom "Strenghtening 
of Judicial Training Centre", ki ga je predložilo Evropski komisiji. 
Memorandum o soglasju med Evropsko komisijo in Vlado 
Republike Slovenije, ki je bil podpisan dne 22. septembra 2004, 
med drugimi projekti zajema tudi projekt ustanavljanja CIP-a. V 
projektu je zastavljen cilj ustanovitve CIP-a kot centralne 
funkcionalne institucije s svojim osebjem, svojimi prostori in 
materialno podlago za redno delo v okviru Ministrstva za 
pravosodje. Komisija je v okviru programa "Prehodni vir" ("Tran- 
sition facility") sprejela in dne 12. novembra 2004 izdala odločbo, 
naslovljeno na Republiko Slovenijo, s katero je odobrila projekt 
ustanavljanja CIP-a, v okviru katerega bo Republika Slovenija za 
ustanovitev centra prejela tudi določena tinančna sredstva s strani 
Evropske unije. 

Trenutno potekajo aktivnosti glede izbire Twinning partnerja, ob 
pomoči katerega bo Ministrstvo za pravosodje v obdobju trajanja 
Twinning projekta (september 2005 do september 2006) pripravilo 
vse potrebno za začetek delovanja CIP-a. Ta projekt bo zajel 
pripravo ocene minimalnih materialnih in kadrovskih potreb za 
ustrezno delovanje centra, tako pripravo ustreznih razpisnih 
dokumentacij za potrebno opremo centra, zagotovitev prostorov 
za začetek delovanja centra in pripravo dokumentov, potrebnih 
za ustanovitev in delovanje centra. 

Glede na predvideno trajanje Twinning projekta je potrebno 
ustrezno podaljšati rok za ustanovitev CIP-a. 

Zakon o sodiščih v 74. členu določa, da v zadeve pravosodne 
uprave sodi zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje 
sodne oblasti, med drugim tudi zagotavljanje kadrovskih, 
materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev. V skladu z 10. členom 
Zakona o sodiščih je za zadeve pravosodne uprave pristojno 
Ministrstvo za pravosodje. Glede na navedeno ni povsem 
sistemsko, da se na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona 
o sodiščih v okviru državnega proračuna pri Ministrstvu za 
pravosodje oblikuje in zagotavlja obseg finančnih sredstev za 
opremo sodišč in za zagotavljanje prostorskih pogojev sodišč, z 
izjemo sredstev za najemna razmerja. 

Novi Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05; 
ZP-1), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005, je določil, da 
namesto dotedanjih organov za postopek o prekrških (organi z 
imenom sodnik za prekrške ter Senat za prekrške Republike 
Slovenije) v zadevah prekrškov odločajo sodišča splošne 
pristojnosti (okrajna in višja sodišča). Na podlagi 5. točke 101. 
člena Zakona o sodiščih so za opravljanje zadev mednarodne 
pravne pomoči pristojna okrožna sodišča, torej po začetku 
uporabe ZP-1 tudi za zadeve prekrškov. To delo opravljajo sodniki 
preiskovalnega oddelka. Ta naloga pa pomeni dodatno 
obremenitev preiskovalnih sodnikov tako z vidika strukture 
pripada kot obsega dela v dežurni službi. Glede na navedeno 
Vlada Republike Slovenije predlaga dopolnitev 99. in 101. člena 
Zakona o sodiščih, tako da bodo v zadevah o prekrških lahko 
zadeve mednarodne pravne pomoči opravljala okrajna sodišča, 
ki v zadevah o prekrških tudi sicer odločajo in imajo za zadeve 
prekrškov organizirano tudi dežurno službo. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

V skladu s predlagano spremembo 62. člena Zakona o sodiščih 
bo predsednike sodišč še vedno imenoval minister za pravosodje 

na predlog sodnega sveta, pri čemer pa ne bo več om#ve' 
sme sodni svet izbrati in predlagati največ tri kandidate. 

Glede na zahtevnost projekta ustanovitve CIP-a in P'e^l0 
Twinning projekt Vlada Republike Slovenije predlaga us» p 
podaljšanje roka za ustanovitev centra, in sicer tako, da se 
ustanovi najkasneje do 31.12.2006. 

Ker je zagotavljanje prostorskih pogojev za delo sod'®^rgtva 
temeljnih nalog pravosodne uprave, ki je v pristojnosti Min|S ^ 
za pravosodje, Vlada Republike Slovenije predlaga sprei*1 

zakona tako, da bo Ministrstvo za pravosodje v celoti pis 

za navedeno področje, torej tudi za zagotavljanje sreds 
najemna razmerja. 

Poleg tega je predlagana dopolnitev členov, ki določajo pnst°j^ ^ 
okrajnih in okrožnih sodišč tako, da bodo okrajna sodišča, 
po veljavni zakonodaji pristojna za odločanje v zadevah C . 
pristojna tudi za mednarodno pravno pomoč v teh zadeva • 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRU" 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlagane spremembe ne bodo imele finančnih P.oS'et^gtev, 
proračun Republike Slovenije v smislu potrebnih dodatnih sre

g(1ina 
potreben bo le prenos ustreznih denarnih sredstev za na'trstvo 
razmerja oziroma proračunske postavke s sodišč na M'nlS 

za pravosodje. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Predlagane spremembe zakona, ki pomenijo podaljšanjer0 ^ 
ustanovitev CIP-a, ki bo izvajal izobraževanje v prav „j 
prenos pristojnosti glede zagotavljanja sredstev za n J ^ 
razmerja s sodišč na Ministrstvo za pravosodje ter sPre 0qu 
pristojnosti glede zadev mednarodne pravne pomoči na P |jajo 
prekrškov kot posledica uveljavitve novega ZP-1. Pr0l^oV0nif 
specifično situacijo, vezano na ureditev v Republike S ^ v 
Zato ni bilo mogoče opraviti primerjalno pravnega Pre® 
skladu z zahtevami Poslovnika Državnega zbora Rep 
Slovenije. 

V zvezi z imenovanji predsednikov sodišč pa vlada P°'ar8j6(ifl. 
da imenovanje predsednikov sodišč v Nemčiji ni enotno jgfi, 
ampak je postopek v posameznih deželah različno z3 
prevladuje pa naslednji način: predsednike imenuje f"1 ,e o 
pravosodje, v nekaterih deželah ministru posreduje rT'fJinflitj

J 

kandidatih poseben organ, v nekaterih deželah pa tega 
ni; minister za pravosodje bodisi to mnenje upošteva ali Pa 

Predsednike višjih sodišč imenuje vlada. Na Nizo orisV! 
predsednike sodišč imenuje sodni svet, ki irna širše P s0dde 

kot v Republiki Sloveniji, saj je pristojen za zadeve Pra K"1 

uprave, in sicer za dobo 6 let. V Avstriji imenuje tako so ^ po 
predsednike sodišč splošne pristojnosti zvezni predsed .^v 
njegovem pooblastilu minister za pravosodje, na podlagi P jnjSter 

sodnih senatov, pri čemer zvezni predsednik oziroma 
na takšen predlog ni vezan. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPP£j^ 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 
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"•BESEDILO členov 5. člen 

1. člen 

(J®*onu o sodiščih (Uradni list, št. 23/05 - uradno prečiščeno 
treh"dil0) Se v seclrrl6m odstavku 62. člena črtata besedi "največ 

2. člen 

sodstavku 75. člena za besedami "prostorskih pogojev 
črta vejica in besedilo "z izjemo sredstev za najemna 

Umerja,". 

3. člen 

členu se v IV. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico 
a besedilo "in za opravljanje mednarodne pravne pomoči v 

Vatl o prekrških.". 

4. člen 

jn 1^. členu se v V. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico 
dr,, besedilo "če zakon za posamezne vrste zadev ne določa ru9ače.". 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni 
list RS, št. 73/04) se 36. člen spremeni tako, da se glasi: 

"36. člen 

CIP in strokovni svet se ustanovita najkasneje do 31. decembra 
2006.". 

6. člen 

V postopkih imenovanja predsednikov sodišč, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo tega zakona in je sodni svet do uveljavitve tega 
zakona ministru, pristojnemu za pravosodje, že poslal predlog po 
sedmem odstavku 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo), ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, predlog vrne sodnemu svetu, da izpelje postopek v 
skladu z določbami tega zakona. 

7. člen 

Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 
2006. 

8. člen 

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

K1. členu 

62. člen Zakona o sodiščih določa postopek imenovanja 
predsednikov sodišč. V skladu z veljavno ureditvijo imenuje 
predsednike sodišč, razen predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, minister za pravosodje na predlog sodnega 
sveta. Če se na razpisano mesto prijavi več kandidatov, sodni 
svet izbere in poda ministru za pravosodje obrazložen predlog 
največ treh kandidatov, pri čemer lahko navede in obrazloži, 
kateremu daje prednost. 

Vlada Republike Slovenije meni, da takšen postopek ni ustrezen, 
saj omejuje sodni svet, da ne sme predlagati več kot treh 
kandidatov. Ker so predsedniki sodišč pristojni za zadeve sodne 
uprave, je toliko večjega pomena, da ima minister za pravosodje 
večjo možnost izbire pri njihovem imenovanju. Glede na navedeno 
se predlaga črtanje omejitve, na podlagi katere sodni svet pošlje 
ministru predlog največ treh kandidatov. 

K 2. členu 

Zakon o sodiščih v 74. členu določa, da v zadeve pravosodne 
uprave med drugim sodi tudi zagotavljanje prostorskih pogojev 
za delo sodišč. V skladu z 10. členom Zakona o sodiščih je za 
zadeve pravosodne uprave pristojno Ministrstvo za pravosodje. 
V tretjem odstavku 75. člena Zakona o sodiščih pa je določeno, 
da se v okviru državnega proračuna pri Ministrstvu za pravosodje 
oblikuje in zagotavlja obseg finančnih sredstev za opremo sodišč 
in za zagotavljanje prostorskih pogojev sodišč, z izjemo sredstev 
za najemna razmerja. 

Ker je zagotavljanje prostorskih pogojev za delo sodišč ena 
temeljnih nalog pravosodne uprave, ki je v pristojnosti Ministrstva 
za pravosodje, Vlada Republike Slovenije predlaga spremembo 
75. člena tako, da bo Ministrstvo za pravosodje v celoti pristojno 
za navedeno področje, torej tudi za zagotavljanje sredstev za 
najemna razmerja. 

K 3. členu 

Na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 
44/05; ZP-1), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005, namesto 
dotedanjih organov za postopek o prekrških (organi z imenom 
sodnik za prekrške ter Senat za prekrške Republike Slovenije) v 
zadevah o prekrških odločajo sodišča splošne pristojnosti (okrajna 
in višja sodišča). Na podlagi V. točke 101. člena Zakona o sodiščih 
so za opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči pristojna 
okrožna sodišča, ki to delo sedaj opravljajo tudi v zadevah 
prekrškov. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije predlaga 
dopolnitev tega člena, tako da bodo v zadevah o prekrških lahko 
zadeve mednarodne pravne pomoči opravljala okrajna sodišča, 
ki v zadevah o prekrških tudi sicer odločajo. 

K 4. členu 

Zakon o sodiščih v 101. členu določa pristojnost okrožnih s0^0' 
ki so na podlagi V. točke tega člena pristojna tudi za opravil31^ 
mednarodne pravne pomoči. Zaradi predlagane dopolni^0 . 
člena Zakona o sodiščih, ki bo določal pristojnost okrajnih soo ^ 
za opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči v zadeva 
prekrških, Vlada Republike Slovenije predlaga tudi ustfeZ 

dopolnitev 101. člena Zakona o sodiščih. 

K 5. členu 

Glede na v uvodni obrazložitvi predloga zakona opisane aktivno^ 
Ministrstva za pravosodje v zvezi s projektom ustanavljanja 
kot centralne funkcionalne institucije s svojim osebjem, sV°l . 
prostori in materialno podlago in izvedbe Twinning projekta P 
naslovom "Strenghtening of Judicial Training Centre", <er 9 r 
na predviden časovni potek navedenega projekta (septe™ 
2005 do september 2006) in njegove rezultate, vlada Pr , se 
da se rok za ustanovitev CIP-a ustrezno podaljša tako, 
center ustanovi najkasneje do 31.12.2006. 

K 6. členu 

S predlaganim členom je urejena situacija v morebitnih Poslo^le 
imenovanja predsednikov sodišč, ki bodo na dan uvelja 
predlaganega zakona v teku. V skladu s predlogom bo m' 
sodni svet, če bo po sedaj veljavnem zakonu že Pos ,bah 
predlog ministru za pravosodje, postopati po d0,°k Dij 
predlaganega zakona in ministru posredovati vse prijave s 
s svojim mnenjem o vsakem kandidatu. 

K 7. členu 

S predlaganim členom se določa začetek uporabe 
člena predloga zakona, na podlagi katere se prenašajo sre . 
za najemna razmerja s sodišč na Ministrstvo za praV0S ^ 
Določba je potrebna, saj bo možno ta sredstva planirati v o ^ 
sredstev Ministrstva za pravosodje šele v proračunu za 
2006. 

K 3. členu 

Ker je predlagana obravnava predloga zakona po sKraj 
postopku in predlog zakona predstavlja le manjše sPrerT>^jgvi 
obstoječe ureditve je predvidena uveljavitev naslednji dan po 
v Uradnem listu RS. 

poročevalec, št. 35 40 
3. junij 2^ 



Iv- besedilo členov, ki se 

spreminjajo 

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) 

62. člen 

^edsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imenuje 
jzavni zbor na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po 
^Prejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega 
°dišča Republike Slovenije, za dobo šestih let z možnostjo 
novnega imenovanja. 

^redsednike ostalih sodišč imenuje minister, pristojen za 
^avosodje, na predlog sodnega sveta, za dobo šestih let z 

oznostjo ponovnega imenovanja. 
2a 9 Predsednika sodišča je lahko imenovan sodnik sodišča 
Hakega a|j višjega položaja. 

P 
osto mesto predsednika sodišča razpiše sodni svet najmanj 
n niesece pred iztekom mandata oziroma največ 30 dni po 
®nehanju funkcije. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike 

Avenije. 

P^P'sni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Kandidati morajo prijavi 
' ožiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in 
9anizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter pro- 

° dela sodišča. 

J^iave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka in prijave 
Do ' tov, ki do poteka razpisnega roka ne izpolnjujejo formalnih 

9°iev za imenovanje, sodni svet zavrže. 
j 
I. Se na razpisano mesto prijavi več kandidatov, sodni svet 

®re in poda ministru obrazložen predlog največ treh kandidatov, 
' ,ern pa lahko navede, kateremu kandidatu daje prednost in to 
razloži. Predlog se vroči vsem prijavljenim kandidatom. 

otjP(6r oc"očbo ministra, pristojnega za pravosodje, iz drugega 'avka tega člena in zoper sklep sodnega sveta iz šestega 

dni *e9a ^'ena' i® dovoljeno sprožiti upravni spor v roku 8 °d dneva vročitve odločbe oziroma sklepa. Pristojno sodišče 
/a odločiti v upravnem sporu v roku 30 dni od prejema tožbe 
r°na pritožbe zoper prvostopno odločbo. 

j 
ni 

10 za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do Imenovanja 
^opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje imenovanje 
, Prednika sodišča hkrati za imenovanje na sodniško mesto 

Prah Sodiš^a- Po prenehanju oziroma razrešitvi s funkcije 
na 

sednika sodišča, se lahko tak sodnik vrne na sodniško mesto 
I sodišču, na katerem je opravljal sodniško funkcijo pred 
Sod

n?Vaniem za predsednika sodišča. O premestitvi na zahtevo n'ka, odloči sodni svet. 

75. člen 

°Seh' 0bse9 finančnih sredstev za plače sodnikov in drugega in ia sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njihovo opremo 
a zagotavljanje prostorskih pogojev se določi v proračunu. 

ter!8® "nančnih sredstev za plače sodnikov in sodnega osebja a s,r°ške poslovanja sodišč se v okviru državnega proračuna 
so^'ike Slovenije na podlagi finančnih načrtov posameznih 
soa|'. 

4 zagotavlja pri proračunskem uporabniku Vrhovnem 
u Republike Slovenije za vsa sodišča. Priprava finančnih 

načrtov, njihovo izvrševanje in spremljanje se izvaja po 
posameznih sodiščih. Sredstva za delo okrajnih sodišč na območju 
posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v okviru 
finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva za delo 
okrajnih sodišč izkazujejo ločeno. Predlog finančnega načrta 
okrožnih sodišč za delo okrajnih sodišč pripravi predsednik 
okrožnega sodišča na predlog predsednika okrajnega sodišča 
najkasneje en mesec po sprejemu proračuna. Okrožna sodišča 
usklajujejo pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev po 
posameznih okrajnih sodiščih glede na potrebe okrajnih sodišč in 
skupno zagotovljena sredstva v proračunu. Večja okrajna sodišča 
so lahko samostojni proračunski uporabniki, če tako določajo 
javno finančni predpisi. Vrhovno sodišče usklajuje pripravo 
finančnih načrtov in porabo sredstev po posameznih sodiščih 
glede na njihove finančne načrte in skupno zagotovljena sredstva 
v proračunu. Odredbodajalci za sredstva posameznih sodišč so 
predsednik vrhovnega sodišča, predsedniki višjih in okrožnih 
sodišč. 

V okviru državnega proračuna Republike Slovenije se obseg 
finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje 
prostorskih pogojev sodišč, z izjemo sredstev za najemna 
razmerja, oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem za 
pravosodje, za informatizacijo sodišč pa pri Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije. 

99. člen 

Okrajna sodišča so pristojna: 

I. v kazenskih zadevah: 

1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je 
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen v 
zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih s 
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 
obveščanja; 

2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz 
prejšnje točke; 

3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 

1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 

2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah, če zakon ne 
določa drugače, ter za vodenje zemljiške knjige; 

3. v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa drugače; 

III. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako 
določa zakon; 

IV. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu 
pristojno drugo sodišče. 

101. člen 

Okrožna sodišča so pristojna: 

I. v kazenskih zadevah: 

1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso 
pristojna okrajna sodišča; 

2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede 
kaznivih dejanj iz prejšnje točke; 
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3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi stopnji 
o kaznivih dejanjih mladoletnikov; 

4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega 
sodišča; 

5. za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za 
izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč; 

6. za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne 
svoboščine; 

7. za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih 
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč); 

8. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 

9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega 
ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki; 

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 

1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 

2. o priznanju tujih sodnih odločb; 

3. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar je 
v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi; 

4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine; 

5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred zač' 
spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodars 
sporih, oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitra 
pristojnost ter o predlogih za izdajo začasnih odredb v zadeva 
zvezi z intelektualno lastnino; 

6. v nepravdnih postopkih o zadevah, za katere tako določa 
zakon; 

III. za vodenje sodnega registra; 

IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa 
zakon; 

V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I- d° ^ 
in za opravljanje mednarodne pravne pomoči. 

O predlogih za dopustitev kontrole telefona, drugih komunikacija^ 
sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih pošiljk od 
predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je s 
predlagatelja, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik- 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodiščih (Uradni list RS, št. 73/04) 

Rok za ustanovitev CIP 
36. člen 

CIP in strokovni svet se ustanovita v roku enega leta po uveljavi 

tega zakona. 
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^redlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o upravnih taksah 

' Prva obravnava - EPA 263 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^A: 2005-1611-0082 
Številka: 00712-24/2005/9 
Mubljana, 26.05.2005 

^'ada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 26.5.2005 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, 

^ 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 bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Irena Erjavec, v. d. generalne direktorice, Ministrstvo za 
finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PfiEDLOG zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-E) 

'•UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Pod°n ° uPravn'^ 'aksah je bil sprejet februarja 2000 in ureja ja 
r°čje plačevanja upravnih taks pri upravnih organih in nosilcih 

n'h pooblastil v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Zadnja 
.Omemba zakona je bila sprejeta februarja 2004 (Uradni list 

• š>- 18/04 z dne 27.2.2004). 
Na p vsebino zakona o upravnih taksah močno vplivajo materialni 
l dpisi, ki določajo vsebino upravnih dejanj in dokumentov, za 
o 6re nato ta zakon določa višino upravne takse, kot npr. Zakon 
arj

6rn|jiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03), Zakon o nadzoru 
av"e meje (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno 

besedilo), Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/02), Zakon 
o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 37/ 
04), Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo), Zakon o varnosti v železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo), Zakon 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) in Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno 
besedilo). V skladu s tem se morajo spremembe na različnih 
področjih materialne zakonodaje odražati v spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah ne odstopa od načel, ki so bila upoštevana že ob pripravi 
osnovnega zakona. Predlagatelj izhaja iz uveljavljenega stališča, 
da so upravne takse (delno) plačilo splošnih stroškov za dejanje 
oziroma dokument, ki ga upravni organ opravi oziroma izda na 
zahtevo stranke. S predlaganim zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah se le nadgrajuje zastavljeno 
izhodišče. 
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Temeljni cilj predloga zakona je doseči večjo enotnost med 
različnimi pravnimi predpisi, kot npr. uskladitev z Zakonom o 
zemljiški knjigi, Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih, 
Zakonom o nadzoru državne meje in s sprejetimi predpisi s 
področja ugotavljanja skladnosti vozil (novo razvrščanje vozil), 
Zakonom o eksplozivih, Zakonom o preprečevanju omejevanja 
konkurence, Zakonom o industrijski lastnini in Zakonom o varnosti 
v železniškem prometu in Zakonom o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

S spremembo 8. člena zakona se omogoči možnost plačila tudi s 
sodobnimi plačilnimi sredstvi, na kar napotuje tudi Uredba o 
upravnem poslovanju (115. in 116. člen). 

Z dopolnitvijo točke 1.a v 28. členu se bo za samostojnega 
podjetnika posameznika določila oprostitev za dokumente in 
dejanja v zvezi z vpisom in spremembo v Poslovni register Slovenije 
in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije. Z novo 29. točko se 
bo določila oprostitev za vlogo za vpis ali izbris iz obveznih zbirk 
podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge 
proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, 
semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin 
ter odločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov. 

Prav tako se bo s spremembo in dopolnitvijo uveljavila nova tarifna 
številka 4a za izpisek iz elektronske zemljiške knjige. S to 
dopolnitvijo bo podana pravna podlaga upravnim organom, da 
zaračunavajo opravno takso za izpisek iz elektronske zemljiške 
knjige. Dc dedaj so sodno takso za izpisek iz elektronske zemljiške 
knjige lahko zaračunavali sodni organi na podlagi Zakona o sodnih 
taksah in Zakona o zemljiški knjigi. Pravilnik o informatizirani 
zemljiški knjigi pa daje pooblastilo upravnim enotam za izstavljanje 
rednih izpiskov iz zemljiške knjige in določa, da se v tem primeru 
zaračuna upravna taksa v višini sodne takse. Ker iz 1. člena 
Zakona o upravnih taksah jasno izhaja, da se takse plačujejo 
samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa 
Zakona o upravnih taksah, je merodajna pravna podlaga, da 
upravni organ takso lahko zaračuna, uvedba nove tarifne številke 
v Zakonu o upravnih taksah. 

Prav tako se določi, v katerih primerih za izdane sklepe (opomba 
3 tarifne številke 3) ni potrebno plačati upravne takse in da se za 
potrdilo o dokončnosti oziroma pravnomočnosti upravna taksa 
ne plača. Prav tako je vizum na diplomatski potni list takse prost. 
V predlogu zakona se v tarifnih številkah 18, 68 in 69 upošteva 
sprememba terminologije v materialnih zakonih. 

Dopolnitev tarifne številke 19 je posledica vstopa Slovenije v EU 
in uskladitve z Zakonom o ekspozivih, ki je na novo uvedel več 
stopenj usposabljanja za ravnanje z eksplozivi. Usposabljanje 
izvajajo različni subjekti, ki morajo predhodno pridobiti dovoljenje 
za to dejavnost. 

Z dopolnitvijo in spremembo tarifne številke 66 se na novo določi 
upravna taksa za potrdilo o prednostni pravici in potrdilo iz registra 
pravic, katerih obveznost za plačilo izhaja iz Zakona o industrijski 
lastnini. Predlagano je tudi zvišanje upravnih taks za opravljanje 

strokovnega izpita in za popravni strokovni izpit, odpravljena Pa 

je taksa za obnavljanje vpisa v register zastopnikov. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN VPLIV EVROPSKEGA PRAVA 

Načeloma velja, da so upravne takse (delno) plačilo SP'0®^ 
stroškov za dejanje oziroma dokument, ki ga upravni organ op 
oziroma izda na zahtevo stranke. Tako je področje plačeva ^ 
stroškov za delo upravnih organov urejeno različno glede 
državo članico EU. 

Nemčija 

Pravna podlaga za zaračunavanje stroškov upravnih deianJa 
zakon o upravnih stroških, ki vsebuje določbe vezane na osno 
načela za odmero taks, osnovna načela glede vrste taks, doiz 
za plačilo stroškov in upnika. 

Avstrija 

Nacionalni predpis ne določa plačevanja upravnih taks za sP'°^g 
upravna dejanja na način, kot je urejen v Sloveniji, ampak o° 
konkretne stroške za posamezna dejanja ali storitve konkret 
upravnega organa. 

Estonija 

V skladu z zakonom o državnih taksah se s strani uPra^|jfi 
organov takse pobirajo za izdajo uradnih listin ali opravljanje os^. 
upravnih dejanj. Višina teh državnih taks je določena v 
resoluciji, pri čemer je število predpisanih taks zelo v k 
Pomembno je dejstvo, da so vse te državne takse Prin 

državnega proračuna. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUb 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA 
•h ta^ Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o upravnin 

so odraz sprememb na različnih področjih materialne zakono 
Predlagatelj meni, da uskladitve ne bodo imele bistvenega ^ 
na višino javnih prihodkov iz naslova upravnih taks. V veC'' se 
gre za uskladitve terminološke narave, v manjši meriP is8|< 
uveljavljajo nove upravne takse (npr. tarifna številka 4a - za 
iz informatizirane zemljiške knjige, dopolnitev besedila ^ 
številke 66) oziroma ukinjajo določene upravne takse (npr- .^e, 
številka 14, del besedila tarifne številke 65). Predlagatelj °c®jfpjrni 
da je upravnih dejanj in dokumentov, ki so povezani s ,a ega 
številkami iz predloga, relativno malo, zato tudi ne bo t>istv 

vpliva na višino javnih prihodkov na podlagi upravnih taks- 

6. OCENA DRUGIH POSLEDIC 

Drugih posledic predlagani zakon ne bo imel. 
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"besedilo členov (2) Za odločbo o pritožbah se ne plača takse. 

1. člen 

gorili o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno 
2^'ščeno besedilo) se črta 2. točka drugega odstavka 8. člena, 

'ln 4- točka postaneta 2. in 3. točka. 

2. člen 

Ji 28- členu se za 1. točko prvega odstavka doda nova 1 .a točka, 
Se glasi: 

^ j a dokumenti in dejanja za vpis, spremembo v ali izbris 
dostojnega podjetnika posameznika iz Poslovnega registra l0venije;« 

'očka se spremeni tako, da se glasi: 

dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do 
Zlr|skih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo«. 

28. točko se doda nova točka, ki se glasi: 

"29 i ,vl°ge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov, ki se 
pr 

l!a'°'na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge 
s '*v°de iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, 
I enski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin 

°dločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov.« 

3. člen 
rvi in drugi odstavek 29. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»f5,jk 
len • ocl taks' Plačanih v go'ovini oziroma z elektronskim 

a-lem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri 
"nih državne uprave, so prihodek državnega proračuna. 

od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim 
0r0®r!em ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri 

'h občin, so prihodek proračunov občin.« 

4. člen 
V Tai,- . 
št *sni tarifi se v tarifni številki 12 črta opomba (10), v tarifni 

17 °P°mba C)- v tarifni š,evilki 28 opomba (2), v tarifni $1 29 opomba (2), v tarifni številki 67 opomba (1), v tarifni 
S, I « 69 opomba (1), v tarifni številki 70 opomba (1) in v tarifni 

"^i 71 opomba (1). 

5. člen 

''na številka 3 se spremeni tako, da se glasi: 

Pos kS9 odl°čbe, za katere ni predpisana bna taksa 200 točk 

s katerimi se zaključi postopek, oziroma 
II Kr ' ki so izdani na zahtevo stranke in za katere 

®dpisana posebna taksa 200 točk 
0p°mbe: 
(1)6- 
Po ( 

se izda ena odločba na zahtevo več oseb. se plača taksa 
1 številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba vroči. 

(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj 
postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja 
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača takse.« 

6. člen 

V opombi tarifne številke 4 se doda nova opomba, ki se glasi: 

»(2) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se 
ne plača takse.« 

7. člen 

Doda se nova tarifna številka 4a, ki se glasi: 

»Tarifna številka 4a 

Za izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda na zahtevo 
stranke, se plača od zemljiško knjižnega lista 

45 točk 

Opomba: 

Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali fotokopijo 
stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se plača polovica 
takse iz te tarifne številke.« 

8. člen 

Tarifna številka 8 se spremeni tako, da se glasi: 

»Za overitev podpisa, prepisa ali kopije 15 točk« 

9. člen 

V tarifni številki 13 se pod opombe doda nova točka 4, ki se glasi: 

»(4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.« 

10. člen 

Tarifna številka 14 se črta. 

11. člen 

Tarifna številka 18 se spremeni tako, da se glasi: 

»Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali za promet z eksplozivi in 
izdajo soglasja k navodilu za varno uporabo in uničenje 
eksplozivov 

1.500 točk« 

12. člen 

V tarifni številki 19 se dodata nova 3. in 4. točka, ki se glasita: 

»3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma prenos ali izdajo 
predhodne privolitve za vnos oziroma izdajo dovoljenja za iznos 
orožja, streliva ali eksplozivov 

500 točk 

3 — i^nij 2005 
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4. Za izdajo dovoljenja za strokovno usposabljanje pri ravnanju z 
eksplozivi 

600 točk« 

13. člen 

V tarifni številki 26 se črta drugi odstavek. 

14. člen 

V podtočki e) 1. točke tarifne številke 33a se za besedo 
»dovoljenja« doda besedilo »za železniška nova ali rekonstruirana 
vozila in/ali njihove sestavne dele« 

in doda nova podtočka, ki se glasi: 

»g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih železniških vozil 
in/ali njihovih sestavnih delov, ki morajo biti po veljavnih predpisih 
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure 

88 točk» 

15. člen 

Tarifna številka 65 se spremeni tako, da se glasi: 

»V postopku za presojo koncentracije: 

1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike 
Slovenije za varstvo konkurence 12.000 točk« 

16. člen 

Tarifna številka 66 se spremeni tako, da se glasi: 

»Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za opravljanje 
strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov: 

1. za potrdilo o prednostni pravici 170 točk 

2. za potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine 100 točk 

3. za opravljanje strokovnega izpita 1.800 točk 

4. za popravni izpit 600 točk 

5. za vpis v register zastopnikov 13.333 točk" 

17. člen 

Tarifna številka 68 se spremeni tako, da se glasi: 

»Za izdajo odločbe o homologaciji vozila: 

1. za osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje, 
kategorije M1, N1, T in C 8. 000 toč" 

2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije , <1, 
M2, M3, N2 in N3 12.000 tož 

3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije 03, 04, , 
R3, R4 in S2 6.400 t*" 

4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije 01, 02, ^ 
R1, R2 in S1 4.000' 

1.333 tO# 
5. za motocikle in mopede, kategorije L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e in L7e 

Opombe: 

(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50 

lenjs*' 
takse po tej tarifni številki. 

(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homoiogacije pri več stop 
homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni#' 

(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje naciona'n 

homologacije.« 

18. člen 
i tak"' V tarifni številki 69 se besedilo prvega odstavka spremeni 

da se glasi: 

»V postopku homologacije sistemov, sestavnih del°v 

samostojnih tehničnih enot vozila:« 

19. člen 

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

Iistu 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

^ '• členu 

Bes ted/fo 2. točke drugega odstavka 8. člena se črta in se tako 
^goči možnost plačila tudi s sodobnimi plačilnimi sredstvi, na 
^ napotujo tudi Uredba o upravnem poslovanju (115. in 116. 

^2. členu 

(t°čka ia) s spremembo zakona o gospodarskih družbah je 
^ojnost vodenja Poslovnega registra Slovenije in vpisa, izbrisa 
llr°nia spremembe samostojnega podjetnika posameznika 

pWa v pristojnost AJPES. V okviru projekta VEM, je predlagano, 
Se zaradi zmanjšanja administrativnih ovir in znižanja stroškov 
re9istraciji predlaga navedena rešitev. 

(točki 
Uradni 

:a 14) V času veljavnosti Zakona o družinskih prejemkih 

"Vani, 
i Ust RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) so bili spisi in 

nJa v upravnih zadevah uveljavljanja pravic na podlagi Zakona 
oPravnih taksah oproščeni upravnih taks. Upravna taksa se 

tudj ni plačevala za spise in dejanja v zvezi z uveljavljanjem 
^av'c do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, 
Izbila v prejšnjem zakonu opredeljena kot družinski prejemek 

"ad ^ ora 0 družinskih prejemkih) in je obsegala pravico do . °mestila plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za 
0(®° varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo 

Pa ^ Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
starševski dopust, starševsko nadomestilo in pravice iz 

sta kraiše9a delovnega časa izhajajo iz zavarovanja za 
Ofj sk0 varstvo. Navedeno pomeni, da gre pri spremembi 

°čbe le za terminološko uskladitev. 

p°^a 29) Evidence na kmetijskem področju so bile delno 
Vai if)'Sane *e Prec* postopkom prilagajanja evropske zakonodaje, 
8l/ 

a večina pa je rezultat prilagajanja slovenske zakonodaje 
pJ?Ps't'- Osnovni cilj vodenja teh evidenc je v bistvu sledenje 
c((. *W hrane rastlinskega, predvsem pa živalskega izvora s 
J*n varstva potrošnikov in kot take so te evidence v javnem 

Te 
resu'23,0 se za njih predlaga oprostitev plačila upravne takse. 6vidence so naslednje: 

J^Bgister kmetijskih gospodarstev in evidenca subjektov; Zakon 
o^tvu (Uradni list RS, št. 54/00); v register se vpisujejo vsi 
$pr°

Vni Podatki o kmetijskem gospodarstvu in subjektih; javljanje 
VpjSm6mb ie obvezno, obvezna letna prijava stanja; trenutno 
Polanih: 96 000 kmetijskih gospodarstev in 110 000 subjektov, v 

2 x letno, kar pomeni približno: 
°00 vlog /leto. 

luster pridelovalcev grozdja in vina; Zakon o vinu in drugih 
frtfa°dlh iz grozdja in vina (Ur.l. RS, št. 79/79, 16/01); prijava 
8„0® 0valcev, vinogradov, pridelka, odločbe o ocenitvi vin, zaloge, 
spr Postopki in sredstva, pravice za obnovo vinogradov, 
?0 J?"' dokumenti za prevoz vina; trenutno vpisanih v register 
Ja Pridelovalcev, kar pomeni približno: 

°°° vlog/leto. 

o l 9'ster pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih; Zakon 
$aa'stvu (Uradni list RS, št. 54/00); podatki o pridelovalcih in 
pJ.>^.' zavezancev 1 700; v povprečju 1 x letno, kar pomeni 

00 vlog/leto. 
V fto ■ 
f)g 9'ster pridelovalcev hmelja; Zakon o kmetijstvu (Uradni list 

'■ 54/00); podatki o pridelovalcih, hmeljišču in pridelku; 170 
Sg0 ffcev; poročanje 3 X letno kar pomeni približno: 

°9 /leto. 

5) Register pridelovalcev in predelovalcev oljk; Zakon o kmetijstvu, 
(Uradni list RS, št. 54/00); podatki o pridelovalcih, oljčnikih in 
pridelku; 370 zavezancev; v povprečju 3 x letno, kar pomeni 
približno: 
1 100 vlog/leto. 

6) Evidenca imetnikov rejnih živali in centralni register živali; Zakon 
o veterinarstu (Uradni list RS, št. 33/01), Zakon o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 54/00), Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 
18/02); vpis imetnikov, lokacij in živali, javljanje premikih živali; 
število zavezancev je cca 80 000, število premikov po oceni 
presega 2 000 000, kar pomeni približno: 
letno 240 000 izpisov in 2 mio evidentiranih premikov. 

7) Register ribiških plovil, Zakon o morskem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 58/02); register plovil, izdaja dovoljenj za lov; vpisanih v 
register nekaj več kot 170; upravnih postopkov za posameznega 
zavezanca cca 1-2 x letno, kar pomeni približno: 
340 vlog letno. 

8.) Evidenca pridelovalcev s področja ekološke pridelave, 
integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih 
proizvodov; Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00); vpis 
vseh, ki imajo pravico do označitve pridelka; za enkrat je obseg 
teh, ki uporabljajo oznake omejen, vendar pa glede na dejstvo, da 
imamo do 40% pridelovalcev sadja, zelenjave ter nekaj manj 
poljedelstva in drugih kultur v te programe vključene, ocenjujemo, 
da bo obseg teh odločb v izrazitem porastu. 

9) Evidenca dopolnilnih dejavnosti; Zakon o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 54/00); podatki o zavezancih in njihovi dejavnosti; cca 
5 000; v povprečju 1 x letno poročanja, kar pomeni približno: 
5 000 vlog letno. 

10.) Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 58/02, 45/04-ZdZPKG in 86/04); v register se vpisujejo podatki 
0 dobavitelju in njegovi dejavnosti; trenutno vpisanih 700; obveza 
poročanja 1 -2 x letno, kar pomeni približno: 
1 400 vlog/leto. 

11) Register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov; Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
(Uradni list RS, št. 45/01, 52/02-ZDU-1 in 45-04-ZdZPPG in 86/ 
04); v register vpisujemo o tistih rastlinah in imetnikih, ki jim moramo 
spremljati v skladu z določbami tega zakona; zavezancev 1 100, 
upravnih postopkov v povprečju 1-2 letno, kar pomeni približno: 
2 200 vlog letno. 

Ostale evidence na področju kmetijstva vodi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po uradni dolžnosti. 

k 3. členu 

Navedeni 29. člen mora biti glede oblik plačil poenoten z 8. členom 
zakona, ki poleg plačila v upravnih kolkih in gotovini predpisuje 
plačilo upravne takse tudi z elektronskim denarjem ali drugimi 
veljavnimi plačilnimi instrumenti. 

k 4. členu 

Besedila opomb, ki določajo obveznost plačila upravne takse v 
gotovini, se črtajo upoštevajoč tudi 1. člen predloga sprememb in 
dopolnitev zakona o upravnih taksah in se tako omogoči možnost 
plačila tudi s sodobnimi plačilnimi sredstvi, na kar napotuje tudi 
Uredba o upravnem poslovanju (115. in 116. člen). 

'iUnij2005 47 poročevalec, št. 35 



k 5. členu 

S predlagano spremembo tarifne številke 3 se natančneje določi, 
v katerih primerih se takse za izdane sklepe ne plačuje. Bistvena 
dopolnitev izhaja iz tretje točke opombe, ki določa oprostitev 
upravne takse za sklepe, s katerimi se odloči o pravicah stranke 
znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska 
vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka (npr. podaljšanje 
roka za dopolnitev vloge, vključitev stranke v postopek, ipd.). 

k 6. členu 

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2004 - ZUP-C) so se 
v praksi pojavljala različna stališča o tem, ali ima potrdilo o 
dokončnosti oziroma pravnomočnosti značaj potrdila iz uradne 
evidence oziroma značaj potrdila, ki se izda po posebnem 
ugotovitvenem postopku. ZUP sicer določa, da gre v tem primeru 
za potrdilo, izdano po posebnem ugotovitvenem postopku in za 
katerega se je v skladu s tarifno številko 4 plačevala upravna 
taksa v višini 50 točk. Ta tarifna številka dopušča možnost, da se 
s tarifo ali z zakonom drugače določi obveznost plačila takse za 
potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka. 

k 7. členu 

Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige 
(Uradni list RS, št. 16/04), izdan na podlagi Zakona o zemljiški 
knjigi (Uradni list RS, št. 58/03), daje pooblastilo upravnim enotam 
za izstavljanje rednih izpiskov. Redne izpiske iz zemljiške knjige 
lahko izstavi vsaka upravna enota, ki izpolnjuje tehnične pogoje 
za oddaljeni elektronski dostop uporabniku, ki uporablja zahtevano 
strojno in programsko opremo. Z novo tarifno številko se določa 
višina taksne obveznosti za izdajo izpiskov iz evidence, ki je ne 
vodijo upravni organi. 

k 8. členu 

Veljavni Zakon o upravnih taksah določa višino upravne takse le 
za overitev podpisa, ne pa tudi za overitve prepisov in kopij. Delo 
uradne osebe, ki opravlja overitve se bistveno ne razlikuje pri 
overitvah podpisov ter prepisov in kopij, zato je utemeljeno, da se 
za vse vrste upravnih overitev določi enaka upravna taksa. 

k 9. členu 

Policija, v skladu z Navodilom o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za 
izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz 
humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma, izdaja 
vizume na mejnih prehodih. Glede na dejstvo, da takse določajo 
oprostitev takse za vizume v diplomatske potne listine, se v skladu 
z navedenim takšna določba umesti tudi v tarifno številko 13, ki 
določa izdajo vizumov na mejnih prehodih. 

k 10. členu 

Zakon o nadzoru državne meje je v 29. členu določal, da dovoljenje 
za zadrževanje in gibanje na mejnem prehodu in območju mejne 
kontrole izda organ iz prvega odstavka 20. člena tega zakona 
(takratni republiški organ za notranje zadeve). Novi Zakon o 
nadzoru državne meje (v nadaljevanju: ZNDM-1), ki je razveljavil 
ZNDM iz leta 1991, pa izdaje dovoljenja za zadrževanje in gibanje 
na mejnem prehodu ne določa, zato se ta tarifna številka črta. 

k 11. členu 

Sprememba tarifne številke 18 je posledica spremeflii® 
terminologije v Zakonu o eksplozivih, ki ne pozna več dovoli81 
za uporabo novo proizvedene ali uvožene eksplozivne sn ■ 
temveč se izda soglasje k navodilu za varno uporabo in unice 
eksploziva. 

k 12. členu 

Dopolnitev tarifne številke 19 je posledica vstopa Sloverie 

Evropsko unijo. Po 1.5.2004 se pri prenosu orožja, strellV.t0^ 
eksplozivov med državami članicami ne uporablja več P0'"' 
uvoz, izvoz in tranzit, temveč se za promet znotraj EU 12^ 
dovoljenje za transfer oziroma predhodna privolitev za vnos 
dovoljenje za iznos orožja, streliva in eksplozivov. 

Zakon o eksplozivih je na novo uvedel tudi več S}°^L 
usposabljanja za ravnanje z eksplozivi. Usposabljanje izval 
različni subjekti, ki morajo predhodno pridobiti dovoljenje z 
dejavnost. Z dopolnjeno tarifno številko se določa višina & 
obveznosti za izdajo takega dovoljenja. 

k 13. členu 

Ker se za vpis, spremembo vpisa ali za izbris samostojnS^s 
podjetnika posameznika iz Poslovnega registra sloven\n}. 
zaračunava upravna taksa, navedena določba ni več P0,re 

k 14. členu 

Skladno s 33. členom Zakona o varnosti v železniškem PrO^0
|fI 

morajo biti pred izročitvijo v železniški promet nO ^ 
rekonstruirana železniška vozila tehnično pregledana-^ 
tehničnem pregledu se ugotovi, ali železniško vozilo in vanj V9 
deli in naprave izpolnjujejo pogoje za varen železniški prom ■ ^ 
podlagi poročila o tehničnem pregledu izda Javna agensi j 
železniški promet Republike Slovenije obratovalno dovoljeni 
odredi poskusno obratovanje. 

Tehnični pregled železniških vozil naj bi opravljala organizacij 
bi jo v ta namen pooblastil minister. Ker pa takšne poobla 
organizacije v Republike Sloveniji še ni, tehnični pregled P ^ 
komisija, ki jo imenuje direktor Agencije za železniški p'° 
nadaljevanju: AŽP) kot prvostopenjski organ in jo 0 01 
sestavljajo strokovnjaki iz Prometa in inšpektorata Rep 
Slovenije in AŽP. 

k 15. členu 

Iz tarifne številke 65 se črta besedilo, ki se nanaša na PoS,a^apjii 
izjemo in na negativni izvid, saj ju Zakon o Pr0P t/id^ 
omejevanja konkurence po zadnjih spremembah ne Pre" 
več. 

k 16. členu 

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) določa, da se za Pot^!jSt0 
prednostni pravici (sedmi odstavek 61. člena) in potrdilo iz' ^ ii 
pravic (tretji odstavek 105. člena) plača upravna taksa. * .^o 
potrdili ni določena posebna upravna taksa, se za niun0.,jnj ti 
plača upravna taksa po prvi alinei tarifne številke 4 v vi ^ 
točk. Potrdilo o prednostni pravici se izdela tako, da se 
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"sijen prepis celotne prijave, kot je bila prvotno vložena pri 
jadu rs za intelektualno lastnino, torej kopija vseh sestavin 
^'enfne prijave oziroma prijave modela ali znamke. Zlasti za 
zfentne prijave je značilno, da obsegajo večje število strani (več 
° 30 strani), zato upravna taksa v višini 15 točk oziroma 255 
°3r/ev ne zadošča za pokritje stroškov izdelave potrdila in 
°štnine. Predlagana taksa v višini 170 točk bi v večini primerov 

puščala za pokritje stroškov poštnine in izdelave potrdila. Tudi 
0 'mo iz registra obsega več strani, vendar je njihovo število 

zato bi za pokritje stroškov izdelave tega potrdila v večini 
^erov zadoščala upravna taksa v višini 100 točk. Sicer pa sta 

'do uveljavitve ZIL-1 v letu 2001 za izdajo potrdila o prednostni 
00 c' '" za potrdilo iz registrov pravic industrijske lastnine določeni 
pnstoibini, ki sta znašali 2000 tolarjev za potrdilo o prednostni 
,Vrt lr> 1000 tolarjev za potrdilo iz registra (točki 5.1 in 5.2 prej 
jjavrie Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za 
1 eJBktualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske 

sinine - Uradni list RS, št. 14/95). Z uveljavitvijo ZIL-1 so stranke 

lak°trdila namest0 dotedanjih pristojbin začele plačevati upravne Se Po zakonu o upravnih taksah (sedaj 255 tolarjev). 

^P'jmorjavi s sedaj določenimi upravnimi taksami tarifna številke 
ie zaradi zvišanja stroškov izpita tudi predlagano zvišanje 

taks za opravljanje strokovnega izpita (prej 667 točk, 
to5? 1&00) in za popravni strokovni izpit (prej 67 točk, sedaj 600 

j- Odpravljena je taksa za obnavljanje vpisa v register 
S'opnikov, ker ZIL-1 zastopnikom ne nalaga več obveznosti 
navljanja vpisa. Taksa za vpis v register zastopnikov ni 

Cenjena. 

^iogi za zvišanje in odpravo upravne takse: 

s*
v**nje upravne takse za opravljanje strokovnega izpita s 
aniih 667 točk na 1800 točk 

*9st V c"'enu med drugim določa, da se lahko v register 
os ?Pnikov P" Uradu RS za intelektualno lastnino vpišejo tudi 
fe - mso odvetniki in torej nimajo pravne izobrazbe, vendar 
'as/6 pred^odno uspešno opravijo strokovni izpit za patentnega Op °Pnika oziroma za zastopnika za modele in znamke. Izpit se 

pri Uradu RS za intelektualno lastnino (133. člen ZIL-1) v 
Vp. " s Pravilnikom o načinu opravljanja strokovnega izpita in 

strezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije 
p^ktualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/01; v nadaljevanju: 

sprejetim na podlagi ZIL-1. Upravna taksa za opravljanje 
Prv ,ne9a izpita v višini 667 točk je bila določena s prevedbo 
' č!ne Pr'st°jbine za opravljanje strokovnega izpita (točka 6.1. 
$l0 

e"a takrat veljavne Uredbe o pristojbinah Urada Republike 
ito 6ni!? za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic 
v lovske lastnine - Uradni list RS, št. 14/95) v višini 10.000 SIT 

brez kakršnega koli zvišanja. 
$tr 
bn^°Vn' ,zPit, njegov obseg in stroški so se od leta 1995, ko je 
I j počena osnovna pristojbina 10.000 SIT (sedaj znaša taksa 
iti90 T), bistveno spremenili. Zaradi velikega števila 

nar°dnih in evropskih predpisov se je bistveno povečal obseg 
iri s(

a " s,rokovni izpit za patentnega zastopnika traja sedaj 3 dni 
p9 0[°'t0V7" izpit za zastopnika za modele in znamke 2 dni, oba 
% pisni in ustni del (prejšnji Pravilnik o načinu opravljanja 
fig °Vnoga izpita in vpisu v register zastopnikov (Uradni list 
iipjt '• 20/92) je določal le, da ima izpit pisni in ustni del, program 
°b$a Pa obsegal predvsem domačo ureditev). S povečanjem 
S,fJ

a izpita so se povečali stroški izpita, ki obsegajo poleg 
oPr 

0v Porabljenega materiala in obrabe literature, ki jo za čas 
kksu!jania izpita kandidatom priskrbi urad (npr. različne 
(lBr) pOijo), tudi nagrade za tri člane komisije in zapisnikarja (3 
s8o, tilnika). Ker so stroški izpita bistveno višji od zneska 

ni0 takse 11.339 SIT, predlagamo zvišanje upravne takse 

na višino 1800 točk, kar bi ob sedanji vrednosti točke 17 SIT 
zneslo 30.600 SIT in bi omogočilo večjo pokritost stroškov. Ker je 
število kandidatov za opravljanje strokovnega izpita zelo majhno 
(v povprečju 2 kandidata letno), menimo, da dvig te upravne 
takse ne bo imel nobenih negativnih posledic kot npr. odvrnitve 
kandidatov od opravljanja izpita. Stroški podobnih izpitov v drugih 
državah in uradih so sicer višji, npr. pri Evropskem patentnem 
uradu so stroški izpita za zastopnika v letu 2000 v povprečju 
znašali okrog 400 evrov. 

2. zvišanje upravne takse za popravni strokovni izpit s sedanjih 
67 točk na 600 točk 

Upravna taksa za popravni strokovni izpit je bila prvotno določena 
kot pristojbina za popravni izpit (točka 6.1.1. 1. člena takrat 
veljavne Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske 
lastnine - Uradni list RS, št. 14/95), ki je znašala 10.000 SIT, 
enako kot pristojbina za opravljanje strokovnega izpita. Ob pripravi 
zakona o upravnih taksah je zakonodajalec, namesto da bi znesek 
pristojbine za popravni izpit prevedel v točke, le-to znižal na 10% 
pristojbine oziroma takse za opravljanje strokovnega izpita. 
Čeprav so stroški popravnega strokovnega izpita za zastopnika 
nižji od stroškov opravljanja celotnega strokovnega izpita, bistveno 
presegajo znesek 1.139 SIT, kolikor znaša sedanja upravna taksa 
67 točk. Ocenjujemo, da bi predlagano zvišanje upravne takse 
na 600 točk, kar je tretjina predlagane nove upravne takse za 
opravljanje strokovnega izpita in znaša ob vrednosti 17 SIT za 
točko 10.200 SIT, omogočilo večje pokritje stroškov popravnega 
izpita. Menimo, da povišanje takse ne bi pomenilo prevelike 
obremenitve za kandidate, katerih število je še manjše od števila 
kandidatov, ki opravljajo strokovni izpit (slednja sta v povprečju 2 
letno). 

3. odprava upravne takse za obnavljanje vpisa v register 
zastopnikov 

Ker od uveljavitve ZIL-1 dalje registriranim zastopnikom ni več 
potrebno obnavljati vpisa v register zastopnikov in ni več pravne 
podlage, ki bi določala obveznost obnovitve vpisa v register 
zastopnikov, tudi ni več podlage za določitev upravne takse za 
obnavljanje vpisa v register zastopnikov. Upravna taksa je bila 
sicer vključena v zakon o upravnih taksah s prevedbo pristojbine 
za obnavljanje vpisa v register zastopnikov (točka 6.3. 1. člena 
takrat veljavne Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije 
za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske 
lastnine - Uradni list RS, št. 14/95), obveznost vsakoletnega 
obnavljanja vpisa v register zastopnikov pa je določal Zakon o 
industrijski lastnini iz leta 1992, ki je prenehal veljati z uveljavitvijo 
ZIL-1. Pri pripravi ZIL-1 je bilo namreč ugotovljeno, da institut 
obnovitve vpisa v register zastopnikov pri državnem organu izginja 
oziroma se spreminja v plačevanje letne članarine stanovskemu 
združenju ali zbornici zastopnikov. Predlagana sprememba 
pomeni torej le uskladitev z ZIL-1. 

k 17. in 18. členu 

Predlagana sprememba tarifne številke 68 in 69 predstavlja 
usklajevanje z besedilom sprejetih predpisov s področja 
ugotavljanja skladnosti vozil glede novega razvrščanja vozil. 

k 19. členu 

Člen določa, da zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV IN TARIFNIH 
ŠTEVILK, KI SE SPREMINJAJO 

8. člen 

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali 
gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi 
plačilnimi instrumenti. 

Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če: 
1. mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim 

s predpisom iz 9. člena tega zakona; 
2. je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini, 
3. plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali 
4. če mora taksni zavezanec plačati takso za dokument ali 

dejanje v elektronskih upravnih zadevah. 

Takse, ki se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem 
ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, se plačujejo v tolarjih, 
razen v primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva 
dokument ali dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru 
se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri 
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem 
se taksnemu zavezancu vračajo dokumenti. 

Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da 
vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer 
odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva 
Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti 
države, kjer je bila vloga odposlana po pošti. 

Takse, ki so v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena 
plačane v tuji valuti, se preračunavajo v tolarje po uradnem tečaju, 
ki velja v Republiki Sloveniji za to valuto na dan nastanka taksne 
obveznosti. 

28. člen 

Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja: 

1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi 
zagotavljanja javne koristi; 

2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje 
za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih 
prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski 
kazni; 

3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih 
premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje oprostitve 
plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku; 

4. dokumenti in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč 
plačanih davščin in drugih obveznih dajatev; 

5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, 
drugih listinah in uradnih evidencah; 

6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih; 

7. (črtana); 

8. prijave in vpisi v matične knjige; 

9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero 0 j 
ter dokumenti in dejanja za uveljavitev z davčnimi pre°P' 
uvedenih oprostitev in olajšav; 

10. prijave in zahtevki za vpis v ali izbris iz davčnih registrov ter 
potrdila oziroma odločbe o vpisu v oziroma izbrisu iz registra' 

11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasafll0 

zemjišč; 

12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz °bveznej!j 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstveni 
varstva; 

13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih PraVl0, 

14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic 
družinskih prejemkov; 

14.a dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stik°v 

med otroci in starši; 

14.b dokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne kart6' 

15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, kj S°J 
zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam v°ln a 

nasilja; 

15.a dokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovolj®11' 
okviru varstva vojnih grobišč; 

16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razf ' 

17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanje"111 

podaljševanjem pomorskih knjižic; 

18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžn°^ 
in pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravni 
drugimi nesrečami; 

19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 

20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženj3 

denacionalizacijskimi postopki; 

21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uSpe^; 
končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in Pr®P' 

22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih sporne^ 
in naravnih vrednot; 

23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in 
institucije za prošnje in pritožbe; 

tožile^ 
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega w 

.ju jli 
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop um 
prenos posmrtnih ostankov; 

26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja 
štipendistom in tistim, ki daje štipendijo; 

27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnel1, 

izpitu pred državnimi organi; 
■ m oolrt'" 28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem v 

listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi. 
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29. člen 

£* od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih državne 
6 so prihodek državnega proračuna. 

pjl 
°dki od taks, plačanih v aotovini, doseženi pri organih občin 

Pnhodek proračunov občin. 

°d taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne 
^ 1 n® račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, 
pro 

re'ai° pa se v delitvenem razmerju 70% v dobro državnega 
o iJv »Una in 30% v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom 

s®vanju državnega proračuna določeno drugače. 

^hodu ■ 
razPo 12 pre'šnie9a odstavka, ki pripadajo občinam, se p0sg 

redijo na posamezne občine glede na delež proračuna 
in Si„rne2ne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, 

r na podlagi podatkov za predpreteklo leto. 

^'inar'3 '2 prei®nie9a odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno mce. 

Tarifna številka 3 
Vs® odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 

200 točk 

Vbi: 

") Če 
Po tSj -^e izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa 

isvilki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba vroči. 
(J)2a ođločbo o pritožbah se ne plača taksa. 

'^ani"™' S ka,erimi se zaključi postopek oziroma sklepe, ki so 
' »a 2ahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna 9 200 točk. 

Tarifna številka 4 

^ ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni 
'o ali zakonom drugače določeno 

15 točk 

C'r3' izc|ana na podlagi posebnega ugotovitvenega a> če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 

lo o katastrskih podatkih parcele 
a koD- 

M |n |'
10 katastrskega načrta za vsak list formata 

Op, 
"*Pis 

l0Hba; 

•z posestnega in lastninskega lista 

50 točk 

30 točk 

60 točk 

(l)2g 
Sion '>rvi i2Pisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali matične 9e u"Mih se ne plača taksa. 

Tarifna številka 8 
°v6riti ev podpisa 15 točk 

Tarifna številka 12 

1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije: 

a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 25 točk 

b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let 30 točk 

c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let 75 točk 

d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 150 točk 

e) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako 
osebo 40 točk 

f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve 
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c) in d) 
se plača dvakratna vrednost takse, 

g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje 
pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk a), 
b), c) in d) se plača štirikratna vrednost takse, 

h) vloga za izdajo potnega lista 5 točk 

i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika 10 točk 

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije 

a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjol leta 25 točk 

b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let 50 točk 

c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let 100 točk 

d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve pogrešitve, 
izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točk a), b) in c) 
se plača dvakratna vrednost takse, 

e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake naslednje 
pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točk 
a), b) in c) se plača štirikratna vrednost takse, 

f) vloga za izdajo osebne izkaznice 

3. Za odločbe o prošnji tujca za: 

a) izdajo potnega lista za tujca 

5 točk 

300 točk 

b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za 
begunca 200 točk 

c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve 
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a) in b), se 
plača dvakratna vrednost takse, 

d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje 
pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk a) 
in b) se plača štirikratna vrednost takse, 

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca 

Opombe: 

100 točk 

(1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega se 
sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena 
taksa. 
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(2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača taksa iz 
3.a) in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se 
naenkrat vpiše v potni list. 

(3) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi 
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

(4) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1 .f) in 1 .g) oziroma 
2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z 
dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim 
organom, plača samo takso iz točke 1.a), b), c) in d), oziroma 
2.a), b) in c) te tarifne številke. 

(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o 
potnih listinah in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/94) z 
veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
podlagi predpisa iz 1.točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00), najmanj 
pet let, znaša upravna taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke 75 
točk. 

(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o 
potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s 
potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena 
zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj 
dve leti in pol, znaša upravna taksa iz 1 .c) točke te tarifne številke 
30 točk, upravna taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke pa 75 točk. 

(7) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno 
delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1 .i) točke te 
tarifne številke. 

(8) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali 
pristojnega centra za socialno delo iz 1 .i) točke te tarifne številke, 
je takse prosta. 

(9) Točki 1 .c) in 1 .d) te tarifne številke in peti ter šesti odstavek 
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001. 

(10) Takse po tej tarifni številki se plačujejo v gotovini. 

Tarifna številka 13 

1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane 
Republike Slovenije: 

a) za vizum za neomejeno število potovanj 100 točk 

b) za klavzulo "poslovno v..." 60 točk 

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja: 

- na mejnem prehodu: 

a) za vizum za enkratni vstop (vizum C) 

b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje 
(vizum B) 

c) za skupinski vizum (vizum B in C): 

- za vizum 

- in za vsako osebo 

- pri pristojnem organu: 

485 točk 

485 točk 

485 točk 

14 točk 

a) za dovoljenje za začasno prebivanje 
/tno to* b) za maloobmejno izkaznico 

h nno točk c) za dovoljenje za stalno prebivanje 1UU 

Opombe: 

(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski čl® 
se plača ena taksa. 

kadar 
(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, 
se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije. 

(3) Odločbe iz druge alinee 2. točke te tarifne številke zaje"1' 
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

Tarifna številka 14 

V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na mejnern 

prehodu: 

1. v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in mudite^ 
mejnem prehodu: 

5 toč* 
- za vlogo 

- za dovoljenje 

2. v zvezi z izdajo stalnega dovoljenja za gibanje in m 
mejnem prehodu: 

- za vlogo 

- za dovoljenje 

Tarifna številka 17 

Za izdajo dovoljenja: 

1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na 
območju mejnega prehoda 

2. za vnos in nošenje orožja in streliva v času 
(začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji 

3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva 
za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliva 
zanj preko ozemlja Republike Slovenije 

15 točk 

uditev n« 

5 točk 

75 točk 

300 točk 

100 to# 

točk 100 

Opombe: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotov,nl 

kolkih. 

(2) Za športna društva in državne reprezentance se 
dovoljenje iz 2. in 3. točke te tarifne številke in plača en 

Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo. 

al'1 

en o 

Tarifna številka 18 

Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi ®n°|QZivn® 
dovoljenja za uporabo novo proizvedene ali uvožene eksp 
snovi 

1500 toi 

in 

poročevalec, št. 35 52 
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Tarifna številka 19 

'•& izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali orožja 

500 točk 

* izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snov; ali orožja 

1000 točk 

Tarifna številka 26 

^ s katerim organ ugotovi, da posameznik 
0rna gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje 
°Pravljanje dejavnosti 300 točk 

2a I ^Britev in za vpis v vpisnik priglasitvenega 

Sa ' s katerim posameznik pridobi status 
0stojnega podjetnika posameznika 150 točk 

ki jih izdajajo pristojni organi 

Pos nie*nikorn. ki liso samostojni podjetniki 
0*<*niki in z njimi pridobijo pravico 

v'iati dejavnost 150 točk 

Tarifna številka 28 

odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega 
na morju: 

a. ,a . vPis v vpisnik morskih ladij 600 točk 
b. 2 . vPis v vpisnik plavajočih objektov na morju 120 točk 
c' Za • P|s v vpisnik morskih čolnov 60 točk 

vpi 2(Jajo vpisnega lista za morsko ladjo in e9a lista za plavajoči objekt na morju 200 točk 
a)za c°dai'iPrememtl0 podatkov vpisnega lista za morsko ladjo in za 
lis)a isanje veljavnosti ter za spremembo podatkov vpisnega 

*a plavajoči objekt na morju 

80 točk 

tij mVpis sPfemembe ali izbris morske ladje in plavajočega objekta 
ladij °r'U v 02iroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika morskih 

ln Plavajočih objektov na morju 

100 točk 
4, ^. 

'Zdajo vpisnega lista za morski čoln 100 točk 
'■ za 
vpis Podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov e9a lista za morski čoln 

30 točk 

'°4ba o določitvi imena morskih ladij 130 točk 
^ 2a vpis 

vPis spremembe ali izbris morskega čolna v oziroma iz 
a 'er za izvleček iz vpisnika morskih čolnov 

50 točk 

i*«.Potej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se 
0d 

lai° v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni 
avljanje gospodarskih javnih služb. 

(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v gotovini. 

Tarifna številka 29 

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega 
objekta na notranjih vodah: 

a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe 600 točk 

b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na notranjih vodah, ki se 
vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo 

120 točk 

c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na notranjih vodah 

60 točk 

d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah 60 točk 

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in vpisnega 
lista za plavajoči objekt na notranjih vodah iz točke 1.b 

200 točk 

a. za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo notranje plovbe 
in za podaljšanje veljavnosti ter za spremembo podatkov vpisnega 
lista za plavajoči objekt na notranjih vodah iz točke 1 .b. 

80 točk 

3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje plovbe in plavajočega 
objekta iz točke 1.b. v oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz 
vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz točke 1.b. 

100 točk 

4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih vodah 
iz točke 1 .c. 

100 točk 

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov 
vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih vodah iz točke 1 .c. 

30 točk 

5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe 130 točk 

6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta iz točke 1 .c. 
v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika plavajočih objektov 
iz točke 1 .c. 

50 točk 

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih vodah 100 točk 

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov 
vpisnega lista za čoln na notranjih vodah 

30 točk 

8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih vodah v oziroma 
iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika čolnov na notranjih vodah 

50 točk 

Opombi: 

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se 
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni 
za opravljanje gospodarskih javnih služb. 

(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v gotovini. 
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Tarifna številka 33a 

1. Na področju železniškega prometa se plača upravna taksa za: 

a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti 
sestavnega dela proge 500 točk 

b) licenco prevoznika v železniškem prometu 20.000 točk 

c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem 
prometu 20.000 točk 

d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem 
pasu 400 točk 

e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška 
vozila 500 točk 

f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti 
železniškega vozila 500 točk 

2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda 
upravljavec: 

a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti 400 točk 

b) za soglasje za izredne prevoze 400 točk 

c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo 
določena dela na železniškem območju 400 točk 

Tarifna številka 65 

V postopku za podelitev posamične izjeme na zahtevo stranke: 

1. za izdajo odločbe o podelitvi posamične izjeme 3.000 točk 

V postopku za izdajo negativnega izvida: 

1. za izdajo negativnega izvida pri sporazumih 1.500 točk 

2. za izdajo negativnega izvida strankam, da niso 
kršile pravil konkurence, ki se nanašajo na prepoved 
zlorabe prevladujočega položaja 1.500 točk 

V postopku za presojo koncentracije: 

1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike 
Slovenije za varstvo konkurence 12.000 točk 

Tarifna številka 66 

Za dokumente in dejanja v zvezi z zastopanjem na področju 
pravic intelektualne lastnine: 

1. za opravljanje strokovnega izpita 

2. za popravni strokovni izpit 

3. za vpis v register zastopnikov 

667 točk 

67 točk 

13.333 točk 

4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov 3.333 točk 

Tarifna številka 67 

V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se Pla^a' 
. •• . , q 200 tOČk 1. prijavna taksa ix 

C Af]Cj točk 
2. taksa za izdajo akreditacijske listine 

Opombi: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

(2) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v višini 50 
takse iz 2. točke te tarifne številke. 

Tarifna številka 68 

Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila: 

1. za osebna in lahka tovorna vozila, kategorije M1 in N1 
8.000 točk 

2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije M2, M3. ^ 
N3 

12.000 točk 

3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije 03 in 04 

4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije 01 in 02 

6.400 točk 

1000 točk 

5. za motocikle in mopede, kategorije L1, L2, L3 in L4 
5.333 točk 

6. za motorne tricikle, kategorije L5 
5.333 točk 

Opombe: 

(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača tak 
višini 50% takse po tej tarifni številki. 

(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri ve^s,0FteVj|Ki- 
homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni 

(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 69 

V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih delov m 

1. za izdajo odločbe o homologaciji 

2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije 

Opomba: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

5.333 točk 

2.667 t^k 

poročevalec, št. 35 54 3. junij 
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Tarifna številka 70 
V Postopku preskusa in odobritve tipa merila: 

1'2a izdajo certifikata o odobritvi tipa merila 8.000 točk 

■2a izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa 
erila 4.000 točk 

°Pomba: 

^aksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 71 

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov 
iz plemenitih kovin: 

1. za odločbo o znaku proizvajalca 533 točk 

Opomba: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi evropskih 

3 SKUPNOSTI 

jlMtoalov predloga akta: ealog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 

£?h <ZUT -E) lcvA: 2005-1611-0082) 

^Ufldnost predloga akta z določbami »Evropskega 
^^amma o pridružitvi" 

' Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
*' se nanašajo na predloženo gradivo: / 

' ^ kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
Zveznosti izpolnjene: / 

' "azlogj za neizpolnitev obveznosti: / 

^kladnosL predloga akta s predpisi ES 
„ trektive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
u *^aj° na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 

'ajeno, delno usklajeno, neusklajeno):/ 

' je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / 

' "aziogj za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? Ne 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
Ne 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje rpka za uskladitev 
Gradivo ni povezano s pravnim redom ES. 

7. IME IN PRIIMEK 
TER PODPIS OZIROMA 
vodje pravne službe: 

Andreja KERT 
SEKRETARKA 

PODPIS 
MINISTRA 

predstojnika organa: 

dr. Andrej BAJUK 
MINISTER 

lini]2005 55 poročevalec, št. 35 



BELEŽKE 
  

t -.,f COD i. 

■ :  - 

» 

• • - - - •" 

. 

./ 1 '■ c 

■ 

. 
. 1 ' . ■ • 

-t91'   ^ ,:<■ v:/:..'.vV •' V 

•'?* -& H'", -ISK^P- ' «. «k«t '■S* .-• 
"> " y;--i- ■ ■■' ■ ■ • .. '/'.i •> 

' 'i ,Ki ' :• isVCi 

ff ,IC:vj.K 
■ 

•• .Wi I- . "i 
•■<. f 

it". •• u ' 9v ' " ! v:-, -' 'H 

' 

li •.<F f>4»tso -.to o«) ! 
"A' 

\ 

,. j. - • 

• / ' 
) 

    /y2# poročevalec, št. 35 56 3. jun 















Točilnica 

^'n priimek: -—   

Naslov.        

Te|eforv__    Poštna številka:  

Ujetje;        

avčna številka:      

n*AOČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: _  

°dPis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

Sčilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
&IČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^ izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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