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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn0 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

o Zakona o državni upravi izdu-idj 

' skrajšani postopek - EPA 288 - IV 

vlada republike Slovenije 

|VA: 2005-3111-0022 
Številka: 00714-10/2005/19 
Ljubljana, 02.06.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 2.6.2005 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
°®publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o državni upravi obravnava po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
veljavnega 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. 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 

DRŽAVNI UPRAVI 

l,lJVOD 

oCe na stanja in razlogi za sprejem zakona 
S|0v 

C,nska uprava se spreminja v sodobno javno upravo, ki želi 
Up0j ' Prijazna in učinkovita. Takšna uprava pa mora najprej 
1jirrij 

6va,i potrebe vseh svojih strank oziroma uporabnikov. Med 
Usta 

s° 'udi pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti, ki imajo 
Tr6n 

n° zajamčene posebne pravice pri poslovanju z upravo. 
^Spr'"0 pa s,a 9lede uporabe uradnega jezika nekoliko v °'iu Zakon o državni upravi in Zakon o splošnem upravnem 

^nij 2005 

postopku. Tako Zakon o državni upravi trenutno določa, da upravni 
organ vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne 
skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski 
narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. 
Takšna ureditev ima dve šibki točki. Prvič: razumeti bi jo bilo 
mogoče tako, da se mora stranka pred upravnim organom izreči 
za pripadnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, 
ker ji šele v tem primeru pripade zakonska pravica. Hkrati pa je 
problematična tudi določba, da upravni organ izdaja pravne in 
druge akte v jeziku narodne skupnosti, saj stranka takšen akt 
težko uporablja pri poslovanju oziroma dokazovanju svojih pravic 
in obveznosti osebam, ki niso pripadniki narodne skupnosti. Boljša 
rešitev bi zato bila vodenje postopka v jeziku narodne skupnosti, 
pri čemer pa bi upravni organ sam pravni akt izdal v obeh jezikih,. 
kar bi stranki poenostavilo njegovo kasnejšo uporabo. Hkrati bi 
takšna rešitev *• -dl poenotila določbe obeh veljavnih zakonov ter 
tako omogočila kakovostnejšo storitev za pripadnike avtohtonih 
narodnih skupnosti. 
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Prijazna uprava pa seveda pomeni tudi usmerjenost k 
uporabnikom in opravljanje storitev preko različnih komunikacijskih 
kanalov (osebno, telefonsko, elektronsko), v različnih jezikih 
(slovenski, italijanski, madžarski in vse bolj tudi angleški jezik) ter 
ob vseh urah dneva (t.i. storitve 24/7/365). Za sodobno poslovanje 
je potrebna informacijsko komunikacijska infrastruktura, ki jo je 
slovenska uprava in drugi državni organi uspešno razvijala v 
zadnjem desetletju. Posebej pomembno je Hitro Komunikacijsko 
OMrežje - ali skrajšano HKOM. Gre za prostrano omrežje, ki je 
zasnovano za prenos podatkov med posameznimi zaključenimi 
celotami -državnimi organi in drugimi organi javne uprave ter med 
posameznimi končnimi uporabniki in centralnim sistemom 
aplikativnih in podatkovnih strežnikov in storitev (elektronska 
pošta, internet, klicni dostopi, VPN dostopi ....). Omrežje je 
sestavljeno iz fizičnega prenosnega nivoja in logičnega nivoja, ki 
sta med seboj povezana. Omrežje HKOM je zasebno omrežje 
zaprtega tipa, zaščiteno in varovano s profesionalno programsko 
in strojno opremo priznanih svetovnih proizvajalcev. 

Državno komunikacijsko omrežje ima svojo zgodovino v letu 
1989 in je v teh letih zabeležilo pomembne mejnike: 

1989 - 1997  SNA povezave do IBM host-a; 
1990 - 1993  X.25 privatno omrežje; 
1993 - 2004  HKOM - TDM - časovno združevanje: 
1993 - 2004  HKOM - Frame-Relay - statistično združevanje' 
1998 - 2004  HKOM - ATM hrbtenica: 
2000 - 2004  HKOM - mestne optične povezave (10/100/10®" 
Mb/s) 

Omrežje HKOM je danes razširjeno do skorajda vsakega večjega 
slovenskega kraja, kjer poslujejo državne ali javne institucije-« 
celotnem omrežju HKOM je 79 vozlišč (14 ATM vozlišč, 5 opti6nl11 

vozlišč in 60 Frame Relay vozlišč), ki so medsebojno povezana 
na način, ki zagotavlja največjo prepustnost podatkovnih vodo" 
ob najbolj optimalni dolžini zakupljenih podatkovnih vodov. Nata 

vozlišča je povezanih preko 1033 končnih točk, kar pomeni prek® 
734 fizičnih povezav med vozlišči in končnimi uporabniki. Končni 
uporabnikov, torej lokalnih računalniških omrežij, povezanih na 
omrežje HKOM, je preko 1600. V omrežje HKOM dostopa pre^° 
klicnih linij ali širokopasovne internetne povezave več kot 250 
uporabnikov. Omrežje HKOM dnevno uporablja ca 21-00 
uporabnikov. 

Slika 1: Povezave vozlišč omrežja HKOM po Sloveniji 

Poleg komunikacijskega omrežja temelje informacijsko- 
komunikacijske infrastrukture sestavljajo še druge storitve, kot 
so storitve enotnega državnega portala, podatkovnega centra, 
sistema informacijske varnosti ter overitelja varnih elektronskih 
podpisov. 

Dosedanji razvoj in delovanje vse te infrastrukture je temeljilo 
predvsem na posameznih projektih in zaenkrat ni zakonsko 

urejeno. Ker pa je ta infrastruktura po eni strani usodnega PorT^ve 
za delovanje državnih organov in drugih organov javne uP)ra(1i 
ter vse bolj tudi javnega sektorja kot celote, ter po drugi s 
nove investicije in razvoj terjajo tudi sodelovanje zasep ^ 
sektorja v okviru javno-zasebnega partnerstva, je napočil c 
zakonsko ureditev tega področja. 
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. ole9 potreb glede izvajanja ustavnih pravic narodnih skupnosti 
ln sodobnega poslovanja javne uprave pa je praksa pokazala še 
nekaj vprašanj, ki jih je smiselno po novem urediti drugače. Tako 
Se i® z novo ureditvijo splošnega upravnega postopka in 
javnega poslovanja pokazala potreba po nekoliko 
Premenjenih pristojnostih upravne inšpekcije, da bo ta lahko še 

t Malje zagotavljala učinkovit in kakovosten nadzor nad izvajanjem 
vzakonodaje še posebej z vidika prijaznosti do strank in 
jnkovitosti poslovanja. V praksi so namreč določbe zakona o 

Pesnem upravnem postopku, ki ureja potek postopka, in določbe 
redbe o upravnem poslovanju, ki podrobneje ureja nekatera 

. a^anja glede postopka, delovnega časa, poslovanja s 
ankami, posredovanja informacij in ravnanje z dokumentarnim 

® ^divom, neločljivo povezane in zahtevajo skupen in celovit 
azor nad izvajanjem. Problem, ki ga sedanja ureditev povzroča 

Praksi, je tudi v tem, da davčna uprava upravnim inšpektorjem 
Mogoča vpogled v dokumentacijo o upravnih postopkih zaradi 
r°vanja davčne tajnosti. 

?ru?a ugotovitev iz prakse so vprašanja glede izdajanja 

nek n'k°V m'n's,rov za izvajanje evropskih predpisov, ki zaradi 0|iko drugačne resorne delitve večkrat posegajo na različna 
ovna področja. Sedanja ureditev, da vsak minister izdaja 
vznike na SVOjem pOCjročju, ki ne dopušča skupnega izdajanja 

v„,V n|k°v glede problematike, ki posega na delovna področja 
p ministrov, zato povzroča pravno-tehnične probleme pri 
p zemanju določb evropskih predpisov in njihovem izvajanju, 

dir I ta^° Postavlja problem tudi to, da generalni direktorji 
znnt atOV' k' vocl'i0 strokovno delo na zaokroženih področjih 
pr 

rai ministrstev (predvsem pripravo zakonodaje), ne morejo 
Prid S'aV''ati vlacle v postopkih v državnem zboru. V praksi lahko 
tak 8 d° ,e®a' da zaracl' upravičene zadržanosti ali odsotnosti 
Pri h

rt1inistra kot državnega sekretarja vlada na more sodelovati avnavi posameznih točk dnevnega reda v državnem zboru. 

cHji, 

Predi. 

načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

°9 zakona s predlaganimi manjšimi spremembami in don • «-a^wiia s preaiagammi mc Polnitvami zasleduje naslednje cilje: 

Ustreznejšo ureditev uporabe italijanskega in madžarskega 
. '®z'ka kot uradnih jezikov pri poslovanju uprave; 

elovito ureditev delovanja centralne informacijsko- 
°Tiunikacijske infrastrukture in možnost upravljanja hitrega 
0rnunikacijskega omrežja javne uprave po modelu javno- 

• r.as.ebne9a partnerstva; oznost, da v izjemnih primerih (v primerih odsotnosti oziroma 
adržanosti ministra in državnega sekretarja) vlado v 

stopkih pred državnim zborom v okviru svojega delovnega 
• [udrOČ'a 2as,0Pa 9eneralni direktor direktorata 

. lnkovit nadzor nad izvajanjem pravil o učinkoviti organizaciji 
- »,r Pr'iaznem in učinkovitem upravnem poslovanju; 

Možni 

Cei 

<nost, da pravilnik, ki posega v delovna področja več 
lnistrstev, skupaj izda več ministrov. 

,ini
ano in'ormacijsko-komunikacijsko infrastrukturo zagotavlja 

0rnrež S,V°' Pr's,°ino za Lipovo. Upravljanje komunikacijskega Ja javne uprave se izvaja kot gospodarska javna služba 

tako, da se podeli koncesija. Koncesija se lahko izvede po modelu 
B.O.T. (zgradi-upravljaj-prenesi), s čimer se pritegne zasebne 
vlagatelje k vlaganju v javno infrastrukturo. Koncesijsko razmerje 
zagotavlja za državni proračun racionalno izvajanje javne službe 
in omogoča učinkovit nadzor koncedenta (vlade). 

Prikaz ureditev v drugih pravnih sistemih 

Podobno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo, kot je 
vzpostavljena v naši državi in jo prvič podrobneje urejamo s 
predlaganim zakonom, uporabljajo tudi druge države članice 
Evropske unije: 

- Avstrija je komunikacijsko omrežje zagotovila v sklopu 
projekta »Intranet des Bundes«, ki podobno kot slovensko 
omrežje HKOM omogoča povezovanje lokalnih omrežij med 
seboj in naprej v internet, vzpostavitev navideznih omrežij in 
brezžična omrežja; omrežne povezave oziroma storitve so 
zagotovljene s pomočjo zasebnih ponudnikov internetnih 
storitev; 
Velika Britanija je sedanjo obliko omrežja oziroma varnega 
intraneta (»The Government Secure Intranet -GSI«) 
vzpostavila leta 1998; omrežje omogoča elektronsko 
komuniciranje in povezovanje v internet ter za občutljive 
podatke tudi šifriran prenos in večjo varnost (t.i. xGSI storitev); 
poleg varnega internetnega omrežja je vzpostavljeno tudi 
varno extranet omrežje (t.i. GSX omrežje), ki povezuje 
organizacije širšega javnega sektorja, in ki od leta 2004 
povezuje tudi lokalno samoupravo; storitve zagotavlja izbrani 
zasebni ponudnik; 
tudi na Finskem so vladno internetno komunikacijsko omrežje 
Senaattori vzpostavili leta 1998; le ta povezuje organe državne 
uprave, parlament in urad predsednika republike; razvoj vodi 
nadzorni odbor, sestavljen iz predstavnikov naštetih organov, 
storitve pa v veliki meri zagotavljajo zasebni ponudniki; 
v Estoniji državne in druge organe od leta 1998 povezuje 
komunikacijsko omrežje EEBone, preko katerega je od leta 
2000 povezana tudi lokalna samouprava (t.i. KulaTee projekt). 

Ocena finančnih posledic 

Določbe predloga zakona glede uradnega jezika v upravi in 
upravnega nadzora zgolj podrobneje oziroma jasneje urejajo 
nekatera vprašanja, in ne bodo povzročile dodatnih finančnih 
posledic za državni proračun. 

Tudi v delu predloga zakona glede informacijsko-komunikacijske 
infrastrukture javne uprave ne bodo nastale dodatne finančne 
posledice za državni proračun, dolgoročno pa predlagane rešitve 
zaradi možnosti podelitve koncesij za upravljanje z informacijsko- 
komunikacijsko infrastrukturo javne uprave povzročajo precejšnje 
pozitivne finančne učinke. 

Druge posledice 

Sprejem zakona ne ob imel drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o državni upravi (Ur.l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 61/ 
2004,123/2004) se spremeni drugi odstavek 4. člena tako, da se 
po novem glasi: 

»(2) Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska 
oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi 
tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava 
posluje tudi v jeziku narodne skupnosti. Če stranka v postopku 
uporablja jezik narodne skupnosti, uprava vodi postopek v jeziku 
narodne skupnosti in izdaja pravne in druge akte v postopku v 
slovenščini in v jeziku narodne skupnosti. Pred začetkom 
postopka mora organ seznaniti stranko s to pravico.«. 

2. člen 

4. člen 

V 74. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se 
glasi: 

»Če vsebina pravilnika spada v delovno področje več ministrov, 
pristojni ministri skupaj izdajo pravilnik.« 

5. člen 

Za 74. členom se doda novo poglavje z naslovom: »VI"' 
ELEKTRONSKO POSLOVANJE UPRAVE«. Sedanje VIII. poglavje 
se ustrezno preštevilči in postane IX. poglavje. 

6. člen 

Za naslovom novega VIII. poglavja se doda novi 74.a člen, ki56 

glasi: 

Za drugim odstavkom 18. člena se doda novi tretji odstavek, ki se 
glasi:: 

»(3) Vlada lahko v primerih odsotnosti ali zadržanosti ministra in 
državnega sekretarja na predlog ministra pooblasti generalnega 
direktorja, da v okviru svojega delovnega področja predstavlja 
vlado pri delu državnega zbora.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti. 

3. člen 

Spremeni se 73. člen tako, da se glasi: 

»(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih 
in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov 
o notranji organizaciji in upravnem poslovanju ter v upravah 
samoupravnih lokalnih skupnosti nadzorstvo nad izvajanjem 
predpisov o upravnem poslovanju v obsegu, v katerem ti predpisi 
zavezujejo samoupravne lokalne skupnosti. 

(2) Nadzorstvo opravljajo upravni inšpektorji. Za nadzorstvo se 
ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

(3) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva 
izkazujejo upravni inšpektorji s službeno izkaznico. Obrazec 
službene izkaznice predpiše minister za javno upravo. 

(4) Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore upravnega 
organa oziroma nosilca javnega pooblastila ter pravico do vpogleda 
v dokumentacijo, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki, 
poslovnimi skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi 
podatki. Upravni organ mora zagotoviti upravnemu inšpektorju 
pogoje za delo in vse potrebne informacije. 

(5) Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se vroči 
predstojniku upravnega organa oziroma nosilca javnega 
pooblastila, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu za upravo. 
V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisnik ima 
predstojnik upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila 
pravico ugovora v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika. O 
ugovoru na zapisnik odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko 
tudi predlaga predstojniku organa oziroma nosilca javnega 
pooblastila, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.« 

»74.a člen 
(centralna informacijsko komunikacijska 

infrastruktura) 

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja centralno 
informacijsko komunikacijsko infrastrukturo za elektrons 
poslovanje državnih organov, javnih agencij, or9an

ti| 
samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblas < 
razen namenske infrastrukture za namene zunanjih za j 
varnosti in obrambe države, varstva pred naravnimi in drug1 

nesrečami ter potreb varnosti zračnega prometa. 

(2) Centralna informacijsko komunikacijska infrastruktura n10^ 
zlasti zagotavljati nemoteno elektronsko poslovanje organov 
prejšnjega odstavka med seboj in s strankami ter omog°c 

elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postop 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

K' 
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, lahko tudi drugim osebah' 
opravljajo uradne naloge, izvajajo javno službo ali za90,aV'0jj 
storitve tem osebam ali organom iz prvega odstavka, orTl0^ 
uporabo centralne informacijsko komunikacijske infrastruktu 

(4) Stroške uporabe centralne informacijsko komunikacij5^0 

infrastrukture za potrebe državnih organov krije državni prora 

(5) Razvoj centralne informacijsko komunikacijske infrastruktur^ 
usmerja svet uporabnikov, ki ga imenuje minister, pristoje11 

upravo, izmed predstavnikov državnih organov, javnih 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev ja 
pooblastil, ki uporabljajo infrastrukturo za svoje poslovanje " 

7. člen 

Za novim 74.a členom se doda novi 74.b člen, ki se glasi: 

(Enotni državni portal in centralni informacijski 
sistem) 

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, za potrebe državnih orga ^ 
javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupn°s a 
izvajalcev javnih pooblastil zagotavlja delovanje en0 j0rn 
državnega portala e-uprava in centralnega sistema za sp 
vlog, vračanje in obveščanje. 
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ei , ,ni državni portal e-uprava je enotna vstopna točka za 
kronsko posredovanje informacij javnega značaja in 

K'ronske upravne, sodne in druge uradne ter druge javne 
®iontve. 

S ^?ntra|ni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in 
j(J 

es^apje zagotavlja enoten sprejem elektronskih vlog in 

elokl i° s,ran'< v upravnih, sodnih in drugih postopkih, kronsko obveščanje strank, elektronsko izmenjavo podatkov 

Dot i°r^an',er organi in strankami, elektronski vpogled v spise, 
dok P°s,0Pka in dejanja v teh postopkih ter elektronsko vročanje Umentov v teh postopkih. 

jjj)Minjster' pristojen za upravo, podrobneje predpiše začetek in 
ln izvajanja Vialog iz tega člena.« 

8. člen 
a novim 74.b členom se doda novi 74.c člen, ki se glasi: 

,. »74.c člen 
(komunikacijsko omrežje javne uprave in enotni 

kontaktni center) 

!al^is,rs«vo' pristojno za upravo, za potrebe državnih organov, 
izva i agencii' or9anov samoupravnih lokalnih skupnosti in 
lam C0V 'avnitl P00blastil, razen namenske infrastrukture za 
Pred 06 zunan)ih zadev, varnosti in obrambe države, varstva 
pro 

naravnimi in drugimi nesrečami ter potreb varnosti zračnega 
Ia. zagotavlja delovanje komunikacijskega omrežja javne 

uprave in enotnega kontaktnega centra kot enotne vstopne točke 
za telefonsko posredovanje informacij javnega značaja in 
telefonske upravne, sodne in druge uradne ter druge javne storitve. 

(2) Upravljanje komunikacijskega omrežja javne uprave in 
enotnega kontaktnega centra je koncesionirana gospodarska 
javna služba. 

(3) Stroške uporabe komunikacijskega omrežja javne uprave in 
enotnega kontaktnega centra za potrebe državnih organov krije 
državni proračun. 

(4) Vlada predpiše podroben obseg, pogoje in merila za podelitev 
koncesije in izvajanje gospodarske javne službe. Vlada lahko 
predpiše tudi pogoje, pod katerimi je mogoče vlaganje zasebnega 
kapitala v centralno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo 
in pogoje, pod katerimi infrastruktura postane last Republike 
Slovenije.«. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pečatih 
državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/ 
1990, 45/1990). 

10. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

* '• členu 
Seda: 
"Oločb 'avna določba ZDU-1 omejujoče izpeljuje ustavno 

°' da Z0 na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 
Da<£arf'f? narodna skupnost, uradni jezik tudi italijanščina ali 
p0s/ • na- Na teh območjih tako po veljavni ureditvi uprava 
"arod vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku 
macy"e skuPnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma 
rVan?arSk' nar°dni skupnosti, uporablja italijanski oziroma carski jezik. 

^tavnaVniki narodn'h skupnosti so večkrat opozorili, da je 
"s® P(?i dolo^a 9,ede uradnega jezika mnogo širša in zajema 
" fcafn ?vania uPrave ter ne samo znotraj konkretnih postopkov, 
?at0 J Pripadniki narodne skupnosti nastopajo kot stranke. 
°bmoč?i^la3alalj predlaga drugačno ureditev, ki določa, da na teh 
v$ern '"uprava posluje tudi v jeziku narodne skupnosti (torej pri 
^0nkre(PlOšnem Pokanju). Ohranja pa tudi določbo, da v 

Postopku, če stranka pripada italijanski oziroma 
' narodn' skupnosti in uporablja italijanski oziroma 

a/rfe v iezik, uprava vodi postopek in izdaja pravne in druge 
Postopku v jeziku narodne skupnosti. 

členu 
^0]/Q 
s<*re,areC,"ev voclenja ministrstev z ministrom in državnim lem /® pokazala, da bo v nekaterih primerih zaradi 

odsotnosti oziroma zadržanosti tako ministra kot tudi državnega 
sekretarja (zaradi mednarodnih obveznosti, hkratnih obveznosti 
zastopanja pred vlado, državnim zborom, državnim svetom in 
njihovimi delovnimi telesi), potreben prenos pooblastil za 
predstavljanje vlade v državnem zboru na enega izmed generalnih 
direktorjev. Samo tako je mogoče zagotoviti nemoteno sodelovanje 
vlade oziroma njenih posameznih ministrstev z državnim zborom. 

K 3. členu 

Predlagana je delno dopolnjena obstoječa ureditev upravnega 
nadzora, torej nadzora nad izvajanjem predpisov o notranji 
organizaciji in upravnem poslovanju. Tako je po novem nedvoumno 
določen obseg in način nadzora. 

Urejeno pa je tudi izkazovanje upravnih inšpektorjev, ki opravljajo 
nadzor, s službeno izkaznico, ki jo predpiše minister za javno 
upravo. 

K 4. členu 

Pri sprejemanju podzakonskih aktov ministrov so se v praksi 
pojavila odprta vprašanja v primerih, ko je za sprejetje nekega 
podzakonskega akta na podlagi evropske uredbe ali direktive, 
za izdajo predpisa pristojnih več ministrov ter je težavno določiti 
najbolj pristojnega ministra. Zato je po novem predlagano, da v 
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takih primerih, ko vsebina pravilnika sodi v delovno področje več 
ministrov, pristojni ministri skupaj izdajo takšen pravilnik. 

K 5. do 8. členu 

Državna uprava in v vse večji meri tudi širša javna uprava že 
desetletje uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo ter nekatere elektronsko-varnostne storitve. Vendar 
pa obstoj te infrastrukture ter možnosti za ustrezne modele 
upravljanja s to infrastrukturo do sedaj niso bili zakonsko urejeni. 

Predlagani členi zato urejajo informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo ter bistvena vprašanja v zvezi z njo. Med drugim bi 
bila tako podana tudi zakonska podlaga za opravljanje koncesijske 
javne službe na tem področju, kar bi bistveno poenostavilo 
upravljanje z infrastrukturo ter hkrati zaradi javno-zasebnega 
partnerstva znižalo stroške za državni proračun. Pri tem je 
predvideno, da vlada z uredbo podrobno uredi pogoje in obseg 
koncesionirane javne službe. Vlada pa se lahko odloči in predpiše 

IV. BESEDILO, ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

4. člen 
(uradni jezik v upravi) 

Uradni jezik v upravi je slovenščina. 

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi 
italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, 
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne 
skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski 
narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. 

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini 
oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem 
jeziku. 

18. člen 
(generalni direktorji) 

V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenujejo generalne direktorice oziroma generalni 
direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni direktorji). 

Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na 
zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva. 

Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru. 

73. člen 
(nadzor ministrstva, pristojnega za upravo) 

Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih in pri 
nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o 

tudi možnosti za začasno vlaganje zasebnega kapitala v 
infrastrukturo, ki po prenehanju koncesijskega razmerja preide 
last in posest Republike Slovenije (t.i. BOT koncesija), će bis 

izkazalo, da je potrebna tudi takšna oblika koncesijski 
razmerja. 

K 9. členu 

Ker so drugi zakoni ter nekateri drugi akti in podzakonski predplSI 

prevzeli urejanje pečatov oziroma žigov državnih organov lnP_ 
poslovniki, vladne uredbe, sodni red, občinski statuti itd.)in 

precejšnji meri derogirali določbe zakona iz prejšnjega pravn6*? 
reda pred osamosvojitvijo ter zaradi tehnološkega napredka I 
po mnenju predlagatelja prišel čas, da se zakon v celoti razveli3 

K 10. členu 

Predviden je običajni rok za uveljavitev zakona. 

notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah, poslovanj 
dokumentarnim gradivom, kakovosti poslovanja in poslovanj ^ 
strankami. Nadzorstvo opravljajo uradne osebe, ki jih za 

pooblasti minister, pristojen za upravo (v nadaljnjem bese 
upravni inšpektor). 

Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore upravn6^ 
organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter pravic0 

vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora zag°t0 

upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informa 

Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se ^ 
predstojniku, pristojnemu ministru in ministru, pristojnem11 

upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustf ^ 
ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisniik 6 
predstojnik pravico ugovora v osmih dneh od dneva vr° ^ 
zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča minister, pristoje ^ 
upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku, pristojnemu m|n ^ 
oziroma vladi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovil 
pomanjkljivosti. 

74. člen 
(predpisi ministra) 

Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov držav^0^ 
zbora ter predpisov in aktov vlade ministri izdajajo pravilnik 
tako določa poseben zakon, pa tudi druge predpise. 

Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če 
oceni, da je Izdaja pravilnika potrebna za namen iz Pr 

odstavka tega člena. 

Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa za* 
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Predi og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

> ZAKONA 0 GASILSTVU (ZGas-B) 

' nrva Obravnava - EPA 262 - IV 

vlada republike Slovenije 

1^' 2004-1911-0001 
|.9.vi'ka: 00718-6/2005/5 
Hubljana, 26.05.2005 

RePublike Slovenije je na 26. redni seji dne 26.5.2005 
ločila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH zakona o gasilstvu, 

ki 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: 

Kari Erjavec, minister za obrambo, 
Franci Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Bojan Žmavc, direktor Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, 
Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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Predlog zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o gasilstvu (Uradni list RS št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00) je bil 

sprejet med prvimi področnimi zakoni, s katerimi se ureja posamezna področja 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sistemski Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 64/94, 33/00 - odi. US in 

87/01 - ZMatD) je bil sprejet v letu 1994. 

V obdobju po letu 1993 so bili sprejeti tudi drugi zakoni, ki urejajo posamična 

vprašanja povezana z delovanjem gasilstva zlasti pa z delovanjem prostovoljnih 

gasilskih organizacij. Tako je bil sprejet Zakon o društvih (Uradni list RS št. 

60/95), ki ureja podlage za registracijo prostovoljnih gasilskih društev tako kot 

za vsa društva. V novejšem času pa je zlasti pomemben sprejem Zakona o 

humanitarnih organizacijah (Uradni list RS št. 98/03), ki ureja nekatera 

vprašanja povezana z opravljanjem humanitarne dejavnosti v prostovoljnih 

organizacijah. 

V minulem desetletju se je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami uredilo 

in uveljavilo kot pomemben podsistem sistema nacionalne varnosti, ki je bil 

utemeljen v Resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike 

Slovenije (Uradni list RS št. 71/93 in 2/94 - popravek). V Resoluciji o strategiji 

nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 56/01) pa je celovito 

opredeljen sistem nacionalne varnosti, njegovi podsistemi, vključno z varstvom 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, cilji in razvojnimi usmeritvami. To velja 

tudi za druge razvojne, strateške in doktrinarne dokumente na področju 

nacionalne varnosti. Sprejeti so bili potrebni zakoni in izvršilni predpisi. 

Oblikovane in uveljavljene so bile organizacijske, tehnične in druge rešitve ter 

zagotovljeno delovanje sistema in posameznih sestavnih delov. 
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Gasilstvo se je v skladu z zakonskimi rešitvami uveljavilo kot temeljna in 

najbolj številčna splošna reševalna služba na lokalni ravni, ki je namenjena za 

izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob najrazličnejših nesrečah (požari na 

objektih in v naravi, prometne nesreče in podobno) vključno s tistimi, ki imajo 

obsežne škodljive posledice (poplave, potresi in podobno). Ukinjene so bile 

enote ter reševalne sestave zlasti v Civilni zaščiti, s katerimi se je podvajalo 

organiziranost za opravljanje tistih nalog, ki so v pristojnosti gasilskih enot 

oziroma so bile nanje prenešene. 

Z Uredbo o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne 

zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS št. 18/96) ter 

nato z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (Uradni list RS št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02 in 

21/05) se je postopoma vzpostavljala organizacijska struktura sil za zaščito, 

reševanje in pomoč na lokalni, regijski in državni ravni. Sestavni in 

najpomembnejši del te organizacije so prostovoljne in poklicne gasilske enote. Z 

njimi se na lokalni ravni zagotavlja potrebna pripravljenost za izvajanje splošnih 

reševalnih nalog na območju celotne države. Trenutno je v Gasilski zvezi 

Slovenije v vseh gasilskih društvih preko 64.000 operativnih članov, od katerih 
jih je okoli 40.000 tudi usposobljenih oziroma preko 25.000 tudi opremljenih za 

izvajanje splošnih reševalnih nalog. V poklicnih gasilskih teritorialnih enotah je 

zaposlenih 579 gasilcev. 

Določene so tudi tiste gasilske enote (44), ki opravljajo naloge tudi izven 

območja matične občine in za katere se zahteva posebna usposobljenost, 

pripravljenost ter opremljenost. Kot take so določene intervencije v primeru 

prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, reševanje na in iz vode ter 

podobno. Z določitvijo gasilskih enot, ki opravljajo tudi naloge širšega pomena 

izven območja matične občine, je bilo zagotovljeno, da se je preko 

sofinanciranja s strani države, v teh enotah zagotovila določena zahtevnejša in 

namenska zaščitna in reševalna oprema ter da ni bilo treba razvijati v vsaki 

občini zmogljivosti za posredovanje v zgoraj navedenih nesrečah. Pri tem ne gre 
za prenos določenih nalog gasilskih enot v pristojnost države, temveč zgolj za 

prilagoditev izvajanja določenih operativnih gasilskih nalog organiziranosti 

komunalnega sistema, ki je največje spremembe doživel z letom 1995. 

V obstoječi ureditvi so določena tudi merila na podlagi katerih morajo 

najnujnejšo gasilsko službo organizirati tiste gospodarske družbe, zavodi in 

druge organizacije v katerih obstaja povečana ogroženost zaradi požara ali 

eksplozije. V praksi prihaja pri tem do odstopanj in v številnih požarih v 

industrijskih objektih so ugotovljene kršitve glede požarne straže in drugih 

obveznosti. 
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Uveljavljena je kategorizacija gasilskih enot vseh vrst. Uveljavlja se tudi 

tipizacija gasilske zaščitne in reševalne opreme ter sredstev. Postopoma se 

vzpostavljajo tudi možnosti za določitev časovnih norm (standardov požarnega 

pokrivanja), ki jih morajo dosegati gasilske enote v skladu z operativnim 

gasilskim načrtom občine za prihod na kraj nesreče ter meril za posredovanje pri 

požarih v različnih vrstah objektov. Uveljavljanje teh standardov in meril bi 

omogočilo večjo merljivost in preglednost opravljanja javne gasilske službe. 

Zagotovljeno je, da se operativnih gasilskih nalog ne more opravljati kot 

pridobitne dejavnosti. V praksi se ne glede na to pojavljajo posamični poskusi, 

da bi se v okviru varovanja premoženja, tržilo tudi opravljanje nekaterih 

operativnih nalog gasilstva. Izvajanje gašenja, reševanja in drugih nalog je za 

prizadete in ogrožene v načelu brezplačno, razen v primerih kadar je 

posredovanje gasilcev potrebno zaradi naklepno ali iz velike malomarnosti 

povzročenih škodljivih posledic. 

Glede na razvoj celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

je treba zakonsko ureditev gasilstva uskladiti z doseženim stanjem drugih 

reševalnih služb in sestav ter celotnega sistema. Dosedanje izkušnje so pokazale, 

da registracija in delovanje gasilskih društev ter njihovih zvez zgolj po zakonu o 

društvih ni ustrezno, saj na ta način ni mogoče zagotoviti zlasti ustrezne vloge 

gasilskih zvez. Združevanje gasilskih društev v gasilske zveze je prostovoljno, 

kar pa onemogoča vpliv gasilskih zvez na usklajeno opremljanje, usposabljanje, 

pripravljenost za delovanje in delovanje gasilskih enot na območju posamezne 

občine oziroma širše. To velja tudi za delovanje Gasilske zveze Slovenije. 

Dodatno so tako stanje potrdile tudi spremembe in dopolnitve zakona o gasilstvu 

leta 2000, s katerimi se je zakon uskladil z zakonom o društvih. Po drugi strani 

pa obstaja potreba, da se omogoči lokalnim skupnostim, da bi v večji meri 

prilagodile organiziranost gasilstva za izvajanje javne službe svojim potrebam in 

možnostim. 

Navedenih vprašanj glede gasilskih zvez ni reševal niti predlog novega zakona o 

društvih, ki gaje Vlada Republike Slovenije 11. 12. 2003 predložila Državnemu 

zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem, vendar je bil z novim 

mandatom zakonodajni postopek prekinjen. Tudi v predlogu novega zakona o 

društvih, EVA 2005-1711-0005, se teh vprašanj ne rešuje. Gasilske zveze tako 

niso in ne morejo vplivati na usklajen, načrten in uravnotežen razvoj 

prostovoljnega gasilstva, kar pa je bistveno za njegovo racionalno in učinkovito 

delovanje. Dejstvo namreč je, da razvitost prostovoljnega gasilstva že zaradi 

zgodovinskih in drugih razlogov ni enaka na območju celotne države. Najmanj 

prostovoljnih gasilskih društev je na zahodnem delu države. Dodatna neskladja 

pri razvoju gasilskih organizacij so nastala s spremembami v komunalnem 

sistemu 1995 leta, koje začelo delovati veliko število novih občin. Med novimi 
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občinami niso bile zagotovljene ustrezne rešitve, da bi gasilske organizacije 

delovale na podlagi približno enakih materialnih možnosti, enake opremljenosti 

in pripravljenosti. Precejšen vpliv na preseganje takih neskladij bi lahko imele 

gasilske zveze. Tudi usklajevanje pripravljenosti, opremljenosti in 

usposobljenosti več kot 1400 gasilskih prostovoljnih enot je lahko uspešno 

predvsem preko ustrezne ureditve pristojnosti gasilskih zvez. Zakonske rešitve 

bi bilo zato treba dopolniti in z njimi zagotoviti možnosti za bolj usklajen razvoj, 

pripravljenost in delovanje gasilstva. Pri tem ne gre za poseganje v načelo 

prostovoljnosti pri združevanju v gasilske zveze, temveč za opredelitev 

pristojnosti gasilskih zvez na določenih področjih gasilstva. 

V preteklih letih je prišlo tudi do ločevanja med poklicnim in prostovoljnim 

gasilstvom. Delno je ta razkorak tudi zato, ker se poklicne gasilske organizacije 
ne vključujejo v Gasilsko zvezo Slovenije. Gasilska zveza Slovenije je pred 

1995 letom vsaj do neke mere predvsem na področju usposabljanja in 

opremljanja zagotavljala povezovanje obeh delov gasilstva. S spremembami 

zakona o gasilstvu v letu 2000 se je poskušalo isti cilj doseči z enotnimi pravili 

gasilske službe, kar pa še vedno ne pomeni zadostnih in ustreznih rešitev, ki bi 

zagotavljale enotnost delovanja celotnega gasilstva. V določeni meri bi se 

obstoječe stanje lahko preseglo, če se bo z novim zakonom o društvih, ki je v 
pripravi, omogočilo, da se tudi pravne osebe lahko včlanijo v društva oziroma 

ustanovijo društva. To bi omogočilo, da se vsaj v določeni meri poklicni gasilci 

ponovno začnejo vključevati v prostovoljno gasilsko organizacijo. 

Navedenih vprašanj ne rešujejo predpisi o zavodih (Zakon o zavodih, Uradni list 
RS št. 12/91), ki veljajo za večino poklicnih gasilskih enot. Reševanje teh 

vprašanj ni predvideno niti z novimi zakonskimi rešitvami o javnih zavodih. 

Podobno velja za predpise, ki urejajo lokalno samoupravo. Tudi pri poklicnih 

gasilcih so glede na zaposlitev razlike. Te razlike so predvsem med operativnimi 

gasilci zaposlenimi v poklicnih gasilskih enotah in operativnimi gasilci 

zaposlenimi v gasilskih enotah prostovoljnih gasilskih društev ter v 

gospodarskih družbah. V novejšem času se za gasilce zaposlene v poklicnih 

gasilskih enotah ureja del statusnih pravic v okviru reform javnega sektorja 

(sistem plač), kar pa ne velja za druge poklicne gasilce. Tudi to ne vpliva na 

večjo učinkovitost gasilstva. Določbe v zakonu o gasilstvu, ki urejajo status 

poklicnih gasilcev, niso usklajene z novimi predpisi, ki urejajo javni sektor, v 

katerega spadajo tudi gasilci oziroma opravljanje gasilske službe. 

V novejšem času, zlasti po sprejemu zakona o humanitarnih organizacijah, se 

pogosto postavlja tudi vprašanje ali so gasilske organizacije humanitarne 

organizacije tudi po omenjenem zakonu. Še posebej se to vprašanje postavlja v 

povezavi z različnimi davčnimi in drugimi predpisi. Kljub nekaterim določbam 
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v zakonu o gasilstvu oziroma v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami o humanitarni naravi gasilstva, je treba zakonske rešitve še dopolniti. 

Še posebej na status prostovoljnih operativnih gasilcev vplivajo novi zakoni, s 

katerimi so se uredila razmerja v javnem sektorju. Nov Zakon o delovnih 

razmerjih (Uradni list RS št. 42/02), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS 

št. 35/05 - uradno prečiščeno besedilo) in drugi zakoni, s katerimi se urejajo 

reforme v javnem sektorju, v glavnem ne spodbujajo prostovoljnega opravljanja 

obveznih javnih služb kot je gasilska služba. To velja tudi za novo davčno 

zakonodajo (zakon o davku na dohodek pravnih oseb, zakon o dohodnini), pri 

čemer so nekatera vprašanja kot je na primer spodbujanje posodabljanja gasilske 

zaščitne in reševalne opreme v povezavi z davkom na dodano vrednost, rešena 

na odhodkovni strani državnega proračuna. V zakonu o gasilstvu bi bilo treba 

izpopolniti tiste določbe, ki vplivajo na pravice, dolžnosti in status gasilcev. 

V praksi je čedalje več primerov večjih požarov v naravnem okolju pa tudi 

drugih nesreč, pri katerih je treba uporabiti tudi gasilske enote širšega območja 

kot pa je prizadeto območje. Zato bi bilo treba predvideti zakonske možnosti za 

uporabo gasilskih enot s širšega območja v primeru takih nesreč. 

Z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

(Uradni list RS št. 44/02) so določeni temeljni cilji, naloge in usmeritve za 

razvoj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v srednjeročnem obdobju. 

Splošni cilj programa je povečanje učinkovitosti, izboljšanje racionalnosti in 

odzivnosti na vse vrste nesreč, ne glede na njihov vzrok in posledice. Ta cilj 

velja tudi za gasilstvo. Ustrezno ga je treba upoštevati tudi pri normativnem 

urejanju gasilstva. To je tudi sestavni del sprememb in dopolnitev zakona o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bodo pripravljene v naslednjem 

obdobju tako glede na izkušnje pridobljene v dosedanjem razvoju, stanje 

pripravljenosti sistema kot tudi zaradi sistemskih sprememb pri izvajanju 

državljanskih dolžnosti na obrambnem področju. Te spremembe je treba 

upoštevati na področju zaščite, reševanja in pomoči pri urejanju državljanskih 

dolžnosti. 

Navedene značilnosti na področju razvoja, uveljavljanja in delovanja gasilstva 

kot dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so podlaga za spremembe 

in dopolnitve zakona o gasilstvu. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve 

Temeljni cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu, 

je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in 
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učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva kot sestavnega dela varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona temeljijo na naslednjih načelih: 

Gasilstvo je humanitarna dejavnost, prostovoljna gasilska društva so 

humanitarne organizacije. 

Operativne naloge gasilstva opravljajo poklicni in prostovoljni gasilci. Njihova 

usposobljenost se mora dolgoročno izenačiti. Usklajenost pri izvajanju 

operativnih nalog pa se zagotavlja z upoštevanjem stroke in enotnimi pravili 

gasilske službe. 

Gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti. Pomoč gasilcev ob 

nesrečah je v načelu brezplačna. 

Z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, predpisanimi časi za 

prihod gasilskih enot na kraj nesreče in merili za požarno pokrivanje različnih 

vrst objektov, se mora postopno zagotoviti večjo merljivost in preverljivost (tudi 

preglednost) izvajanja storitev javne gasilske službe. 

Gasilstvo kot obvezno javno službo v občinah opravljajo prostovoljne gasilske 

enote, ki jih določi pristojni občinski organ ter poklicne gasilske enote. Za 

opravljanje javne gasilske službe občina s prostovoljnimi gasilskimi enotami 

sklene pogodbo, poklicne gasilske enote pa javno gasilsko službo opravljajo v 

skladu z letnimi programi dela. Za usklajevanje pripravljenosti, organiziranosti, 

opremljenosti in usposobljenosti prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot se 

ustanovi gasilsko poveljstvo in imenuje gasilskega poveljnika občine. Gasilski 

poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo in po potrebi večje gasilske 

intervencije. Gasilsko poveljstvo občine se ustanovi tudi v občinah, kjer javno 

gasilsko službo opravljajo le prostovoljne gasilske enote, ki se združujejo v 

gasilsko zvezo, ki pokriva več občin. V občini, v kateri javno gasilsko službo 

opravljajo le prostovoljne gasilske enote, ki se povezujejo v gasilsko zvezo, ki 

pokriva le območje te občine, poveljstvo gasilske zveze opravlja tudi naloge 

gasilskega poveljstva občine, poveljnik gasilske zveze pa naloge gasilskega 

poveljnika občine. 

Delovna razmerja poklicnih gasilcev se urejajo s splošnimi predpisi, ki veljajo 
za javni sektor ter kolektivno pogodbo dejavnosti, razen določenih vprašanj, ki 

se zaradi narave in posebnih zahtev gasilske službe urejajo z zakonom o 

gasilstvu oziroma z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Poklicni gasilci so izenačeni glede pravic in dolžnosti, ne glede na to kje so 

zaposleni. 
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Gasilske zveze morajo imeti z zakonom določene pristojnosti, da vplivajo na 

načrten in usklajen razvoj, opremljanje in usposabljanje prostovoljnih gasilskih 

enot. 

Obveščanje in aktiviranje gasilskih enot se izvaja v občini po enotnem načrtu, ki 

ga potrdi župan ali pooblaščena oseba in je sestavni del operativnega gasilskega 

načrta občine. Operativni gasilski načrt občine je sestavni del njenega načrta 

varstva pred požarom. 

Stroške intervencij gasilcev praviloma krije občina, razen stroškov tistih 

intervencij, pri katerih so bile gasilske enote uporabljene na podlagi državnih 
načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnih poveljnikov 

Civilne zaščite. Tudi v teh primerih mora v občini ostati dovolj gasilcev, da 

zagotavljajo nujno intervencijsko pripravljenost. 

V skladu s temeljnim ciljem in navedenimi načeli organiziranja in delovanja 

gasilstva, kot pomembnega dela sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, so oblikovane najpomembnejše rešitve za spremembe in dopolnitve 

zakona o gasilstvu: 

Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. 

Prostovoljna gasilska društva so humanitarne organizacije. 

Gasilstvo kot obvezno javno službo organizira občina. Gasilske enote javno 

gasilsko službo opravljajo na delu ali območju celotne občine, razen tistih enot, 

ki jih določi Vlada Republike Slovenije, ki opravljajo naloge zaščite in 

reševanja, ki so širšega pomena tudi izven območja matične občine. Te enote se 

določijo na podlagi naravnih danosti in z upoštevanjem velikosti območja na 

katerem je še možno učinkovito ukrepanje in izvajanje intervencije gasilske 

enote. Gre zlasti za reševanje ob nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi 

snovmi, reševanje na in iz vode ter reševanje v avtocestnih predorih. Te naloge 

država tudi sofinancira. Za opravljanje teh nalog Uprava Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje z gasilskimi poklicnimi, prostovoljnimi in izjemoma 

industrijskimi enotami sklene ustrezne pogodbe. 

Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše uniforme, čine in oznake 

gasilcev, vsebino gasilske izkaznice, programe ugotavljanja psihofizičnih 

sposobnosti in preizkusa znanja ter roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih 

sposobnosti. Merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti gasilcev in pogoje, 

ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki, ki ugotavljajo 

zdravstveno sposobnost gasilcev, predpiše minister za zdravje v soglasju z 
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ministrom, pristojnim za varstvo pred požarom. Minister, pristojen za varstvo 

pred požarom, določi tudi čas v katerem morajo praviloma priti gasilske enote 

na mesto nesreče v skladu z operativnimi gasilskimi načrti občin ter merila za 

požarno pokrivanje različnih vrst objektov. Na ta način se zagotavlja enotnost 
gasilstva. Poleg tega poklicne in prostovoljne gasilske enote svoje naloge 

opravljajo v skladu s pravili stroke in enotnimi pravili gasilske službe. 

Gasilstvo kot obvezno javno službo se opravlja v skladu s pogodbami, ki jih 

sklene občina neposredno z gasilskimi organizacijami. Poklicne gasilske enote 

opravljajo javno gasilsko službo v skladu z aktom o ustanovitvi in letnimi 

programi dela. V opravljanje javne gasilske službe je pod določenimi pogoji 

lahko vključena tudi industrijska gasilska enota. Za zagotavljanje 

pripravljenosti, organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti gasilskih enot 
se ustanovi gasilsko poveljstvo in imenuje gasilskega poveljnika občine. 

Gasilsko poveljstvo sestavljajo poveljniki vseh gasilskih enot oziroma gasilskih 
sektorjev v občini. Gasilskega poveljnika imenuje gasilsko poveljstvo oziroma v 

občinah, v katerih delujejo tudi poklicne gasilske enote, ga imenuje župan na 

predlog gasilskega poveljstva. Gasilsko poveljstvo se ustanovi v tistih občinah, v 

katerih delujejo prostovoljne in poklicne gasilske enote oziroma v tistih v 

katerih se prostovoljne gasilske enote povezujejo v gasilsko zvezo, ki pokriva 

območje večih občin. Naloge gasilskega poveljstva občine in gasilskega 

poveljnika občine sicer opravljajo poveljstva gasilskih zvez in gasilski 

poveljniki gasilskih zvez. 

Zaradi javnega interesa gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi 
in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja, če gasilska organizacija 

preneha z delovanjem. Občina v tem primeru praviloma prevzame opremo in 

nepremičnine, ki jih je uporabljala gasilska organizacija. 

V skladu z reformami javnega sektorja je povišana zahtevana stopnja strokovne 

izobrazbe za poklicne gasilce iz srednje poklicne na srednjo tehnično oziroma 

srednjo strokovno izobrazbo. Na ta način je glede na zahtevnost možno 

uveljaviti primerljivost dela gasilca z zahtevnostjo dela policista in vojaka. 

Periodično morajo poklicni gasilci opraviti preizkus znanja, preizkus 

psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled, ne glede na to kje so zaposleni. 
Za najzahtevnejša operativna dela v gasilstvu je zahtevana univerzitetna 

strokovna izobrazba. 

Za delovna razmerja poklicnih gasilcev se uporabljajo splošni predpisi, ki 

veljajo za javni sektor, kolektivna pogodba za javni sektor ter kolektivna 

pogodba dejavnosti, razen določenih vprašanj, ki so posebej urejena glede na 

posebne zahteve gasilske službe z zakonom o gasilstvu oziroma zakonom o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o gasilstvu določa, v 
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katerih primerih in pod kakšnimi pogoji morajo poklicni gasilci zaradi narave, 

organizacije in potreb gasilske službe opravljati delo v posebnih pogojih dela. 

Za posebne pogoje dela se šteje delo v delovnem času, ki je za poklicne gasilce 

manj ugoden in delo v manj ugodnih pogojih dela, nevarnostih ali s posebnimi 

obremenitvami. Gre zlasti za primere, ko je treba nadaljevati delo zaradi naravne 

ali druge nesreče, ko grozi neposredna nevarnost nastanka take nesreče, kadar 

gre za razglašeno povečano požarno ogroženost v naravnem okolju ter nuđenje 

pomoči drugim občinam oziroma drugi državi. 

Prostovoljna gasilska društva se ustanavljajo tudi zaradi opravljanja 

preventivnih nalog ter zaščite, reševanja in pomoči na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Prostovoljna gasilska enota, ki jo organizira 

prostovoljno gasilsko društvo, mora imeti predpisano število gasilcev določeno z 

merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Tako se najmanjše število 

gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota, ne bo več določalo z zakonom, kar bo 

omogočilo ustreznejše prilagajanje organiziranosti gasilstva dejanskim potrebam 

in možnostim v občinah. 

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije v katerih obstaja povečana 

nevarnost požara ali eksplozije, morajo organizirati lastno gasilsko službo. 

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa lahko za izvajanje požarne 

straže in drugih operativnih nalog gasilstva za zagotovitev večje požarne 

varnosti, sklenejo pogodbe z gasilskimi enotami, ki izvajajo javno službo v 

občini, na območju katere delujejo take gospodarske službe, zavodi in druge 

organizacije. Če je pogodba sklenjena za dalj kot eno leto, mora gasilska enota o 

tem obvestiti občinski organ, pristojen za organizacijo javne gasilske službe. 

Poklicni operativni gasilci so izenačeni glede pravic, dolžnosti in odgovornosti, 

ne glede na to kje so zaposleni. V skladu z merili za organiziranost gasilskih 

enot, so poklicni gasilci lahko zaposleni tudi v poklicnih jedrih gasilskih enot 

prostovoljnih gasilskih društev oziroma pri gasilski zvezi, če se tako dogovorijo 

člani gasilske zveze in pristojne občine. 

V gasilski šoli, ki deluje pri ministrstvu, pristojnem za varstvo pred požarom, bo 

ustanovljen kot svetovalni organ programski svet. Imenoval ga bo minister, 

pristojen za varstvo pred požarom, izmed predstavnikov občin, Gasilske zveze 

Slovenje, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in drugih strokovnjakov na 

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Združevanje prostovoljnih gasilskih društev v gasilske zveze je prostovoljno v 

skladu s predpisi o društvih. Glede na značaj in pomen gasilstva v celotnem 

sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerem predstavlja 

najštevilčnejšo in temeljno splošno reševalno službo v vseh občinah, pa mora 
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biti zagotovljen načrten ter usklajen razvoj, opremljanje in usposabljanje 

gasilskih enot. Glede na veliko število gasilskih enot, je to mogoče doseči le z 

uveljavitvijo ustreznih pristojnosti gasilskih zvez. Te bi morale skrbeti za 

usklajen razvoj, načrtno opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi 

merili, načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev ter pripravljenost. Gasilske 

zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez in regijske gasilske poveljnike, ki 

skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih 

gasilskih poveljstev in enot. Z zakonom morajo biti določene zlasti tiste naloge 

gasilskih zvez, ki vplivajo na operativno pripravljenost gasilskih enot. Gasilske 

zveze sicer opravljajo tudi druge naloge, ki so določene z ustreznimi pravili 

gasilske organizacije. 

Glede na tako vlogo gasilskih zvez, naj bi tista gasilska zveza, ki pokriva 

območje celotne občine, dajala tudi mnenje k lemim programom usposabljanja 
in opremljanja gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev na območju te 

občine. Sredstev iz državnega proračuna (npr. požarne takse, namenskih 

sredstev za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme), ne bo mogoče 

uporabiti za sofinanciranje tistih oblik usposabljanja in nabav gasilske zaščitne 
in reševalne opreme, h katerim ne bo dano pozitivno mnenje pristojne gasilske 

zveze. Na ta način se bo pospešilo tudi tipizacijo gasilske zaščitne in reševalne 

opreme. Navedene rešitve v ničemer ne posegajo v načelo prostovoljnosti, ki 

sicer velja za povezovanje društev v zveze. 

Obveščanje in aktiviranje gasilcev se izvaja na podlagi načrta, ki ga potrdi župan 

oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Predložen mora biti tudi pristojnemu 

regijskemu centru za obveščanje, ki aktivira gasilske enote. Načrt je sestavni del 

operativnega gasilskega načrta občine. Operativni gasilski načrt izdela gasilsko 

poveljstvo občine. 

Med načela za vodenje intervencij se vključuje tudi rešitev, po kateri poveljnik 
viŠje kategorizirane gasilske enote ali višji po činu prevzame vodenje 

intervencije, razen če se z vodjo intervencije ne sporazume drugače. Mora pa 

prevzeti vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi 

intervencijo napačno oziroma v bistvenem nasprotju s pravili gasilske službe. 

Z državnimi načrti zaščite in reševanja za nekatere vrste nesreč, je predvideno 

tudi aktiviranje gasilskih enot. Dodatno je bil sprejet tudi državni načrt za primer 

velikega požara v naravnem okolju. Aktiviranje gasilskih enot bo zato možno 
tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi 

odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, Če z 

državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. V teh primerih bo 
država povrnila tudi stroške intervencije gasilskim enotam, ki so bile aktivirane. 
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Tudi v teh primerih mora biti v občini zagotovljena potrebna operativna 

pripravljenost. 

Glede na spremembe v sistemskih predpisih o prekrških, se tudi v zakonu o 

gasilstvu uvaja globe. 

Za prehodno obdobje se določa, da morajo poklicni gasilci pridobiti manjkajočo 

strokovno izobrazbo v desetih letih po uveljavitvi zakona, razen če delo 

poklicnega gasilca že opravljajo najmanj pet let. Najkasneje v roku desetih let je 

treba uskladiti tudi vsebine izobraževalnih programov za temeljno usposabljanje 

prostovoljnih gasilcev in vsebine izobraževalnih programov za poklicne gasilce 

s srednjo tehnično in srednjo strokovno izobrazbo. Dolgoročno naj bi se tako 

dosegla enaka usposobljenost poklicnega in prostovoljnega dela gasilstva. 

3. Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna 

sredstva 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu ne bo 

povzročil dodatnih izdatkov iz proračuna Republike Slovenije in proračunov 

občin, saj nobena določba ne nalaga in ne povzroča novih finančnih obveznosti. 

Z zakonom se namreč posamezne rešitve prilagaja že doseženemu dejanskemu 

stanju oziroma se jih dopolnjuje in izboljšuje. Zakon ne nalaga novih nalog in 

obveznosti niti občinam. Zakon občinam še v večji meri omogoča, da 

organizirajo javno gasilsko službo v skladu z njihovimi potrebami in 

možnostmi. 

Dodatne finančne posledice ne bodo nastale niti na podlagi tistih določb 

predloga zakona, ki urejajo opravljanje nalog zaščite in reševanja širšega 

pomena, ki jih izvajajo le določene gasilske enote. Doslej ie zakon te naloge 

določal le primeroma, konkretizirane pa so bile z uredbo o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Glede na 

kriterije za določitev te vrste enot, se njihovo število v bodoče praviloma ne bo 

spreminjalo. 

Po sprejemu posebnega državnega načrta za primer velikega požara v naravnem 

okolju, se bo vračalo tudi stroške za sodelovanje v intervenciji tistih gasilskih 

enot, ki bodo aktivirane izven območja občine v kateri bo požar nastal. Pri 

dosedanjih intervencijah je v takih primerih šlo večinoma za medsebojno pomoč 

gasilcev kar pa glede na povečevanje števila in obsega velikih požarov, ni več 

sprejemljivo. Stroški za te intervencije pa bodo predstavljali dodaten odhodek iz 

državnega proračuna. Višine teh stroškov ni mogoče oceniti, saj bodo odvisni od 
števila, obsega in pogostnosti morebitnih velikih požarov v naravnem okolju. 
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V proračunu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za 

obrambo, ki je pristojna za področje varstva pred požari in gasilstvo, so za leto 

2005 predvidena za protipožarno varnost sredstva v višini 1.263.444.000 
tolarjev. Dodatno so predvidena sredstva tudi za sofinanciranje nalog širšega 

pomena, ki jih opravljajo gasilske enote določene v uredbi o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občine so v letu 

2003 namenile za področje varstva pred požarom 5.503.000.000 tolarjev, v letu 
2004 pa 5.912.000.000 tolarjev. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Glede na zgodovinske in druge značilnosti so na področju gasilstva z Republiko 

Slovenijo primerljive zlasti Avstrija, Nemčija in Madžarska. To še posebej velja 
za razvitost in vlogo prostovoljnega gasilstva. 

AVSTRIJA 

Po avstrijski zvezni ustavi so zadeve (splošnega) požarnega nadzorstva v 

pristojnosti dežel, ki so sprejele ustrezne zakone. Požarno-nadzorstvena 

zakonodaja zveznih dežel se med seboj bistveno ne razlikuje, tako da lahko 

govorimo o enotno urejenem gasilstvu v Avstriji. 

Zakonodaja o požarnem nadzorstvu zahteva od vsake občine, da zagotovi 

najmanj eno osebno in materialno popolnjeno in zadovoljivo usposobljeno javno 

gasilsko organizacijo. Gasilski poveljnik je glede na udarno moč in 

intervencijsko sposobnost gasilske organizacije občinski organ ter tako podrejen 

županu. 

Vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega požarnega varstva je v pristojnosti 

občin. Občine izpolnjujejo svoje z zakonom predpisane obveznosti glede 

zagotavljanja in vzdrževanja ustreznih institucij za preprečevanje požarov s tem, 
da krijejo delno ali v celoti dejanske stroške za gasilstvo. Za večino avstrijskih 

gasilskih društev je prispevek občine pomembna postavka v njihovem 

proračunu. Pokrivanje razlik morajo zagotoviti gasilska društva sama, pri čemer 
so pomembni tudi prispevki prebivalstva. Stroške industrijskih gasilskih 

organizacij krijejo lastniki podjetij oziroma obratovalnic. 

Avstrijska gasilska zveza je krovna organizacija devetih deželnih gasilskih zvez 
m skupno šestih poklicnih gasilskih služb. Med javne gasilske organizacije 
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spadajo prostovoljne (4550 prostovoljnih gasilskih društev), poklicne (6 

gasilskih organizacij) in industrijske (324) gasilske organizacije. 

V skoraj vseh zveznih deželah so v upravnih okrajih gasilske organizacije 

združene v okrajne gasilske zveze, na čelu katerih so okrajni gasilski poveljniki. 

Če okrajna gasilska zveza ni ustanovljena, je okrajni gasilski poveljnik 

neposredni organ deželne gasilske zveze. Okrajne gasilske zveze se tako 

združujejo v deželne gasilske zveze. Naloga deželne gasilske zveze je poleg 

službenega nadzora, skrb za enoten razvoj in pospeševanje gasilstva na vseh 

področjih. Krovna gasilska organizacija je Gasilska zveza Avstrije, ki združuje 

vse avstrijske gasilsk0 organizacije. 

Naloge gasilskih organizacij so požarna inšpekcija (protipožarni ukrepi, 

preprečevanje požarov, ugotavljanje vzrokov požarov, preventivna požarna 

varnost), reševanje ljudi in živali, življenjsko pomembnih dobrin, preprečevanje 

nastajanja nevarnosti za ljudi, živali in dobrine, nujna oskrba prebivalstva ter 

pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Za primere naravnih nesreč, ki presegajo določeno regijo, je avstrijska gasilska 

služba organizirala gasilsko in reševalno službo. Navedeno službo sestavljajo 

udarne gasilske enote. Aktivira se pri obsežnejših akcijah. Služba je v prvi vrsti 

namenjena izvajanju aktivnosti izven lastnega upravnega okraja. Temeljno 

načelo je, da mora biti zagotovljena osnovna krajevna pripravljenost dodeljenih 

gasilskih enot. 

Avstrijska gasilska društva zagotavljajo svojim članom na vseh področjih 

delovanja ustrezno usposabljanje, ki obsega usposabljanje v okviru lastnega 

društva, osnovno in dopolnilno izobraževanje v deželnih gasilskih šolah, 

posebno usposabljanje (seminaiji itd.) ter gasilska tekmovanja. V Avstriji je 

osem gasilskih šol v zveznih deželah, ki šolajo prostovoljne gasilce in jim 

posredujejo potrebno znanje. 

Vozila avstrijskih gasilcev so zaradi enotnosti izdelana in opremljena v skladu s 

konstrukcijskimi smernicami Avstrijske zvezne gasilske zveze. 

Operativnim gasilcem (njihovim delodajalcem) lokalna skupnost povrne stroške 

za izostanek z dela med intervencijo ali med določenim usposabljanjem. Po 

zakona o splošnem zavarovanju so nesreče pri aktivnostih članov prostovoljnih 

organizacij (tudi gasilskih) tako na izobraževanjih, vajah in na intervencijah 

izenačene z nesrečami pri delu. Zavarovana je tudi pot na delo. Kolektivno 

nezgodno zavarovanje je prepuščeno deželam in občinam. Je dopolnitev 

zakonskega nezgodnega zavarovanja. Plačniki so občine. 
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Gasilstvo se financira iz transferjev občin, plačljivih intervencij, finančne 

pomoči zveznih dežel (del zavarovalnih premij proti požarom) subvencij za 

pospeševanje gasilstva, finančne pomoči države in prostovoljnih prispevkov ter 

prihodkov od prireditev. 

NEMČIJA 

V deželnih zakonih o gasilstvu oziroma zakonih o požarnem varstvu je enotno 

določeno, da so občine dolžne na svoje stroške, glede na krajevne razmere, 

ustanoviti gasilsko organizacijo in jo opremljati ter vzdrževati. Občina krije 

stroške intervencij in usposabljanja. Le bavarski gasilci nimajo statusa, občinske 

službe, ampak status društva. 

Gasilstvo spada pod ministrstvo za notranje zadeve. Zvezne dežele so 

odgovorne za zakonodajo na tem področju ter za spodbujanje usposabljanja in 

dopolnilnega izobraževanja gasilcev. 

V Nemčiji se prav tako kot v Avstriji gasilske organizacije prostovoljne, 

poklicne in industrijske, združujejo v gasilske zveze (okrajne, deželne, zvezna). 

Nemška gasilska zveza usmerja humanitarno pomoč in nakup ustrezne gasilske 

tehnike. Usmerja tudi pripravljenost za sodelovanje pri javnih nalogah gasilske 

službe in širše ter napredek požarnega varstva. 

Dežela imenuje deželnega požarnega direktorja, ki opravlja najvišjo nadzorno 

funkcijo nad gasilstvom. Ta lahko vodi najobsežnejše intervencije, upravlja s 

finančnimi sredstvi, zbranimi z gasilskim davkom, je predsednik deželnega 

gasilskega sosveta ter predsednik izpitnih komisij za srednjo in višjo stopnjo ter 

zastopa interese gasilstva pri ministru za notranje zadeve. 

Naloge gasilskih organizacij so določene v posameznih deželnih gasilskih 

zakonih. Gasilska organizacija mora pri požarih in v drugih nevarnih situacijah, 

ki so nastale zaradi naravnih nesreč in podobnih pojavov, nuditi pomoč ter 

varovati posameznika in skupnost pred grozečimi nevarnostmi. Izvajati mora 
tudi dejavnosti preventivnega požarnega varstva. Druge naloge gasilskih 

organizacij so izdelovanje in sprejemanje načrtov alarmiranja in načrtov 

intervencij, pospeševanje samopomoči prebivalstva, kakor tudi organiziranje 

gasilskih prikaznih prireditev. Gasilske službe Severnega Porenja - Vestfalije, 

Bremna, Hamburga in Berlina so pristojne tudi za nujno medicinsko reševanje 
ter za prevoz bolnikov. Te stroške gasilcem poravnajo zdravstvene 

zavarovalnice. 

9lUf>li2005 23 poročevalec, št. 39 



Za zagotovitev enotnega sistema usposabljanja v vseh gasilskih organizacijah so 

bili sprejeti in objavljeni enotni zvezni gasilski službeni pravilniki, ki urejajo 

usposabljanje vseh pripadnikov gasilskih organizacij. Posamezne dežele so 

ustanovile gasilske šole, ki opravljajo velik del usposabljanja. Država podpira 

usposabljanje gasilcev tudi tako, da financira državne gasilske šole v 

posameznih deželah. Te šole so podrejene notranjemu ministrstvu. 

MADŽARSKA 

Pravna podlaga gasilstvu je zakon o požarni varnosti na podlagi katerega je 

oblikovan načrt ukrepanja. Načrt ukrepanja določa metode zaščite, reševanja ter 

gašenja požarov, ki jih izvajajo poklicne in prostovoljne gasilske organizacije. 

Tudi na Madžarskem sestavljajo gasilsko organizacijo prostovoljne, poklicne in 

industrijske organizacije. Mesta morajo imeti poklicne organizacije. Njihova 

sestava je predpisana. 

Težišče organiziranega gasilstva je v občinah. Poklicne gasilske organizacije se 

delijo po velikosti in opremljenosti ter intervencijskem območju na kategorije, 

ki se glede na stopnjo ogroženosti lahko povečujejo. Opremljenost 

maloštevilnega prostovoljnega gasilstva je zelo raznolika. Gasilske organizacije 

se prostovoljno povezujejo v gasilske zveze. 

Poveljstva poklicnih gasilskih organizacij so praviloma na ravni mest vključno z 

glavnim mestom. Obstajata dve gasilski brigadi na ravni države (požarno 

varstvo parlamenta in letališča). 

Gasilstvo izvaja naloge preventive pred požari, gašenja in reševanja ter nuđenja 

tehnične pomoči in sodeluje z drugimi reševalnimi službami v večjih nesrečah. 

Gasilstvo izvaja tudi požarni nadzor ter preiskave o vzrokih požarov. 

Generalna Uprava za varstvo pred katastrofami strokovno nadzira in sofinancira 

občinske gasilske brigade. 

DANSKA 

Gasilstvo na Danskem spada pod ministrstvo za notranje zadeve. Občine so 

odgovorne za preventivno in operativno požarno varstvo. Državni urad za 

pripravljenost je nadzorni organ za gasilstvo. Državna organizacija, ki določa 

minimalne standarde za varstvo pred požari pri gradnji stavb je Agencija za 

upravljanje ob nesrečah (Emergency Management Agency). 
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Danska ima nacionalne predpise za intervencije gasilskih enot. Po teh predpisih 

je sestava gasilske enote odvisna od vrste gradbenih objektov in možnosti 

oskrbe z vodo. Obstajajo poklicni, prostovoljni in rezervni gasilci. Kjer ni 

mogoče zagotoviti uradno predpisanih nastopnih časov gasilcev, so tudi gasilske 

postaje z lahkim gasilskim vozilom. 

Posamezna občina lahko namesto da bi organizirala oziroma vzdrževala lastno 

gasilsko organizacijo, v skladu z zakonom o pripravljenosti, sklene pogodbo s 

privatnim podjetjem. Gasilska postaja takega podjetja mora izpolnjevati 

popolnoma enake zahteve tako glede opreme kot osebja, kakor so to dolžne 

občinske gasilske organizacije. 

Nekatere gasilske postaje imajo kombiniran način zasedbe z osebjem s statusom 

polne ali delne zaposlitve. V veliki večini gasilskih postaj so izključno moštva s 

statusom delne zaposlitve oziroma prostovoljne gasilske organizacije. 

ŠVICA 

Požarno varstvo in zaščito pred naravnimi nesrečami urejajo kantoni in je v 

pristojnosti občin, ki v ta namen pooblaščajo gasilske organizacije. Vsak kanton 

ima svoj zakon o gasilstvu in je tudi nadzorni organ za gasilstvo v občinah. 

V osnovi v Švici razlikujejo požarno policijo, ki izvaja naloge varstva pred 

požari in gasilce, ki so povezani v požarne brambe. Usmeritve za delo sprejema 

na eni strani Skupnost kantonalnih požarnobrambnih zavarovalnic in Inštitut za 

varnost, na drugi strani pa Švicarska gasilska zveza. Sprejemanje predpisov za 

delo gasilskih organizacij Švicarska gasilska zveza vedno bolj prepušča 

kantonom. Švicarska gasilska zveza združuje vse lokalne, industrijske in 

poklicne gasilske službe vključno s kneževino Liechteinstein. 

Tako kot v drugih državah, gasilci že dolgo ne gasijo samo požarov, ampak se 

njihovo delo razšiija na intervencije ob razlitju nevarnih tekočin, obrambo pred 

sevanji, intervencije v primeru naravnih nesreč in posredovanje pri prometnih 

nesrečah. Približno 5% članov gasilskih organizacij je usposobljenih za 

opravljanje sanitetne službe. 

Pravilnik o usposabljanju gasilcev, ki ga je izdala Švicarska gasilska zveza, so 

prevzeli vsi kantoni. Gasilskih šol na ravni države nimajo. Usposabljanje se 

izvaja po kantonih in največkrat v prostorih javnih šol. Za učenje in urjenje 

uporabljajo tudi prostore civilne zaščite, vojske, pa tudi prostore privatnih 

podjetij. Gasilska zveza organizira inštruktorske tečaje za vodje intervencij ob 

večjih nesrečah. 
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Večino stroškov delovanja gasilcev nosi občina, pri tem pa sodelujejo tudi 

kantoni in zveza. V občinah je financiranje urejeno tako, da so osnovni vir 

sredstva, ki jih plačujejo prebivalci. Poleg tega ponekod koristijo tudi denar, ki 

se zbira iz drugih davkov. Stroški intervencij kot so reševanje na cestah, 

tehnično reševanje ali intervencije ob prisotnosti nevarnih snovi, se običajno 

zaračunajo povzročiteljem. Pomemben vir so sredstva, ki se zbirajo in pritekajo 

iz kantonalnih zavarovalnic oziroma iz zavarovanja stavb pred požari. Tak 

sistem uporablja večina kantonov (19). Ostalih 7 in kneževina Liechtenstein 

uporabljajo tako imenovano "gasilsko petko" (pet rappov na vsakih 1000 

frankov zavarovalne vsote pri zavarovanju stavb). Ta sredstva se koristijo za 

usposabljanje in opremljanje gasilskih organizacij. Država prispeva svoj delež s 

plačevanjem intervencij na avtocestah in za zaščito na področju petrokemije. Za 

to uporablja sredstva carin, ki se plačuje pri uvozu bencina. 

ŠVEDSKA 

Varstvo pred požarom oziroma gasilstvo je v pristojnosti obrambnega resoija, 

oziroma Agencije reševalnih služb. Za operativno izvajanje gasilsko-reševalne 

službe so odgovorne občine in mestni uradi. 

Na Švedskem je gasilstvo organizirano predvsem kot poklicno. Gasilske postaje 

v občinah imajo običajno zaposlenih pet do petnajst poklicnih gasilcev. Moštvo 

se dopolnjuje z delno (honorarno) zaposlenimi poklicnimi gasilci, ponekod pa 

tudi z prostovoljci. Švedska nima podrobnih zakonskih rešitev o velikosti in 

strukturi intervencijskih enot v primeru različnih nesreč. To je v pristojnosti 

občin. Nekatera vprašanja varstva pred požarom urejajo področni zakoni, kot je 

zakon o varstvu pri delu, zakon o gradnjah in drugi. 

Gasilske organizacije, ki so združene v reševalne službe, izvajajo gašenje 

požarov, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje iz zemeljskih 

plazov, ob poplavah, nenadnih onesnaženjih, v različnih oblikah tehnične 

pomoči. Delno pokrivajo tudi nujno medicinsko pomoč ter prevoz pacientov. 

Vodenje reševalne službe izvaja načelnik reševalne službe občine. 

Reševalne službe se financirajo s prispevki občine. Dodatna sredstva se 

pridobijo s strani države. Država zagotavlja stroške za usposabljanje vojaških 

obveznikov na področju reševanja. Prostovoljni reševalci ne dobijo denarnega 

nadomestila za svoje delo. 
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5. Druge posledice zakona 

Glede na čedalje več različnih nesreč, ki povzročijo posledice velikega obsega in 

pri katerih je treba uporabiti različne gasilske sestave za izvajanje zaščite, 

reševanja in pomoči na območju večih občin oziroma regij (npr. poplave in 

potres 1998, požari 2003), bo z zakonom omogočeno načrtno, postopno 

vključevanje potrebnih gasilskih enot v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. 

Pri tem ne bo prihajalo do vsakokratnega spreminjanja načina aktiviranja, 

problemov zaradi stroškov, ki nastanejo s sodelovanjem v intervenciji in 

podobno. 

Zakon bo prispeval tudi k enotni ureditvi statusa poklicnih gasilcev na območju 

celotne države. Zlasti status gasilcev v poklicnih gasilskih enotah je bil doslej 

različno urejen v posameznih enotah. Na podlagi aktivnosti Uprave Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje in Sindikata poklicnih gasilcev so se že doslej 

na podlagi zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem 

sektoiju, uskladila nekatera pomembna vprašanja kot so orientacijska delovna 

mesta in nazivi, dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih, dodatek za 

nevarnost in posebne obremenitve, pripravlja se katalog delovnih mest in 

podobno. Določbe zakona, ki urejajo delovno pravna vprašanja povezana z 

naravo, organizacijo in potrebami gasilske službe, bodo načrtno in usklajeno 

urejanje teh vprašanj pomembno pospešile. 

Z zakonom pa ni mogoče uveljaviti rešitev, ki bi v veči meri spodbujala 

prosto volj stvo na področju gasilstva, kjer v praksi nastopajo težave, gre pa zlasti 
za področje delovne in davčne zakonodaje. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o gasilstvu (Uradni list RS št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00) se v 

celotnem besedilu beseda »podjetje« v vseh sklonih nadomesti z besedama 

»gospodarska družba« v ustreznem sklonu, besedi »lokalna skupnost« v vseh 

sklonih, razen v 7. členu zakona, pa se nadomestita z besedo »občina« v 

ustreznem sklonu. 

V 2. členu se v prvem odstavku za besedo »služba« doda besedilo »(v 

nadaljnjem besedilu: javna gasilska služba)«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. 

Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja 

gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen, če s tem 

zakonom ni določeno drugače.« 

2. člen 

3. člen 

V 4. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 

» - pravico do nedotakljivosti lastnine.« 

4. člen 

V 5. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi: 

»5. člen 

(pojmi in njihov pomen) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije. 

2. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva. 
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3. Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v poklicnem 

jedru druge gasilske enote oziroma delavec, ki opravlja operativne 

naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi 

organizaciji. 

4. Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja 

operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, 

izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je 

strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog. 

5. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, 

prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, 

zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih 

nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. 

Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne 

naloge v zvezi z varstvom pred požarom. 

6. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva. 

7. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje 

ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred 

požarom občine. 

8. Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

9. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito 

gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva. 

10.Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki 

je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za izvajanje 

operativnih nalog gasilstva. 

11.Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih 

nalog gasilstva. 

12.Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja 

operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah 

gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi. 
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13.Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja 

operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z 

merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

14.Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe 

določeni seznami funkcionalnih dolžnosti s katerimi se določa 

gasilske skupine, oddelke, vode in druge enote za opravljanje 

operativnih nalog gasilstva. 

15.Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove 

enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote organizirane kot 

javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske oblike, ki 

poklicno opravljajo gasilsko službo. 

16.Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri 

državljani prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju 

gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo 

druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. 

Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, 

če tako določa zakon. 

17.Gasilska izkaznica je javna listina v kateri so navedeni predpisani 

podatki in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni ali 

poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski 

organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto ter jo izda Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce, za 

prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske 

izkaznice je razvidno kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del 

gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustrezna oznaka. 

18.Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema 

klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa klica, čas potreben 

za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemer se upošteva 

vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na poti do kraja 

nesreče ter na območju, na katerem se je nesreča zgodila.« 

V prvem odstavku 8. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena zlasti pri 

nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na in iz vode ter 

reševanju v avtocestnih predorih;« 

5. člen 
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V 4. točki se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in Združenja 

slovenskih poklicnih gasilcev.« 

V 5. točki se na koncu besedila črta podpičje in doda besedilo »in zagotavlja 

pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi gasilske 

enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena. Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje s temi gasilskimi enotami 

neposredno sklene pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki so 

širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mora pred 

sklenitvijo pogodbe, obvestiti o tem občinski organ, pristojen za organizacijo 

javne gasilske službe v občini na območju katere gasilska enota deluje.« 

V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »merila za 

zavarovanje operativnih gasilcev za primer smrti in trajne ali prehodne izgube 

delovne zmožnosti, program ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in program 
za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke za periodično 

ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev. 

Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih 

poklicnih gasilcev predpiše uniformo, čine in oznake gasilcev ter obliko in 

vsebino gasilske izkaznice. Minister predpiše tudi čase v katerih morajo gasilske 
enote, ki so aktivirane v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne 

skupnosti, priti na kraj nesreče ter merila za požarno pokrivanje posameznih vrst 

objektov.« 

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

»(4) Minister za zdravje v soglasju z ministrom predpiše merila za ugotavljanje 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev ter pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

V prvem odstavku 9. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda 

besedilo »glede na območje delovanja pa so teritorialne in industrijske.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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»(3) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili 
gasilske službe.« 

7. člen 

V prvem odstavku 10. člena so na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in 

doda podtočka d., ki se glasi: 

»d) za vodne površine: 

- velikost in vrsta vodnih površin.« 

Za 11. členom se dodajo novi 1 l.a, 1 l.b, 1 l.c in 1 l.č člen, ki se glasijo: 

»11.a člen 

(opravljanje javne gasilske službe) 

(1) Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo v skladu s tem 

zakonom, in aktom o ustanovitvi. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno 

gasilsko službo skladno s tem zakonom, če jih neposredno določi pristojni 

občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske 

enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. 

Za opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem zakonom je lahko določena 

le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez povezuje v 

Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe 

sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza. 

(2) Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu s 

tem zakonom, določi zlasti: 

1. obseg in način opravljanja javne gasilske službe; 

2. začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe; 

3. organizacijo javne gasilske službe; 

4. nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe. 

(3) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z 

merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi določenimi za prihod 

gasilskih enot na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst 
objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob 

naravnih in drugih nesrečah občine. 

8. člen 
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(4) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote 

prostovoljnih gasilskih društev določi sredstva, ki jih zagotavlja pristojni 

občinski organ za opravljanje javne gasilske službe zlasti za izvajanje 

intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za 

primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega 

razmerja oziroma pravice, ki jih ta zakon določa za operativne gasilce ter 

sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge druge 

društvene dejavnosti. 

(5) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem zakonom se lahko na 

podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in pogodbe o opravljanju javne 

gasilske službe, vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to 

gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota 

deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu 
z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot. 

(6) V letnem programu dela poklicne gasilske enote, ki je organizirana kot 

javni zavod, se določi tudi sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi enotami pri 

opravljanju javne gasilske službe. 

11 .b člen 

(opravljanje požarne straže in drugih nalog) 

Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih 

prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo 

javno gasilsko službo v skladu s tem zakonom na območju te občine, če z 

operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače. 

Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali 

upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve. 

11 .c člen 

(gasilsko poveljstvo) 

(1) Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih 

gasilskih enot v občini, se ustanovi gasilsko poveljstvo občine, ki ga sestavljajo 

poveljniki prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot oziroma gasilskih sektorjev 
na območju občine. Gasilsko poveljstvo se v skladu s tem členom ustanovi le v 

tisti občini, v kateri delujejo prostovoljne in poklicne gasilske enote oziroma v 

tisti občini, v kateri se prostovoljne gasilske enote vključujejo v gasilsko zvezo, 

ki obsega več občin. Gasilsko poveljstvo imenuje gasilskega poveljnika občine. 

V občinah, v katerih delujejo poklicne gasilske enote, gasilskega poveljnika 

občine imenuje župan na predlog gasilskega poveljstva. Podrobneje se postopek 
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imenovanja in pristojnosti gasilskih poveljstev ter gasilskih poveljnikov občin, 

uredijo s pravili gasilske službe. 

(2) V občini, v kateri deluje gasilska zveza, ki povezuje le prostovoljne gasilske 

enote na območju te občine, opravlja poveljstvo gasilske zveze tudi naloge 

gasilskega poveljstva občine, poveljnik gasilske zveze pa naloge gasilskega 

poveljnika občine. 

(3) Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine in večje gasilske 

intervencije. Gasilski poveljnik občine je član štaba Civilne zaščite občine. 

ll.č člen 

(gasilska zaščitna in reševalna oprema, domovi in orodišča) 

(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne 

morejo biti predmet izvršbe ali stečaja. 

(2) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi ter orodišča, ki jih 

uporabljajo poklicne gasilske enote, so last občine. Njihova uporaba in 

vzdrževanje se uredi s pogodbo med pristojnim občinskim organom in gasilsko 

enoto. 

(3) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob 

prenehanju prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma 

opremo uporabljalo, prevzame občina na območju katere je bil sedež 

prostovoljnega gasilskega društva oziroma s soglasjem pristojnega občinskega 

organa, tista gasilska organizacija, ki zagotavlja izvajanje javne gasilske službe 

na območju, na katerem je delovalo prostovoljno gasilsko društvo. 

(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo prostovoljnega industrijskega 

gasilskega društva, ki je prenehalo delovati, prednostno lahko prevzame občina 

na območju katere je bil sedež društva, proti plačilu dejanske vrednosti te 

opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji v kateri je društvo 

delovalo, če je ta financirala nabavo te opreme.« 
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9. člen 

V prvem odstavku 12. člena se na koncu besedila doda stavek »Poklicna 

gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju 

celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine.« 

V drugem odstavku se za besedami »tega zakona kot« doda beseda »javni«. 

10. člen 

V prvem odstavku 13. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 

»1. da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo inje polnoleten;« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 

mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za 

poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit.« 

V tretjem odstavku se besede »delovno razmerje preneha« nadomesti z 

besedami »se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, mora 

poleg splošnih pogojev in pogojev iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, 

imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljeno dodatno usposabljanje za to 

delo, pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in 

opravljen predpisan strokovni izpit.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Poklicni gasilec, ki kot poveljnik ali operativni vodja vodi operativno delo 

v poklicni gasilski enoti najvišje kategorije, mora imeti poleg splošnih pogojev 

najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj 
pri poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen predpisan 

strokovni izpit. Predpisan strokovni izpit mora opraviti poklicni gasilec 

najkasneje v enem letu po nastopu dela poveljnika ali operativnega vodje. 

Predpisan strokovni izpit mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela, 
tudi predstojnik poklicne gasilske enote.« 

11. člen 

V prvem odstavku 14. člena se besedi »vsako leto« nadomesti z besedo 

»periodično«. 

i 
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V tretjem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Če je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu 

iz prejšnjega odstavka ugotovljeno, da poklicni gasilec ni sposoben za 

opravljanje svojega dela, je delodajalec dolžan preveriti ali ga je mogoče 

zaposliti pod spremenjenimi okoliščinami in mu ponuditi novo pogodobo o 

zaposlitvi oziroma, če to ni mogoče, se mu odpove pogodba o zaposlitvi iz 

razloga nesposobnosti.« 

Četrti odstavek se črta. 

(1) Za delovna razmeija in plače poklicnih gasilcev veljajo predpisi, ki 

urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, kolektivna pogodba za 

javni sektor in kolektivna pogodba dejavnosti, če s tem zakonom ali zakonom o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami posamezno vprašanje ni urejeno 

drugače. 

(2) S kolektivno pogodbo dejavnosti pravic in obveznosti poklicnih gasilcev, 

ki jih določa ta zakon ali zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

ni mogoče urediti drugače ali ugodneje. 

(3) Poklicni gasilci so dolžni na podlagi odločitve predstojnika gasilske enote 

opravljati delo zaradi narave, organizacije in potreb gasilske službe v posebnih 

pogojih dela. 

(4) Za posebne pogoje dela iz prejšnjega odstavka se šteje delo v delovnem času, 

ki je za poklicne gasilce manj ugoden in delo v manj ugodnih pogojih dela, 

nevarnostih ali s posebnimi obremenitvami. 

(5) Delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo in pripravljenost za delo na 

domu, se odredi razen v primerih določenih s splošnimi predpisi, tudi: 

12. člen 

Za 14. členom se dodajo 14.a, 14.b in 14.c člen, ki se glasijo: 

»14.a člen 

(posebni pogoji dela) 
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- v primeru požara, naravne ali druge nesreče, ko je treba okrepiti sestavo 

enote, ki izvaja zaščito, reševanje in pomoč oziroma, ko je treba 

nadaljevati z izvajanjem teh nalog; 

- v primeru, ko nastane neposredna nevarnost nastanka naravne ali druge 

nesreče; 

- v obdobju razglašene povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju; 

- v primeru, ko se v skladu z odločitvami pristojnega organa nudi pomoč 

drugim gasilskim ali reševalnim enotam v občini, v drugi občini ali v 

drugi državi; 

- od nastanka naravne ali druge nesreče do vzpostavitve osnovnih pogojev 

za življenje na prizadetem območju. 

(6) Delo iz prejšnjega odstavka se odredi pisno, če zaradi nujnosti opravljanja 

dela to ni mogoče, se odredi ustno. V tem primeru se pisna potrditev vroči 

poklicnemu gasilcu do konca naslednjega tedna, ko je bilo delo odrejeno. 

Nadurno delo lahko traja do štiri ure dnevno, dvajset ur tedensko, osemdeset ur 

mesečno in do 180 ur letno pri čemer se omejitev ugotavlja kot povprečje šestih 

mesecev. 

(7) Za delo v posebnih pogojih dela iz četrtega odstavka tega člena pripadajo 

poklicnim gasilcem posebni dodatki v skladu s splošnimi predpisi. 

(8) Operativni gasilci morajo biti zavarovani za primer smrti, trajne izgube 

splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči 
pri gašenju in reševanju ter opravljanju drugih operativnih nalog gasilstva 

oziroma na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem. 

(9) Poklicni gasilci imajo pravico do priznavanja zavarovalne dobe s 

povečanjem oziroma obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu 
s splošnimi predpisi. 

14.b člen 

(delo v izmenah) 

(1) Dnevna delovna obveznost poklicnega gasilca traja največ 12 ur v 

zaporednih 24 urah, pri čemer se povprečna dnevna delovna obveznost 

poklicnega gasilca upošteva kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne 

sme biti daljše od šestih mesecev. 

(2) Za delo v izmenah se šteje delo, ki se izmenoma opravlja v dopoldanskem, 

popoldanskem ali nočnem času. Za delo v izmenah se šteje tudi delo v turnusu, 
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ko se delo opravlja po razporedu 12 ur, sledi pa mu 24 ali 48 ur počitka, in delo 

po posebnem razporedu, ko se delo opravlja dopoldne, popoldne in v nočnem 

času, vendar ne v enakomernem zaporedju. Če se delo opravlja v izmenah ali 

turnusu, se mora zagotoviti njihovo periodično izmenjavo. 

(3) Poklicnim gasilcem se v primeru izmenskega dela, zagotavlja predpisan 

dnevni in tedenski počitek v minimalnem trajanju v obdobju, ki ne sme biti 

daljše kot šest mesecev. 

(4) Će mora poklicni gasilec zaradi potreb gasilske službe delati na dan 

tedenskega počitka, se mu tedenski počitek zagotovi v tekočem ali najkasneje v 

naslednjem mesecu. 

(1) Dežurstvo opravlja poklicni gasilec na delovnem mestu ali na drugem 

vnaprej določenem kraju. 

(2) Pripravljenost za delo na domu se ne všteva v število ur tedenske oziroma 

mesečne delovne obveznosti. Če mora poklicni gasilec v času pripravljenosti za 

delo dejansko delati, se te ure vštevajo v število ur tedenske oziroma mesečne 

delovne obveznosti oziroma kot delo opravljeno preko polnega delovnega časa. 

(3) Poklicni gasilec mora nadaljevati na podlagi odločitve predstojnika gasilske 

enote oziroma vodje intervencije z delom, če je med rednim delovnim časom 

prišlo do požara ali druge nesreče, pa do izteka rednega delovnega časa <• 

izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ni končano. Tako opravljene ure se 

štejejo kot ure opravljene preko polnega delovnega časa. 

(4) Letni dopust poklicni gasilec izrabi praviloma v skladu s potrebami gasilske 

službe in letnim načrtom izrabe letnega dopusta. Izraba letnega dopusta se lahko 

prekine v primerih določenih v petem odstavku 14.a člena tega zakona. 

(5) Poklicni gasilec, ki ni mogel izrabiti letnega dopusta v tekočem koledarskem 

letu zaradi potreb gasilske službe iz prejšnjega odstavka, ga lahko izrabi do 30. 

6. v naslednjem koledarskem letu.« 

14.c člen 

(drugi posebni pogoji dela) 
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13. člen 

16. in 17. člen se črtata. 

14. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»18. člen 

(neopravljanje javne gasilske službe) 

Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske 

službe v skladu s tem zakonom in pod pogoji iz 11. a člena, pristojni občinski 

organ o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo ter pristojno gasilsko zvezo 

in določi rok, ko mora društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno 

gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu 

opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.« 

15 . člen 

V prvem odstavku 19. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti 

in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe.« 

16. člen 

V 20. členu se spremenita 1. in 2. točka tako, da se glasita: 

»1. preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na 

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

2. izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih 

nesrečah;« 

17. člen 

Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih 

gasilcev določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, 

potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.« 

9- bnij 2005 39 poročevalec, št. 39 



18. člen 

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se o prostovoljnih 

gasilcih zbirajo naslednji osebni podatki: 

- ime in priimek; 

- spol; 

- datum in kraj rojstva; 

- priimek ob rojstvu; 

- davčna številka; 

- ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država EU; 

- stopnja izobrazbe; 

- poklic; 

- vrsta in številka vozniškega dovoljenja; 

- leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu; 

- čin; 

- vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa na področju 

gasilstva; 

- datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti; 

- vrsta gasilskih odlikovanj; 

- telefonska številka in številka mobilnega telefona; 

- elektronski naslov; 

- enotna matična številka občana.« 

V tretjem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Osebne podatke določene v tem členu, smejo uporabljati: 

- organi prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez za opravljanje 

svojih nalog v skladu s pravili gasilskih organizacij; 

- občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin; 

- inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje 

inšpekcijskih nalog v skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami; 

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog v 

skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ter drugi državni organi, kadar je tako določeno z zakonom.« 

19. člen 

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

(poklicno jedro) 

(1) V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje 

in opremljanje gasilskih enot ter načrtom varstva pred požarom, ustanovi 

poklicno jedro s poklicnimi gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote. 

O ustanovitvi poklicnega jedra mora prostovoljno gasilsko društvo obvestiti 

občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske službe. 

(2) Za poklicne operativne gasilce v poklicnem jedru veljajo določbe 13., 14., 

14.a razen prvega odstavka, 14.b, 14.c in 15. člena tega zakona. 

(3) Poklicna jedra iz prvega odstavka tega člena se lahko organizirajo tudi pri 

gasilski zvezi, če tako odločijo člani gasilske zveze in pristojne občine.« 

20. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»28. člen 
(ustanovitev gasilske enote v gospodarski družbi) 

(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko 

enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge 

posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister. 

(2) Vrsta in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka se določita v skladu z 

merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, izdanimi na podlagi 

drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote po tem 

členu zagotovi ustanovitelj. 

(4) Gospodarska družba, zavod ali druga organizacija lahko za opravljanje 

požarne straže in izvajanje drugih operativnih nalog gasilstva sklene pogodbo z 

gasilsko enoto, ki opravlja javno gasilsko službo v skladu s tem zakonom v 

občini, na območju katere je sedež, objekti ali drugo premoženje gospodarske 

družbe, zavoda ali druge organizacije, na katerega se nanaša pogodba. S 

pogodbo z gasilsko enoto po tej določbi gospodarska družba, zavod ali druga 

organizacija ne more izključiti svoje obveznosti za organiziranje lastne gasilske 
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službe po merilih iz prvega odstavka tega člena. Gasilska enota mora o sklenitvi 

pogodbe za opravljanje požarne straže in drugih operativnih nalog gasilstva nad 

eno leto, obvestiti občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske 

službe. 

(5) Za prostovoljne operativne gasilce v gospodarski družbi, zavodu ali drugi 

organizaciji veljajo določbe 15., 19., 24., 25. in 26. člena tega zakona, za 

poklicne gasilce pa določbe 13., 14., 14.a razen prvega odstavka, 14.b, 14.c in 

15. člena tega zakona.« 

21. člen 

V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ programski svet, ki ga imenuje 

minister izmed predstavnikov občin, Gasilske zveze Slovenije, Združenja 

slovenskih poklicnih gasilcev in drugih strokovnjakov.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

22. člen 

31. in 32. člen se spremenita tako, da se glasita: 

»31. člen 

(izobraževalni programi) 

(1) Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije predpiše izobraževalne 

programe za temeljno in dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev in 

programe za izpite prostovoljnih gasilcev. 

(2) Minister v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev predpiše 

izobraževalne programe za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje poklicnih 

gasilcev srednje tehnične in srednje strokovne, višje strokovne, visoko strokovne 

in univerzitetne izobrazbe ter programe za strokovne izpite poklicnih gasilcev 

ter predstojnikov gasilskih enot. 
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32. člen 

(1) Gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom. 

(2) Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti 
v zvezi z: 

- načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev; 

- načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu 

s predpisanimi merili; 

- načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih 

organizacij, ki so članice zveze; 

- povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na 

katerem deluje gasilska zveza; 

- izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine; 

- drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva. 

(3) Gasilske zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez in regijske gasilske 

poveljnike, ki so člani pristojnih štabov Civilne zaščite. Poveljniki gasilskih 

zvez in regijski gasilski poveljniki skrbijo za pripravljenost, organiziranost, 

opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev in gasilskih enot, izvajanje 

določenih programov usposabljanja ter vodijo večje in zahtevnejše intervencije. 

(4) Način izbire in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez in regijskih 

poveljnikov ter drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov, se določi 
s pravili gasilske službe.« 

23. člen 

Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi: 

»32.a člen 

(določene naloge gasilskih zvez) 

(1) Gasilska zveza v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva na 

območju posamezne občine, daje: 

- mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in 

gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev; 

- mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z 

gasilsko zaščitno in reševalno opremo. 

(2) Gasilska zveza iz prejšnjega odstavka lahko za posamezno leto določi oblike 

usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne 

programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti 



in drugih razlogov utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali 

drugimi nesrečami. 

(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za 
financiranje programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne 

opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in 

reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze iz 

prvega odstavka tega člena. 

(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima le tista gasilska 

zveza, ki je vključena v Gasilsko zvezo Slovenije.« 

(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v 

skladu z operativnimi gasilskim načrtom občine katerega sestavni del je tudi 

načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine 

izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on 

pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan 

oziroma oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za 

obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini. 

(2) Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge 

nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni 

center za obveščanje. 

(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, 

ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja. 

(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in 

reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega 

24. člen 

34. člen se črta. 

25. člen 

36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»36. člen 

(aktiviranje gasilskih enot) 
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poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni 

predviđeno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini na katero se odločitev 

nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno 

intervencijsko pripravljenost v občini. 

(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.« 

26. člen 

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

»36.a člen 

(aktiviranje gasilcev med delom) 

(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s 

splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med 

delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ah 

druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz 

prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo. 

(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko 

pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občinskega organa, pristojnega 
za javno gasilsko službo, ali drugega organa, pristojnega za vodenje nalog 

zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, se šteje kot poziv k 

opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec 

opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s 

tehničnimi sredstvi mora občinski organ, pristojen za javno gasilsko službo, 

oziroma drug organ, pristojen za vodenje nalog zaščite in reševanja, izdati tudi 

pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh 

po končani intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za 

operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma državni organ v 

skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

(3) Določba prvega odstavka se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi 

vaj ali usposabljanja, h katerim je bil pisno pozvan operativni gasilec v skladu s 

predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s strani pristojnega 

občinskega ali državnega organa.« 
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27. člen 

V prvem odstavku 40. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »v 

skladu z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je lahko tudi 

poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec posebej 

usposobljen za vodenje določenih intervencij oziroma gasilec, ki ga pooblasti 

poveljnik gasilske enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse 

gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali 

navodila odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena 

naloga, za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo 

njegovo življenje.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik oziroma 

v skladu s prejšnjim odstavkom vodja intervencije iz gasilske enote na območju 

katere je požar ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane 

enote ali višjega po činu, mu preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta 

drugače. Vsi poveljujoči gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo 

operativno vodstvo intervencije, kije odgovorno vodji intervencije.« 

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

»(4) Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu ne glede na drugi in 

tretji odstavek tega člena, prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja 

intervencije, vodi intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske 

službe.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

28. člen 

V prvem odstavku 41. člena se za 1. točko doda nova l.a točka, ki se glasi: 

»l.a odredi vstop v stanovanje oziroma drug zaprt prostor, če je neposredno 

ogroženo življenje ljudi in premoženje v takem prostoru;« 

29. člen 

V 43. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Stroške intervencije gasilskih enot nastale med intervencijo izven območja 

občine za katero so ustanovljene, se krije iz proračuna Republike Slovenije, če je 

bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja 
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oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika 

Civilne zaščite.« 

30. člen 

V 44. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali pravna oseba v poštnem 

prometu od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen 

za knjige, časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije 

za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za 

delo v gasilstvu, ki ga obračuna organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino 

prispevka, način in čas obračunavanja in plačevanja ter morebitne oprostitve, 

določi vlada.« 

31. člen 

V 45. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»45. člen 

(1) Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek, če: 

1. opravlja požarno stražo ali požarno varovanje objektov, drugega 

premoženja ali javnih prireditev na območju občine z gasilci ali 

gasilsko enoto, ki ni vključena v izvajanje javne gasilske službe v 

skladu s tem zakonom na območju te občine, niti ni tako določeno z 

operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom (11. b člen); 

2. odpusti, razporedi na drugo delovno mesto ali kako drugače 

oškoduje prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali 

na usposabljanju (tretji odstavek 25. člena); 

3. ni ustanovil gasilske enote v skladu z merili za organiziranje in 

opremljanje gasilskih enot (prvi odstavek 28. člena v zvezi z 

drugim odstavkom istega člena); 

4. ne omogoči kot delodajalec opravičene odsotnosti z dela v skladu s 

splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je 

bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in 

pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom 

obveščanja in aktiviranja gasilskih enot in je član gasilske enote, ki 

opravlja javno gasilsko službo oziroma mu ne omogoči odsotnosti z 

dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec 

pisno pozvan (prvi odstavek 36.a člena in tretji odstavek istega 

člena). 
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(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi 

odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 

posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.« 

V prvem odstavku 46. člena se besede »Z denarno kaznijo najmanj 50.000 

tolarjev « nadomestijo z besedami »Z globo najmanj 200.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku se besede »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« 

nadomestijo z besedami »Z globo najmanj 200.000 tolarjev«. 

V prvem odstavku 47. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:« 

(1) Poklicni gasilci, ki nimajo s tem zakonom predpisane strokovne izobrazbe, 

jo morajo pridobiti v desetih letih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Poklicni gasilci, ki so se zaposlili pred uveljavitvijo tega zakona in delajo na 

delovnih mestih gasilcev za katere se zahteva srednja tehnična ali strednja 

strokovna izobrazba, imajo pa srednjo poklicno izobrazbo in delo poklicnega 

gasilca opravljajo najmanj pet let, nadaljujejo z delom na dosedanjih položajih 

in jim ni treba pridobiti manjkajoče izobrazbe v skladu s prejšnjim odstavkom.. 

(3) Vsebine izobraževalnih programov za temeljno usposabljanje prostovoljnih 

gasilcev in vsebine izobraževalnih programov za izobraževanje poklicnih 

gasilcev s srednjo tehnično in srednjo strokovno izobrazbo, se morajo 

medsebojno uskladiti najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega zakona. 

32. člen 

33. člen 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

(izobrazba in usposobljenost gasilcev) 
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35. člen 

(gasilske izkaznice) 

(1) Gasilske izkaznice prostovoljnim gasilcem, ki jim izkaznica še ni bila 

izdana, izda Gasilska zveza Slovenije v skladu s predpisi, ki so veljali pred 

uveljavitvijo tega zakona. 

(2) Gasilske izkaznice poklicnim gasilcem v skladu s tem zakonom izda Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje v enem letu po uveljavitvi tega 

zakona. 

36. člen 
(veljavnost pogodb) 

(1) Šteje se, da so pogodbe, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje sklenila z gasilski enotami, ki jih je določila vlada, za opravljanje 

nalog zaščite in reševanja širšega pomena, pred uveljavitvijo tega zakona, 

sklenjene za nedoločen čas oziroma do spremembe odločitve vlade. O teh 

pogodbah ni treba obveščati občinskih organov, pristojnih za organizacijo javne 

gasilske službe, v skladu s tem zakonom 

(2) Pogodbe, ki so jih pred uveljavitvijo tega zakona, sklenile gasilske enote z 

gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami za opravljanje 

operativnih nalog gasilstva, ostanejo v veljavi. 

(3) Gasilske enote, ustanovljene ali posebej organizirane za opravljanje 

operativnih nalog gasilstva v eni ali več gospodarskih družbah, zavodih in 

drugih organizacijah, pred uveljavitvijo tega zakona, opravljajo operativne 

naloge gasilstva za te gospodarske družbe, zavode in organizacije tudi po 

uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 

(gasilska šola) 

Ministrstvo gasilsko šolo v skladu s tem zakonom organizira kot notranjo 

organizacijsko enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, Uprave 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje v dveh letih po uveljavitvi tega 

zakona. 
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38. člen 

(izvršilni predpisi) 

(1) Izvršilni predpisi morajo biti s tem zakonom usklajeni v enem letu po 

njegovi uveljavitvi. 

(2) Do izdaje predpisov o uniformah, činih in oznakah gasilcev iz 5. člena tega 

zakona se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

(3) Priprave in organiziranost gasilstva se mora uskladiti s tem zakonom v dveh 

letih po njegovi uveljavitvi. 

39. člen 

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

Slovenije. 

poročevalec, št. 39 50 9. junil 
2005 



m. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

V celotnem zakonu se v skladu s predlogom Službe Vlade Republike Slovenije 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko namesto splošnega pojma 

»lokalna skupnost« pojem »občina«. 

K 2. členu 

Zakon jasneje določa, da je gasilstvo humanitarna dejavnost, ki se opravlja v 

javnem interesu. V skladu z uveljavljeno prakso se kot enoten pojem uvaja 

termin »javna gasilska služba«. 

K 3. členu 

Ustrezneje, glede na ustavno določbo, je opredeljena začasna omejitev 

nedotakljivosti lastnine. 

K 4. členu 

Dopolnjene so določbe, ki opredeljujejo pojme in njihov pomen. Dodatno so 

pojasnjeni pojmi prostovoljni gasilec, poklicni gasilec, operativni gasilec, 

gasilska služba, prostovoljno gasilsko društvo, poklicno jedro, formacijske 

sestave gasilskih enot, gasilska izkaznica in drugi pojmi. 

Gasilska izkaznica je opredeljena kot javna listina, ki izpolnjuje predpisane 

pogoje, da jo bodo lahko imetniki uporabljali za izkazovanje svojega članstva v 

gasilskih organizacijah in svoje indentitete. Upoštevanje predlog Gasilske zveze 

Slovenije, da izkaznice za prostovoljne gasilce izdaja še naprej Gasilska zveza 

Slovenije, izkaznice za poklicne gasilce pa Uprava Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje. Razlog za tako odločitev je racionalnost, saj je gasilska 

zveza doslej že izdala več tisoč novih gasilskih izkaznic. Iz gasilske izkaznice 

bo razvidno tudi kdo je operativni gasilec. S tem bo operativni gasilec lahko 

izkazoval svojo pristojnost za izvajanje posebnih pooblastil, ki jih zakon daje 

operativnemu gasilcu. Dopuščena pa je tudi možnost, da se kot sestavni del 

gasilske izkaznice predpiše ustrezno oznako. 

Kot nov pojem in institut je uveden čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, 

ki naj bi kot standard požarnega pokrivanja obsegal čas od prejema klica za 

aktiviranje gasilske enote, pa do njenega prihoda na kraj požara oziroma 

nesreče. Določen naj bi bil glede na vrste gasilskih enot, kot tudi naravne in 
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druge razmere na območju, na katerem se intervencija izvaja. Predlog za uvedbo 

tega standarda je dalo več mestnih občin in tudi Združenje slovenskih poklicnih 

gasilcev. Z njim se po kategorizaciji in tipizaciji uveljavlja novo kvaliteto v 

izvajanju javne gasilske službe. V postopku oblikovanja zakonskih sprememb je 

bil sicer dan tudi predlog, da se predpiše samo čase potrebne za izvoz gasilske 

enote ob aktiviranju, ki pa ga ni bilo mogoče upoštevati, ker se čas izvoza že 

upošteva pri obstoječi kategorizaciji gasilskih enot. 

Ni utemeljen predlog, da bi se v zakonu ne navajalo ime Uprave Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje, saj gre za ustaljeno in v predpisih o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami razširjeno uporabo imena pristojnega 

strokovnega organa na področju zaščite in reševanja. Na ta način so določbe bolj 

jasne in konkretne, kot pa bi bile, če bi uporabljali termine kot je državni organ, 

pristojen za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pristojnih 

organov na navedenem področju je več, medtem, ko Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje opravlja povsem določene naloge. 

K 5. členu 

1. Z zakonom so natančneje določene naloge zaščite in reševanja širšega 

pomena, ki jih opravljajo gasilske enote, ki jih določi vlada. Take naloge so 
zlasti nesreče v prometu, nesreče z nevarnimi snovmi, reševanje na in iz vode ter 

reševanje v avtocestnih predorih. Opravljanje teh nalog država tudi sofinancira. 

Za opravljanje teh nalog z gasilskimi enotami sklene pogodbe Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje. 

Pri tem ni bilo mogoče upoštevati predlogov, da bi država te naloge financirala 

in ne sofinancirala, saj se te naloge opravljajo tudi na prometni infrastrukturi, ki 

je v pristojnosti občin. Po drugi strani pri tem ne gre za ločevanje na naloge, ki 

so v državni pristojnosti in na naloge, ki so v občinski pristojnosti. Enote, ki 

opravljajo naloge tudi izven območja matične občine, so se začele uveljavljati 

predvsem zaradi razlogov racionalnosti. S spremembo komunalnega sistema, ko 

je bilo ustanovljenih veliko število občin, se je postavilo vprašanje ali mora 

vsaka občina razvijati vse vrste sil za zaščito in reševanje ali pa je možno za 

določene naloge razvijati le nekatere enote v posameznih občinah. Pri tem ni 

bilo sporno, da je temeljna pristojnost za organiziranje zaščite in reševanja v 

občinah. Sprejeta je bila odločitev, ki je bila usklajena tudi s pristojnimi 

občinami, da so se določile gasilske enote, ki so se postopoma organizacijsko in 

materialno usposobile za interveniranje ob prometnih nesrečah, nesrečah z 

nevarnimi snovmi, reševanje na in iz vode in podobno. Opravljanje teh nalog je 

država tudi sofinancirala in na ta način omogočila načrtno opremljanje ter 

zagotavljanje drugih pogojev za izvajanje navedenih nalog. Tako so bile po 

obširnih usklajevanjih z občinami in gasilskimi organizacijami, te enote 
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določene s 13. členom Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in 

usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

(Uradni list RS, št. 18/96). 

Na podlagi izkušenj pridobljenih v naslednjih letih pa je bilo njihovo število 

dopolnjeno in določeno v 20. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 

99/99, 102/00, 33/02, 106/02 in 21/05). Tako je doslej določeno skupno 44 

poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in 

reševanja širšega pomena. Preko sistema sofinanciranja je zagotovljena ustrezna 

pripravljenost in delovanje teh enot in realno ni pričakovati, da bi se njihovo 

število v bodoče spreminjalo. V primeru, če bi uvedli sistem financiranja teh 

nalog, pa bi se s strani države pokrivali samo stroški dejanskih intervencij, ki 

predstavljajo le del sredstev za sofinanciranje. 

V postopku priprave zakona so nekateri predlagali, da bi namesto avtocestnih 

predorov med nalogami, ki so širšega pomena, določili vse predore. Takšne 

razširitve ni mogoče podpreti, saj se posebni ukrepi in posebne rešitve po letu 

1996 pripravljajo le za daljše avtocestne predore. Vsi ostali predori, ki so lahko 

različni po dolžini, vrsti, preseku in drugih značilnostih pa se obravnavajo kot 

sestavni del cestne infrastrukture. Železniški predori predvsem daljši, pa so 

posebej obravnavani v načrtih zaščite in reševanja (načrti za primer železniške 

nesreče). Upoštevajo pa se tudi pri merilih za sofinanciranje nalog zaščite in 

reševanja širšega pomena, ki jih opravljajo določene gasilske enote. Če bi se 

pojavila potreba, da je treba za določene predore uveljaviti tudi posebne rešitve 
za izvajanje reševanja, bo to možno urediti v ustrezni vladni uredbi. V skladu s 

potekom izgradnje avtocestnega križa je začeto proučevanje dodelanosti 

regijskih načrtov zaščite in reševanja za že zgrajene avtocestne in druge predore. 

Ocenjena bo tudi potreba po posebnih načrtih zaščite in reševanja za primer 

množičnih nesreč v cestnem prometu. V tem okviru bo možno pripraviti 

ustrezne načrte tudi za tiste primere, ki v zakonu niso izrecno navedeni. 

Prav tako ni bilo mogoče sprejeti predlogov, da bi k pogodbam med Upravo 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje in gasilsko enoto, ki je določena za 

opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, dajal soglasje ali 

pristojni občinski organ ali pristojna gasilska zveza. Navedene enote so 

določene glede na geografske značilnosti celotnega območja države in 

operativnih območij, ki še omogočajo učinkovito izvajanje intervencij. Število 
teh enot se je ob njihovi določitvi usklajevalo z občinami in po letu 2000 

praviloma ni več pričakovati bistvenih sprememb, niti povečevanja števila teh 

enot. Med vsemi 44 enotami, ki opravljajo navedene naloge, ni nobene za katere 
bi matična občina nasprotovala, da opravlja naloge, ki jih sofinancira država. 

Pogojevanje izvajanja teh nalog z dodatnimi soglasji bi lahko povzročilo 
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prekrivanje intervencijskih območij, neracionalnosti pri organiziranju ipd. 

Možno bi bilo seveda tudi, da bi posamezna občina takega soglasja ne dala, pri 

čemer bi prišlo do koncentracije enot za opravljanje navedenih nalog na 

določenem območju. Preko meja, ki jih še dopušča stroka, bi se povečalo radius 

interveniranja in podobno. Glede na to, da se sofinanciranje izvaja preko Uprave 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pa mora biti zagotovljena možnost, 

da uprava neposredno nadzoruje namembnost tega proračunskega odhodka. Ne 

glede na navedeno pa je v zakonu določeno, da mora Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje pred sklenitvijo take pogodbe o tem obvestiti 

občinski organ, pristojen za organizacijo javne gasilske službe. 

Prav tako ni bilo mogoče sprejeti predlogov, predvsem Gasilske zveze 

Slovenije, da bi se pri določbi prvega odstavka 8. člena zakona, ki določa, da 

država ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in 

usposabljanje kadrov v gasilstvu, gasilska šola pisala z veliko začetnico. To bi 

namreč pomenilo, da se gasilska šola oblikuje kot posebna institucija. Naloge in 

programi gasilske šole se izvajajo kot sestavni del Izobraževalnega centra za 

zaščito in reševanje pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Trenutno ni potreb in utemeljenih razlogov, da bi se ta del dejavnosti organiziral 

posebej. Kot posebna organizacijska enota znotraj Izobraževalnega centra za 

zaščito in reševanje pa bo organiziranost gasilske šole izpopolnjena, ko se bo 

spreminjala celotna organiziranost centra. 

Predloga, da bi se naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena in jih 

opravljajo določene gasilske enote s strani države, financirale v celoti in ne 

sofinancirale, ni mogoče podpreti ne le z vidika namena takšnega organiziranja, 

temveč tudi z vidika možnosti, ki jih daje sofinanciranje. Sofinanciranje obsega 

del sredstev za pripravljenost, del za intervencije in del za amortizacijo 

reševalne in zaščitne opreme. Del za pripravljenost obsega merljive kriterije kot 

je vrsta enote, povprečje intervencij v daljšem časovnem obdobju, celotna 

prometna infrastruktura od lokalnih cest do avtocest, železniška infrastruktura, 

vodne površine, nevarne snovi in predori. Vsak od teh elementov je še dodatno 

razdelan. Pri številu intervencij pa so vključeni tudi stroški nujne sanacije pri 

nesrečah z nevarnimi snovmi. Del sredstev namenjen za intervencije je odvisen 

od števila intervencij, del za pripravljenost pa je povezan le z morebitnimi 

spremembami objektivnih merljivih kriterijev. V primeru, da bi se prešlo 

izključno na financiranje izvajanja nalog širšega pomena, bi to pomenilo le 

plačevanje stroškov intervencij, kar bi pomenilo znatno zmanjšanje sredstev, ki 

se jih sedaj namenja za te naloge. Zato je bil predlog za spremembo načina 

financiranja teh nalog, ocenjen kot nesprejemljiv že v postopku priprave zakona. 

V postopku priprave zakona je "bil dan tudi predlog, da bi država sofinancirala 

opremljanje gasilskih enot v lokalnih skupnostih najmanj 30 %, sofinancirala 
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spodbujanje prostovoljnega gasilstva ter delo z mladimi gasilci v lokalnih 

skupnostih tako, da bi se požarna taksa povečala najmanj za eno tretjino. Dani 

so bili tudi predlogi glede sofinanciranja vseh nalog zaščite in reševanja v 

lokalni skupnosti. 

Z dopolnitvijo 5. točke prvega odstavka 8. člena zakona je upoštevan večinski 

predlog, da država zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in 

reševalne opreme. Te obveznosti država doslej ni imela. V praksi je njeno 

uresničevanje zagotovljeno na odhodkovni strani proračuna, ki pri Upravi 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje obsega določena sredstva, s katerimi 

država na podlagi javnega razpisa sofinancira v posameznem letu nabavo 

gasilske zaščitne in reševalne opreme. Tako je bilo v letu 2004 teh sredstev 300 

mio tolaijev, v letu 2005 pa jih je nekaj več. Določanje deleža v zakonu, ki ga 

mora sofinanciranje doseči je sicer možno, vendar glede na področno 

zakonodajo in glede na sistem financiranja nalog, ki so v pristojnosti občin, 

sistemsko neustrezno. Povečala bi se tudi obremenitev državnega proračuna za 

katero ni pokritja v okviru predvidenega rebalansa. 

V obstoječi ureditvi in tudi v primerljivih sistemih je javna gasilska služba v 

pristojnosti občin. S tega vidika je neprimerno na raven države prenašati naloge, 
ki so povezane s spodbujanjem prostovoljnega gasilstva, dela na področju 

zaščite in reševanja, dela z najmlajšimi in mladimi gasilci v breme požarne 

takse. Te aktivnosti se izvajajo predvsem v prostovoljnih gasilskih društvih, 

gasilskih zvezah in občinah. Država pa bi morala zagotavljati pogoje za 

prostovoljstvo v različnih področnih zakonih, predvsem pa na področju delovne 
in davčne zakonodaje, teh vprašanj ni mogoče urediti v zakonu o gasilstvu. Pri 

spodbujanju vključevanja mladih v gasilstvo in širjenje znanj s področja zaščite 

in reševanja, pa je pomembna predvsem aktivnost, ki poteka v zadnjem obdobju 

in v kateri sodeluje tudi Gasilska zveza Slovenije, to je prizadevanje za 

vključitev ustreznih vsebin in znanj v redni vzgojno izobraževalni program. 

Sofinaciranje teh nalog v lokalnih skupnostih s strani države pa k taki 

izpopolnitvi vzgojno izobraževalnega procesa, ne bi prispevalo. V skladu z 

zakonom Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sofinancira na 

podlagi pogodbe in v skladu z vsakokratnim proračunom določene programe in 

naloge, ki jih opravlja Gasilska zveza Slovenije. Šiijenje teh nalog tudi na tiste, 
ki so v pristojnosti posameznih prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez, 

ni utemeljena. 

Po drugi strani sredstva požarne takse kot namenske prihodke in odhodke v 

celoti ureja zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01). 

Sredstva požarne takse se po zakonu lahko uporabljajo samo za investicijske 

izdatke v gasilsko zaščitno in reševalno opremo, tudi glede na predpise, ki 

urejajo javne finance in izvajanje proračuna. Povišanje takse, ki je urejena z 
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uredbo o požarni taksi (Uradni list RS, št. 22/94 in 11/97) je sicer možno, 

potrebna pa je celovita predhodna analiza takšnega povišanja glede njenega 

vpliva na rast zavarovalnih premij, obseg požarnega zavarovanja in podobno. 

Nenavadno pa bi bilo, da bi se že z zakonom predvidelo takšno povišanje, ki je 

sicer vsebina izvršilnega predpisa. 

Poleg navedenih predlogov, ki jih ni bilo mogoče podpreti, je bil v postopku 

priprave zakona dan tudi predlog, da bi se v breme države preneslo stroške 

zavarovanja gasilcev med intervencijo in usposabljanjem, enkratne denarne 

pomoči, povračila stroškov prevoza in pogreba, kot tudi za primer smrti, trajne 

izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo. Glede na 

pristojnosti občin za organiziranje javne gasilske službe in dejstvo, da to službo 

izvajajo poklicne in prostovoljne enote, takšnega predloga ni bilo mogoče 

podpreti. Na pobudo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je 

skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 30. 3. 2005 odločila, da 

se prispevek za zavarovanje gasilcev in drugih reševalcev za poškodbo pri delu, 

plačuje v pavšalnem letnem znesku 963 tolarjev in ne poimensko za vsakega 

reševalca in mesečno kot je veljalo pred tem (sklep o pavšalnih prispevkih za 

obvezno zdravstveno zavarovanje, Uradni list RS, št. 36/05). 

Posebej pa so gasilci v breme države zavarovani v času šolanja, izobraževanja 

ali usposabljanja oziroma vaj, ki jih organizira na državni ravni zlasti Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma med izvajanjem programov, 

ki so v pristojnosti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. Posebno 

zavarovanje se zagotavlja tudi v primeru intervencij, ki jih vodijo pristojni 

državni organi. 

2. Poenostavljena je dosedanja ureditev določanja uniform, činov in oznak 

gasilcev, oblika gasilske izkaznice, program ugotavljanja psihofizičnih 

sposobnosti ter preizkus znanja gasilcev tako, da bo ta vprašanja uredil pristojni 

minister. Doslej je del teh vprašanj urejala vlada, del pristojni minister, del pa 

Gasilska zveza Slovenije. Kot rečeno, gasilske izkaznice za prostovoljne gasilce 

bo tako kot doslej izdajala Gasilska zveza Slovenije, za poklicne gasilce pa 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Uniforme, čine in oznake 

gasilcev ter obliko in vsebino gasilske izkaznice, bo minister predpisal v 

sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije oziroma z Združenjem slovenskih 

poklicnih gasilcev. 

Pristojni minister bo v bodoče predpisoval tudi časovne norme, ki jih morajo 

izpolniti gasilske enote aktivirane v skladu z operativnimi gasilskimi načrti 

občin, za prihod na mesto nesreče ter merila za požarno pokrivanje različnih vrst 
objektov. Po kategorizaciji taka rešitev pomeni povečanje merljivosti, 

preverljivosti in s tem preglednosti pri izvajanju operativnih nalog gasilstva 
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oziroma javne gasilske službe. Pri tem ni dvoma, da bodo časovne norme 

obsegale tako čas, ki ga porabijo od prejema klica za aktiviranje gasilcev do 

izvedbe aktiviranja pristojne službe v centrih za obveščanje, kot tudi čas, ki ga 

bodo porabili gasilci za izvedbo aktiviranja, izvoz in prihod na kraj nesreče. Da 

pri določitvi tega časa ne bi nastajale dileme, je vsebina tega pojma opredeljena 

v 18. točki novega 5. člena zakona (4. člen predloga zakona). 

K 6. členu 

Za poklicne, prostovoljne in industrijske gasilske enote zakon določa, da svoje 

naloge opravljajo v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe. To je ena 

izmed pomembnih določb, ki zagotavlja povezovanje in usklajevanje delovanja 

poklicnega in prostovoljnega dela gasilstva. 

K 7. členu 

Kot dodatno merilo za organiziranje gasilskih enot se z zakonom uvaja 

upoštevanje vrste in površine vodnih površin glede na to, da gasilske enote 

opravljajo tudi reševanje na in iz vode. 

K 8. členu 

1. Dopolnjene so določbe, ki urejajo opravljanje gasilstva kot obvezne javne 

službe. Javno gasilsko službo opravljajo prostovoljne gasilske enote, ki jih 

neposredno določi pristojni občinski organ in če občina sklene o tem ustrezno 

pogodbo neposredno z gasilskimi organizacijami, v katerih so te gasilske enote 

(prvi odstavek novega 11.a člena). Na ta način je možno zagotoviti ustrezno 

izvajanje javne gasilske službe tudi kot splošne reševalne službe, za katero se 

načrtno usposablja gasilske enote že več let. S kategorizacijo gasilskih enot in 

tipizacijo gasilske zaščitne in reševalne opreme pa je zagotovljeno, da se obseg 

organiziranja javne gasilske službe prilagaja potrebam in ogroženosti občine na 

območju katere gasilske enote delujejo. V opravljanje javne gasilske službe se 

lahko vključi le tiste prostovoljne gasilske enote, ki se vključujejo v gasilske 

zveze in krovno gasilsko organizacijo. To je logično posledica pristojnosti, ki jih 

zakon predpisuje gasilskim zvezam. Poklicne gasilske enote javno gasilsko 

službo opravljajo v skladu z aktom o ustanovitvi in na podlagi letnih programov. 

Za opravljanje javne gasilske službe je lahko določena tudi industrijska gasilska 

enota na območju občine, če s tem ni onemogočeno izvajanje obveznosti 

gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije v kateri je taka gasilska 

enota, glede organiziranja lastne gasilske službe v skladu z merili za 

organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 
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Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe določi obseg in 

način opravljanja javne gasilske službe, organizacijo ter nadzor nad izvajanjem. 

S pogodbo pa se ureja zlasti zagotavljanje sredstev za izvajanje javne gasilske 

službe vključno s sredstvi za zdravstvene preglede in zavarovanje operativnih 

gasilcev, pa tudi zagotavljanje sredstev za usposabljanje gasilske mladine ter 

društvene dejavnosti (četrti odstavek novega 1 l.a člena). Pogodbo o opravljanju 

javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza, glede na z 

zakonom določene pristojnosti gasilskih zvez, ki so v neposredni povezavi s 

pripravljenostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo gasilskih enot, kar vpliva na 
učinkovitost opravljanja javne gasilske službe. Pri tem pa ni bilo mogoče v 

zakonu uveljaviti predlogov, da se javna gasilska služba izvaja preko gasilskih 

zvez, saj gasilske enote obstajajo le v prostovoljnih gasilskih društvih in ne v 

gasilskih zvezah. 

Nekateri so predlagali v postopku priprave zakona tudi, da se v zakonu črta vse 

določbe, ki niso v neposredni povezavi z operativnimi gasilskimi enotami, česar 

pa ni mogoče podpreti, saj operativne gasilske enote ne morejo delovati 

neodvisno od delovanja gasilskih organizacij kot so prostovoljna gasilska 

društva, gasilske zveze in druge. Zakon v načelu v ta vprašanja ne posega, razen 

v tistem delu, ki je pomemben in povezan s pripravljenostjo in delovanjem 

operativnih gasilskih enot. 

2. Glede na pomanjkljivo izvajanje požarne straže, požarnega varovanja 

objektov, drugega premoženja in javnih prireditev, z organizacijami, ki ne 

zagotavljajo izvajanje operativnih nalog gasilstva, zakon določa, da na območju 

občine take naloge opravljajo le gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno 

službo v skladu z zakonom o gasilstvu v občini, kjer je objekt, premoženje 

oziroma organizirana javna prireditev (novi ll.b člen). Izjeme lahko določi 

operativni gasilski načrt občine ali zakon. Določba je tudi sankcionirana v 30. 

členu. Stroški izvajanja navedenih nalog bremenijo lastnika ali upravljalca 

oziroma organizatorja. Takšna rešitev v večji meri zagotavlja, da bo izvajanje 

nalog pa tudi dejanska intervencija, če do požara ali druge nesreče pride, 

učinkovita. Poleg zakona o gasilstvu bo za celovito ureditev teh vprašanj treba 

spremeniti še nekatere druge predpise. 

3. Z namenom, da se zagotavlja potrebna pripravljenost, usklajenost, 

opremljenost in usposobljenost gasilskih enot v celi občini, zakon ureja gasilsko 

poveljstvo in gasilskega poveljnika občine (novi ll.c člen). Gasilsko poveljstvo 

občine sestavljajo vsi poveljniki poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v 

občini, ki imenujejo gasilskega poveljnika občine. V občinah, v katerih delujejo 

tudi poklicne teritorialne gasilske enote, gasilskega poveljnika na predlog 

gasilskega poveljstva imenuje župan. Gasilski poveljnik občine je županu 

odgovoren za svoje delo in je obenem tudi član štaba Civilne zaščite občine. 
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Gasilska poveljstva občin se bodo ustanovila le v tistih občinah, v katerih 

izvajajo javno gasilsko službo prostovoljne in poklicne gasilske enote, ter v 

tistih občinah, v katerih se prostovoljne gasilske enote povezujejo v gasilske 

zveze, ki obsegajo območje večih občin. V vseh drugih občinah, pa bo naloge 

gasilskega poveljstva občine opravljalo poveljstvo gasilske zveze, naloge 

gasilskega poveljnika občine, pa poveljnik gasilske zveze. 

V zvezi z uveljavitvijo gasilskih poveljstev in gasilskih poveljnikov občin sta se 

v postopku priprave predloga zakona pojavljala dva nasprotujoča predloga in 

sicer po prvem, naj bi gasilsko poveljstvo in gasilskega poveljnika imenovali v 

vseh občinah župani in po drugem, naj bi bila to izključno domena gasilskih 

zvez. Kot sestavni del prvega predloga je bilo tudi mnenje, da je za gasilskega 

poveljnika občine v vseh primerih, kjer je to le mogoče, treba imenovati 

poklicnega gasilca. V predlogu zakona je tako predlagana vmesna rešitev, po 

kateri že zakon določa strukturo gasilskega poveljstva. Gasilskega poveljnika v 

občinah, ki imajo poklicne teritorialne gasilske enote, imenuje župan, v vseh 

drugih občinah (nad 180) pa ga imenuje gasilsko poveljstvo občine oziroma te 

naloge opravlja poveljnik gasilske zveze. Pri tem je upoštevano načelo, ki velja 
v gasilski organizaciji, da se v eni in isti osebi ne združuje več ravni 

poveljevanja. 

Nekatere, zlasti mestne občine, so predlagale tudi, da se namesto gasilskega 

poveljstva občine imenuje poveljstvo javne gasilske službe. Njihov predlog je 

bil utemeljen z navedbo, da je občina izključno pristojna za organizacijo javne 

gasilske službe in da z zakonom ni mogoče uveljavljati rešitev, ki bi to 

pristojnost kakorkoli omejevale. Ti predlogi ne upoštevajo dejstva, da 

predstavljajo prostovoljne gasilske enote v veliki večini občin najpomembnejši 
del sil za zaščito in reševanje ter da prav te enote opravljajo naloge splošne 

reševalne službe. Zato so v zakonu upoštevane rešitve, ki tako vlogo 

prostovoljnega gasilstva podpirajo, obenem pa ne posegajo v samostojnost 

gasilske organizacije, niti v pristojnosti in odgovornosti občin. V zakonu je 

nedvomno treba upoštevati poleg poklicnega tudi prostovoljno gasilstvo in 

njegovo razvejano organiziranost. 

4. Zakon določa (novi ll.č člen), da gasilska zaščitna in reševalna oprema, 

gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja. Gasilski 

domovi in orodišča ter gasilska zaščitna in reševalna oprema, ki jo uporablja 

poklicna gasilska enota je last občine. Njena uporaba se ureja s pogodbo med 

gasilsko enoto in občino. Na ta način se tudi po prenehanju dela poklicne 

gasilske enote ohranja namembnost infrastruktre ter opreme. Opremo in 

nepremičnine ob prenehanju gasilske organizacije prevzame pristojna občina 

oziroma z njenim soglasjem, druga gasilska organizacija, ki bo opravljala javno 

gasilsko službo v skladu s tem zakonom na območju kjer je delovala gasilska 
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organizacija, ki je prenehala z delom. Če gre za prenehanje gasilske organizacije 

v gospodarski družbi, občina prednostno lahko tako opremo prevzame odplačno. 

S predlaganimi rešitvami se poskuša v kar največji meri ohraniti temeljno 

namembnost gasilske infrastrukture ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

K 9. členu 

Dopolnjena je ureditev delovnega področja poklicnih gasilskih enot z določbo, 

da je takšna enota praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju 

celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. Predlogov, da 

bi se z zakonom določilo minimalno število operativnih gasilcev, ki jih mora 

imeti poklicna gasilska enota, ni bilo mogoče sprejeti, saj se to število določa z 

merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

K 10. členu 

Namesto srednje poklicne strokovne izobrazbe se z zakonom zahteva srednja 

tehnična in srednja strokovna izobrazba za poklicne gasilce. Kandidati morajo v 

18 mesecih uspešno zaključiti tudi izobraževanje v gasilski šoli in opraviti 

strokovni izpit. Če kandidat za poklicnega gasilca ne konča uspešno gasilske 

šole ali tudi pri ponovnem preverjanju ne opravi predpisanega strokovnega 

izpita, se mu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Znanje, psihofizične 

sposobnosti ter zdravstvena sposobnost poklicnih gasilcev se periodično 

preverja oziroma preizkuša. Za vodenje operativnega dela v poklicnih gasilskih 

enotah najvišje kategorije zakon zahteva visoko strokovno oziroma 

univerzitetno izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje v gasilstvu. 

Povišanje zahtevane strokovne izobrazbe poklicnih gasilcev je posledica njihove 

vključitve v javni sektor, saj so na ta način zagotovljeni pogoji za primerljivost 

zahtevnosti dela poklicnega gasilca z zahtevnostjo dela policista in vojaka. Z 

zakonom je tudi upoštevano, da oseba, ki izpolnjuje druge predpisane pogoje za 

vodenje operativnega dela v poklicnih gasilskih enotah, nima pa strokovnega 

izpita, tak izpit opravi v enem letu po začetku dela. Podobna rešitev se uveljavlja 

za predstojnika gasilske poklicne enote. 

K 11. členu 

Namesto letnih preizkusov znanja poklicnih gasilcev se uvajajo periodični 

preizkusi, kar bo predpisano s podzakonskim aktom. 
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K 12. členu 

1. V skladu z reformami v javnem sektorju, zakon določa, da za delovna 

razmerja in plače poklicnih gasilcev veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja 

in plače javnih uslužbencev, kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivna 

pogodba dejavnosti, razen če z zakonom o gasilstvu oziroma z zakonom o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami posamezna vprašanja, niso drugače 

urejena (novi 14.a člen). Z uvedbo kolektivne pogodbe dejavnosti se v skladu z 

mnenjem Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije ter večinskim mnenjem občin 

v katerih so poklicne teritoralne enote, izenačuje pravice in dolžnosti večine 

poklicnih gasilcev. Na strani delodajalcev bo v skladu s splošnimi predpisi o 

kolektivnih pogodbah nastopalo Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob sodelovanju določenega števila 

predstavnikov občin oziroma njihove skupnosti. 

Posamezna vprašanja poklicnega dela gasilcev so zaradi zahtevnosti in 

specifičnosti gasilske službe urejena z zakonom o gasilstvu, nekatera pa bodo 

tudi z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon tako 

določa, da morajo poklicni gasilci zaradi narave, organizacije in potreb gasilske 

službe opravljati delo v posebnih pogojih dela. Posebni pogoji dela so delo v 

delovnem času, ki je za gasilca manj ugoden, delo v manj ugodnih pogojih dela, 

nevarnostih ali s posebnimi obremenitvami. S kolektivno pogodbo dejavnosti se 

pravic in obveznosti poklicnih gasilcev, ki jih določa zakon o gasilstvu oziroma 

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ne more urediti drugače 

ali ugodneje. 

Zakon poleg primerov, ki jih določajo splošni predpisi, posebej določa še 

primere, ko se glede na namen gasilske službe lahko odredi delo preko polnega 

delovnega časa, dežurstvo in pripravljenost za delo na domu. Gre za primer 

požara ali druge nesreče, ko je potrebno okrepiti ekipo, ki izvaja intervencijo, 

kadar nastane neposredna nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče, v 

primeru povečane požarne ogroženosti in podobno. Za delo v posebnih pogojih 

dela poklicnim gasilcem pripadajo posebni dodatki v skladu s splošnimi 

predpisi. V skladu s splošnimi predpisi se jim priznava tudi zavarovalna doba s 

povečanjem oziroma obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Podobno kot prostovoljni operativni gasilci morajo biti tudi poklicni operativni 
gasilci zavarovani za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in 

prehodne nezmožnosti za delo nastale v nesreči pri opravljanju operativnih 

nalog gasilstva oziroma med šolanjem ali usposabljanjem. Na ta način se 

ustrezneje ureja pogoje dela poklicnih gasilcev tako kot so predlagale nekatere 

poklicne gasilske enote. 

Delo preko delovnega časa se odredi pisno oziroma, če je zaradi nujnosti 

opravljanja dela potrebno tudi ustno z naknadno pisno potrditvijo. Zakon določa 
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omejitve za opravljanje nadurnega dela, ki se ugotavljajo kot povprečne 

obremenitve v obdobju šestih mesecev. 

2. Zakon določa, da lahko dnevna delovna obveznost traja največ 12 ur. Zakon 

ureja tudi delo v izmenah oziroma turnusu ter zagotavljanje dnevnega in 

tedenskega počitka v takem primeru in sicer v obdobju, ki ne more biti daljše od 

šestih mesecev (novi 14.b člen). 

3. Posebej zakon ureja tudi dežurstvo, pripravljenost za delo na domu, delo 

preko polnega delovnega časa zaradi izvajanja nalog zaščite, reševanja in 

pomoči ter izrabo in prekinitev letnega dopusta (novi 14.c člen). Neizrabljen 

dopust v tekočem letu zaradi potreb gasilske službe lahko poklicni gasilec izrabi 

do konca junija v naslednjem koledarskem letu. 

K 13. členu 

Dosedanji 16. člen zakona je določal kako se prostovoljne gasilske enote 

vključujejo v opravljanje javne gasilske službe, 17. člen pa obseg opravljanja te 

službe. Vsebina 16. in 17. člena dosedanjega člena je vključena v novo besedilo 

11.a člena (8. člen predloga zakona) zlasti v prvi in drugi ter četrti odstavek. 

Zato je treba dosedanji 16. in 17. člen črtati. 

K 14. členu 

Dopolnjena je določba, ki določa ravnanje pristojnega občinskega organa, če 

prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne službe v skladu z zakonom in 

pogodbo. V tem primeru pristojni občinski organ o tem opozori poleg društva 

tudi gasilsko zvezo in določi rok, ko mora odpraviti društvo pomanjkljivosti. Če 

pomanjkljivosti ne odpravi, se opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji 

ali odvzame. 

K 15. členu 

Podobno kot za poklicne gasilce se z zakonom uveljavlja periodičen preizkus 

znanja, psihofizičnih sposobnosti in zdravstvene sposobnosti tudi za 

prostovoljne gasilce. 

K 16. členu 

Z zakonom se razširja tudi interese oziroma naloge zaradi katerih občani 

ustanavljajo prostovoljna gasilska društva in sicer zlasti na širše področje 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri tem pa ni bilo mogoče v zakon 
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vključiti predlogov, da se kot pogoj za registracijo prostovoljnega gasilskega 

društva z zakonom predpiše, da mora pred registracijo izpolniti pogoje, ki jih 

določa zakon o gasilstvu, statut ter drugi akti Gasilske zveze Slovenije. Takšna 

določba bi bila povsem v nasprotju z načelom prostovoljnosti, ki ga uveljavljajo 

predpisi o društvih in njihovi registraciji. 

K 17. členu 

Doslej je zakon določal, da mora imeti prostovoljna gasilska enota najmanj 15 
gasilcev, v bodoče pa naj bi se to urejalo z merili za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot. S tem se bo organiziranost enot lažje prilagajala dejanskim 

potrebam in možnostim občin, ki so zelo različne. Prav tako se bo z merili za 

organiziranje in opremljanje gasilskih enot določalo število operativnih gasilcev 

v poklicnih gasilskih enotah. 

K 18. členu 

Na novo se z zakonom ureja in določa osebne podatke, ki se zbirajo o 

prostovoljnih gasilcih. Določba je razširjena na nekatere vrste podatkov, ki so 

pomembni za zagotavljanje potrebne pripravljenosti zlasti operativnih gasilcev, 

kot so številka mobilnega telefona, elektronski naslov in podobno. Na novo je 

urejena tudi pravica do uporabe osebnih podatkov o prostovoljnih gasilcih. Tako 

ima pravico te podatke uporabljati občinski organ, pristojen za organiziranje 

javne gasilske službe, inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje 

nalog, določenih z zakonom o gasilstvu in predpisi o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

K 19. členu 

Pravice in dolžnosti poklicnih gasilcev so po zakonu v načelu izenačene, ne 

glede na to kje opravljajo gasilsko službo. To pa ne velja za uporabo zakona o 

javnih uslužbencih pri poklicnih gasilcih, ki so zaposleni v gospodarskih 

družbah, zavodih in drugih organizacijah oziroma pri prostovoljnih gasilskih 

društvih ali njihovih zvezah. Kot nova se uveljavlja možnost, da se poklicna 

jedra gasilcev oblikujejo tudi pri gasilski zvezi, če se tako odločijo člani gasilske 

zveze in pristojne občine. Takšne oblike organiziranja delujejo tudi v praksi. 

Upoštevan je tudi predlog nekaterih občin, da mora prostovoljno gasilsko 

društvo obvestiti o ustanovitvi poklicnega jedra občinski organ, pristojen za 

organiziranje javne gasilske službe. Takšna rešitev je smiselna glede na z 

zakonom urejena razmerja med občino in prostovoljnimi gasilskimi enotami pri 

opravljanju javne gasilske službe. 
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K 20. členu 

Kot nova rešitev se uvaja možnost, da lahko gospodarska družba z gasilskimi 

enotami, ki izvajajo javno službo, sklene pogodbo za povečanje požarne varnosti 

oziroma izvajanje operativnih nalog gasilstva. Navedena rešitev dopolnjuje 

določbe, ki urejajo požarno stražo in požarno varovanje na območju občine 

(novi 1 l.b člen). Gasilska enota, ki je takšno pogodbo sklenila za obdobje daljše 

kot je eno leto, mora o tem obvestiti občinski organ, pristojen za organizacijo 

javne gasilske službe. Z zakonom pa je tudi določeno, da se gospodarska služba, 

zavod ali druga organizacija s tako pogodbo ne more izogniti obveznosti 

organiziranja lastne gasilske službe, če ji je taka obveznost naložena z zakonom 

o gasilstvu. 

Ni pa bilo mogoče podpreti predlogov, ki so bili dani s strani nekaterih, češ, da 

lahko gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki morajo organizirati 

lastno gasilsko službo v skladu s predpisi, to obveznost izpolnijo, če sklenejo 

ustrezno pogodbo z določeno gasilsko enoto. Kriteriji za organiziranje lastnih 

gasilskih služb v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, bodo 

po uveljavitvi zakona sicer znižani, ne bodo pa te obveznosti odpravljene v 

celoti. Lastno gasilsko službo morajo namreč organizirati tisti, ki opravljajo 

dejavnost v kateri obstaja povečana nevarnost požara ali eksplozije. Sklepanje 

pogodb z gasilskimi enotami lahko varnost v taki dejavnosti poveča, ne more pa 

nadomestiti nalog, ki jih izvaja lastna gasilska služba. To je pomembno tudi za 

splošno varnost na območju, kjer se takšna dejavnost opravlja. 

Zaradi podobnih razlogov tudi ni bilo mogoče sprejeti predlogov, da bi pristojni 

inšpektorji odločali kdaj je možno zadostno varnost v določeni gospodarski 

družbi, zavodu ali drugi organizaciji, zagotoviti že s sklenitvijo ustrezne 

pogodbe z določeno gasilsko enoto. Pogoji oziroma merila za organiziranje 

lastnih gasilskih služb morajo biti predpisana in jih ni smotrno prepuščati 

subjektivni presoji posameznih inšpekcij ali organov. 

K 21. členu 

V okviru Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Uprave Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje, deluje gasilska šola že vse od ustanovitve 

centra. Glede na pomen programov, ki jih šola izvaja, je s predlogom zakona 

predvidena ustanovitev posebnega programskega sveta kot svetovalnega organa. 

V svet bodo imenovani predstavniki občin, Gasilske zveze Slovenije in drugi. 

Predlagatelj pri tem ni mogel sprejeti mnenja, da v programskem svetu ne bi 

sodelovali tudi predstavniki občin, saj se v gasilski šoli izobražujejo tudi gasilci 

za poklicne teritorialne gasilske enote. Predlagatelj prav tako ni mogel sprejeti 
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nekaterih predlogov, da bi gasilska šola delovala kot posebna institucija ločeno 

organizacijsko in funkcionalno od izobraževalnega centra za zaščito in 

reševanje. Zato ni utemeljenih razlogov, saj se programi in njihovo izvajanje 

tako za poklicne, kot tudi za prostovoljne gasilce izvaja ustrezno. Pristojne 

gasilske organizacije imajo vpliv na vsebino programov. Predavateljski in 

inštruktorski kadri, oprema in druga sredstva pa se uporabljajo racionalno tako 
za izobraževanje in usposabljanje gasilcev, kot tudi za izvajanje drugih 

programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

K 22. členu 

1. Izobraževalne programe za temeljno in dopolnilo usposabljanje prostovoljnih 

gasilcev bo minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpisoval v 

sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, izobraževalne programe za 

izobraževanje in usposabljanje poklicnih gasilcev pa v sodelovanju z 

Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev (nov 31. člen). Pri tem ni bilo 

mogoče upoštevati predloga, da bi bil sprejem programov izobraževanja in 

usposabljanja pogojen s soglasjem ene ali druge gasilske organizacije, saj bi bila 
na ta način bistveno omejena pristojnost za usmerjanje izobraževanja in 

usposabljanja operativnih gasilcev. 

2. Združevanje prostovoljnih gasilskih društev v gasilske zveze je prostovoljno v 

skladu s predpisi o društvih. Glede na pomen operativnega dela gasilskih 

organizacij v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa zakon 

določa posebne pristojnosti gasilskih zvez. Gasilske zveze opravljajo 

organizacijske in strokovne naloge zlasti v zvezi z načrtnim kadrovanjem in 

usposabljanjem gasilcev, načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem 

gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili (nov 32. člen). 

Zveze opravljajo tudi določene strokovne naloge v zvezi z načrtovanjem in 

uporabo gasilskih enot članic zveze. Gasilske zveze imenujejo poveljnike 

gasilskih zvez in regijske gasilske poveljnike, ki zagotavljajo usklajevanje 

pripravljenosti, organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti ter druge 

naloge. Podrobneje se bo imenovanje in naloge gasilskih poveljnikov uredilo s 
pravili gasilske službe. Pri tem pa ni bilo mogoče sprejeti predlogov iz vrst 

poklicnih gasilcev, da bi morali poklicni gasilci sodelovati tudi v regijskih in 

državnem gasilskem poveljstvu. Če bo v skladu s predpisi v bodoče možno 

vključevanje poklicnih gasilcev v Gasilsko zvezo Slovenije preko prostovoljnih 

gasilskih društev in gasilskih zvez, bo možno tudi vključevanje poklicnih 

gasilcev v poveljstva na vseh ravneh. V nasprotnem primeru pa takšno 

sodelovanje ni utemeljeno, saj so poklicne gasilske enote ustanovljene le za 

območje matičnih občin. Določbe, ki se nanašajo na vsebino pravil gasilske 
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službe, pa se v predlaganih spremembah zakona ne spreminjajo, ker so bile te 

določbe spremenjene in dopolnjene že ob spremembah zakona v letu 2000. 

K 23. členu 

Glede na osnovna izhodišča, da je treba v zakon na ustrezen način vgraditi 

pristojnosti gasilskih zvez, zakon določa tudi, da pristojna gasilska zveza daje 

mnenje k letnim programom usposabljanja in opremljanja gasilskih enot 

prostovoljnih gasilskih društev (nov 32.a člen). Gasilska zveza lahko tudi določi 

posamezne oblike usposabljanja, ki jih, prostovoljna gasilska društva upoštevajo 

pri svojih letnih programih. Zakon take pristojnosti daje le tisti gasilski zvezi, ki 

je vključena v Gasilsko zvezo Slovenije, kar omogoča usklajeno delovanje 

celotne gasilske organizacije. Sredstev državnega proračuna ni mogoče uporabiti 

za usposabljanja in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če ni bilo 

dano pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze. Takšne rešitve bodo omogočile 

ustrezno vlogo gasilskih zvez ne glede, da je povezovanje v gasilske zveze 

prostovoljno. Omejitev glede uporabe sredstev državnega proračuna pa se 

nanaša zlasti na sredstva požarne takse ter posebna namenska sredstva za 

posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki se dodeljujejo na podlagi 

javnih razpisov. 

Omenjeni določbi so v postopku priprave zakona nekateri nasprotovali češ, da se 

s pristojnostmi gasilskih zvez omejuje delovanje odborov, pristojnih za 

razpolaganje s sredstvi požarne takse v občinah. Ti ugovori so neutemeljeni, saj 

je namembnost sredstev požarne takse določene že z zakonom o varstvu pred 

požarom in se teh določb z zakonom o gasilstvu ne spreminja. 

Pri tem ni bilo mogoče sprejeti predlogov češ, da bi morale takšne omejitve 

veljati tudi za opravljanje nalog širšega pomena. Gasilske enote, ki opravljajo te 

naloge določi vlada, med njimi so vse poklicne teritorialne gasilske enote. Glede 

na strukturo enot določenih za opravljanje nalog širšega pomena in dejstvo, da 

so z njimi sklenjene posebne pogodbe, nadzora nad njihovim izvajanjem tudi 

zaradi odgovornosti pristojnih državnih organov za porabo proračunskih 

sredstev, ni mogoče dati v pristojnost gasilskih zvez. Seveda pa tudi za te enote 

veljajo predpisana merila za organiziranost oziroma kategorizacijo, opremljanje 

in tipizacijo. 

K 24. členu 

Uniforme, čine in oznake prostovoljnih gasilcev bo v bodoče predpisoval 

pristojni minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije (5. člen predloga 

zakona), zato je treba dosedanji 34. člen črtati. 
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K 25. členu 

Natančneje je urejeno aktiviranje gasilskih enot. Aktiviranje gasilskih enot je v 

zakon uvedeno namesto prejšnjega alarmiranja in sicer zato, ker se tudi druge 
sile za zaščito in reševanje aktivirajo po postopkih in na načine določene z 

načrti. Z alarmiranjem pa se označuje predvsem opozarjanje prebivalstva na 

nevarnosti in podobno. 

K 26. členu 

Določba temelji na 170. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 

42/02), ki ureja odsotnost z dela in obveznosti po posebnih zakonih, med 

drugimi tudi za izvajanje dolžnosti zaščite in reševanja. Upoštevane pa so tudi 

pravice in dolžnosti, ki jih imajo operativni gasilci po 21. členu in drugih 

določbah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 64/94, 33/00, 87/01 - ZMatD), ki prostovoljne reševalce izenačuje z 

državljanskimi dolžnostmi na področju zaščite in reševanja in, ki velja tudi za 

prostovoljne gasilce, pripadnike gasilskih enot, ki so v skladu z načrti vključene 

v javno gasilsko službo oziroma k opravljanju drugih nalog zaščite, reševanja in 

pomoči. Določba dopolnjuje tudi 25. člen obstoječega zakona. 

Operativni gasilci so lahko na intervencijo pozvani ali preko sistema tihega 

alarmiranja (pozivniki), s sireno ali na druge načine s pomočjo tehničnih 

sredstev in vsak tak poziv pristojnega občinskega organa oziroma, če gre za 

izvajanje nalog na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja, državnega 

organa, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja. Na tej 

podlagi mora delodajalec opravičiti operativnemu gasilcu odsotnost z dela. 

Organ, ki je gasilca pozval mora v primeru, če je bil poziv izvršen s pomočjo 

tehničnih sredstev, izdati tudi pisno potrdilo s katerim gasilec potrdi in opraviči 

odsotnost z dela pri delodajalcu. Opravičena odsotnost z dela je tudi v primeru, 
Če je bil operativni gasilec pisno pozvan na vajo oziroma usposabljanje s strani 

pristojnega organa. Nadomestilo plače v teh primerih delodajalcu povrne občina 

oziroma državni organ v skladu s 25. in 27. členom obstoječega zakona. 

Podrobneje pa so ta vprašanja urejena v drugih izvršilnih predpisih na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določba je tudi sankcionirana z 

dopolnitvijo prvega odstavka 45. člena zakona v 31. členu predloga zakona. 

V postopku priprave zakona je plenum Gasilske zveze Slovenije 14. 5. 2005 

ocenil češ, da status prostovoljnih gasilcev še vedno ni urejen v predlogu zakona 

tako, kot ga zahteva gasilska organizacija. Zato je bilo to vprašanje ponovno 

proučeno v skupini Gasilske zveze Slovenije, ki je sodelovala v postopku 

priprave zakona 23. 5. 2005 in ugotovljeno je bilo, da so statusna vprašanja 

prostovoljnih operativnih gasilcev ustrezno urejena. Poleg določb zakona o 
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delovnih razmerjih, zakona o gasilstvu, zakona in izvršilnih predpisov na 

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pravice prostovoljnih 

gasilcev urejajo še Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo), Zakon o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno 

besedilo) ter zakon o vojnih invalidih. Razen splošnih ocen v gasilski 
organizaciji, da ni ustrezno urejen status prostovoljnih gasilcev do delodajalcev, 

konkretnih primerov kršitev obstoječih predpisov, ki ta status urejajo, ni bilo 

ugotovljenih. Ne glede na to je predlagatelj ocenil, da je z novim 36.a členom 

smotrno povzeti in dodatno urediti aktiviranje gasilcev med delom in dolžnosti 

delodajalcev v zvezi s tem. 

Kot ključni problem prostovoljnega gasilstva pa je bila na dodatnem 

usklajevanju 23. 5. 2005 izpostavljena zahteva, da bi moral zakon o gasilstvu 

določiti, da vse občine financirajo izvajanje javne gasilske službe s 3 % 

proračunskih odhodkov. To naj bi bil tudi osnovni vzrok za zahteve sprejete na 

plenumu Gasilske zveze Slovenije 14. 5. 2005. Navedena zahteva temelji na 

dejstvu, da so bila pred spremembo Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 

št. 80/94, 45/97, 79/99 in dr.) v letu 1998 v glavnem usklajena merila z občinami 

za financiranje gasilstva in so bila ocenjena na okoli 3 % odhodkov občin. Na 

tej podlagi so se dajala tudi ustrezna priporočila občinam za financiranje 

gasilstva v posameznem letu. V letu 1998 pa so bila ta merila odpravljena tako 

kot merila na področju drugih dejavnosti, ki so v pristojnosti občin in z 20.a 

členom zakona o financiranju občin, je bil predpisan način izračuna zneska 

primerne porabe posamezne občine. Pri tem se je upoštevalo tudi sredstva 

potrebna za financiranje gasilstva, pri čemer pa seveda ni mogoče od občin 

uveljavljati zahtevka, da v vsaki občini ne glede na druge potrebe, ta sredstva 

tudi avtomatsko izločijo in namenijo za gasilstvo. Zakon o gasilstvu teh vprašanj 

ne more urejati, ker gre za področni zakon, ki ureja gasilstvo kot del varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, ne pa financiranje občin. Zato zahteve 

gasilske organizacije ni bilo mogoče podpreti. 

K 27. členu 

Dopolnjena so načela za vodenje intervencije. Ohranjeno je načelo, da 

intervencijo vodi poveljnik gasilske enote na območju katere je požar oziroma 

druga nesreča nastala. Kot vodja intervencije pa lahko nastopa poveljujoči 

določeni formacijski sestavi (skupina, oddelek ipd.), vodja izmene pri poklicnih 

gasilcih oziroma za določene intervencije posebej usposobljeni gasilci. Tako se 

izvajajo programi usposabljanja za vodenje intervencij ob požarih v naravnem 

okolju, ob nesrečah z nevarnimi snovmi in podobno. 
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Glede na značaj gasilske službe je določeno, da so ukazi in navodila vodje 

intervencije za vsakega gasilca, ki sodeluje v intervenciji obvezna. Njihovo 
izvršitev lahko odkloni le, če bi zato storil kaznivo dejanje oziroma, če bi bilo 

neposredno ogroženo njegovo življenje, ker za določeno nalogo ni usposobljen 

niti opremljen. Namesto sporazumnega prevzema vodenja intervencije s strani 

poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu, zakon predvideva, da 

ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu, le ta 

prevzame vodenje intervencije, lahko pa se sporazume z vodjo intervencije tudi 

drugače, to je, da prevzema vodenja intervencije ni. Prevzem pa mora biti 

izvršen enostransko v primeru, če se intervencija vodi napačno ali v bistvenem 

nasprotju s pravili gasilske službe. 

Pri tem ni bilo mogoče sprejeti nekaterih predlogov češ, da bi moral prevzem 

vodenja intervencije potekati povsem avtomatično ne glede na to kdo vodi 

intervencijo in kakšen je dogovor ob prihodu višjega po položaju ali činu. 

Praksa kaže, da bi bil takšen sistem vodenja intervencij, neustrezen. 

K 28. členu 

Pristojnosti vodje intervencije so razširjene tudi na pravico do vstopa v 

stanovanje oziroma drug zaprt prostor pod z zakonom določenimi pogoji. 

K 29. členu 

V skladu s programi za izboljšanje varstva pred požari v naravnem okolju in 

načrtno uporabo gasilskih enot ob nesrečah, ki povzročijo posledice velikega 

obsega, se z zakonom ureja tudi aktiviranje gasilskih enot za uporabo izven 

območja matične občine. Če bo gasilska enota aktivirana v takih primerih na 

podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve 

pristojnega poveljnika Civilne zaščite, ji bodo povrnjeni tudi stroški za 

sodelovanje v intervenciji. Pri tem ni bilo mogoče podpreti nekaterih predlogov, 
da bi kazalo takšno pristojnost dati tudi gasilskim poveljnikom. Razlog za to je, 

da se po predlogu zakona stroški take intervencije pokrivajo iz državnega 

proračuna, poleg tega pa gre za večje intervencije pri katerih je treba uporabiti 
tudi službe oziroma sile, ki niso v pristojnosti gasilskih poveljnikov. Regijski 

poveljniki Civilne zaščite pa so v državni pristojnosti. 

V zvezi s stroški intervencij je bil dan tudi predlog, da bi se upoštevalo tudi 

povračilo škode, ki nastane tretjim zaradi intervencije ter da bi se povračilo 

stroškov intervencije, ki je bila povzročena namerno ali iz velike malomarnosti, 

lahko izterjala od povzročitelja že na podlagi ugotovitvenega sklepa, pristojnega 

inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vračilo škode, ki se 
jo povzroči tretjim zaradi intervencij, je urejena s 30. členom zakona o varstva 

j 
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pred naravnimi in drugimi nesrečami za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč 

in za izvajanje vseh nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ta določba ureja tudi 

odgovornost države oziroma lokalne skupnosti. Glede ugotovitvenega sklepa 

pristojnega inšpektorja, pa predloga ni mogoče sprejeti, saj je ugotavljanje 

vzroka požara oziroma druge nesreče, ki zahteva gasilsko intervencijo pogosto 

zahtevno strokovno opravilo, ki je v pristojnosti policije, ekspertov in 

izvedencev, ne pa inšpekcijskega organa. Tudi v drugih področnih zakonih 

takšnih rešitev ni predpisanih oziroma uveljavljenih. 

K 30. členu 

V zakon je vključena tudi možnost, da bi se v mesecu požarne varnosti uvedla v 

poštnem prometu posebna doplačilna znamka, ki bi se obračunavala v poštnem 

prometu, razen za knjige, časopise in revije, v korist Gasilske zveze Slovenije. 

Podrobneje bi višino prispevka, način in čas plačevanja, obračunavanje in druga 

vprašanja, uredila vlada. Zakon določa tudi namembnost tako zbranih sredstev 

in sicer za izenačevanje materialne opremljenosti gasilskih enot in spodbujanje 

mladih za vključevanje v gasilsko organizacijo. 

K 31., 32. in 33. členu 

V skladu z zakonom o prekrških (Uradni list RS št. 7/03) so v zakonu usklajene 

tudi določbe o prekrških in določene globe. 

V 31. členu predloga zakona je v novem besedilu 45. člena v prvem odstavku 

dodana 4. točka, ki sankcionira kot prekršek ravnanje delodajalca, ki ne omogoči 

operativnemu gasilcu opravičene odsotnosti z dela, če je bil ta pozvan k 

opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma na vaje ali usposabljanje. 

V postopku priprave zakona je bil dan tudi predlog, da bi se posebej 

sankcioniralo kot prekršek zamudo pri izdaji podzakonskega akta, vendar 

takšnih prekrškov ni zaslediti nikjer v pravnem redu Republike Slovenije. 

Predlagalo se je tudi sankcioniranje župana glede kasnitev pri odpravi 

inšpekcijsko ugotovljenih pomanjkljivostih glede javne gasilske službe, 

gasilskega poveljnika občine oziroma poveljnika gasilske enote, vse v povezavi 

z organiziranjem javne gasilske službe. Predlog zakona ne uvaja novih sankcij, 

povišuje pa višino glob glede na dosedanje denarne kazni. Izkušnje pri izvajanju 

javne gasilske službe v zadnjem desetletju, pa so pozitivne in ne utemeljujejo 

zgoraj navedenih predlogov, da bi morali uvesti nove sankcije za župane 

oziroma gasilske poveljnike na različnih ravneh. V zvezi z inšpekcijskimi 

ugotovitvami, pa bodo po potrebi spremenjene ustrezne določbe v zakonu o 

varstvu pred požarom, pri zakonu o gasilstvu ne obstajajo razlogi, ki bi 
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narekovali uvajanje takšnih sankcij. Zato navedenega predloga, ni bilo mogoče 

podpreti. 

K 34. členu 

Med prehodnimi določbami je urejena pridobitev manjkajoče predpisane 

strokovne izobrazbe za poklicne gasilce v desetih letih po uveljavitvi zakona. 

Spregled manjkajoče izobrazbe je predviden le za tiste poklicne gasilce, ki so se 

zaposlili pred uveljavitvijo zakona in delajo na delih za katere se zahteva srednja 

tehnična in srednja strokovna izobrazba, imajo pa srednjo poklicno izobrazbo ter 

delo poklicnega gasilca opravljajo najmanj pet let. Ni pa bilo mogoče podpreti 

predloga sindikata, da bi se spregled manjkajoče strokovne izobrazbe priznal 

vsem poklicnim gasilcem, ki imajo eno stopnjo nižjo izobrazbo od zahtevane. 

Taka določba bi v celoti razvrednotila spremembe v tem zakonu, ki so povezane 

z vključevanjem poklicnih gasilskih enot v javni sektor in z izboljšanjem 

strokovnosti in učinkovitosti dela gasilskih enot. 

Posebnega pomena je tudi določba, da se morajo vsebine izobraževalnih 

programov za temeljno usposabljanje prostovoljnih gasilcev in vsebine v 

izobraževalnih programih za usposabljanje poklicnih gasilcev s srednjo tehnično 
in srednjo strokovno izobrazbo, medsebojno uskladiti najkasneje v desetih letih 

po uveljavitvi zakona. Na zadnjem gasilskem kongresu so bili opredeljeni krajši 

roki za izvedbo omenjenega usklajevanja, vendar je glede na vsebino tega 

procesa potrebno predpisati ustreznejši rok. 

K 35. členu 

V prehodnih določbah je določena zamenjava gasilskih izkaznic in sicer tako kot 

je obrazloženo pri uvodnih določbah, jih bo za prostovoljne gasilce še naprej 

izdajala Gasilska zveza SlQvenije po dosedanjih predpisih, Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje pa jih bo izdala za poklicne gasilce v enem letu 
po uveljavitvi zakona, tako kot je predlagal Sindikat poklicnega gasilstva 

Slovenije. 

K 36. členu 

Zaradi morebitnih nejasnosti je v prehodnih določbah določeno tudi, da se šteje, 

da so pogodbe, ki jih je pred uveljavitvijo zakona, na podlagi uredbe vlade 

sklenila z določenimi gasilskimi enotami, za opravljanje nalog širšega pomena 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, sklenjene za nedoločen čas 

oziroma do spremembe uredbe. Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje bo k tem pogodbam sklenila le ustrezne letne dodatke. 
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Podobni razlogi utemeljujejo prehodno določbo, da ostanejo v veljavi pogodbe, 

ki so jih sklenile gasilske enote z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi 

organizacijami za opravljanje operativnih nalog gasilstva pred uveljavitvijo 

zakona. Zakon namreč ta vprašanja ureja drugače, kot so bila urejena doslej in 

se lahko pojavi dvom ali te pogodbe še veljajo ali ne. Podobno velja za 

delovanje gasilskih enot, ki so bile že v preteklosti v skladu s takratnimi predpisi 

ustanovljene za opravljanje gasilske službe v eni ali večih gospodarskih družbah 

oziroma drugih organizacijah. Tudi te gasilske enote po uveljavitvi zakona 

nadaljujejo z delom in zakon na njihovo delovanje neposredno ne vpliva. 

K 37. členu 

V skladu s predlogi Gasilske zveze Slovenije je v prehodne določbe vključena 

določba, ki določa, da bo gasilska šola organizirana v določenem roku kot 

notranja organizacijska enota Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, 

Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gasilska šola tako ne bo 

posebna ustanova izven obstoječe organiziranosti na področju izobraževanja in 

usposabljanja za zaščito in reševanje. 

K 38. členu 

38. člen določa, da morajo biti izvršilni predpisi na področju gasilstva s 

spremembami zakona usklajeni v enem letu po uveljavitvi zakona. Gre za 

splošni rok v katerem bo mogoče obstoječe zlasti organizacijske predpise 

uskladiti z zakonom. Da ne bi prihajalo do materialnih posledic, se bo do izdaje 

predpisov, ki bodo enotno uredili uniforme, čine in oznake gasilcev uporabljalo 

predpise, ki so veljali pred uveljavitvijo zakona. Tako se bo še naprej 

uporabljalo obstoječe uniforme prostovoljnih in poklicnih gasilcev, njihove 

oznake in čine. Novi predpisi pa bodo izdani v sodelovanju z Gasilsko zvezo 

Slovenije in z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev. 

V dveh letih po uveljavitvi zakona bo treba uskladiti tudi priprave in 

organiziranost gasilstva s spremembami zakona. Gre zlasti za organiziranost 

gasilske službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah s 

povečano požarno ogroženostjo oziroma za organiziranost pri opravljanju javne 

gasilske slubže. 

K 39. členu 

Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. Določen je običajni rok, ker ni razlogov, da bi se določalo krajši ali 

daljši rok za veljavnost zakona. 
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IV. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 

(definicija gasilstva) 

(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno 

opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. 

(2) Gasilstvo je dejavnost humanitarne narave. 

4. člen 

(omejitve pravic) 

(1) Vodja intervencije sme ob požaru ali drugi nesreči, ko ni mogoče drugače 

zavarovati ljudi in premoženja, v skladu s tem zakonom, začasno omejiti: 

- svobodo gibanja; 

- pravico do nedotakljivosti stanovanja; 

- pravico do uživanja lastnine. 

5. člen 

(pojmi in njihova razlaga) 

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge 

gasilstva in je psihofizično in zdravstveno sposobna ter strokovno usposobljena 
za opravljanje teh nalog. 

2. Operativne naloge gasilstva po tem zakonu so gašenje in reševanje ob 

požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 

tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge 

splošne reševalne naloge. 

3. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva. 

4. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organizacijo, obveščanje in 

alarmiranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred 

požarom. 

I 
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5. Sistem obveščanja in alarmiranja obsega opazovanje, obveščanje in 

alarmiranje gasilstva. 

6. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev 

pri gašenju in reševanju. 

7. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je 

izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za gašenje in reševanje. 

8. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne 

naloge gasilstva in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom. 

9. Gasilske organizacije so gasilska društva in njihove gasilske enote, gasilske 

zveze, zavodi za gašenje in reševanje ter režijski obrati. 

10. Gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri občani prostovoljno 

sodelujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom ter 

druge aktivnosti, ki so pomembne za razvoj in delo gasilstva. 

(1) Država na področju gasilstva: 

1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje 

kadrov v gasilstvu; 

2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti na 

področju zaščite pred nesrečami v prometu in nesrečami z nevarnimi snovmi; 

3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju 

gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne in reševalne opreme; 

4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije; 

5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi; 

8. člen 

(naloge države) 
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6. zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na območju države in 

posameznih geografsko ali kako drugače povezanih širših območjih državnega 

ozemlja. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada): 

1. predpiše uniformo, čine in oznake poklicnih gasilcev; 

2. določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega 

pomena. 

(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: 

minister), predpiše minimalno osebno in skupinsko zaščitno opremo gasilcev. 

(4) Minister po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije in Združenja 

slovenskih poklicnih gasilcev predpiše tudi pravila gasilske službe, s katerimi se 

uredijo zlasti: 

1. naloge in odgovornosti gasilcev ter oblike sodelovanja gasilskih organizacij; 

2. formacijske sestave gasilskih enot; 

3. strokovno usposabljanje gasilcev. 

9. člen 

(vrste gasilskih enot) 

(1) Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne. 

(2) Gasilske enote so organizirane kot: 

1. poklicne gasilske enote; 
2. prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih; 

3. gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. 

10. člen 

(osnovna merila) 

(1) Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so: 

a) za naselja: 
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- število prebivalcev; 

- tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, 

oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti; 

b) za podjetja, zavode in druge organizacije: 

- požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa; 

- število zaposlenih; 

- površina in razmestitev objektov; 

- oddaljenost ustrezne gasilske enote; 

c) za gozdove: 

- površina in vrsta gozdov. 

(2) Vlada predpiše podrobnejša merila za organiziranje in opremljanje gasilskih 

enot. 

(1) Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z 

varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah 

na območju, za katero je ustanovljena. 

(2) Poklicne gasilske enote se organizirajo v skladu z merili iz 10. člena tega 

zakona kot zavod ali kot režijski obrat. 

(1) Kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva (v nadaljnjem 

besedilu: poklicni gasilec), mora poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega 

razmerja, izpolnjevati še posebne pogoje: 

1. da ima najmanj strokovno izobrazbo IV. stopnje tehniške smeri in je 

polnoleten; 

2. da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje zoper življenje, telo in premoženje; 

3. da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti. 

(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca v enem 

letu uspešno zaključiti šolanje dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli in 

opraviti predpisan strokovni 

12. člen 

(poklicna gasilska enota) 

13. člen 

(poklicni gasilec) 
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izpit. 

(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal gasilske šole ali tudi 

po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, delovno* 

razmerje preneha. 

(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo, mora poleg splošnih pogojev in 

pogojev iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, imeti najmanj strokovno 

izobrazbo VI. Stopnjo tehniške smeri in opravljen predpisan strokovni izpit. 

14. člen 

(dolžnosti poklicnega gasilca) 

(1) Poklicni gasilec mora vsako leto opraviti predpisani preizkus znanja, 

preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled. 

(2) Če je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu iz 

prejšnjega odstavka ugotovljeno, da poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje 

svojega dela, se razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovim zdravstvenim 

in psihofizičnim sposobnostim. 

(3) Če je ocena preizkusa znanja iz prvega odstavka tega člena negativna tudi po 

ponovnem preverjanju, poklicni gasilec ne more več opravljati operativnih 

nalog. 

(4) Minister predpiše obseg ugotavljanja psihofizičnih in zdravstvene 

sposobnosti za poklicnega gasilca. 

16. člen 

(javna služba) 

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če 

izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne 

službe določi pristojni organ lokalne skupnosti. 

17. člen 

(obseg opravljanja javne službe) 

(1) Pristojni organ lokalne skupnosti določi zlasti: 

1. obseg in način opravljanja javne službe; 
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2. začetek izvajanja javne službe; 

3. sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja pristojni organ lokalne 

' skupnosti; 

4. sredstva, ki so namenjena za plačevanje prispevkov za vse pravice v primeru 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni; 

5. sredstva, ki so namenjena za usposabljanje gasilske mladine in za druge 

društvene dejavnosti; 

6. nadzor nad izvajanjem javne službe. 

(2) Obseg in način opravljanja javne službe se določita v skladu z merili za 

organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

18. člen 

(izvajanje javne službe) 

(1) Kadar se ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne službe v skladu s 

predpisi in pod pogoji iz prejšnjega člena, mu pristojni organ lokalne skupnosti 

določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v 

določenem roku, se mu opravljanje javne službe ustrezno omeji ali odvzame. 

19. člen 

(prostovoljni gasilec) 

(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem 

besedilu: prostovoljni gasilec), je oseba, ki: 

1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani 

izpit za prostovoljnega gasilca; 

2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge 

gasilstva; 

3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in 

premoženje; 

4. je stara od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 55 let - ženske. 
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(2) Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolžnosti, pravice in obveznosti 
prostovoljnih gasilcev. 

20. člen 

(prostovoljno gasilsko društvo) 

(1) Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani 

prostovoljno gasilsko društvo, ki opravlja predvsem naslednje naloge: 

1. naloge požarne preventive; 
2. strokovno tehnično službo; 

3. vzgojo gasilske mladine; 

4. pomoč občanom na področju varstva pred požarom; 

5. druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 

21. člen 

(prostovoljna gasilska enota) 

(1) Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in 

operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na 

območju ali delu območja lokalne skupnosti, za katero je bila ustanovljena. 

(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti najmanj 15 prostovoljnih gasilcev ter 

potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. 

22. člen 

(zbirka osebnih podatkov) 

(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se o prostovoljnih 

gasilcih zbirajo naslednji osebni podatki: 

- ime in priimek; 

- datum in kraj rojstva; 

- stalno ali začasno bivališče; 

- strokovna izobrazba; 

- poklic; 

- leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu; / 

- vrsta, način in periodičnost usposabljanja na področju gasilstva; 

- datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti; 

- davčna številka; 

- vrsta gasilskih odlikovanj. 
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(2) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo neposredno od 
posameznikov, o katerih se vodijo evidence, ali pa se pridobijo iz že obstoječih 

zbirk podatkov ter se hranijo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za 

dosego namena, za katerega so bili zbrani. 

(3) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati: 

- organi gasilskih zvez in društev za opravljanje svojih nalog; 

- inšpektoiji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih nalog; 

- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom. 

(1) V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje 

in opremljanje gasilskih enot ustanovi poklicno jedro, kot sestavni del 

prostovoljne gasilske enote s poklicnimi gasilci. 

(2) Za poklicne gasilce v poklicnem jedru veljajo določbe 13., 14. in 15. člena 

tega zakona. 

(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če 

imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne 

nevarnosti po merilih, ki jih določi minister. 

(2) Vrsta in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka se določita v skladu z 

merili za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot, izdanimi na podlagi drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote zagotovi 

ustanovitelj. 

(5) Za prostovoljne gasilce v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji veljajo 

določbe 19., 24. 25., in 26. člena tega zakona. Za poklicne gasilce veljajo 

določbe 13., 14. in 15. člena tega zakona. 

23. člen 

(poklicno jedro) 

28. člen 

(ustanovitev gasilske enote) 
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30. člen 

(izobraževanje) 

(1) Za izobraževanje in usposabljanje s področja gasilstva se pri ministrstvu 
ustanovi gasilska šola. 

(2) V gasilski šoli se lahko preizkuša gasilska zaščitna in reševalna oprema ter 

izdajajo certifikati, če si šola pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v 

skladu s predpisi. 

31. člen 

(izobraževalni programi) 

(1) Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije predpiše: 

1. izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno usposabljanje pripadnikov 

prostovoljnih gasilskih enot; 

2. programe za izpite pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot. 

(2) Minister predpiše: 

1. izobraževalne programe za dopolnilno izobraževanje poklicnih gasilcev, 
diplomantov IV., V., VI. in VII. stopnje ustreznih usmeritev; 

2. program preverjanja znanja poklicnih gasilcev; 

3. programe strokovnih izpitov poklicnih gasilcev. 

32. člen 

(gasilske zveze) 

(1) Gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom. 

(2) Gasilske zveze poleg svojih društvenih nalog opravljajo tudi organizacijske 

in strokovno tehnične naloge gasilstva, za katere jih pooblastita država ali 

lokalna skupnost. t 

(3) Poveljnik gasilske zveze je član pristojnega štaba za civilno zaščito. 

(4) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez in njihovih 

namestnikov se določijo s pravili Gasilske zveze Slovenije. 

(3) Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba zasebnega prava. 
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(4) Organiziranost, naloge in pristojnosti svojih organov določi Gasilska zveza 

Slovenije s svojimi pravili. 

34. člen 

(pravila gasilske službe) 

(1) Gasilska Zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi uniforme, čine in 

oznake prostovoljnih gasilcev. 

(1) V lokalni skupnosti se zagotavlja enotno obveščanje in alarmiranje gasilskih 

enot. 

(2) Kadar gre gasilska enota lokalne skupnosti na intervencijo zaradi požara ali 

druge nesreče, mora vodja intervencije o tem obvestiti pristojni center za 

obveščanje in krajevno pristojno policijsko postajo. 

(3) Za obveščanje in alarmiranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, 

ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja. 

(4) Gasilske organizacije uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja. 

(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali 

druga nesreča (vodja intervencije). 

(2) Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik gasilske 

enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda 

vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Vsi poveljniki 

sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno 

vodstvo intervencije, kije odgovorno vodji intervencije. 

36. člen 

(alarmiranje gasilskih enot) 

40. člen 

(vodenje intervencij) 
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(3) Intervencijo v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno 

gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne glede na določbi prvega in drugega 

odstavka tega člena. 

(4) V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi 

intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba za civilno zaščito. 

41. člen 
(pravice in dolžnosti vodje intervencije) 

(1) Vodja intervencije iz prejšnjega člena ima pravico in dolžnost, da: 

1. prepove dostop nepoklicanim osebam na kraj intervencije in promet mimo 

tega kraja; 

2. odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in 

območij; 

3. odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali drugih vnetljivih 

tekočin; 

4. odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, kjer je požar; 

5. odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, čistem in rezervoarjev; 

6. odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 

7. odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo 

oziroma odvzem vode za gašenje; 

8. odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače odstraniti; 

9. odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb 

oziroma potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme; 

10. odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini požarišča ali druge 

nesreče, pomagajo pri gašenju in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi, z 
vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje; 

t 

11. odredi delno ali popolno rušitev objekta, po katerem bi se utegnil požar 

razširiti in tega ni mogoče drugače preprečiti; 
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12. odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja gozdnega požara. 

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko vodja intervencije odredi le, če ne more 

na drug način zagotoviti zaščite in reševanja ljudi in premoženja, trajati pa 

smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno. 

(3) Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po intervenciji izdelati in 
predložiti poročilo o intervenciji organu, pristojnemu za varstvo pred požarom. 

Vsebino in način poročanja predpiše minister. 

43. člen 

(stroški intervencije) 

(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem zakonom, 

krije lokalna skupnost. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške intervencije krije: 

1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike 

malomarnosti; 

2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih 

opravilih z nevarnimi snovmi; 

3. kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi; 

4. kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. 

(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja pristojni organ 

lokalne skupnosti. 

44. člen 

(financiranje gasilstva) 

(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz: 

» 

1. proračuna Republike Slovenije in lokalne skupnosti; 

2. sredstev zavarovalnic in podjetij; 

3. dohodkov iz lastnih dejavnosti; 

4. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb. 
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(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi 

dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 

dejavnosti, če: 

1. odpusti, razporedi na drugo delovno mesto ali kako drugače oškoduje 

prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju (tretji 

odstavek 25. člena); 

2. ni ustanovil gasilske enote v skladu z merili za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot (prvi odstavek 28. člena v zvezi z drugim odstavkom istega 

člena). 

\ 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi 

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik 

oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali drugega objekta, ki je pravna oseba, če 
ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji 

sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali drugih objektov ali njihove 

uporabe za gasilska ali reševalna dela oziroma uporabe njegove zaloge vode za 

gašenje ali reševanje (prvi odstavek 42. člena v zvezi z drugim odstavkom istega 

člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi 

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

47. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 

posameznik, če: 

1. v korist stavke uporablja gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter znake za 

alarmiranje in opozarjanje (prvi odstavek 15. člena); 
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2. kot vodja intervencije ob intervenciji odredi ukrepe v nasprotju z določbami 

prvega odstavka 41. člena; 

3. kot vodja intervencije z namenom povzročitve škode odredi ukrepe, navedene 
v prvem odstavku 41. člena, pa bi lahko kako drugače zagotovil zaščito in 

reševanje ljudi ali pa če odrejeni ukrepi trajajo dlje, kot je to potrebno (drugi 

odstavek 41. člena); 

4. kot vodja intervencije v petih dneh po intervenciji ne predloži pristojnemu 

organu za varstvo pred požarom poročila o intervenciji (tretji odstavek 41. 

člena); 

5. ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji 

sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali drugega objekta ali njihove 

uporabe za gasilska ali reševalna dela oziroma uporabe njegove zaloge vode za 

gašenje ali reševanje (prvi odstavek 42. člena v zvezi z drugim odstavkom istega 

člena). 
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Podlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŠOLSKI INŠPEKCIJI (ZSoll-A) 

" Prva obravnava - EPA 286 - IV 

VLA°A REPUBLIKE SLOVENIJE 

!yA; 2005-3311-0039 
^'evilka: 00722-4/2005/7 
HUbljana, 02.06.2005 

^'3da Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 2.6.2005 
đ°l°čila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH 
dopolnitvah zakona o šolski inšpekciji, 

in 

ki 
Državi 

9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
nega zbora Republike Slovenije. 

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

dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, 
dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka v Ministrstvu 
za šolstvo in šport. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Predlog zakona o spremembah 
IN dopolnitvah zakona o šolski 

INŠPEKCIJI 

'•UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

*akon''°90m zakona želi predlagatelj spremeniti in dopolniti veljavni n 0 §olski inšpekciji (Uradni list RS, št 29/96). 

Ir> v splošnih določbah določa, na katerih področjih 
Zagot °rat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja zaradi 
Udeio- n'a sP°š>ovanja zakonitosti in zaščite pravic otrok in 

®ncev izobraževanja inšpekcijsko nadzorstvo nad 

izvajanjem zakonov in drugih predpisov. Opredelitev področij 
nadzora šolske inšpekcije v 2. členu Zakona o šolski inšpekciji ni 
več skladna z nekaterimi na novo sprejetimi zakoni oziroma 
njihovimi spremembami. 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport nadzira izvajanje predpisov v 
okviru svoje stvarne pristojnosti, ki je določena v Zakonu o šolski 
inšpekciji, poleg tega pa še v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru 
(Uradni list RS, št. 56/2002). 

Zakon o šolski inšpekciji v II. poglavju opredeljuje tudi organizacijo 
inšpektorata in določa preizkus strokovne usposobljenosti 
inšpektorjev ter opravljanje dokaza z izvedencem. 

Obveznost preizkusa strokovne usposobljenosti vsaka štiri leta 
je temeljila na Zakonu o upravi iz leta 1994, ki je z uveljavitvijo 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki je pričel veljati 13.7.2002 
prenehala veljati. Navedeni zakon je poenotil delovanje vseh 
državnih inšpekcijskih služb In obveznosti preizkusa strokovne 
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usposobljenosti inšpektorja ne določa več, tako da je za vse tiste 
inšpekcije, ki nimajo v svoje posebne zakone vnesene te 
obveznosti, obveznost preizkusa odpadla. 

Izvedenci v inšpekcijskem postopku so lahko razen izvedencev 
za pedagoško področje, kot jih predvidevata 7. in 8. člen Zakona 
o šolski inšpekciji, tudi specializirane organizacije, zavodi ali 
posamezniki (skladno s 26. členom Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru). 

Nadzor nad namensko porabo javnih sredstev v Zakonu o šolski 
inšpekciji ni več potreben, saj to nalogo, v skladu z Uredbo o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št 58/2003) že izvaja 
Urad RS za nadzor proračuna v sestavi MF. 

Ukrep razveljavitve ocene in razveljavitev vzgojnega ukrepa se 
v predlogu sprememb dopolni. Izkušnje z izvajanjem veljavnega 
zakona kažejo na določene slabosti in pomanjkljivosti obstoječe 
pravne ureditve in sicer glede vrste ukrepov, ki jih inšpektor lahko 
izreče. Zato predlagatelj uvaja nov ukrep razveljavitev vzgojnega 
ukrepa in tako odpravlja pomanjkljivost v šolski zakonodaji, ki ne 
predvideva nobenega varovalnega mehanizma pri izrekanju 
vzgojnih ukrepov in izključitve iz šole. Hkrati želi predlagatelj 
jasneje in bolj natančno definirati ukrep razveljavitve ocene. Vsebina 
drugih predlaganih ukrepov pa pomeni zgolj določneje izraženo 
pristojnost inšpektorja za ukrepanje na razHčnih področjih 
nadzora. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se ne 
posega v temeljna načela zakona. 

Cilji sprememb zakona so: 
Uskladitev stvarne pristojnosti z Zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru 
Uskladitev področij nadzora glede na prenos posameznih 
področij v druge organe in druga ministrstva 
Ukinitev obveznega preizkusa strokovne usposobljenosti 
inšpektorja vsake 4 leta 

- Konkretnejša opredelitev institucij, ki dajejo strokovno podporo 
inšpektoratu pri izvajanju inšpekcijskega nadzora 
Konkretnejša opredelitev izrekanja ukrepov. 

Na podlagi izkušenj iz dosedanje prakse predlagatelj s spremembo 
zakona izrecno uzakonja dosedanjo prakso, ki se je izkazala za 
ustrezno in učinkovito. Takšna ureditev je tudi skladna s sistemsko 
ureditvijo področja in inšpekcijskega nadzora (32. člen Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru - Uradni list RS, št. 56/02) kakor tudi 
uskladitev v zvezi s preizkusom strokovne usposobljenosti po 
opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, ki tako ni več 
obvezen. 

Nadalje sprememba zakona določa, da lahko posamezno 
strokovno delo v inšpekcijskih zadevah opravljajo specializirane 
organizacije, zavodi ali posamezniki. Na področju vzgoje in 
izobraževanja so javni zavodi, ki bi lahko opravljali tako strokovno 
delo, v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški 
center Republike Slovenije In Državni izpitni center. 

S predlagano spremembo se jasneje določena pristojnost 
inšpektorja v primerih, ko je treba zaradi ugotovljenih kršitev 
predpisov, ki urejajo preverjanje znanja in ocenjevanje, razveljaviti 
oceno. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona z vsebinskega vidika 
predstavlja dopolnitev obstoječega zakona kakor tudi uskladitev 
z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, ob sprejetju katerega jeze 

bila prikazana primerjava z drugimi pravnimi ureditvami. 

4. Finančne in druge posledice za proračun 

Spremembe Zakona o šolski inšpekciji nimajo finančnih posled|C 

za državni proračun kakor tudi drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96) se v prv0^ 
odstavku 2. člena črta besedilo "namensko porabo javnl 

sredstev". 

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
"Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakon

ik' 
drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence in dija= 
domove. 

Za domove za učence in dijaške domove se smiselno uporablja)0 

določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce". 

2. člen 

5. člen se črta. 

3. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: a 
»Vsebino splošnega dela in postopek opravljanja strokovn5L 
izpita inšpektorjev predpiše minister, pristojen za upravo. VseD 
posebnega dela strokovnega izpita inšpektorjev predpiše m1 

ter, pristojen za šolstvo.«. 

4. člen 

V 7. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, k's 

9|asi: rievan 
"Posamezna strokovna izvedenska dela v inšpekcijskih zau 
opravljajo tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, C® 
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškice )0 
Republike Slovenije in Državni izpitni center ter drugi z 
usposobljeni javni zavodi". 

5. člen 

Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: ^ 
»Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj vi 
izobrazbo in deset let delovnih izkušenj na pedago$ jj 
svetovalnem ali razvojno raziskovalnem področju in morajo g 
v skladu s predpisi o napredovanju v nazive naziv sve 
oziroma morajo biti izvoljeni v naziv predavatelja višje strok 
šole oziroma v naziv visokošolskega učitelja.«. 
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6. člen 
Drugi stavek druqeqa odstavka 11. člena se spremeni, tako da 
Se glasi: 
"V vrtcih in šolah mora biti opravljen redni nadzor praviloma vsako 
Peto leto.«. 

7. člen 
12- člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzor v vrtcih in šolah se nanaša predvsem na: 
1 'zvajanje dejavnosti skladno z aktom o ustanovitvi vrtca 

oziroma šole, vpisom v sodni register in vpisom v razvid 
2 'zvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov, 

■ 'zpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izob raže valne 
dejavnosti, 

■ jzpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje vzgojno- 
'zobraževalnih in študijskih programov, 
dnevno, tedensko in letno organizacijo dela, 

g' ustreznost načrtovanja dela vrtca oziroma šole, 
letno in sprotno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 
strokovnih delavcev vrtca oziroma šole, 
dnevno, tedensko in letno obremenitev otrok in udeležencev 

g izobraževanja, 
g' 'zvajanje vpisa in izpisa otrok in udeležencev izobraževanja, 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje otrok in 
udeležencev izobraževanja, 

■ uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev 
^ 'zobraževanja, 

■ uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki 
skladno z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov 

12 
s°dijo v pristojnost šolske inšpekcije, 
sodelovanje staršev z vrtcem oziroma šolo in njihovo 

13 ?ravo^asno informiranost o uspehu in napredovanju, • določanje prispevkov staršev in študentov višjih strokovnih 
sol ter njihovo namensko porabo, 

1 j' Or9aniziranost otrok in udeležencev izobraževanja, 
' vodenje pedagoške dokumentacije in evidenc ter izdajanje 

16 lavnih listin, 
■ Postopek imenovanja ravnatelja (direktorja, pomočnika 

ravnatelja), 
• oblikovanje in vsebino dela strokovnih organov vrtca oziroma 

šole, 
18 ■ • • 'zvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi 
1g Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, 

■ opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s 
2q koncesijsko pogodbo, 

■ uresničevanje pravic otrok in udeležencev izobraževanja s 
Posebnimi potrebami, 

■ uporabo učbenikov 

se2nSebnih vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, 
vaii= or nar,aša na organizacijo, financiranje in izvajanje javno Vr|ih programov. 

8. člen 

^'6n se spremeni tako, da se glasi: 

»14. člen 
(kršitve in ukrepi) 

!r>Spekto pređ . or odredi ukrepe za odpravljanje kršitev zakona, drugih 
1. v'

SOv ali splošnih aktov ter določi rok za odpravo kršitev, če: 
l®c oziroma šola ne izvaja dejavnosti skladno z določili 

a o ustanovitvi, vpisom v sodni register in vpisom v razvid 
dajalcev, 

2. vrtec oziroma šola ne izpolnjuje pogojev za izvajanje vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti, 

3. vrtec oziroma šola z dnevno, tedensko ali letno organizacijo 
dela krši zakon, druge predpise ali splošne akte, 

4. vrtec oziroma šola ali strokovni delavci ne načrtujejo dela, 
5. vrtec oziroma šola ne izvaja predpisanega kurikula, 
6. vrtec oziroma šola ne vodi ali pomanjkljivo vodi predpisano 

pedagoško dokumentacijo in evidence, 
7. šola izdaja javne listine v nasprotju z določili zakonov, drugih 

predpisov ali splošnih aktov, 
8. izvedenec za pedagoško področje ugotovi strokovne 

pomanjkljivosti pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnega 
delavca, 

9. vrtec oziroma šola ne upošteva predpisanih standardov in 
normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

10. dnevna, tedenska ali letna obremenitev otrok in udeležencev 
izobraževanja ni v skladu z zakonom, drugimi predpisi ali 
splošnimi akti, 

11. se vpis in izpis otrok in udeležencev izobraževanja ne izvaja 
v skladu z določili zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov, 

12. se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in dolžnosti 
otrok in udeležencev izobraževanja ter strokovnih delavcev, 

13. se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in dolžnosti 
strokovnih delavcev, 

14. strokovni delavci ne obveščajo pravočasno staršev otrok in 
udeležencev izobraževanja o uspehu in napredovanju, 

15. šola ne omogoči predvidenih oblik organiziranja otrok in 
udeležencev izobraževanja v skladu z določili zakona, drugih 
predpisov ali splošnih aktov, 

16. vrtec oziroma šola ne poskrbi za varnost otrok in udeležencev 
izobraževanja, 

17. vrtec oziroma šola ne izvaja izletov, ekskurzij ali šole v naravi 
v skladu z načrtovanimi cilji in v skladu z določili zakonov, 
drugih predpisov ali splošnih aktov oziroma v skladu z 
možnostmi staršev, 

18. ravnatelj ne uresničuje nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in 
drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, 

19. vrtec oziroma šola ne oblikuje strokovnih organov v skladu s 
predpisi, 

20. vrtec oziroma šola ne izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
v skladu s koncesijsko pogodbo.". 

9. člen 

Dodata se nova 14.a in 14. b člen, ki se glasita: 

"14. a člen 
(pravice in dolžnosti inšpektorja) 

Inšpektor ima pravico in dolžnost, da: 
1. razveljavi oceno in odredi ponovno ocenjevanje, če pri nadzoru 

ugotovi kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo 
preverjanje in ocenjevanje znanja, 

2. določi izvedenca v komisijo, ki ponovno oceni otroka in 
udeleženca izobraževanja, 

3. na podlagi izvedenskega mnenja prepove izvajanje vzgojno- 
izobraževalne vsebine, ki ni sestavina predpisanega kurikula, 

4. na podlagi izvedenskega mnenja prepove izvajanje vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti na način, ki je v nasprotju s pravili in 
dognanji stroke, 

5. prepove vrtcu oziroma šoli uporabo nepotrjenih učbenikov ali 
učil, 

6. razveljavi vzgojni oziroma disciplinski ukrep in odredi ponovitev 
postopka oziroma ustavi postopek, če pri nadzoru ugotovi 
kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo 
vzgojno oziroma disciplinsko ukrepanje, 
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7. razveljavi vpis ali izpis otroka in drugega udeleženca 
izobraževanja, če z nadzorom ugotovi, da vpis oziroma izpis 
ni bil izveden v skladu z zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi 
akti, 

8. prepove zbiranje in porabo prispevkov staršev oziroma 
študentov višjih strokovnih šol za namene, ki niso v skladu z 
zakonom, drugimi predpisi ali splošnimi akti, 

9. odredi vrtcu oziroma šoli vrnitev nezakonito zbranih 
prispevkov staršev, 

10. vodi postopek zaradi prekrška in izreka sankcije za prekrške. 

14. b člen 
(predlogi inšpektorja pristojnim organom) 

Inšpektor ima pravico in dolžnost, da: 
1. predlaga ravnatelju uvedbo disciplinskega postopka delavca, 

postopek prekinitve pogodbe o delu, 
2. predlaga ravnatelju uvedbo postopka odpovedi pogodbe o 

delu delavca, 
3. predlaga ravnatelju razrešitev pomočnika ravnatelja, vodje 

enote oziroma podružnice, 
4. predlaga svetu vrtca oziroma šole, da se opredeli do 

ugotovljenih kršitev ravnatelja, 
5. predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja 

oziroma direktorja, če ne izvaja nalog, ki so predvidene z 
zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi akti, 

6. predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja 
oziroma direktorja, če ne uresniči odločb in naročil inšpektorja 
v odrejenih rokih, 

7. predlaga pristojnemu organu razveljavitev aktov organov 
vrtca oziroma šole, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi 
ali splošnimi akti, 

8. predlaga pristojnemu ministrstvu izbris vrtca oziroma šole iz 
razvida izvajalcev javno veljavnih programov, 

9. seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi 
ukrepi za njihovo odpravo, 

10. predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom, 

11. odstopi zadevo pristojnemu organu, 
12. prijavi kaznivo dejanje.«. 

10. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno določanje 
ocene na podlagi dokumentacije ali ponovno ocenjevanje znanja, 
če pri nadzoru ugotovi kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov- 
ki določajo preverjanje znanja in ocenjevanje. 

Če inšpektor ob koncu šolskega oziroma študijskega leta ugot°vl 

kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverja"!® 
znanja in ocenjevanje, in je vplivala na oblikovanje zaključni 
ocen več otrok in udeležencev izobraževanja, jih razveljavi in 
odredi ponovno določanje ocen, če imajo le-te za posledico, d 
otroci in udeleženci izobraževanja ne napredujejo ali da n® 
dokončajo izobraževanja, v drugih primerih pa le, če otroci i 
udeleženci izobraževanja ali njihovi zakoniti zastopniki to izrecno 
zahtevajo ali v to privolijo. Privolitev si mora pridobiti šola. 

Pri ponovnem določanju ocene na podlagi dokumentacije ali Pn 

ponovnem ocenjevanju znanja lahko inšpektor določi v komisij0 

izvedenca za pedagoško področje. V primeru ponovnega 
ocenjevanja znanja lahko inšpektor določi kot zunanjeg 
izpraševalca izvedenca za pedagoško področje". 

11. člen 

22. člen se črta. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

12. člen 

Minister, pristojen za šolstvo, izda v treh mesecih od uveljavitve 
tega zakona pravilnik o posebnem delu strokovnega izpi,a 

inšpektorje. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem "stLl 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV: 

K 1■ ČLENU 

Nadzor nad namensko porabo javnih sredstev je v pristojnosti 
zcunskega sodišča in urada za nadzor proračuna, ki sta za 
/e9ovo izvajanje tudi ustrezno usposobljena. Tudi Zakon o javnih 
l^cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 

fin V 71' c"'enu nala9a tovrsten nadzor ministrstvom in za 
0^

nce Pristojnim organom občinskih uprav. Šolska inšpekcija je 
Morebitnem sumu, da šole oziroma vrtci sredstva nenamensko 

Porabljajo, že doslej obveščala oziroma predlagala nadzor 
enjenima institucijama, medtem ko neposrednega nadzora 

s 
ma izvajala. Na podlagi navedenih izkušenj predlagatelj s 

Premembo določbe izrecno uzakonja dosedanjo prakso, ki se 
sli 

aza'a za ustrezno in učinkovito. Takšna ureditev je tudi 
(3? S s'stemsko ureditvijo področja in inšpekcijskega nadzora 
02j ®

en Zakona o inšpekcijskem nadzoru - Uradni list RS, št. 56/ 

£ 
pn

SJ!rernembo drugega in tretjega odstavka 2. člena se ukinja 
d0n°'nosl šolske in inšpekcije, da nadzira delovanje študentskih 
urr> °V' Sa^ za t0 n' Pravne podlage v materialnih predpisih, ki >al° delovanje študentskih domov. 

*2. ČLENU 

n°
Va s'stemska zakonodaja na področju inšpekcijskega nadzora 

opr °'°Ca vec" preizkusa strokovne usposobljenosti po 
do^VJi6nem strokovnem izpitu za inšpektorja. S predlagano 
Predi Se zakon usklajuje z navedeno sistemsko ureditvijo, 
in iz ah

9at.eli ne vidi Posebnega razloga, da bi na področju vzgoje 
da £ a*evania ohranili dosedanjo ureditev, še posebej ob tem, 
str b^°n °iavnii1 uslužbencih nalaga javnim uslužbencem stalno Ok°vno izobraževanje. 

*3. ČLENU 
g" 
Sp;^a 6. člena je posledica predlagane spremembe 5. člena. 

Usi°?h
mbo Pa narekuje tudi določilo 171. člena Zakona o javnih 

uzbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in 110/02). 

K4-ČLENU 

lahtf'10 26' ®ena Zakona o inšpekcijskem nadzoru omogoča, da 
oprg

0.posarnezno strokovno delo v inšpekcijskih zadevah 
Podrt-° spec'al'z'rane organizacije, zavodi ali posamezniki. Na 
°Pravr vz^°ie 'n izobraževanja so javni zavodi, ki bi lahko 
orgg 

lal' ^o strokovno delo, v skladu z 28. členom Zakona o 
in financiranju vzgoje in izobraževanja: Zavod 

Poklic lk& ^*oven'ie za šolstvo, Center Republike Slovenije za 
ir) qP° izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije 
\/zg0i avn[ 'zpitni center. Ker Zakon o organizaciji in financiranju 
oa/0'

6 ln izobraževanja tem zavodom izrecno ne določa tovrstnih 
izrern10 potrebno' da bi se izognili vprašanjem o pristojnosti, to o določiti s tem zakonom. 

*5- ČLENU 

ctoseJ*med po9°iev za izvedenca za pedagoško področje je po anjih zahtevah 8. člena Zakona o šolski inšpekeiji tudi 

napredovanje v naziv vsaj v svetovalca. Ker je od prve objave 
zakona minilo že devet let in je imenovanih že večje število 
svetnikov, menimo, da je zaostritev tega pogoja upravičena. 
Predlagatelj tudi širi možnost imenovanja izvedencev za 
pedagoško področje na imenovane predavateljev višjih strokovnih 
šol. 

K 6. ČLENU 

Po dosedanjih določilih zakona naj bi bil redni nadzor opravljen 
vsaj enkrat v petih letih. Zaradi nezadostnega števila inšpektorjev 
(po oceni bi inšpektorat potreboval namesto sedanjih osem 
približno dvajset inšpektorjev) ni mogoče zagotoviti realizacije te 
zakonske zahteve. Zato predlagatelj meni, da bi dosedanjo normo 
omilili v njeni zahtevi. 

K 7. ČLENU 

Predlagana sprememba 12. člena je posledica sprememb 2. člena 
zakona in potrebe po podrobnejši razčlenitvi področij nadzora, 
saj le ta niso navedena dovolj določno v posameznih materialnih 
predpisih. 

K 8. in 9. ČLENU 

Učinkovitost ukrepanja inšpektorjev je bila doslej močno zožena, 
saj niso bile povsem jasno opredeljene ne pristojnosti in ne ukrepi 
tako v materialnih predpisih kot v samem Zakonu o šolski 
inšpekciji. Na primer v nobenem izmed zakonov, ki urejata 
delovanje srednjih šol, ni pooblastila za ukrepanje šolske 
inšpekcije. 

K 10. ČLENU 

S predlagano spremembo se jasneje določa pristojnost inšpektorja 
v primerih, ko je treba zaradi ugotovljenih kršitev predpisov, ki 
urejajo preverjanje znanja in ocenjevanje, razveljaviti oceno. 
Vsebinsko enaka dosedanja določba, je predvsem nejasna v 
delu, ki določa pristojnost inšpektorja za razveljavitev zaključne 
ocene. Z novim drugim odstavkom je jasneje določeno, da 
inšpektor mora ob ugotovljeni kršitvi razveljaviti poleg ocene 
pobudnika za inšpekcijski nadzor tudi vse druge negativne 
zaključne ocene, ki so posledica ugotovljenih nepravilnosti, čeprav 
otrok oziroma udeleženec izobraževanja ni bil pobudnik 
inšpekcijskega nadzora, za razliko od otrok oziroma udeležencev 
izobraževanja, katerih zaključne ocene so pozitivne. Njihove 
ocene se razveljavijo, če to izrecno zahtevajo vlagatelji pobude 
oziroma v to privolijo. Privolitev si pridobi šola. 

V novem tretjem odstavku je določeno pooblastilo inšpektorju, da 
tudi v primeru ugovorov na oceno, pridobljeno med šolskim letom 
ali ob koncu šolskega leta, lahko imenuje v komisijo izvedenca za 
pedagoško področje. 

K 11. ČLENU 

Dosedanji 22. člen ni smiseln, saj postopkovna določila glede 
dokazovanja z izvedencem določa Zakon o splošnem upravnem 
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postopku. Tudi ponavljanje dokazovanja z istim ali drugim 
izvedencem ali znanstvenim oz. strokovnim zavodom (196. člen). 
Poleg tega je to tako izrecna izjema od 196. člena, ki določa 
razloge, zaradi katerih se dokazovanje ponovi, med temi pogoji 
pa ni razloga »pritožbe« na odločbo, da je vprašanje, ali je bil 
sploh kje temelj za tako izjemo. Ponovitev dokazovanja izrecno 
še v fazi, ko je že vložena pritožba je skrajno nelogično in v 
grobem nasprotju s samim Zakonom o splošnem upravnem 
postopku. 

K 12.ČLENU 

Predlagano določilo je posledica spremembe 6. člena zakona. 

K 13. ČLENU 

Člen določa, da zakon začne veljati v običajnem petnajstdnevnef 
roku. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

2. člen 
(obseg šolske inšpekcije) 

Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih 
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo 
opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje 
poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje 
strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za 
izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno 
veljavnih programih (v nadaljnjem besedilu: vrtci in šole). 

Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov 
drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence, dijaške 
in študentske domove ter postopke in roke za prijavo na razpis in 
izvedbo vpisa v visokem šolstvu. 

Za domove za učence, dijaške in študentske domove, se 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce. 

5. člen 
(preizkus strokovne usposobljenosti inšpektorjev) 

Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat. 

Inšpektor, ki ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, se 
razreši. Z dnem razrešitve mu preneha delovno razmerje v 
inšpektoratu. 

6. člen 
< (strokovni izpit) 

Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa 
strokovne usposobljenosti inšpektorjev predpiše minister. 

7. člen 
(izvedenci) 

Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva pri nadzoru, ki je 
pomembno za rešitev stvari, potrebno posebno strokovno znanje, 
s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi dokaz z izvedencem. 

Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev. lzvedeneC 

pripravi pisno mnenje in ga posreduje pristojnemu inšpektorju. 

Listo izvedencev določi minister. 

8. člen 
(izvedenci za pedagoško področje) 

Dokaz z izvedencem za pedagoško področje se mora opraV^ 
če iz okoliščin primera izhajajo dejstva, iz katerih je roogo 
sklepati: ■ 

da so kršene pravice otrok in udeležencev izobraževa i ' 
da dosežejo z zakoni in drugimi predpisi določene štanda ^ 
znanj, ki jim omogočajo napredovanja, oziroma vključite 
izobraževanje na naslednji ravni ^ 

- da je kršena pravica strokovnega delavca, da je pri sv0' 
delu avtonomen ali, a 

- da strokovni delavec pri izvajanju vzgojno-izobraževaln 9 
dela ne zagotavlja objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. 

V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka ^ 
glavni inšpektor določiti dva izvedenca za pedagoško podr° 
ki ločeno pripravita pisno mnenje. 

Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj 
izobrazbo in deset let delovnih izkušenj na pedagos ' 
svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju in morajo 
v skladu s predpisi o napredovanju v nazive najmanj n 

svetovalca oziroma morajo biti izvoljeni v naziv visokošols 
učitelja. 

Liste izvedencev za pedagoško področje določi pristojni str°k°pjh 
svet. Liste izvedencev se oblikujejo po posameznih stroko ^ 
področjih in vsebujejo po več izvedencev za posam6 

področje. 

11. člen 
(vrste nadzora) 

Nadzor opravljajo inšpektorji kot redni, izredni in ponovni nadz 
d 

Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa 
inšpektorata. V vrtcih in šolah mora biti opravljen redni n 
najmanj vsako peto leto. 

Izredni nadzor se opravi na podlagi pobude otroka in ucie'0^gSti 
izobraževanja, starša, skrbnika, rejnika, sveta staršev, skup ^ 
dijakov, predstavnika reprezentativnega sindikata v vrtcu a 
ali zaposlenih v vrtcu ali šoli. 
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j^špektor je dolžan pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je opravil 
2vezi s pobudo in o izvršenih ukrepih, če ta tako zahteva. 

K°novni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo 
ltev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog. 

nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko 
Pfavi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi 

"atelju oziroma direktorju ali tistemu, ki ju nadomešča. 

12. člen 
(področja nadzora) 

Nadzor se nanaša na: 
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne 
.javnosti ter na izpolnjevanje standardov in normativov za 
IZvaianje vzgojno-izobraževalnih programov, 
U|Pesničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev 
'zobraževanja, 
Uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki 
ne sodi v pristojnosti drugih inšpektoratov, 
Or9anizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 
v°denje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih listin, 
Postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v 
V|sokem šolstvu, 
"amensko porabo javnih sredstev, 
določanje višine prispevkov staršev in njihovo namensko 
Porabo, 
uPorabo učbenikov in učil, ki jih je potrdil pristojni strokovni 
svet ter, 
°Pravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s 
oncesijsko pogodbo. 

in ^Se,')n'^ Šolah se nadzor nanaša na organizacijo, financiranje ajanje javno veljavnih programov. 

•nSi Pektor 

14. člen 
(kršitve in ukrepi) 

ima pravico in dolžnost, da: 
odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev, 

predlaga uvedbo disciplinskega postopka delavca, razrešitev 
ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika, vodje enote oziroma 
podružnice, 
razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanja ali 
ocenjevanje, 
predlaga pristojnemu organu razveljavitev aktov organov 
vrtca ali šole, ki so v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, 
izreče suspenz, 
seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi 
ukrepi za njihovo odpravo, 

- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, 
prijavi kazniva dejanja oziroma 
predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

15. člen 
(razveljavitev ocene) 

Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno 
preverjanje znanja ali ocenjevanje, če pri nadzoru ugotovi kršitev 
zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjanje znanja 
in ocenjevanje. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ocena ob koncu 
šolskega leta razveljavi, če ima za posledico, da otrok ali 
udeleženec izobraževanja ne napreduje v naslednji razred ali ne 
dokonča izobraževanja, v drugih primerih pa le, če učenec, 
vajenec, dijak oziroma študent ali njihovi zakoniti zastopniki to 
izrecno zahtevajo. 

Pri ponovnem preverjanju znanja ali pri ocenjevanju sodeluje pri 
delu komisije za preverjanje znanja in ocenjevanja na zahtevo 
pritožnika kot zunanji izpraševalec izvedenec za pedagoško 
področje. 

22. člen 
(dodatni preizkus z izvedencem) 

Če se pritožba na odločbo inšpektorja nanaša na izvedensko 
mnenje izvedenca za pedagoško področje, se ponovi dokaz z 
istim ali drugim izvedencem za pedagoško področje. 
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EVA 2005-3311-0039 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino- 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 

ki se nanašajo na predloženo gradivo: / 
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 

obveznosti izpolnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? / 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? / 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TA'E^; 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza-)- 
/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pra' 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
Predlog zakona ni v ničemer povezan s pravnim 
Evropske unije. 

ivneg3 

redo"1 

dr-MilanreR minister 
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predl og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o tujcih (ztuh bi 

' Đrva obravnava ■ EPA 287 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2004-1711-0019 
I h!lka: 00717-5/2005/13 HUbljana, 02.06.2005 

FtePublike Slovenije je na 27. redni seji dne 2.6.2005 do|očila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o tujcih, 

ki 9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije. 

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

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
Žarko Bogunovič, namestnik generalnega direktorja 
Direktorata za migracije. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o tujcih 

'■ UVOD 

Zakona TANJA IN RAZL0GIZAIZDAJ0 

vst0p 
0 'uicih /nUStitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon 
(Ur, | p i J- '• RS, št. 108/02-prečiščeno besedilo). Zakon o tujcih 
'Udi p0j ' *'• 61/99 in 87/02) ima v prehodnih in končnih določbah 
^ 100 *. določbe za državljane držav članic Evropske unije. 
Vs,°Pa R9nU ^akona 0 ,uicih ie namreč določeno, da z dnem 
Nje đo, ®Put>like Slovenije kot polnopravne članice Evropske 
^Vr°Psk° 2ak0na Prenehai° veljati za državljane držav članic 
S|°venj|9 Un''e' razen če so za njih ugodnejše, ter da Republika 
^Vr°Psk prićne s ,em dnem v celoti izvajati vse predpise 
kavijar? Uni'e 9|ede prostega gibanja, vstopa in prebivanja 0V držav članic Evropske unije. 

Pogoji za vstop in prebivanje na območju druge države članice na 
področju prostega pretoka oseb so opredeljeni v direktivah 
Evropske unije, ki so, zaradi načina prenosa v domač pravni red 
s sklicevanjem, postale sestavni del Zakona o tujcih in ?o se z 
vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo za državljane držav 
članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske 
člane začele v celoti izvajati. Vstop in prebivanje državljanov držav 
članic in njihovih družinskih članov na ozemlju druge države 
članice urejajo naslednje direktive: 

- Direktiva Sveta 64/221/EGS z dne 25. februarja 1964 o 
usklajevanju posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in 
prebivanje tujih državljanov, utemeljenih z javno politiko, javno 
varnostjo ali zdravjem prebivalstva; 

Direktiva Sveta 68/360/EGS z dne 15. oktobra 1968 o odpravi 
omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za delavce držav 
članic in za njihove družine; 

Direktiva Sveta 72/194/EGS z dne 18. maja 1972 o razširitvi 
področja uporabe Direktive z dne 25. februarja 1964 o 
usklajevanju posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in 
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prebivanje tujih državljanov, utemeljenih z javnim redom, javno 
varnostjo in zdravjem prebivalstva, na delavce, ki uresničujejo 
pravico, da ostanejo na ozemlju države članice po tem, ko so 
bili v tej državi zaposleni; 

Direktiva Sveta 73/148/EGS z dne 21. maja 1973 o odpravi 
omejitev gibanja in bivanja v Skupnosti za državljane držav 
članic v zvezi z ustanavljanjem in opravljanjem storitev; 

Direktiva Sveta 75/34/EGS z dne 17. decembra 1974 o pravici 
državljanov države članice, da ostanejo na ozemlju druge 
države članice po tem, ko so tam opravljali dejavnost kot 
samozaposlene osebe; 

Direktiva Sveta 75/35/EGS z dne 17. decembra 1974 o 
razširitvi obsega Direktive št. 64/221 /EGS o usklajevanju 
posebnih ukrepov, ki zadevajo gibanje in prebivanje tujih 
državljanov, utemeljenih z javno politiko, javno varnostjo ali 
zdravje prebivalstva, tako da vključujejo državljane države 
članice, ki uresničujejo pravico, da ostanejo na ozemlju druge 
države članice, po tem, ko so tam opravljali dejavnost kot 
samozaposlene osebe; 

Direktiva Sveta 90/364/EGS z dne 28. junija 1990 o pravici do 
prebivanja; 

Direktiva Sveta 90/365/EGS z dne 28. junija 1990 o pravici do 
prebivanja za zaposlene in samozaposlene osebe, ki so 
prenehale opravljati poklicno dejavnost; 

Direktiva Sveta 93/96/EGS z dne 29. oktobra 1993 o pravici 
do prebivanja za študente. 

Aprila 2004 pa je bila na področju prostega pretoka oseb sprejeta 
nova direktiva, ki ureja vstop in prebivanje državljanov držav 
članic Evropske unije in njihovih družinskih članov na območju 
druge članice in ki nadomešča oziroma razveljavlja zgoraj 
navedene direktive. Rok za njen prenos v nacionalne zakonodaje 
izteče 30.4.2006. S predlaganim zakonom je v Zakon o tujcih 
vsebinsko prenesena Direktiva 2004/38/ES Evropskega 
parlamenta in sveta z dne 29.4.2004 o pravici državljanov Unije 
in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in 
razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/ 
148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 
93/96/EGS. 

Glede na opisano, je razlog za izdajo zakona uskladitev Zakona 
o tujcih s pravnim redom Evropske unije na področju prostega 
pretoka oseb. Prav tako zaradi uskladitve s pravnim redom 
Evropsrke unije je s predlaganim zakonom nekoliko spremenjena 
izdaja dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav, ki v 
Republiko Slovenijo prihajajo zaradi združitve družine in izdaja 
dovoljenja za stalno prebivanje za državljane tretjih držav. S 
predlogom zakona sta namreč v Zakon o tujcih implementirani 
Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22.9.2003 o pravici do združitve 
družine in Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25.11.2003 o statusu 
državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. 

Prav tako zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije, je s 
predlagano novelo v Zakon o tujcih dodana določba glede pogojev, 
pod katerimi lahko vstopajo v državo šolarji, ki so na šolski 
ekskurziji in ki zakonito prebivajo v drugi državi članici Evropske 
unije, kar ureja Sklep Sveta z dne 30.11.1994 o skupni akciji, ki jo 
je Svet sprejel na podlagi člena K.3(2) (b) Pogodbe o Evropski 
uniji v zvezi s prevozom učencev iz tretjih držav, ki živijo v eni od 
držav članic (94/795/JHA) in kar veljavni zakon ne ureja. 

Nadalje je s predlaganim zakonom v Zakon o tujcih Prenesen 

tudi Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28.5.2001 o medsebojne ^ 
priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih držav. Dir«k,lV 

ureja priznavanje odločitev druge države članice Evropske unij 
o izgonu državljana tretje države, ki se nahaja na območju drug^ 
države članice in katerega se na podlagi omenjene odločitv« 
izgonu tudi prisilno odstrani, za kar policija v veljavnem za.. 
nima pravne podlage. Implementirana pa je tudi Direktiva Sv« inem 2003/110/ES z dne 25.11.2003 o pomoči pri prjsi ^ 
odstranjevanju po zračni poti, ki ureja pomoč drugi državi član" 1 

ki po zračni poti prisilno odstranjuje državljana tretje'države- 

S predlogom zakona je Zakon o tujcih usklajen tudi z Dire^ 
Sveta 2002/90/ES z dne 28.11.2002 o opredelitvi porno« P 
nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju. Direktiva držav ^ 
članicam nalaga zagotoviti tudi sankcije za napeljevale«^, 
pomočnike, ki tujcu omogočijo nedovoljen vstop, tranzit 
prebivanje na območju članice, in za poskus takšnega dejani3, 

kar veljavni Zakon o tujcih ne ureja. 

Zakon o tujcih je bilo potrebno uskladiti tudi z Direktivo Sv«'a 

2001/51/ES z dne 28.6.2001 o dopolnitvi določb člena^ 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z ( 
14.6.1985, ki nadgrajuje dosedanji sistem oziroma obvezn 
prevoznikov, ki pripeljejo tujca na državno mejo s tem, da I 
nalaga obveznost, da tudi tujca, ki potuje v tranzitu čez oz« 
države članice odpeljejo iz države, če ga prevoznik, ki bo Pr« 
nadaljeval ne sprejme oziroma, če mu je bil zavrnjen vstop 
ciljno državo. 

Uredba Sveta 2004/2252/ES o standardih za varnostne značfn0®, 
in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumen" ' jt) 
jih izdajajo države članice določa implementacijo biorri0tn«aVe 
elementov tudi v potne liste in potovalne dokumente, ki jih ,tjo 
članice izdajajo tujcem, državljanom tretjih držav, z ve'iavn?ona 
najmanj enega leta. Zaradi navedenega je s predlogom za 
določena pravna podlaga za izdelavo novega obraba P°ln ^ 
lista za tujca, ki bo vseboval podobo obraza tujca, zapisan 

biometrični podatek. 

Po 223. členu Zakona o prekrških (Ur. I. RS, št. 7/03 in 44/0^Ju 
potrebno predpise, s katerimi so določeni prekrški, ki niso v s 

z navedenim zakonom, do 7.2.2006 uskladiti z Zakon°seh 
prekrških. Zaradi navedenega je v predlogu zakona v 
kazenskih določbah sankcija denarna kazen nadomešc« 
globo. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ^ak°J]0vo 
tujcih se ob upoštevanju pravnega reda Evropske unije, na 

ureja vstop in prebivanje državljanov držav članic Evropsk® ^ 
in njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji. Prav tako ^ 
novo, in sicer enako kot za družinske člane državljanov -e 
držav članic Evropske unije, ureja tudi vstop In Pre!po 
družinskih članov slovenskega državljana, ki so tujci, sa| 
veljavnem Zakonu o tujcih ureditev za njih manj ugodna. 

Namesto dosedanjega sklicevanja na direktive Evropsk0 j^'oV 
je vsebina nove direktive, ki ureja vstop in prebivanje držav^ s 
držav članic Evropske unije in njihovih družinskih c» 
predlogom zakona vsebinsko prenesena v Zakon o tujci 

planov • 
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Ob upoštevanju pravnega reda Evropske unije predlog zakona 
"reia, da lahko državljani držav članic Evropske unije vstopijo v 
"epubliko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom 
'n da za vstop ne potrebujejo dovoljenja za vstop, to je vizuma ali 
dovoljenja za prebivanje, in sicer ne glede na namen, zaradi 
katerega želijo vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. Nadalje 
določa, da lahko prve tri mesece po vstopu v Republiko Slovenijo 
v državi prebivajo brez prijave prebivanja, za prebivanje daljše 
°d treh mesecev pa morajo pri upravni enoti zaprositi za izdajo 
Potrdila o prijavi prebivanja. V skladu z novo direktivo se 
državljanom držav članic Evropske unije za bivanje daljše od reh mesecev ne izdaja več dovoljenje za prebivanje, kot do 
Sedai. temveč se jim ob izpolnjevanju določenih pogojev izda 
Potrdilo o prijavi prebivanja. 

pogoji, p0(j katerimj se državljanom držav članic Evropske unije 
ahko izda potrdilo o prijavi prebivanja in čas veljavnosti potrdila 
s° skladni s pogoji, ki jih določa direktiva Evropske unije, ko 
°Predeljujejo izdajo potrdila za zaposlene, študente, 
®am°zapos|ene osebe, zaradi združitve družine ali za državljane 
^av članic Evropske unije, ki želijo v državi gostiteljici prebivati 

2 drugih razlogov. 

Predlog zakona nadalje ureja tudi možnost in pogoje za pridobitev 
°voljenja za stalno prebivanje za državljane držav članic 
Ropske unije, skladno z direktivo. Po predlogu zakona lahko 
Pavijan države članice Evropske unije, ki pet let neprekinjeno 

Prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o prijavi prebivanja 
pe ne obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red ali 

fzavno varnost, pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z 
eomejeno časovno veljavnostjo. Skladno z ureditvijo v direktivi 

°Predeljen° tudi, katere odsotnosti iz Republike Slovenije ne 
i ® ln9'° petletnega roka za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 

katerim državljanom držav članic Evropske unije se lahko 
v°ljenje za stalno prebivanje izda pred pretekom petih let. 

g 
Predlogom zakona se na novo ureja tudi vstop in izdaja 
v°ljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje 
družinske člane državljana druge države članice Evropske 

'I0, kakor tudi za družinske člane slovenskega državljana, ki 
0 državljani države članice Evropske unije. V skladu s pravnim 
°m Evropske unije namreč tudi za družinske člane veljajo 
ocene olajšave oziroma ugodnosti glede vstopa in prebivanja 

Primerjavi z ureditvijo, ki sicer velja za t.i. državljane tretjih 

kd aV P°'e9 navedenega je v predlogu zakona tudi opredeljeno, 
al V0 dru*'nski člani in sicer skladno z ureditvijo Evropske unije , de prostega pretoka oseb, ko se na primer za družinskega 

ana šteje otrok do dopolnjenega 21 leta starosti. 
§ 
^Predlogom zakona je, zaradi uskladitve s pravnim redom 

r°Pske unije, ki ureja vstop in prebivanje državljanov tretjih 
av zaradi združitve družine, delno spremenjena izdaja 
0|jenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Na 

ie določeno, da lahko tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva 
Podlagi dovoljenja za začasno prebivanje združuje družino po 

pr°.e,nem prebivanju v državi na podlagi dovoljenja za začasno 
P h-Van'e in ne že takoj po izdanem dovoljenju za začasno 
4tsi i ani0, kot ureia veliavni zakon. Med družinske člane pa se 
n 'e'° tudi mladoletni neporočeni otroci zakonca ter polnoletni 

Poročeni otroci in starši zakonca, katere je zakonec dolžan 
"Oživljati. 

Prav tako zaradi uskladitve s pravom Evropske unije je nekoliko 
spremenjena izdaja dovoljenja za stalno prebivanje državljanom 
tretjih držav. Čas prebivanja v Republiki Sloveniji, kot pogoj za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, je iz osmih let skrajšan 
na pet let neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi 
dovoljenja za začasno prebivanje. Opredeljeno je, kateri razlogi 
bivanja v Republiki Sloveniji se štejejo polovično (študij, poklicno 
usposabljanje) in kateri se ne vštejejo v prebivalni pogoj za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje (sezonsko delo, opravljanje dela 
kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant) ter katere 
odsotnosti ne prekinejo petletnega obdobja za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje. 

S predlogom zakona je dodan nov razlog za izdajo dovoljenja za 
začasno prebivanje in sicer izdaja dovoljenja za začasno 
prebivanje za tujce, državljane tretjih držav, ki imajo v drugi državi 
članici Evropske unije dovoljenje za stalno ali dolgotrajno 
prebivanje z veljavnostjo najmanj pet let oziroma t.i. status rezidenta 
za daljši čas, želijo pa določen čas prebivati v Republiki Sloveniji 
iz določenega razloga, kot to ureja tudi pravni red Evropske unije. 
Za tujca s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi članici 
in njegove družinske člane, ki imajo v drugi članici tudi dovoljenje 
za prebivanje, je vstop in izdaja prvega dovoljenja za začasno 
prebivanje urejena drugače kot za ostale tujce, državljane tretjih 
držav, saj lahko v Republiki Sloveniji tri mesece prebivajo brez 
dovoljenja za prebivanje, za prebivanje daljše od treh mesecev 
pa morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje, za katerega lahko 
zaprosijo po prihodu v Republiko Slovenijo. 

Predlog zakona na novo ureja tudi vstop učencev in dijakov, ki 
zakonito prebivajo v drugi državi članici Evropske unije v času 
šolske ekskurzije. V primerjavi z ureditvijo, ki velja za ostale tujce, 
jim je vstop olajšan, saj za vstop ne potrebujejo vizuma, poleg 
tega pa pod določenimi pogoji seznam šolarjev, ustrezno izpolnjen 
na predpisanem obrazcu, velja tudi kot dokument za vstop. 

Nadalje je na novo urejena tudi možnost prisilne odstranitve iz 
države državljana tretje države, kateremu je druga država članica 
Evropske unije izrekla ukrep izgona, nahaja pa se na območju 
Republike Slovenije. Takšnega pooblastila policija do sedaj ni imela, 
ureditev pa je potrebna zaradi uskladitve s pravnim redom 
Evropske unije. Iz enakega razloga je na novo urejena tudi pomoč 
drugi državi članici Evropske unije (dovolitev tranzita preko 
letališča v Republiki Sloveniji), ki prisilno odstranjuje tujca po zračni 
poti. 

Dodana je nova določba, ki določa, da mora vsak, ki tujcu pomaga 
pri vstopu, tranzitu ali prebivanju v Republiki Sloveniji upoštevati 
predpise, ki urejajo vstop, tranzit in prebivanje tujcev v državi in 
predvidena sankcija za kršitev. 

V skladu s pravnim redom Evropske unije je nadgrajena dosedanja 
obveznost prevoznikov, ki pripeljejo tujca na državno mejo, tako 
da so dolžni tudi tujca, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo 
odpeljati iz države, če ga prevoznik, ki bo prevoz nadaljeval ne 
sprejme, kakor tudi, če mu je bil zavrnjen vstop v ciljno državo in 
je bil vrnjen v Republiko Slovenijo. Ustrezno temu je predlagana 
tudi sprememba kazenske določbe. 
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3. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Republika Avstrija 

Avstrijski Zakon o tujcih določa, da lahko tujec, državljan tretje 
države, glede na razlog bivanja vstopi v državo na podlagi vizuma 
ali dovoljenja za prebivanje, katerega mora pridobiti pred vstopom 
v državo. Dovoljenje za prebivanje se lahko izda kot dovoljenje 
za naselitev in kot dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za naselitev 
pridobi tujec, ki se je naselil v Avstriji z namenom opravljanja 
pridobitne dejavnosti ali pa tujec, ki ima v Avstriji enega od »vitalnih 
interesov«. Zakonci in mladoletni neporočeni otroci tujca, ki v 
Avstriji prebiva na podlagi dovoljenja za naselitev, lahko dobijo 
dovoljenje za prebivanje iz razloga združevanja družine, če imajo 
veljaven potni list in če ni razlogov za zavrnitev dovoljenja. Po 
štirih letih prebivanja v Avstriji na podlagi dovoljenja za prebivanje 
lahko zakonec ostane v Avstriji, tudi če ne izpolnjuje več kriterijev 
za pridobitev prvega dovoljenja. Državljani držav članic 
Evropskega gospodarskega prostora ne potrebujejo vizuma in 
dovoljenja za prebivanje. V Republiki Avstriji jim je dovoljeno 
prebivanje pod pogojem, da imajo zadostna sredstva za 
preživljanje in zdravstveno zavarovanje, ki krije vsa tveganja. 
Prebivanje jim je možno odpovedati iz varnostnih razlogov ali 
zaradi nezakonitega bivanja v državi. Tudi za njihove družinske 
člane, ki so državljani tretjih držav, velja posebna ureditev v 
primerjavi z ostalimi tujci. Za prvo dovoljenje za prebivanje lahko 
zaprosijo v državi. 

Finska 

Po finskem Zakonu o tujcih tujec potrebuje za vstop v državo 
ustrezen vizum, dovoljenje za prebivanje ali pa dovoljenje za 
prebivanje za zaposlene ali samozaposlene osebe. Dovoljenje 
za prebivanje je lahko začasno (tip B), nadaljevano oz. podaljšano 
(tip A) ali pa stalno (tip P). V primeru združevanja družine lahko za 
dovoljenje za prebivanje zaprosijo: zakonec osebe, ki prebiva na 
Finskem, mladoletni otrok, starši ali skrbniki mladoletne osebe, ki 
prebiva na Finskem, izvenzakonski partner, če je z osebo, ki že 
ima dovoljenje za prebivanje na Finskem, živel v skupnem 
gospodinjstvu vsaj dve leti ali če imata skupnega otroka. Prosilci 
morajo v prošnji navesti, kako bodo imeli zagotovljena sredstva 
za preživljanje. Državljani držav članic Evropskega 
gospodarskega prostora lahko vstopijo v državo z veljavnim 
osebnim dokumentom, če ne predstavljajo nevarnosti za javni 
red, varnost ali zdravje ljudi. Brez prijave prebivanja lahko v državi 
bivajo tri mesece, če pa aktivno iščejo zaposlitev in obstaja 
verjetnost, da jo bodo dobili, pa lahko brez prijave bivajo v državi 
tudi razumno daljši čas. V primeru zaposlitve prijavijo prebivanje. 
Prijava prebivanja je urejena tudi za njihove družinske člane, ki 
so državljani države članice Evropskega gospodarskega prostora 
in za državljane Evropskega gospodarskega prostora, ki na 
Finskem študirajo, pod pogojem da imajo zagotovljena sredstva 
za preživljanje in zdravstveno zavarovanje. Družinski člani, ki so 
državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje za prebivanje pod 
pogoje, da imajo 3redstva za preživljanje in zdravstveno 
zavarovanje. 

Švedska 

Švedski Zakon o tujcih določa, da morajo tujci dovoljenje za 
prebivanje pridobiti pred vstopom v državo na švedskem 
diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Če je družinski 
član z osebo, ki ima dovoljenje za prebivanje na Švedskem, v 
državi izvora skupaj živel, se mu izda dovoljenje za stalno 
prebivanje, v primeru če s tujcem v državi izvora nista živela 

sk jpaj pa se dovoljenje izda za dvanajst mesecev oz. v izjemnih 
primerih za šest mesecev. Po dveh letih se temu družinskemu 
članu izda dovoljenje za stalno prebivanje. Dovoljenje za prebivanje 
iz razloga združevanje družine lahko pridobi zakonec, 
izvenzakonski partner, mladoletni neporočeni otroci ali, v izjemnih 
primerih, drug bližnji sorodnik. Slednji mora dokazati, da je s tujcem, 
ki ima dovoljenje za stalno prebivanje na Švedskem, že živel 
skupaj in je od njega odvisen v tolikšni meri (finančno, socialno in/ 
ali čustveno), da bi težko živel ločeno. Državljani držav članic 
Evropskega gospodarskega prostora lahko vstopijo v državo z 
veljavnim osebnim dokumentom. Za bivanje daljše od treh 
mesecev morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje, ki se izda za 
obdobje največ petih let na podlagi Zakona o tujcih ali na podlag1 

Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel finančnih posledic. 

Tudi zaradi uvedbe novega biometričnega podatka v potni list za 
tujca in sicer podobe obraza tujca, zapisane kot biometrični 
podatek, zaradi zajema, personalizacije na čip in hramb® 
navedenega podatka v evidenci ter uporabe tega podatka za 
preverjanje verodostojnosti potnega lista in istovetnosti imetnika 
ne bodo nastale nobene dodatne javno finančne posledice oo 
tistih, ki so predvidene pri pripravi predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o potnih listinah državljanov Republik® 
Slovenije. V obeh primerih bodo namreč ista zajemna mesta za 
zajem biometričnega podatka, uporabljala se bo ista tehnologija- 

Potni list za tujca, ki bo vseboval podobo obraza tujca, zapisan® 
kot biometrični podatek, se bo namreč začel izdajati istočasno a i 
kasneje kot potni list za slovenske državljane, ki bo prav tako 
vseboval podobo obraza imetnika, zapisano kot biometric"1 

podatek. 

Sprejem zakona tudi ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 
uradno prečiščeno besedilo) usklajuje z: 

- Direktivo Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o medsebojne"1 

priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih držav (UL L 
149 z dne 2.6.2001, str. 34); 

- Direktivo Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o dopoln|tvj 
določb člena 26. Konvencije o izvajanju Schengenskeg 
sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L št. 187 z dne 10.7.20 
str. 45); 

- Direktivo Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredeli^' 
pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L 

328 z dne 5.12.2002, str. 17); 

- Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o PraviC 

do združitve družine (UL L št. 251 z dne 3.10.2003, str. 12); 

- Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o status^ 
državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L & 
z dne 23.1.2004, str. 44); 
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" Direktivo Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči 
v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni poti (UL L št. 
321 z dne 6.12.2003, str. 26); 

•Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
j®- aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, 
jj' spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 
W/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 
^5/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L št. 
158 z dne 30.4.2004, str. 77); 

"Sklepom Sveta 94/795/PNZ z dne 30.novembra 1994 na podlagi 
ena K.3(2) (b) Pogodbe o Evropski uniji o skupnem ukrepu o 
ajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav s stalnim 

Prebivališčem v državi članici (UL L št. 327 z dne 19.12.1994, str. 

S tem zakonom se izvršuje Uredba Sveta 2004/2252/ES z dne 
3- decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in 

. '°metrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih 
lajajo države članice (UL L št. 385, str. 1). 

2. člen • 

^ Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02-uradno prečiščeno 
esedilo) se v 2. členu doda nova enajsta alinea, ki se glasi: 

1" Rezident za daljši čas je tujec, ki ni državljan države članice 
VroPske unije in ima v državi članici Evropske unije dovoljenje 
a stalno ali dolgotrajno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj 

P®' !et na predpisanem obrazcu Evropske unije o enotni obliki 
°voijenja za prebivanje za državljane tretjih držav, na katerem je 

1 Vfsti dovoljenja označeno, da je rezident za daljši čas.« 

3. člen 

^ 8- členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

*^) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki imajo 
urijgi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, 
ko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom in 
pijenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi članici Evropske 

4. člen 
8- členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi: 

»8.a člen 
(vstop šolarjev, ki so na šolski ekskurziji) 

JjP ^uiec. ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove v 
lahiP' c'r*av' članici Evropske unije, v kateri zakonito prebiva, vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma če: 

Potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne 
. Ustanove, ki je na šolski ekskurziji, 

skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učencev 
na predpisanem obrazcu iz aneksa k Sklepu Sveta z dne 
30-11.1994 o skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi 
C|ena K.3(2) (b) Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom 
učencev iz tretjih držav, ki živijo v eni od držav članic (94/ 

. .95AJHA), ki ga je izpolnila izobraževalna ustanova in lrtla veljaven potni list ali drug dokument za vstop, določen z 
^ednarodnim sporazumom ali sklepom Vlade Republike 
Slovenije, razen če gre za primer iz drugega odstavka tega 
člena. 

(2) Seznam učencev iz druge alinee prejšnjega odstavka velja 
tudi kot dokument za vstop v državo pod pogojem, da: 
- ima učenec ali dijak iz seznama veljavni dokument s 

fotografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost ali 
če je seznamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo 
podobo in 
pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost 
bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov iz 
seznama, ki niso državljani katere od držav članic 
Evropske unije in njihovo pravico do ponovnega vstopa 
na njeno ozemlje. 

(3) Tujec, ki v Republiko Slovenijo vstopi v skladu z določbami 
tega člena lahko v državi biva v času trajanja šolske ekskurzije 
vendar ne dlje kot 90 dni, v primeru da preko Republike Slovenije 
potuje v tranzitu pa pet dni. 

(4) Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republiki 
Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove v 
Republiki Sloveniji in namerava potovati kot član skupine šolarjev 
na šolsko ekskurzijo v drugo državo članico Evropske unije, ob 
izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena, 
izobraževalna ustanova izpolni obrazec iz druge alinee prvega 
odstavka tega člena. Na navedenem obrazcu upravna enota, na 
območju katere je sedež izobraževalne ustanove, potrdi zakonitost 
prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.« 

5. člen 

V drugem odstavku 13. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki imajo v 
drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko 
v Republiki Sloveniji ostanejo tri mesece od dneva vstopa v državo, 
oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša.« 

6. člen 

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi: 

»13.a člen 
(pomoč tujcu pri vstopu, tranzitu ali prebivanju) 

(1) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da vstopi ali potuje v tranzitu 
preko ozemlja Republike Slovenije ne sme ravnati v nasprotju z 
določbami tega zakona, ki določajo pogoje za vstop ali tranzit 
tujca preko ozemlja Republike Slovenije. 

(2) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da prebiva na ozemlju 
Republike Slovenije ne sme ravnati v nasprotju z določbami tega 
zakona, ki določajo pogoje za prebivanje tujca na ozemlju 
Republike Slovenije.« 

7. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»24. člen 
(obveznost prevoznikov) 

(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na državno mejo ali ozemlje 
Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če 
ima ustrezno potno listino in vstopno dovoljenje, če to dovoljenje 
kot državljan določene države potrebuje. 
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(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga je dolžan 
prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti pripeljal na 
državno mejo, na zahtevo organa mejne kontrole vrniti v državo, 
iz katere ga je pripeljal ali v državo, ki je izdala potno listino, s 
katero je tujec potoval ali v katerokoli drugo državo, ki ga je 
pripravljena sprejeti. 

(3) Kadar prevoznik tujca ne more odpeljati iz Republike Slovenije 
v skladu s prejšnjim odstavkom, mora na svoje stroške 
nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori. 

(4) Prevoznik, ki je pripeljal tujca na državno mejo ali ozemlje 
Republike Slovenije v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
mora kriti stroške nastanitve tujca in njegove prisilne odstranitve. 

(5) Obveznost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena velja tudi za prevoznika, ki po zračni, kopenski ali vodni poti 
pripelje na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije tujca, ki 
potuje v tranzitu in katerega isti ali drug prevoznik ne sprejme v 
nadaljnje potovanje ali mu je bil zavrnjen vstop v državo, v katero 
potuje, in je bil vrnjen v Republiko Slovenijo.« 

8. člen 

V četrtem odstavku 26. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po tem zakonu, 
ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju, izdanem 
z nalepko, tudi označi.« 

9. člen 

V drugem odstavku 27. člena se drugi stavek črta. 

10. člen 

Vtdrugem odstavku 30. člena se prva alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

»- tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi 
članici Evropske unije;« 

11. člen 

V 34. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi: 

>>(8) Zakoniti zastopnik pogodbenih strank lahko prošnjo za izdajo 
dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu 
v Republiki Sloveniji.« 

12. člen 

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

»(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja 
za stalno prebivanje in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto 
prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima 
dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj 
enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom prizna 
pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti 
družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.« 

V drugem odstavku se za besedami »Prošnja za izdajo dovoljenja« 
dodajo besede »za prvo prebivanje«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo: 
zakonec; 
mladoletni neporočeni otroci tujca; 
mladoletni neporočeni otroci zakonca; 

- starši mladoletnega tujca; 
polnoletni neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca, katere 
je tujec ali zakonec po zakonu države, katere državljan I®' 
dolžan preživljati. 

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

»(4) Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za 
ožjega družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika tujca, c® 
posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Repub|lKI 

Sloveniji. V primeru poligamne zakonske zveze, se dovoljenje za 
prebivanje zaradi združitve družine lahko izda in podaljšuje le 
enemu zakoncu.« 

V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za beseda''11 

»se izda« dodajo besede »in podaljšuje«. 

Peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi: 

»(6) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine 
se ožjemu družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje za začasno 
prebivanje, izda z veljavnostjo kot velja njegovo dovoljenje, vendar 
ne dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za enako časovno obdobje, 
kot velja njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne 
dlje kot za dve leti. Dovoljenje za začasno prebivanje se ožjemu 
družinskemu članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenj0 

za stalno prebivanje, izda z veljavnostjo enega leta, podaljšuje Pa 

z veljavnostjo do dveh let.« 

V šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besede 
»Zakoncu in otrokom« nadomestijo z besedami »Ožjim družinski 
članom«. 

Sedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek. 

13. člen 

Naslov 37. člena se spremeni tako, da se glasi: »(rezidenti za 
daljši čas v drugi državi članici Evropske unije, njihovi družin 
člani in tujci slovenskega rodu)«. 

Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 37. člena se spremenijo ta'*0, 

da se glasijo: 

»(1) Tujcu, ki ima v drugi državi članici Evropske unije statuJ 
rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati za 
zaposlitve ali dela, študija, opravljanja sezonskega d • 
čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali iz " 0 
upravičenih razlogov se lahko izda dovoljenje za zataS

2-j. 
prebivanje, če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku • 
člena tega zakona in pogoje, opredeljene v tem zakonu 
posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje ter ce 
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 43. člena 
zakona. 

(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka, razen tujcu, ki narTierajg|a 
Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja sezonskega ^ 
ali čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec, 
izvajajo za čas do enega leta, se ob pogojih in v skladu s 
zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve in pon° 
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Pndobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci, 
e imajo v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za 
a'Jši čas ali druge vrste dovoljenje za prebivanje in če so s 

uJcem iz prejšnjega odstavka v državi članici Evropske unije, 
)er ima tujec status rezidenta za daljši čas, prebivali v družinski 

sKupnosti. 

(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani iz prejšnjega 
ostavka lahko prebivajo na območju Republike Slovenije brez 
ovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva vstopa v državo 
ziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če želijo 
a območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora rezident za 
a|jši čas zase in za ožje družinske člane pred pretekom 
Ovo'jenega prebivanja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, 
a območju katerega prebivajo, zaprositi za izdajo dovoljenja za 

lahifSn° Pre^'vanie' Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ko zase in za družinske člane zaprosi tudi pred prihodom v 
epubliko Slovenijo pri diplomatsko konzularnem predstavništvu 
epubiike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima 
a,us rezidenta za daljši čas. Če so prošnje vložene pri 

'P matsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v 
M, lahko rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani iz 

odi -n'e.9a ods,avka vstopijo v Republiko Slovenijo že pred ocitvijo o prošnjah, o čemer morajo po prihodu obvestiti organ 
®Pubiiki Sloveniji, pristojen za odločitev o prošnjah. O vloženi 

v p '' za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ 
©publiki Sloveniji ali diplomatsko konzularno predstavništvo 

®Publike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za 
asno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. 

izd t3ovo'ienie za začasno prebivanje se rezidentu za daljši čas 
bii/3 'n Poda|išuie 23 oas, ki je potreben za izpolnitev namena 
p an'a in v skladu z veljavnostjo, opredeljeno v tem zakonu pri 

dru>ame2ni vrsti dovoljenja za zač3sno prebivanje. Ožjemu p žlnskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje izda in 
. aljšuje za enako časovno obdobje, kot rezidentu za daljši 
p '.Vendar ne dlje kot za dve leti. Rezident za daljši čas lahko 
kat 'Va V RePubliki Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi erega mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje.« 

gjjjtlm odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se 

Pod P izdanem dovoljenju za začasno ali stalno prebivanje, 
skie aniu dovoljenja za začasno prebivanje, izdani odločbi ali 
°žiihPU t6-r pr'silni ods,ranitvi rezidenta za daljši čas in njegovih 
na družinskih članov mora pristojni organ, ki je o zadevi odločil 
^ Prvi stopnji oziroma policija, obvestiti pristojni organ druge 

ave članice Evropske unije, v kateri ima tujec status rezidenta 
*a daljši čas. 

d^a °*ie družinske člane rezidenta za daljši čas, ki imajo v 
v6nd dr*av' Danici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, ar z nj'rn v državi članici Evropske unije, v kateri ima status 
nj6 

en,a za daljši čas, niso prebivali v družinski skupnosti in za 
Unije 8 °*'e družinske članfe, ki v drugi državi članici Evropske 
za 

ni^aio dovoljenja za prebivanje, se glede izdaje dovoljenja 

®0nat 'Vanie zaradi združitve družine uporablja ureditev iz 36. {Ia 
a ,89a zakona. Ta ureditev se uporablja tudi za ožje družinske 

P0sta..rG2identa za dal'ši ^as' ki so ni09°vi oži' družinski člani l<a. . Zatem, ko je zapustil državo članico Evropske unije, v 
lrT1a status rezidenta za daljši čas.« 

e^anjj pen odstavek postane sedmi odstavek. 

14. člen 

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 

«(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let 
neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja 
za začasno prebivanje, ki izpolnjuje druge pogoje za izdajo 
dovoljenja, določene s tem zakonom in če ni razlogov za zavrnitev 
izdaje dovoljenja iz 43. člena tega zakona. Pogoj petletnega 
neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi 
dovoljenja za začasno prebivanje je izpolnjen tudi, če je bil tujec v 
tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije in ni imel izdanega 
dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile odsotnosti krajše od 
šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presegajo deset 
mesecev. Čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija in poklicnega 
usposabljanja se v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje šteje polovično. Čas prebivanja tujca v Republiki 
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni 
migrant in čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot osebe z 
začasno zaščito se ne všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za 
stalno prebivanje.« 

V drugem odstavku se za besedami »ožjim družinskim članom« 
črtajo besede »slovenskih državljanov ali«. Doda se nov drugi 
stavek, ki se glasi: » Pred potekom roka iz prejšnjega odstavka 
se dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda tudi tujcu, kateremu 
je dovoljenje za stalno prebivanje prenehalo na podlagi šeste, 
sedme ali osme alinee drugega odstavka 45. člena tega zakona, 
pod pogojem, da je v primeru prenehanja dovoljenja za stalno 
prebivanje iz osme alinee drugega odstavka 45. člena tujcu sta- 
tus rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije 
prenehal.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki v Republiki 
Sloveniji prebiva pet let neprekinjeno na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje zaradi študija ali poklicnega usposabljanja in 
tujcu, ki v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje zaradi študija, poklicnega usposabljanja, 
sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni 
migrant.« 

15. člen 

V šesti alinei prvega odstavka 43. člena se za vejico doda besedilo, 
ki se glasi: »ali če se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno 
prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovi, da 
ožji družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, 
kateremu ta zakon priznava pravico do združitve družine,«. 

V sedmi alinei se za besedama »če se« dodajo besede »v 
postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje«. 

Doda se nova osma alinea, ki se glasi: 

»- če se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ugotovi, 
da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne 
bolezni in nima dokazila o vakcinaciji ali da je okužen z nalezljivo 
ali kužno boleznijo, določeno v dokumentih Svetovne zdravstvene 
organizacije.« 
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Pri zavrnitvi podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje 
družinskemu članu mora pristojni organ upoštevati naravo in 
trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega prebivanja v 
Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih, kulturnih in socialnih vezi 
z matično državo.« 

16. Člen 

V prvem odstavku 44. člena se besede »Dovoljenje za prebivanje 
organ, ki ga je izdal« nadomestijo z besedami »Dovoljenje za 
začasno prebivanje pristojni organ, ki ga je izdal ali pristojni or- 
gan, na območju katerega tujec prebiva«. 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Dovoljenje za stalno prebivanje pristojni organ, ki ga je izdal 
ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva razveljavi, 
če je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali 
druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo dovoljenja.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

17. člen 

V prvem odstavku 45. člena se tretja alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

»- je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska 
kazen izgon tujca iz države ali če je tujcu druga država članica 
Evropske unije izrekla pravnomočen izgon, zaradi katerega bo 
prisilno odstranjen iz Republike Slovenije;« 

Dodata se nova šesta in sedma alinea, ki se glasita: 

»- tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje; 
- tujec umre.« 

V drugem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 

»- je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska 
kazen izgon tujca iz države ali če je tujcu druga država članica 
Evropske unije izrekla pravnomočen izgon, zaradi katerega bo 
prisilno odstranjen iz Republike Slovenije;« 

Šesta alinea se spremeni tako, da se glasi: 

»- se tujec izseli ali če ostane izven območja držav članic Evropske 
unije neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru, če je poslan 
na delo, študij ali zdravljenje;« 

Dodajo se nova sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo: 

»- se tujec izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije 
neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratkotrajna 
vračanja v Republiko Slovenijo za čas do treh mesecev ne 
prekinejo navedenega obdobja; 
- tujec v drugi državi članici Evropske unije pridobi status rezidenta 
za daljši čas; 
- tujec umre.« 

18. člen 

V drugem odstavku 46. člena se peta alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

»- priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, 
kateri je dovoljenje izdano.« 

19. člen 

Za 50. členom se dodata nova 50.a in 50.b člen, ki se glasita: 

»50.a člen 
(priznavanje odločitev o izgonu) 

(1) Policija prisilno odstrani iz države tudi tujca, ki zakonito pret>iva 

na območju Republike Slovenije, zoper katerega je druga država 
članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonU' 

(2) Če ima tujec iz prejšnjega odstavka dovoljenje za prebivanje, 
ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, se nno'3 

policija pred prisilno odstranitvijo posvetovati s pristojnim organ"1*1 

države, ki je dovoljenje za prebivanje izdal in pristojnim organonl 

države, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu. V primerU' 
da tujcu, kljub izrečeni, pravnomočni odločitvi o izgonu, dovoljen) 
za prebivanje v drugi državi članici Evropske unije ne preneha, 
se tujca prisilno odstrani v to državo. 

(3) Pred prisilno odstranitvijo lahko policija, od države članic® 
Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o izgonU' 
zahteva posredovanje dokumentacije, ki se nanaša na odločite 
o izgonu. Če zahtevana dokumentacija policiji ni posredovana, 
tujca ni dolžna prisilno odstraniti. 

(4) O izvršeni prisilni odstranitvi tujca mora policija obveS
kg| 

pristojni organ države članice Evropske unije, ki je izfS 

pravnomočno odločitev o izgonu. 

(5) Država članica Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno 
odločitev o izgonu, je policiji dolžna povrniti stroške, naS . * 
prisilno odstranitvijo, kadar državljan tretje države nima zados" 
lastnih sredstev, v skladu z načinom, kot to določa Odločba Sve 
2004/191 /ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi meril in Pra ue 
rešitev za izravnavo finančnih neskladij, ki so posledica up°ra 

Direktive 2001/40/ES o medsebojnem priznavanju odločb o iz9° 
državljanov tretjih držav (UL L št. 60 z dne 27.2.2004, str. 55)- 

(6) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izrekel Pravnon^ge 
odločitev o izgonu tujca, ki zakonito prebiva na območju dr 9 
države članice Evropske unije, mora na zahtevo pristojn0^ 
organa druge države članice, ki tujca prisilno °ds,ranl

nU. 
posredovati dokumentacijo, ki se nanaša na odločitev o >z9° 

(7) Določbe tega člena ne veljajo za državljana države ćl®n^e 
Evropske unije, njegove družinske člane in družinske c 
slovenskega državljana. 

50.b člen 
(pomoč drugi državi članici Evropske unije prl 

prisilnem odstranjevanju tujca po zračni po(|) 

(1) Policija lahko, po predhodnem zaprosilu pristojnih °'Qa^ 
druge države članice Evropske unije, preko letališča v R®PU 
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Sloveniji dovoli tranzit tujca, ki ga druga država članica Evropske 
Un'je prisilno odstranjuje po zračni poti. V primeru dovolitve tranzita, 
Policija nudi ustrezne ukrepe pomoči. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom podrobneje 
Podpiše izvajanje pomoči v primeru tranzita tujca, ki se ga prisilno 
^stranjuje po zračni poti.« 

20. člen 

H ,re'iem odstavku 64. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
®sedilo »ter je prekrškovni organ za odločanje o prekrških po 

8rn zakonu.« 

21. člen 
Prv/ • 'ln drugi odstavek 66. člena se spremenita tako, da se glasita: 

zal) ^r9ani' določeni v 64. členu tega zakona, so pri opravljanju d6v iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati, si nuditi 
avno pomoč ter brezplačno posredovati potrebne osebne in 

9e podatke ter informacije za opravljanje pristojnosti po tem 
«akonu. 

no ?-avni or9ani' organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
vd lavnih pooblastil v Republiki Sloveniji morajo v zadevah in 
h« ani'h, ki se nanašajo na vstop, prebivanje, izstop tujcev ter 

9'h zadevah in vprašanjih v zvezi s tujci, sodelovati s pristojnimi 

Dot Za tu'ce P0 tem zakonu, zlasti z brezplačnim posredovanjem r®bnih osebnih in drugih podatkov ter informacij za opravljanje 
°inosti po tem zakonu.« 

Ooria a se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

g p°datki in informacije iz prvega in drugega odstavka tega 
Po |3 Se P°sredujejo samo na podlagi pisne zahteve ali zahteve 
n. 

ane Po predpisani elektronski poti pristojnega organa, kjer je 
0 ®j*ena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna številka ali druga 

a zadeve, katero organ obravnava.« 

22. člen 

dat^em odstavku 89. člena se za besedami »veljavnosti in 

Irn&trT>U 'Z(^aie potnega lista« doda besedilo »podobi obraza H'ka potnega lista, zapisani kot biometrični podatek«. 
a drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

is d ri°,n' "St za ,uica vsebui®,udi pomnilniški medij, na katerem ° °ba obraza imetnika, shranjena kot biometrični podatek.« 

23. člen 
V 
»p0^

8m odstavku 93. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
bj0m obraza imetnika potnega lista za tujca, shranjena kot 
le 

e,rični podatek iz 89. člena tega zakona, se lahko uporablja 
imetnfeverian'e verodostojnosti potnega lista in istovetnosti a Potnega lista pri prehajanju državnih meja.« 

24. člen 
Xl| 

in preh
po9|avjem se doda novo XII.a poglavje z naslovom »Vstop lvanje državljanov držav članic Evropske unije in njihovih 

družinskih članov ter družinskih članov slovenskih državljanov«, 
ki vsebuje dodane nove 93.a, 93.b, 93.c, 93.d, 93.e, 93.f, 93.g, 
93.h, 93.i, 93.j, 93.k, 93.I, 93.m, 93.n, 93.0, 93.p, 93.r, 93.S, 93.t, 
93.u, 93.v, 93.z, 93.aa, 93.ab in 93ac člen, ki se glasijo: 

»93.a člen 
(uporaba) 

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane držav 
članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske člane 
slovenskih državljanov. Druge določbe Zakona o tujcih se za njih 
uporabljajo le, če so za njih ugodnejše ali če ta zakon tako določa. 

(2) Državljan države članice Evropske unije po tem zakonu (v 
nadaljevanju državljan EU) je tujec z državljanstvom druge države 
članice Evropske unije. 

93.b člen 
(vstop državljanov EU v Republiko Slovenijo) 

(1) Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje 
dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje. 

(2) Državljan EU lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno 
osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, ne glede na razlog 
oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Republiki 
Sloveniji. Republiko Slovenijo lahko zapusti z veljavno osebno 
izkaznico ali veljavnim potnim listom. 

(3) Državljanu EU se vstop zavrne, če: 
nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista; 
še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v 
državo; 
bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost 
za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike 
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi 
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem 
mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; 
prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne 
bolezni in nima dokazila o vakcinaciji. 

(4) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v skladu z 
navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega odstavka 
izda minister, pristojen za notranje zadeve. 

(5) Zoper zavrnitev vstopa se lahko državljan EU v roku osmih 
dni pritoži. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve. 

93.c člen 
(prijava prebivanja) 

(1) Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno osebno 
izkaznico ali veljavnim potnim listom, lahko prebiva na območju 
Republike Slovenije brez prijave prebivanja tri mesece od dneva 
vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati 
dlje kot tri mesece, mora pred pretekom trimesečnega dovoljenega 
prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti 
prebivanje. 

(2) O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja upravna 
enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do 
dokončne odločitve o prošnji. 
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(3) Razlogi, zaradi katerih se državljanu EU lahko izda potrdilo o 
prijavi prebivanja so: 

zaposlitev ali delo; 
samozaposlitev; 
izvajanje storitev; 
študij ali druge oblike izobraževanja; 
drugi razlogi. 

(4) Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna upravna 
enota, na območju katere državljan EU prebiva. 

93.d člen 
(prijava prebivanja državljana EU zaradi zaposlitve ali 

dela) 

(1) Državljanu EU, ki se namerava zaposliti ali delati v Republiki 
Sloveniji oziroma državljanu EU, ki je zaposlen ali ki opravlja delo 
v Republiki Sloveniji, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja, če 
ima; 

veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list; 
- potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil oziroma dokazilo o 

zaposlitvi ali opravljanju dela, kadar je že zaposlen ali že 
opravlja delo; 
veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon, ki ureja 
zaposlovanje in delo tujcev. 

(2) Prijava prebivanja zaradi zaposlitve ali dela državljanu EU ne 
preneha; 

če mu je zaposlitev prenehala zaradi začasne nezmožnosti 
za delo zaradi bolezni ali nezgode; 
če je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Republiki 
Sloveniji trajala najmanj eno leto in je prijavljen kot iskalec 
zaposlitve, o čemer izda potrdilo pristojni organ za 
zaposlovanje; 

- če se vključi v poklicno usposabljanje. 

(3) Če je državljan EU po prenehanju dela na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, krajši od enega leta, prijavljen 
kot brezposelna oseba ali če je v prvih dvanajstih mesecih dela v 
Republiki Sloveniji brez lastne krivde ostal brez zaposlitve in je 
prijavljen kot iskalec zaposlitve, mu prijava prebivanja preneha 
šest mesecev po prenehanju zaposlitve, če ne izpolnjuje pogojev 
za izdajo potrdila iz drugega razloga. 

(4) Določbe tega člena veljajo tudi za državljana EU, ki v Republiki 
Sloveniji opravlja sezonsko delo in za državljana EU, ki je v 
delovnem razmerju pri delodajalcu iz druge države članice 
Evropske unije in v Republiki Sloveniji izvaja dela na podlagi 
pogodbe med tujim izvajalcem in naročnikom iz Republike 
Slovenije, kateri mora poleg dokazil iz prvega odstavka imeti tudi 
dokazilo o napotitvi na delo v Republiko Slovenijo, zaradi izvedbe 
del po pogodbi med tujim izvajalcem in domačim naročnikom. 

93.e člen 
(prijava prebivanja državljana EU, ki opravlja delo kot 

samozaposlena oseba ali izvaja storitve) 

Državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji opravlja delo kot 
samozaposlena oseba ali izvaja storitve, se lahko izda potrdilo o 
prijavi prebivanja, če ima: 

veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list; 
dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma za 
izvajalca storitve; 

veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon, ki urela 

zaposlovanje in delo tujcev. 

93.f člen 
(prijava prebivanja državljana EU zaradi študija) 

Državljanu EU, ki želi študirati v Republiki Sloveniji oziroma sej 
Republiki Sloveniji izobraževati, se lahko izda potrdilo o pri)3 

prebivanja, če ima: 
veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list; 
dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževan) . 
ki ga izda izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo državne^, 
organa, pristojnega za izvajanje mednarodnega 
bilateralnega sporazuma ali potrdilo, ki ga izda od drza. 
pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajal 
določenega programa; . 

- zadostna sredstva za preživljanje, višja od ravni, pod kate 
Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja soda 
varstvo upravičencem odobri denarno socialno pomoč. P 
čemer kot dokaz o zagotovljenih zadostnih sredstvih zados 
Studentova izjava; 
ustrezno zdravstveno zavarovanje. 

93.g člen . 
(prijava prebivanja državljana EU iz drugih razloge i 

Državljanu EU, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji iz dru9ih 

razlogov, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja, če ima: 
veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list; 0 
zadostna sredstva za preživljanje, višja od ravni, pod ka 

Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja socia 
varstvo upravičencem odobri denarno socialno pomoč; 
ustrezno zdravstveno zavarovanje. 

93.h člen 
(zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja za 

državljana EU) 

(1) Potrdilo o prijavi prebivanja se državljanu EU ne izda, če- 
- ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljeni 

posameznih razlogih, zaradi katerih se potrdilo izda; ( 
- bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo 

za javni red, varnost ali mednarodne odnose Rep^ . ^ 
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v d 
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih d I 
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredova 
mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; . z 

- se v postopku izdaje prvega potrdila ugotovi, da Prif1 ' jn 
območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne t>°'®z a\\ 
nima dokazila o vakcinaciji ali če je okužen z nalezlJJ 
kužno boleznijo, določeno v dokumentih Svet 
zdravstvene organizacije; p v 

- še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vs 
državo: , nredpi*' - se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprot|u s P' ..u 
ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo ali v nasP 
s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela na cr 

(2) Če upravna enota oceni, da je za ugotavljanje raZ]o.®0 o 
druge alinee prejšnjega odstavka potrebno pridobiti P 
kaznovanosti državljana EU v drugi državi članici, mora te p° 
pridobiti sama. 
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. 93-i člen 
(dovoljen čas prebivanja na podlagi potrdila o prijavi 

prebivanja in obnova potrdila) 

(1) Državljanu EU, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu za izdajo 
Potrdila, upravna enota izda potrdilo o prijavi prebivanja z 

'Javnostjo pet let oziroma za čas nameravanega prebivanja v 
ePubliki Sloveniji, če je ta krajši od petih let. 

?) prošnjo državljana EU lahko upravna enota, na območju 
ere državljan EU prebiva, potrdilo o prijavi prebivanja obnovi 
enako časovno obdobje kot se izda, če državljan EU izpolnjuje 

po9°je za izdajo potrdila. 

gJ 0 vloženi prošnji za obnovo potrdila upravna enota državljanu 
'zda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji 

0 dokončne odločitve o prošnji. 

j*) državljan EU lahko v Republiki Sloveniji prebiva v času 
0v°'jenega prebivanja. 

. 93.j člen 
(dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU) 

Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda državljanu EU, 
Dot P^'iki Sloveniji prebiva neprekinjeno pet let na podlagi 
lahk ■ ° pri'avi prebivanja in če ne obstaja utemeljen sum, da bi 
2a.

0 niegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost 
ali k re^' varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije 
i2 

s,aja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z 
Q, Onjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi 

esževalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali 
sevanjem drugih kaznivih dejanj. 

^ P°9°i petletnega neprekinjenega prebivanja iz prejšnjega 
ock ^Vka 'e izP°lnien tudi, če je bil državljan EU v tem obdobju 
. en iz Republike Slovenije: 
. *a največ šest mesecev na leto; 

er|krat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih 
razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna bolezen, 
tudij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v drugo 

državo; 
2aradi služenja vojaškega roka. 

(3) p 
d0v!^ed iztekom roka iz prvega odstavka tega člena se lahko 
- Jeni® za stalno prebivanje izda državljanu EU; 
. ' i0 slovenskega rodu; 

aterega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu 
• ePublike Slovenije; 110 kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki 

°veniji prenehal z delom in je po predpisih Republike 
- j^venije upravičen do prejemanja starostne pokojnine; 

le bil v Republiki Sloveniji zadnjih dvanajst mesecev 
aPoslen in se je predčasno upokojil, če v Republiki Sloveniji 
ePrekinjeno prebiva več kot tri leta na podlagi potrdila o 

. jv'lavi prebivanja; 
Je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali je opravljal dela kot 
nezaposlena oseba in je prenehal z delom zaradi trajne , 
zmožnosti za delo, če v Republiki Sloveniji neprekinjeno 

kan Ve^l<ot dve le,i na P°dlagi potrdila o prijavi prebivanja, dar pa je trajna nezmožnost za delo posledica nezgode pri 
u ali poklicne bolezni in je v Republiki Sloveniji upravičen 

• |^| lnvalidske pokojnine dolžina prebivanja ni pogoj; Se kot zaposlena ali samozaposlena oseba po treh letih 
Pretrgane zaposlitve ali opravljanja dela kot samozaposlena 

Porii3 'n neprek'niene9a prebivanja v Republiki Sloveniji na 'agi potrdila o prijavi prebivanja, zaposli v drugi državi 

vr ,a EvroPske unije in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko a v Republiko Slovenijo. 

(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega 
odstavka, katerega zakonec, s katerim skupaj prebivata v 
Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije, ki 
mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze, se dovoljenje za 
stalno prebivanje lahko izda ne glede na dolžino prebivanja in 
zaposlitve v Republiki Sloveniji. 

(5) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
državljanu EU je pristojna upravna enota, na območju katere 
državljan EU prebiva. 

(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu EU izda za 
neomejeno časovno obdobje. 

93.k člen 
(družinski člani državljana EU in družinski člani 

slovenskega državljana) 

(1) Družinski člani državljana EU in družinski člani slovenskega 
državljana (v nadaljevanju družinski član) po tem zakonu so: 
- zakonec; 

neporočeni otroci do dopolnjenega 21 leta starosti; 
neporočeni otroci zakonca do dopolnjenega 21 leta starosti; 
neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši, katere je 
državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere 
državljan je, dolžan preživljati; 
neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši zakonca, ki jih je 
zakonec državljana EU ali slovenskega državljana po zakonu 
države, katere državljan je, dolžan preživljati; 
starši državljana EU in slovenskega državljana do njegovega 
21 leta starosti. 

Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za 
družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika, če posebne 
okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. 

(2) Družinski član, ki je državljan države članice Evropske unije, 
lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico 
ali veljavnim potnim listom in za vstop ne potrebuje dovoljenja za 
vstop ne glede na namen prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(3) Družinski član, ki ni državljan države članice Evropske unije, 
lahko zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim 
državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, 
v katerem je vizum, razen če je državljan države, s katero je 
Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim potnim listom in 
dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge države članice 
Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno 
drugače. 

(4) Družinskemu članu se vstop zavrne, če: 
nima ustreznega dokumenta in/ali dovoljenja iz drugega ali 
tretjega odstavka tega člena; 

- še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v 
državo; 
bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost 
za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike 
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi 
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem 
mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; 
prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne 
bolezni in nima dokazila o vakcinaciji. 

(5) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v skladu z 
navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega odstavka 
izda minister, pristojen za notranje zadeve. 
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(6) Zoper zavrnitev vstopa se lahko družinski član v roku osmih 
dni pritoži. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve. 

(7) Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na podlagi 
veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega lista in 
dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države članice 
Evropske unije, lahko prebiva na območju Republike Slovenije 
brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva vstopa v 
državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša, 
družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil z vizumom za 
vstop, pa do poteka veljavnosti vizuma. 

(8) Če želi družinski član, ki ni državljan države članice Evropske 
unije zaradi združitve oziroma ohranitve družine z državljanom 
EU ali slovenskim državljanom, na območju Republike Slovenije 
prebivati dlje, kot je dovoljeno po prejšnjem odstavku, mora pred 
pretekom dovoljenega prebivanja on sam oziroma njegov zakoniti 
zastopnik ali državljan EU oziroma slovenski državljan pri upravni 
enoti, na območju katere družinski član prebiva, zaprositi za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana 
EU. 

(9) O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje 
upravna enota družinskemu članu izda potrdilo, ki velja kot 
dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. 

93.1 člen 
(dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega 

člana) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki ni 
državljan EU, lahko izda, če: 
• je družinski član državljana EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva 

na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali slovenskega 
državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče; 
ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list; 
ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, višja od 
ravni, pod katero Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki 
ureja socialno varstvo upravičencem odobri denarno socialno 
pomoč; 
ima ustrezno zdravstveno zavarovanje; 
je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami tega 
zakona; 
se ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali 
predvsem z namenom pridobitve potrdila o prijavi prebivanja; 
niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, 
tretje, četrte ali pete alinee prvega odstavka 93.h člena tega 
zakona. 

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu izda 
z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi prebivanja 
državljanu EU, družinskemu članu slovenskega državljana pa z 
veljavnostjo pet let. 

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje izdano družinskemu članu 
se vroči družinskemu članu osebno oziroma njegovemu 
zakonitemu zastopniku. 

(4) Družinskemu članu, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje 
v Republiki Sloveniji, se lahko dovoljenje podaljša pod enakimi 
pogoji, kot se izda. Za podaljšanje dovoljenja je potrebno zaprositi 
pred pretekom dovoljenja pri upravni enoti, na območju katere 
družinski član prebiva. 

(5) O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno 
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo. Kl 

velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve 
o prošnji. 

93.m člen 
(ohranitev dovoljenja za začasno prebivanje za 

družinskega člana) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje izdano družinskemu č'an^ 
v primeru smrti državljana EU ali slovenskega državljana, 
katerim je družinski član v Republiki Sloveniji prebival najma J 
eno leto, ostane v veljavi, če ima družinski član zagotovil® 
zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstv® 
zavarovanje. 

(2) Zaradi razveze ali razveljavitve zakonske zveze dovolj®"'® 
za začasno prebivanje izdano zakoncu državljana EU 3 

slovenskega državljana, ki ima zagotovljena zadostna sreds ^ 
za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje, ostan® 
veljavi v naslednjih primerih: . 

če je zakonska zveza trajala najmanj tri leta, od tega eno 
v Republiki Sloveniji; . . 
zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroci državlja ^ 
EU ali slovenskega državljana, ki so mu dani v varstvo 
vzgojo; . .0 
zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroci, ki PreblVJu 
v Republiki Sloveniji in so bili dani v varstvo in vzgojo drug® 
roditelju; _ a 
če je bil v času trajanja zakonske zveze žrtev družins*®9 
nasilja. 

(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena se laljj® 
družinskemu članu, ki ima veljavno osebno izkaznico ali v®lja ^ 
potni list, zagotovljena zadostna sredstva za preživljanj®^ 
ustrezno zdravstveno zavarovanje in če ne obstajajo razlog' 
zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, četrte ali pete alinee pfv 
odstavka 93.h člena tega zakona dovoljenje za začasno prebiv 
podaljša z veljavnostjo pet let oziroma za čas nameravan y 
prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od petih lat- 

93 n člen x,ana, 
(dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega c" 

ki ni državljan EU) 

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda družinsk®"Ja 
članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji Pr0

anj8 
neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno Pr0bl!0flja 
in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom za izdajo dovo I 
za začasno prebivanje. 

(2) Družinskemu članu državljana EU, ki ima dovoljenje za staj" 
prebivanje v Republiki Sloveniji in družinskemu članu slovenS

Dred 
državljana, se lahko dovoljenje za stalno prebivanje Izda P 
pretekom roka iz prejšnjega odstavka. 

(3) Družinskemu članu iz 93.m člena tega zakona se laflkO
0^va 

dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji Pr j8i 
neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno Pret)l . 
če ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list, za9ot°tven0 
zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravs 
zavarovanje in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dov l 
iz druge, četrte ali pete alinee prvega odstavka 93.h člena 
zakona. 
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) Ce je državljan EU umrl v času, ko je v Republiki Sloveniji 
Prebival na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in ko je bil v Republiki 

■oveniji zaposlen ali je opravljal delo kot samozaposlena oseba, 
^endar še ni pridobil dovoljenja za stalno prebivanje, se njegovim 
finskim članom lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje 

Pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena, če: 
le državljan EU Kbt zaposlena ali samozaposlena oseba v 
Republiki Sloveniji prebival na podlagi potrdila o prijavi 
Prebivanja neprekinjeno dve leti pred smrtjo; 
le smrt državljana EU posledica nezgode pri delu ali poklicne 
bolezni, ne glede na dolžino njegovega prebivanja v Republiki 
Sloveniji. 

j®) Zakoncu državljana EU, kateremu je državljanstvo Republike 
ovenije prenehalo po sklenitvi zakonske zveze z državljanom 

ln je v Republiki Sloveniji prebival skupaj z njim, se v primeru 
rti državljana EU, dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda 

potekom roka iz prvega odstavka tega člena, če je državljan 
v Republiki Sloveniji- prebival na podlagi potrdila o prijavi 

bivanja in je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen, 
9'ede na dolžino prebivanja državljana EU v Republiki Sloveniji. 

fi* i2dajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana 
dn-0 zaprosi državljan EU oziroma slovenski državljan ali nski član oziroma njegov zakoniti zastopnik. 

Zal ®Preiem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
kat e9a č'ana ie pristojna upravna enota, na območju 6re družinski član prebiva. 

j®) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu izda za 
Orr|ejeno časovno obdobje. 

93.o člen 
(pritožba) 

JJ) 2°P0r sklep, s katerim je postopek končan, in zoper odločbo 

ali ^Vne eno,e izdane v zadevi izdaje potrdila o prijavi prebivanja 
io . Ovo|ienja za prebivanje državljanu EU ali družinskemu članu 
18 Voljena pritožba. 
lo\ 

O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

. 93.p člen 
(razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje 

družinskemu članu) 

Lanskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje lahko "zveijavi če: 
Se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev 

. '*daje dovoljenja; 
"aknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja. 

(2) 
ki gg 0v°ljenie za začasno prebivanje razveljavi upravna enota, 
Prebil/0 '2dala ali upravna enota na območju katere družinski član 

nj i°per odločbo o razveljavitvi dovoljenja je dovoljena pritožba 
i^jj^tvo. pristojno za notranje zadeve. Pritožba zadrži 

93.r člen 
(prenehanje dovoljenja za začasno prebivanje 

družinskemu članu) 

Dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu članu preneha, 
če: 

poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno; 
mu je odpovedano prebivanje; 
mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon tujca iz 
države; 
se dovoljenju odpove; 

- pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo 
Republike Slovenije; 
je v času veljavnosti dovoljenja odsoten iz Republike Slovenije 
več kot šest mesecev na leto; 
je v času veljavnosti dovoljenja iz Republike Slovenije enkrat 
odsoten več kot dvanajst zaporednih mesecev, razen če je 
bil odsoten iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo 
otroka, resna bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev 
na delo v drugo državo ali zaradi služenja vojaškega roka; 
umre. 

93.s člen 
(prenehanje prijave prebivanja državljana EU) 

(1) Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki 
Sloveniji, prijava prebivanja preneha, če: 

se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev 
izdaje potrdila; 
ne izpolnjuje več pogojev za izdajo potrdila iz istega ali drugega 
razloga, zaradi katerega je bilo potrdilo izdano; 
se pravici do prebivanja odpove. 

(2) O prenehanju prijave prebivanja odloča upravna enota, ki je 
izdala potrdilo o prijavi prebivanja ali upravna enota, na območju 
katere državljan EU prebiva. 

(3) O prenehanju prijave prebivanja iz prvega odstavka tega 
člena se izda odločba, zoper katero je dovoljena pritožba na 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba zadrži izvršitev. 

(4) Državljanu EU prijava prebivanja preneha tudi, če: 
mu je odpovedano prebivanje; 
mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon tujca iz 
države; 

- pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo 
Republike Slovenije. 
umre. 

93.t člen 
(prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje) 

Državljanu EU ali družinskemu članu dovoljenje za stalno 
prebivanje preneha, če: 

se izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije 
neprekinjeno več kot dve leti; 
mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon tujca iz 
države; 

- mu je odpovedano prebivanje; 
pridobi državljanstvo Republike Slovenije; 
se dovoljenju odpove; 
umre. 
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93.u člen 
(odpoved prebivanja) 

(1) Državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito prebiva v 
Republiki Sloveniji, se lahko prebivanje odpove, če obstaja 
utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red, nacionalno varnost 
države ali njeno ustavno ureditev. 

(2) Glede izdaje odločbe o odpovedi prebivanja in postopka se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi prebivanja 
tujcu. 

(3) Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebivanje 
odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko Slovenijo 
za čas daljši od treh let, lahko po treh letih od dokončnosti odločbe 
o odpovedi prebivanja pri upravni enoti, ki je odpovedala prebivanje, 
vloži prošnjo za skrajšanje roka, v katerem mu je prepovedan 
ponoven vstop v Republiko Slovenijo. Prošnji mora predložiti 
dokaze o pomembni spremembi okoliščin, na podlagi katerih je 
bila izdana odločba o odpovedi prebivanja. Zoper odločbo upravne 
enote o skrajšanju roka je dovoljena pritožba na ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. Do pozitivne odločitve o prošnji za 
skrajšanje roka, državljan EU ali družinski član ne sme vstopiti v 
Republiko Slovenijo. 

93.v člen 
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi 
prebivanja, dovoljenja za prebivanje, označitev 

prenehanja ter plačilo takse) 

(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenje za 
začasno in stalno prebivanje za družinskega člana in dovoljenje 
za stalno prebivanje za državljana EU se izda v obliki izkaznice. 

(2) Potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje iz 
prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo osebe, kateri je 
izdano, in podatke o: 
- vrsti dovoljenja; 

roku veljavnosti in 
priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, 
kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano. 

(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja in 
dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4) V postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za 
stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenja za začasno in 
stalno prebivanje za njegovega družinskega člana, se plača 
upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja plačevanje 
upravnih taks, plača v postopku izdaje osebne izkaznice za 
državljana Republike Slovenije z veljavnostjo desetih let. 

93.z člen 
(prisilna odstranitev) 

(1) Državljana EU in družinskega člana, ki prostovoljno ne zapusti 
Republike Slovenije se iz države prisilno odstrani, če: 

mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon tujca iz 
države; 
mu je odpovedano prebivanje; 
mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja 
za prebivanje zaradi nevarnosti za javni red, varnost države 
ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstoja suma, 
da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem 

terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakoniti1111 

obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil a" 
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; 
mu je zavrnjena izdaja prvega potrdila o prijavi prebivanja alj 
prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi nevarnosti 
za javno zdravje iz tretje alinee prvega odstavka 93.h člena 
tega zakona. 

(2) Glede postopka prisilne odstranitve se smiselno uporabljal0 

določbe tega zakona o prisilni odstranitvi tujca. 

93.aa člen 
(evidence) 

Evidence o izdanih potrdilih o prijavi prebivanja in dovoljenjih z® 
prebivanje izdanih državljanom EU in družinskim članom se vod1) 
v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vodenje evidenc- 

93.ab člen 
(prijava prebivališča) 

(1) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi prebivala 
in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za začasn 
prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti začasno prebivališč 
v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča. 

(2) Državljan EU, kateremu je izdano dovoljenje za stalno 
prebivanje in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje z 
stalno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti sta"1 

prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča- 

93.ac člen 
(izkazovanje istovetnosti) 

Glede izkazovanja istovetnosti državljana EU in družinskega član® 
ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja v Repub1 ^ 
Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 75. člena tega zakona- 

25. člen . 

V 94., 96., 97. in 98. členu se vse besedne zveze »denarn0 

kaznijo« nadomestijo z besedo »globo«. 

26. člen 

Druga točka prvega odstavka 94. člena se črta. 

I 
27. člen 

95. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 850.000 do 1.500.000 tolarjev za vsakega pripelj3"®^ 
tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samos J 
podjetnik posameznik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pr'P . 
tujca na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije po J 
zračni ali vodni poti brez ustrezne listine in vstopnega dovo1!|® 
če to dovoljenje kot državljan določene države potrebuje (P 
odstavek 24. člena). 

Z globo od 20.000 do 100.000 tolarjev se za vsakega prlpelian®^ 
tujca kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne os 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.« 
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28. člen Prehodne in končne določbe 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"2 globo od 100.000 do 240.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Posameznik, ki omogoči ali pomaga ali poskusi omogočiti ali 
Pomagati tujcu, da vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva na ozemlju 
^ePublike Slovenije v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 

člena tega zakona. 

^ globo od 100.000 do 240.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Posameznik, ki drugemu omogoči ali pomaga ali poskusi omogočiti 
P Pomagati, da tujec vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva na ozemlju 
^publike Slovenije v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
3-a člena tega zakona. 

^ globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fravna oseba, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka 
,e9a člena. 

^ globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
. g°vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega in 
ru9ega odstavka tega člena.« 

29. člen 

99. členom se doda nov 99.a člen, ki se glasi: 

»99.a člen 

p 9lobo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
sameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski 

_ an slovenskega državljana, če: 
vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za vstop; 
vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil vstop zavrnjen; 
vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav še ni potekel čas, za 
katerega mu je prepovedan vstop v državo; 
ostane v Republiki Sloveniji po poteku dovoljenega prebivanja. 

p 9'obo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
sameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski 
n slovenskega državljana, če: 
ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potnega lista 
oziroma druge listine (peti odstavek 75. člena tega zakona); 
Posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi ali uporabi 

. ,ui° listino kot svojo (četrti odstavek 75. člena tega zakona); 
na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drutji 

. odstavek 75. člena tega zakona); 
na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja, s katerim 
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 
'5. člena tega zakona).« 

30. člen 
1°0' člen se črta. 

31. člen 

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljujejo po tem zakonu, če je to za stranko ugodnejše. 

Dovoljenje za prebivanje, izdano državljanu Evropskega 
gospodarskega prostora in njegovemu družinskemu članu pred 
uveljavitvijo tega zakona ostane v veljavi do poteka veljavnosti 
dovoljenja. 

Državljan EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja 
za začasno prebivanje, izdanim pred uveljavitvijo tega zakona, 
lahko v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona pri upravni 
enoti, ki je dovoljenje izdala, zaprosi za izdajo potrdila o prijavi 
prebivanja, če je to zanj ugodnejše. 

32. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec potnega lista za 
tujca. 

Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se potni list za tujca 
izdaja na obrazcu, določenem v Pravilniku o načinu izvajanja 
zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/94). 

Potni list za tujca izdan na obrazcu v skladu s Pravilnikom o 
načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/ 
94) se lahko uporablja do izteka njegove veljavnosti. 

Do začetka izdajanja potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za 
prebivanje v predpisani obliki iz 93. v člena tega zakona, se potrdilo 
o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje izda z odločbo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve izda navodilo iz drugega 
odstavka 50.b člena, četrtega odstavka 93.b člena in petega 
odstavka 93.k člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona 

33. člen 

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

Določbe tretjega odstavka 8. člena, drugega odstavka 13. člena 
in 37. člena tega zakona v delu, ki urejajo vstop in izdajo dovoljenja 
za prebivanje za rezidente za daljši čas iz druge države članice 
Evropske unije in njihove družinske člane ter določbe 93.k člena 
tega zakona v delu, ki dovoljujejo vstop in prebivanje družinskim 
članom državljana EU na podlagi veljavnega potnega lista in 
dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države članice 
Evropske unije, se začnejo uporabljati z dnem, ko začne za 
Republiko Slovenijo v celoti veljati Schengenska izvedbena 
konvencija. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

k 1. členu: 

Navedene so direktive in sklep Evropske unije, ki se vsebinsko 
prenašajo v Zakon o tujcih. 

k 2. členu: 

V členu, ki opredeljuje pojme, je dodana nova alinea, v kateri je 
pojasnjen nov pojem rezident za daljši čas, kateri je v Zakon o 
tujcih uveden zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2003/109/ES z 
dne 25.11.2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti 
za daljši čas. V navedeni direktivi je uporabljen pojem »rezident 
za daljši čas«. Rezident za daljši čas je državljan t.i. tretje države, 
ki ima v državi članici Evropske unije dovoljenje za stalno ali 
dolgotrajno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj pet let, pod 
pogoji, skladnimi s pogoji v navedeni direktivi in izdano na 
predpisanem obrazcu Evropske unije kot ga ureja Uredba Sveta 
ES št. 1030/2002 z dne 13.6.2002 o enotni obliki dovoljenja za 
prebivanje za državljane tretjih držav. Ugodnosti pri vstopu in 
prebivanju na območju druge članice imajo namreč lahko le tisti 
tujci, ki so status rezidenta za daljši čas pridobili pod pogoji, 
skladnimi s pogoji v navedeni direktivi in ne tudi tujci, ki so 
dovoljenje za stalno ali dolgotrajno prebivanje pridobili pod milejšimi 
pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice. Zaradi 
navedenega direktiva tudi določa, da se na dovoljenju, ki je bilo 
izdano pod pogoji, skladnimi s pogoji iz direktive, v rubriki vrsta 
dovoljenja vpiše »rezident za daljši čas ES«. 

k 3. in 5. členu: 

Zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25.11.2003 
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, je 
na novo opredeljeno, da lahko tujci, ki imajo v drugi državi članici 
status rezidenta za daljši čas in njihovi družinski člani, ki imajo v 
drugi članici tudi dovoljenje za prebivanje, v Republiko Slovenijo 
vstopijo na podlagi potnega lista in dovoljenja za prebivanje 
izdanega v drugi članici. Kar pomeni, da za vstop ne potrebujejo 
tudi vizuma ali dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani naše 
države. Na novo je opredeljen tudi njihov dovoljen čas prebivanja 
v Republiki Sloveniji na podlagi opisanega vstopa in sicer tri 
mesece od dneva vstopa. Za prebivanje daljše od treh mesecev 
pa morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje. 

K 4. členu: 

S predlaganim novim členom se, zaradi uskladitve s pravnim 
redom Evropske unije, to je Sklepom Sveta z dne 30.11.1994 o 
skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi člena K.3(2) (b) 
Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom učencev iz tretjih 
držav, ki živijo v eni od držav članic (94/795/JHA), na novo ureja 
vstop v državo tistih šolarjev, ki so na šolski ekskurziji in ki zakonito 
prebivajo v drugi državi članici Evropske unije. V primerjavi z 
ureditvijo, ki velja za ostale tujce, jim je vstop olajšan, saj za vstop 
ne potrebujejo vizuma, poleg tega pa v primeru, da nimajo 
veljavnega dokumenta za vstop v državo, seznam šolarjev, 
ustrezno izpolnjen na predpisanem obrazcu in s priloženo 
fotografijo, velja tudi kot dokument za vstop. 

k 6. členu: 

Dodana je nova določba, ki določa, da mora vsak, ki tujcu pomaga 
pri vstopu, tranzitu ali prebivanju v Republiki Sloveniji upoštevati 
določbe zakona, ki urejajo vstop, tranzit in prebivanje, kar je 

predpogoj, da je lahko kršitev tudi sanksionirana. Z navedeni"1 

se Zakon o tujcih usklajuje z Direktivo Sveta 2002/90/ES z dne 
28.11.2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu 
in prebivanju. 

K 7. členu: 

Spremenjena določba nadgrajuje dosedanji sistem ozirom3 

obveznost prevoznikov, ki pripeljejo tujca na državno mejo a 
ozemlje Republike Slovenije s tem, da jim nalaga obveznost, o 
tudi tujca, ki potuje v tranzitu čez ozemlje Republike Slovemi8 

odpeljejo iz države, če ga prevoznik, ki bo prevoz nadaljevalne 

sprejme oziroma, če mu je bil zavrnjen vstop v ciljno državo in le 

bil vrnjen v Republiko Slovenijo. 

k 8. členu: 

Dodano je, da ima tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih in v obli 
nalepke tudi status rezidenta za daljši čas, ker mu tak s'a'u . 
dovoljuje vstop in prebivanje za določen čas v drugi državi clanlC 

Evropske unije, ter drugačen način pridobitve dovoljenja z 
prebivanje v drugi članici zanj in njegove družinske člane. ?°9 ' 
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih s 
namreč skladni s pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje P 
Direktivi Sveta 2003/109/ES z dne 25.11.2003 o statusu 
državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. 

k 9. členu: 

Odpravljena je prepoved spreminjanja namena, zaradi katerega 
tujec želi pridobiti dovoljenje za prebivanje, tekom postopka, s ^ 
taka prepoved nima nobenega smisla. Bistveno je, da tujec 
odločitvi o njegovi prošnji izpolnjuje vse pogoje za izdajo dovolfi I 
za prebivanje, tudi če je med postopkom spremenil nam 
prebivanja, zaradi katerega je zaprosil za dovoljenje. Posledi 
veljavne ureditve se namreč v praksi odraža tako, da mora tui 
prvo prošnjo umakniti ali da jo mora pristojni organ zavrniti, 
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz drugega narnenf, ia 
mora tujec vložiti novo prošnjo, kar po nepotrebnem podal 
postopek in otežuje delo organu. 

k 10. členu: 

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje za ožje družinske 
slovenskih državljanov je črtana kot eden od razlogov za iZ ' 
dovoljenja, navedenih v 30. členu Zakona o tujcih, ker je na" 
urejena v novem XII.a poglavju, enako kot za družinske C 
državljanov drugih držav članic Evropske unije. Zaradi uskla ^ 
s pravnim redom Evropske unije pa je na novo dodano, d 
dovoljenje za začasno prebivanje izda tudi tujcem, ki imajo s 
rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije- 

k 11. členu: 

Na novo je določeno, da lahko zakoniti zastopnik pog°^en'zi 
strank prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo Preb'vanL0ne 
napotenega delavca vloži tudi pri upravni enoti, ravno tako, 
to že sedaj omogočeno delodajalcu, ki zaproša za izdajo d°v°l ^ 
za prvo prebivanje za svojega sezonskega delavca. Na ta n 

se skrajša tudi čas odločanja o prošnji. 
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k '2. členu: k 15. členu: 

Zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije, ki ureja vstop 
Plivanje državljanov tretjih držav zaradi združitve družine je 

6lno spremenjena izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
aružitve družine. Pri tujcih, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na 

^d'agi dovoljenja za začasno prebivanje je dodan pogoj, da lahko 
družujejo družinske člane po enoletnem bivanju v Republiki 
Meniji na podlagi dovoljenja za prebivanje in ne več takoj zatem, 

0 sami pridobijo dovoljenje za prebivanje, kar dopušča tudi pravni redEvropske unije. Med družinske člane pa se po novem štejejo 
mladoletni neporočeni otroci zakonca ter polnoletni neporočeni 

r°ci in starši zakonca, katere je zakonec dolžan preživljati, 
javni red Evropske unije vsaki državi članici prepušča odločitev 

,em ali glede na njeno nacionalno zakonodajo tudi 
vanzakonskega partnerja šteje za ožjega družinskega člana 
jca pri združevanju družine. Po predlogu zakona izvenzakonski 
artner ne šteje za ožjega družinskega člana. Zakon o zakonski 

zvezi m družinskih razmerjih sicer izvenzakonsko skupnost 
®načuje z zakonsko, vendar le za področja, ki jih ureja, za 
u9a področja pa določa, da je izenačena le, če zakon tako 

n- °c"a- Tudi po veljavnem Zakonu o tujcih izvenzakonski partner 
hrt*1- druž'nski član tujca, za katerega bi tujec lahko zaprosil za ajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine. 

9°tavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti v drugi državi, v 
ari naj bi ta skupnost obstajala pred prihodom tujca v Republiko 

fg8n'i°' ie namreč težko, zaradi česar bi bile možne zlorabe 9a instituta za namen pridobitve dovoljenja za prebivanje. Že 
®ai se namreč Evropska unija srečuje s t.i. fiktivnimi zakonskimi 

Diiifam'' toie s Primer'• ko ie zakonska zveza sklenjena le zaradi obitve dovoljenja za prebivanje v državi članici. 

k '3. členu: 

*aradi implementacije Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za 

Praf!- Cas *e dodan nov razlog za izdajo dovoljenja za začasno 
tui ni6 'n sicer izdaja dovoljenja za začasno prebivanje za 
J8' državljane tretjih držav, ki imajo v drugi državi članici status 
d0!s?nta za daljši čas in želijo v Republiki Sloveniji prebivati iz 
v d° e9a razloga. Za tujca s statusom rezidenta za daljši čas 
(lg

ru.s! državi članici in njegove družinske člane, ki imajo v drugi 
do Cl ,udi dovoljenje za prebivanje, je vstop in izdaja prvega 
tuic n'a Za za^asno prebivanje urejena drugače kot za ostale 
me

6, državljane tretjih držav, saj lahko v Republiki Sloveniji tri 
dai fCe Prebivajo brez dovoljenja za prebivanje, za prebivanje 
p'6 °dtreh mesecev pa morajo pridobiti dovoljenje za začasno 
Siojg0^0, 2a katerega lahko zaprosijo po prihodu v Republiko 

*l4- Členu: 

4ne?ak° zaradi implementacije Direktive Sveta 2003/109/ES z 
*ad i o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti 
Prebi ^asi° nekoliko spremenjena izdaja dovoljenja za stalno 
Si0J

Van/e državljanom tretjih držav. Čas prebivanja v Republiki 
je k 

k°t pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, 
!et skrajšan na pet let neprekinjenega prebivanja v 

Oprgrf.' Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. 
Po/o ollonoie' kateri razlogi bivanja v Republiki Sloveniji se štejejo 
v Dr I™ ^,ud'i' poklicno usposabljanje) in kateri se ne vštejejo 
fee/ P°9°i za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
, delo, opravljanje dela kot napoteni delavec ali kot 
Petief" 

delovni migrant) ter katere odsotnosti ne prekinejo nega obdobja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. 

Kot razlog, zaradi katerega se tujcu ne podaljša dovoljenja za 
začasno prebivanje ali izda dovoljenja za stalno prebivanje je 
dodano, če družinski član s tujcem, ki ima pravico združevati 
družino, dejansko ne živi v družinski skupnosti, saj v tem primeru 
razlog združitve družine ni podan. Dodan je tudi nov razlog 
varovanja javnega zdravja pri zavrnitvi izdaje dovoljenja za prvo 
prebivanje. Medtem, ko je črtana določba, ki določa, da pristojni 
organ razlogov za zavrnitev dovoljenja zaradi nevarnosti tujca 
za ja vni red ni dolžan obrazložiti, saj je s tem tujcu oteženo vlaganje 
pravnega sredstva, organu druge stopnje pa odločanje o pravnem 
sredstvu, kar je pokazala tudi praksa. 

k 16. členu: 

Zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije je izključena 
razveljavitev dovoljenja za stalno prebivanje, razen v primeru, če 
je bilo dovoljenje za stalno prebivanje pridobljeno na goljufiv način. 
Kot pristojni organ za razveljavitev dovoljenja za prebivanje pa je 
poleg upravne enote, ki je dovoljenje izdala, dodana tudi upravna 
enota, na območju katere tujec prebiva, glede na to, da tujci v 
času veljavnosti dovoljenja za prebivanje lahko tudi menjajo kraj 
prebivanja. 

k 17. členu: 

Zaradi uskladitve s sankcijami po Zakonu o prekrških je varstveni 
ukrep odstranitve tujca iz države nadomeščen s stransko kaznijo 
izgon tujca iz države, kot razlog za prenehanje dovoljenja pa je 
dodan tudi izrek izgona v drugi državi članici Evropske unije, 
zaradi katere bo tujec tudi prisilno odstranjen iz Republike 
Slovenije. Zaradi uskladitve s pravom Evropske unije je kot razlog 
za prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje opredeljena izselitev 
iz območja držav članic (ne le Republike Slovenije, kot je bilo 
doslej) za obdobje enega leta ali dlje in izselitev iz Republike 
Slovenije za obdobje šestih let ali dlje (ne glede na to ali se izseli 
v drugo državo članico ali v tretjo državo) ter dejstvo, da je tujec 
v drugi državi članici pridobil status rezidenta za daljši čas. 

k 18. členu 

V skladu z 38. členom Ustave Republike Slovenije (varstvo osebnih 
podatkov), 8. in 9. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 
ter Direktive 95/46/ES morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo 
določeni z zakonom. Zaradi navedenega je opredeljeno, katere 
osebne podatke tujca vsebuje dovoljenje za prebivanje (priimek 
in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva). Navedeni osebni 
podatki se namreč vpišejo tudi na nalepko dovoljenja za prebivanje, 
katera je usklajena z Uredbo Sveta št. 1030/2002 z dne 13.6.2002 
o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. 

k 19. členu: 

Zaradi uskladitve z Direktivo Sveta z dne 28.5.2001 o 
medsebojnem priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih 
držav je dodan nov 50.a člen, ki ureja prisilno odstranitve iz države 
državljana tretje države, kateremu je druga država članica 
Evropske unije izrekla ukrep izgona, nahaja pa se na območju 
Republike Slovenije. Takšnega pooblastila policija do sedaj ni imela. 
Če državljan tretje države v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi 
dovoljenja za prebivanje, mu zaradi prisilne odstranitve preneha 
dovoljenje za prebivanje, kar je na novo opredeljeno v določbi, ki 
ureja prenehanje dovoljenja za prebivanje. Zaradi prenosa 
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Direktive Sveta 2003/110/ES z dne 25.11.2003 o pomoči pri 
prisilnem odstranjevanju po zračni poti je v 50.b členu na novo 
urejena tudi pomoč drugi državi članici Evropske unije (dovolitev 
tranzita preko letališča v Republiki Sloveniji), ki prisilno odstranjuje 
tujca po zračni poti. 

k 20. členu: 

V skladu z Zakonom o prekrških je določeno, da je policija tudi 
prekrškovni organ za odločanje o prekrških, opredeljenih z 
Zakonom o tujcih. 

k 21. členu 

V določbah, ki urejajo sodelovanje med organi je dodano, da si 
brezplačno posredujejo podatke in informacije, glede na to, da so 
se v praksi že pojavljali zahtevki po plačilu za posredovane 
podatke. Nadalje je dodano, da se podatki lahko posredujejo samo 
na podlagi pisne zahteve pristojnega organa, v kateri je med 
drugim navedena tudi pravna podlaga, ki opravičuje dostop do 
podatkov. 

k 22. in 23. členu: 

Uredba Sveta 2004/2252JES o standardih za varnostne značilnosti 
in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki 
jih izdajajo države članice določa implementacijo biometričnih 
elementov tudi v potne liste in potovalne dokumente, ki jih države 
članice izdajajo tujcem, državljanom tretjih držav, z veljavnostjo 
najmanj enega leta. Zaradi navedenega je s predlogom zakona 
določena pravna podlaga za izdelavo novega obrazca potnega 
lista za tujca, ki bo vseboval podobo obraza tujca, zapisan kot 
biometrični podatek. Navedeni podatek se hrani tudi v evidenci o 
potnih listih za tujca in se lahko uporablja le za preverjanje 
verodostojnosti potnega lista in istovetnosti imetnika potnega lista 
pri prehajanju državnih meja, kot določa tudi pravni red Evropske 
unije. 

K 24. členu: 

Z navedenim členom se dodaja novo Xll.a poglavje Zakona o 
tujcih z naslovom »Vstop in prebivanje državljanov držav članic 
Evropske unije in njihovih družinskih članov ter družinskih članov 
slovenskih državljanov«, saj naj bi bilo po predlogu zakona 
področje vstopa in prebivanja državljanov držav članic Evropske 
unije in njihovih družinskih članov ter družinskih članov slovenskih 

■ državljanov urejeno v posebnem, samostojnem poglavju. 

V novem poglavju se zaradi vsebinskega prenosa nove Direktive 
2004/38/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 29.4.2004 o 
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo 
(EGS) št. 1612/88 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/ 
EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/ 
EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS v Zakonu o tujcih povsem na 
novo ureja področje vstopa in prebivanja državljanov držav članic 
Evropske unije in njihovih družinskih članov, medtem, ko je v 
veljavnem zakonu uskladitev izpeljana s sklicevanjem na pravni 
red Evropske unije, kar v celoti ureja 100. člen. 

Predlagano novo poglavje vsebuje dodane nove člene od 93.a do 
93.ac, v katerih je podrobneje urejen vstop in prebivanje državljana 
države članice Evropske unije v Republiki Sloveniji od vstopa v 
državo dalje, urejen pa je tudi vstop in prebivanje njegovih 
družinskih članov in družinskih članov slovenskega državljana. 

V uvodnem 93.a členu je opredeljeno področje uporabe določb 
tega poglavja in kdo je državljan Evropske unije. V primeru, da so 
določene ostale določbe Zakona o tujcih za državljana države 
članice Evropske unije ali za družinske člane ugodne (ker vsega 
področja predlog zakona ne ureja na novo), predlog zakona 
napotuje na njihovo uporabo, saj bi bili lahko v nasprotnem primež 
v slabšem položaju kot ostali tujci. Druge določbe pa se uporabljal0 

tudi tedaj, kadar predlog zakona tako določa (npr. izdaja odločb 
o odpovedi prebivanja, izvedba prisilne odstranitve, evidence)- 

V 93.b členu je urejeno, na kakšen način lahko državljan države 
članice Evropske unije vstopi v Republiko Slovenijo (z veljavno 
osebno izkaznico ali potnim listom, brez dovoljenja za vstop ne 

glede na namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v na 
državi). V nadaljevanju pa so določeni razlogi, zaradi katerih 
lahko državljanu države članice Evropske unije zavrne vstop 
državo in kateri so skladni s pravnim redom Evropske unije, P 
katerem so glavni razlogi tako za zavrnitev vstopa kakor tudi t 
zavrnitev dovoljenja za prebivanje razlogi javnega reda, varnos 
in zdravja ljudi. 

V 93. c členu je določeno, da lahko državljan države članice 
Evropske unije, ki je v državo vstopil z veljavno osebno izkazm 
ali potnim listom, v Republiki Sloveniji prebiva tri mesece br 
prijave prebivanja, za prebivanje daljše od treh mesecev P 
potrebuje potrdilo o prijavi prebivanja, za katerega zaprosi v drza 

pri upravni enoti. Opredeljeni so tudi razlogi, zaradi katerih lah ^ 
pridobi potrdilo o prijavi prebivanja. V primerjavi z ureditvijo, 
velja za ostale tujce, kateri morajo dovoljenje za prvo prebivanj 
pridobiti že pred prihodom v Republiko Slovenijo, je vstop ^ 
prebivanje v skladu z načelom prostega pretoka oseb ' 
zakonodajo Evropske unije na tem področju olajšan. 

V členih od 93.d do 93.g je opredeljena izdaja potrdila o Pr'ia* 
prebivanja za državljana države članice Evropske unije P 
posameznih namenih oziroma razlogih prebivanja, zaradi kate 
se potrdilo lahko izda in sicer zaradi zaposlitve ali dela, opravlla L 
dela kot samozaposlena oseba, izvajanja storitev, študija. ^ 
pridobitve potrdila pa je v skladu z zakonodajo Evropske unlle.. 
tudi po predlogu zakona upravičen tudi državljan Evropske un'. 
ki želi prebivati v Republiki Sloveniji iz drugih razlogov, če ' ^ 
veljavno osebno izkaznico ali potni list, zadostna sredstva 
preživljanje in zdravstveno zavarovanje. Pri posameznih raZ^J 
zaradi katerih se potrdilo lahko izda, so opredeljeni tudi P°9[j 
katere mora državljan države članice Evropske unije izpolnie 
Pogoji so skladni s pogoji, opredeljenimi v direktivi Evropske u I 
Ker pogoji za izdajo potrdila niso enaki za vse razloge Pr9b'vaJna 
temveč so odvisni od razloga prebivanja, je v predlogu za. n[) 
prijava prebivanja razdeljena po razlogih. Tako npr. državij 
države članice Evropske unije, ki bo v Republiki Sloveniji p'e ((- 
zaradi zaposlitve, za prijavo prebivanja ne bo potrebno dokaz 
tudi zadostnih sredstev za preživljanje in zdravstven ^ 
zavarovanja (kar bo pogoj pri drugih razlogih), predložiti Pa 

moral potrdilo delodajalca o zaposlitvi. 

V 93.h členu so opredeljeni razlogi, zaradi katerih se 
države članice Evropske unije zavrne izdaja potrdila o P ' 
prebivanja. Prijava prebivanja se zavrne, če ne izpolnjuje .■ 
za izdajo potrdila, če to terjajo razlogi javnega reda, vat 
države ali zdravja ljudi, če v Republiki Sloveniji krši delovno pr 

predpise ali če se ugotovi, da gre za fiktivno zakonsko zv 
sklenjeno le z namenom pridobitve potrdila. 

Arf&tto 
V 93.i členu je določena veljavnost, za katero se državljanu o 
članice Evropske unije izda potrdilo o prijavi prebivanja, k* 
določa tudi pravo Evropske unije, in sicer za čas petih let ozi ^ 
za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ce I 
krajši od petih let, urejena pa je tudi obnova potrdila. 
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(3r? lenu ie ureiena izdaja dovoljenja za stalno prebivanje za 
£Vr 

v'lana države članice Evropske unije. Državljan države članice 
stai°PSl(e un'ie lahko P° Podlogu zakona pridobi dovoljenje za 
Pmi° prebivanie P° petih *et'h prebivanja v Republiki Sloveniji na 
za ■P°,rdHa o prijavi prebivanja in če ne predstavlja nevarnosti r°d ali varnost države, kot to določa tudi pravo Evropske 
pBl?'.Dolo^eno je tudi, katere odsotnosti ne prekinejo navedenega 
cfa 6<ne3a obdobja in v katerih primerih lahko državljan države 
p'ce Evropske unije dovoljenje za stalno prebivanje pridobi 
pr. Potekom petih let (če je slovenskega rodu ali katerega 
kot v državi ie v interesu Republike Slovenije, prav tako 
prerif 'z teh razlogov dovoljenje za stalno prebivanje 
ko m aSno pridot}ij° tudi drugi tujci, kakor tudi v določenih primerih, 
tU(]. "je zaposlitev v Republiki Sloveniji prenehala, kot to določa 

rektiva Evropske unije, s katero se zakon usklajuje). 

flen'6/!"' 9393 93.m in 93.n so urejeni pogoji za vstop v 
£vrn ° slovenijo družinskih članov državljana države članice 
Po o-6 UnVe družinskih članov slovenskega državljana ter 
$taJ'Za 'zdajo dovoljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za 
tla ,° Prebivanje družinskim članom, ki niso državljani države 
aruž

ce Evropske unije. Opredeljeno je tudi, kdo se šteje za 
skia'tfSke9a &ana, pri čemer je ureditev po predlogu zakona na s pravnim redom Evropske unije, po katerem se na 
sl°

r za družinskega člana šteje otrok do dopolnjenega 21 leta 
pre-. ■ kakor tudi starši in otroci zakonca, ki jih je le-ta dolžan 
Vfr- lat'- V primerjavi z ostalimi tujci je družinskim članom vstop 
ki n *Vo.olaišan, tudi če so državljani t.i. tretjih držav, to je držav, 

° ženice Evropske unije. Le-ti po predlogu zakona zaradi 
4r}avli družine z državljanom Evropske unije ali slovenskim 
Prgfo lan°m za vstop v našo državo ne potrebujejo dovoljenja za 
tfo/o<;3n^6' ,emveč lahko za dovoljenje za prebivanje zaprosijo v enem roku po vstopu v državo pri upravni enoti. 

8n0(e° ^lenu ie določeno, da je zoper odločbo ali sklep upravne 
dovoi S kater'm ie postopek izdaje potrdila o prijavi prebivanja ali 
ta „ ,la za prebivanje končan, možna pritožba na Ministrstvo n°tranje zadeve. 
^ Čl 
se ulh,93-P' r, 93.s in 93.t so opredeljeni razlogi, zaradi katerih 
dov0/' družinskemu članu v času veljavnosti razveljavi 
Za za začasno prebivanje in zaradi katerim mu dovoljenje 
1riav,?sn° Prebivanje preneha, nadalje razlogi zaradi katerih 
Pre6/i/ države članice Evropske unije preneha prijava 
^Vron V3 ter ra*l°9' zaradi katerih državljanu države članice 
Prebivan' Un'le al'družinskemu ®anu preneha dovoljenje za stalno 

" 93.0 ft 
Bvron l ie določeno, da se lahko državljanu države članice 
"9Pob/v Un'^6 družinskemu članu, ki zakonito prebiva v 
*a jaJ Sloveniji, prebivanje odpove le, če predstavlja nevarnost 
^blva' r0Cl ali varnost države. Glede postopka odpovedi 
tujcih pa 93 u i,en napotuje na uporabo določb Zakona o 1 urejajo odpoved prebivanja tujcu. 

^d3-včl 
<J<W'e 

enuie opredeljeno, da se potrdilo o prijavi prebivanja in 
*** za stalno prebivanje za državljana države članice 
^hsk Un''e ,er dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za 
^Pubi k®3 ®ana 'zda v obliki izkaznice, glede na to, da lahko v 
Potnic i ° Slovenijo vstopajo tudi z osebno izkaznico in ne ie s 
n*l6hi, IS,om in zaradi česar izdaja potrdila in dovoljenja v obliki We ni možna. 

i 
0f2ave a?U so določeni razlogi, zaradi katerih se lahko državljana 

iznn'^l Evropske unije in družinskega člana prisilno sa/»0(J 'z države. Zaradi usklajenosti s pravom Evropske unije, 
prisil IS,V° da v RePubliki Sloveniji nezakonito prebiva ni razlog 

"'ebiVa"0 °dstranitev. Glede vodenja evidenc o potrdilih o prijavi le In dovoljenjih za prebivanje in glede izkazovanja 

istovetnosti ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja 
predlog zakona v 93.aa in 93.ac členu napotuje na uporabo določb 
Zakona o tujcih. 

V 93.ab členu je za državljana države članice Evropske unije, 
kateremu je bilo izdano potrdilo o prijavi prebivanja, in za 
družinskega člana, ki je v Republiki Sloveniji pridobil dovoljenje za 
začasno prebivanje opredeljena dolžnost prijaviti tudi začasno 
prebivališče, prav tako kot mora začasno prebivališče prijaviti 
drug tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje. V primeru, da je 
pridobil dovoljenje za stalno prebivanje pa mora v Republiki 
Sloveniji prijaviti stalno prebivališče, na naslovu, na katerem 
prebiva. 

k 25. členu: 

Po Zakonu o prekrških je potrebno predpise, s katerimi so določeni 
prekrški, ki niso v skladu z navedenim zakonom, do 7.2.2006 
uskladiti z Zakonom o prekrških. Zaradi navedenega je v predlogu 
zakona v vseh kazenskih določbah sankcija denarna kazen 
nadomeščena z globo. 

k 26. in 27. členu: 

Kot samostojna kazenska določba je opredeljen prekršek in 
sankcija za prevoznika, ki pripelje tujca na državno mejo ali ozemlje 
Republike Slovenije brez ustrezne listine in vstopnega dovoljenja, 
če ga kot državljan določene države potrebuje, ker je bilo potrebno 
višino predpisane kazni uskladiti s kaznijo, določeno v Direktivi 
Sveta 2001/51/ES. Navedena direktiva namreč določa najnižjo 
denarno kazen v višini 3000 EUR preračunano v nacionalno 
valuto in sicer za vsakega pripeljanega tujca. Navedeni prekršek 
nadomešča sedanji prekršek zaradi neprijave tujca, ker v Zakonu 
o tujcih ni materialne določbe glede dolžnosti prijave tujca, ki ga 
posameznik sprejme na prenočevanje, saj prijavo tujca ureja 
Zakon o prijavi prebivališča (Ur. I. RS, št. 9/01). 

k 28. členu: 

Spremenjena je kazenska določba, ki opredeljuje prekršek in 
sankcijo zaradi pomoči tujcu pri nedovoljenem vstopu ali 
prebivanju v državi, tako da je sankcionirana tudi pomoč pri 
nedovoljenem tranzitu in poskus, zvišana pa je tudi kazen oziroma 
globa. 

k 29. členu: 

V poglavju XIII. »Kazenske določbe« je dodan nov 99.a člen, v 
katerem so za državljana države članice Evropske unije, njegove 
družinske člane in družinske člane slovenskega državljana 
opredeljeni prekrški in sankcije zanje. Predlagane sankcije za 
storjene prekrške so enake kot jih Zakon o tujcih določa za ostale 
tujce za enakovredne prekrške. 

k 30. členu: 

Po predlogu zakona se zaradi novega načina uskladitve s pravnim 
redom Evropske unije v Zakonu o tujcih povsem na novo, v 
dodanem novem XII.a poglavju, ureja področje vstopa in prebivanja 
državljanov držav članic Evropske unije in njihovih družinskih 
članov, medtem, ko je v prehodnih in končnih določbah Zakona o 
tujcih (Ur. I. RS, št. 61/99,9/01-ZPPreb in 87/02) uskladitev izpeljana 
le s sklicevanjem na pravni red Evropske unije, kar v celoti ureja 
100. člen. Zaradi navedenega se 100. člen črta. 
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k 31. členu: 

Določba ureja, da se v že začetih in še ne dokončanih postopkih 
uporabi zakon, ki je za stranko ugodnejši in da dovoljenje za 
prebivanje izdano državljanu države članice Evropskega 
gospodarskega prostora in družinskemu članu pred uveljavitvijo 
predlaganega zakona ostane v veljavi do poteka veljavnosti. 
Državljanu države članice Evropske unije, ki v Republiki Sloveniji 
prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanem 
pred uveljavitvijo predlaganega zakona, pa je dana tudi možnost, 
da v roku treh mesecev zaprosi za izdajo potrdila o prijavi 
prebivanja, ker je to zanj ugodnejše (ker se npr. potrdilo lahko 
izda z daljšo veljavnostjo, kot pa je bilo izdano dovoljenje za 
prebivanje). 

k 32. členu: 

Med prehodnimi določbami je določen tudi rok za izdajo 
podzakonskega akta, ki bo podrobneje predpisal način nuđenja 
pomoči drugi državi članici, ki po zračni poti odstranjuje tujca. 
Določeno je tudi, da se do določitve novega obrazca potni list za 
tujca izdaja na obrazcu, predpisanim s Pravilnikom o načinu 
izvajanja zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 19/91-1 in 52/94) ter da se 
potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanje za državljane 
držav članic Evropske unije in njihove družinske člane izdajajo z 
odločbo do začetka izdajanja v obliki izkaznice. 

k 33. členu: 

Predlagano je, da zakon začne veljati trideseti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25.11-% 
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas 
Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in sveta z 
29.4.2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih &an . 
do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav član^,, 
spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja d're^'vtrc 
221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 751341 

75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS PreW * 
zakona za rezidente za daljši čas, njihove družinske ^ane

gSj 
družinske člane državljana Evropske unije ureja tudi m°z 
vstopa in prebivanji do treh mesecev na podlagi dovoljen!3 . 
prebivanje, izdanega v drugi članici in drugačno ureditev za iz 
dovoljenja za začasno prebivanje za rezidente za daljši ca 
njihove družinske člane. Zaradi upoštevanja tudi schengens ^ 
pravnega reda pa je predlagano, da se določbe, ki to 
sicer tretji odstavek 8. člena, drugi odstavek 13. člena,n3 . 
tega zakona v delu, ki urejajo vstop in izdajo dovoljeni ^ 
prebivanje za rezidente za daljši čas iz druge države cv 
Evropske unije in njihove družinske člane ter določbe 93* c 

tega zakona v delu, ki dovoljujejo vstop in prebivanje druZ,n.. m 
članom državljana EU na podlagi veljavnega potnega » 
dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države cl ^ 
Evropske unije, začnejo uporabljati šele z dnem, ko začn 
Republiko Slovenijo v celoti veljati Schengenska izve1o 
konvencija. Navedena konvencija v 21. členu ureja vp&s .0 
medsebojnega priznavanja dovoljenj za prebivanje, kijih tzo I 
države članice Evropske unije državljanom tretjih drza ^ 
možnost bivanja v drugi članici do treh mesecev na podlay 
dovoljenj, kar pa za Republiko Slovenijo še ne velja. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 
(opredelitev pojmov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 

Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v 
skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana. 

Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja 
Republike Slovenije. 

Tranzit je prehoa državnega ozemlja Republike Slovenije. 

Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo pristojni 
organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa tujcev 
z državnega ozemlja Republike Slovenije. 

Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna listina 
za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim 
sporazumom. 

Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to Prl flSt 
mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni ist°v 

imetnika in rok njene veljavnosti. 
, -osedni' 

Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v » 
državi, v katero se vračajo in ki prihajajo dnevno v R0P 
Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve ali dela. 

Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno 
s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem. 

ukvafl3 

Napoteni delavec je oseba, ki je v delovnem razmeriu 

toritv© 
tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene sto zap 
ozemlju Republike Slovenije in zanj delodajalec ni z

vajanju 
plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v krajo|Z 

storitve. 

(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo) 

(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, . 
potne listine iz 7. člena tega zakona, imeti tudi vizum ali ^ 
za prebivanje, če ni z zakonom ali mednarodnim spor3 

drugače določeno. 

(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi, da o ^ 
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo brez 
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13. člen 
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji) 

I1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to 
°ceno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlgde 

ePublike Slovenije ali zakonom oziroma mednarodnim 
Porazumom. 

skl TU'e°' ki na Podla9' zakona al> mednarodnega sporazuma ali 
- ePa Vlade Republike Slovenije za vstop v državo in bivanje ne 
bj 'ebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej a največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč od dneva prvega 

°Pa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti V|2um. 

Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom časa 
Pfvega in drugega odstavka tega člena, če tako odloči pristojni 

24. člen 
(obveznost prevoznikov) 

Slov reV°znik lahko pripelje tujca na državno ozemlje Republike 
Po/6"-'0 po koPenski. zračni ali vodni poti samo, če ima ustrezno ^ 0 listino in vstopno dovoljenje, ki jih kot državljan določene 

ave potrebuje. 

jfrL
Prev02nik iz prvega odstavka tega člena je dolžan, da ob 

tant nemudoma in brezplačno posreduje organom mejne 
*a J0'8 na ni',10V0 zahtevo podatke o potnih listinah in dovoljenjih s,°p potnikov, prevoznikov in članov posadke. 

pre 
8 1® tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora 

"lein ^ 'e zra^n'' kopenski ali vodni poti pripeljal na 
laza'V nasPro,iu s prvim odstavkom tega člena, takoj sprejeti J v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz države. 

26. člen 
(vrsta dovoljenj za prebivanje) 

' ^ov°ljenje za prebivanje se izda kot: 

dovoljenje za začasno prebivanje, ali 

' dovoljenje za stalno prebivanje. 

inl=°yol'enie za začasno prebivanje se izda za določen namen 
*a določen čas. 

(3) 
name°V°''en'e 2a začasno prebivanje, brez vezave na določen 
'*da h |S9'1(01 nev0zano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko ol°čenim tujcem ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede 
la in namena bivanja v Republiki Sloveniji. 

27. člen 
'Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje) 

za prebivanje se Izda na prošnjo tujca, ki želi 

Pf8biv V FlePubliki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za 
s tem 3n'e ,u'ca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni 

zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna oseba. 

n®iw08n'' za Izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden 
^avede prebivania v Republiki Sloveniji. Vlagatelj prošnje ne9a namena med postopkom ne more spreminjati. 

(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno 
potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno 
zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v 
času prebivanja v državi, oziroma mu mora biti preživljanje kako 
drugače zagotovljeno. 

(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev 
iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem 
zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja za 
prebivanje. 

(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti 
veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega člena oziroma 
overjen prepis takšne listine ter druga dokazila in listine o 
izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 
Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem 
osebno zglasiti. 

(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v potno 
listino ali se izda v obliki odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen 
dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v obliki odločbe, če 
tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti 
potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu po 
uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca. 

(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega 
se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku. 

(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo 
določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim 
aktom pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji. 

30. člen 
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava 
v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov: 

zaposlitve ali dela; 
združitve družine; 
študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega 
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja 
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav 
prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem 
formalnega izobraževanja; 
drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali 
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov. 

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se 
izda tudi: 

tujcem - ožjim družinskim članom slovenskih državljanov; 
- tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti; 

otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji. 

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je potreben 
za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za eno leto,-če zakon 
ne določa drugače. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko 
izda tujcu, ki ima veljavno potno listino, katere veljavnost mora biti 
najmanj tri mesece daljša od časa, za katerega se izda dovoljenje. 

(4) Tujci, kHmajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko prebivajo 
v Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega dovoljenja. 

(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje 
za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji samo v 
skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje. 
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34. člen 
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja 

sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev z 
napotenimi delavci) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi 
opravljanja sezonskega dela največ za šest mesecev ali izjemoma 
za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak čas. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda tujcu, če 
so izpolnjeni pogoji iz drugega odstaVka 5. člena tega zakona. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko izda na 
prošnjo tujca ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo za izdajo 
dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu 
v Republiki Sloveniji. 

(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 
sezonskega dela tujec ne more pridobiti nadaljnjega dovoljenja 
za začasno prebivanje. 

(5) V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom, ki ureja 
zaposlovanje in delo tujcev, predpisano delovno dovoljenje, se 
tujcu lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja 
v pogodbi določenih del, ki pa ne more biti daljši od enega leta, če 
z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno. 

(6) Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v 
predpisanem roku, se dovoljenje tujcu podaljša do roka dokončanja 
del, na podlagi predhodno pridobljenega podaljšanja veljavnosti 
delovnega dovoljenja. 

(7) Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega člena 
lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh pogodbenih strank. 
Prošnji je potrebno priložiti: 

delovno dovoljenje; 

- potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem 
obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje; 

- dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe 
napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno 
zavarovan v državi, iz katere je napoten. 

36. člen 
(združitev družine in pravica do celovitosti družine) 

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje 
ali dovoljenje za začasno prebivanje, razen tujcu, ki ima dovoljenje 
za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, se ob pogojih in 
v skladu s tem zakonom, prizna pravica do združitve, ohranitve 
in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, 
ki so tujci. 

(2) Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri 
pristojnem organu v Republiki Sloveniji. 

(3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo 
zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih otrok. 
Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za ožjega 
družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika tujca, če posebne 
okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. 

(4) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda na 
prošnjo tujca iz prvega odstavka tega člena, ki mora priložiti 

dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih ožjih družinskih 
članov, ki nameravajo prebivati v državi. 

(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve oziroma ohran't!'! 
celovitosti družine se izda družinskemu članu tujca za ena 
časovno obdobje, kot je dovoljenje za prebivanje tujca, ki uveljavi 
pravico do celovitosti družine in ga je mogoče podaljševati skuP > 
z njegovim dovoljenjem. Dovoljenje za prebivanje zaradi zdruzi ^ 
družine se lahko podaljšuje ožjemu družinskemu članu tujca. ^ 
ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, 
veljavnostjo do dveh let; če prebiva v Republiki Slove I 
neprekinjeno tri leta na podlagi dovoljenj za začasno prebivan^ 
se mu lahko izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena tudi 
daljši čas. 

(6) Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo z zakon0g 
določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevez 
dovoljenje. 

(7) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca iz P^®?* 
odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje tu 
primeru, če je tujec umri ali če je zakonska skupnost prenen ■ 
vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj tri leta. Naveo 
dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z veljavnostjo do en a 
leta. 

o i. vien |Cj 
(tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov intu' 

slovenskega rodu) 

(1) Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov imajo P1 ^ 
prebivanja v Republiki Sloveniji, ob pogojih in v skladu s 
zakonom. 

(2) Slovenski državljan, ki ima v Republiki Sloveniji 
prebivališče, lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za prebtv 
svojih ožjih družinskih članov. 

(3) Dovoljenje za prebivanje se tujcem-družinskim č|an°(a 
slovenskega državljana izda kot nevezano dovoljenje za tn 
in se lahko ob pogojih, določenih s tem zakonom Poclal'J ^ 
Prošnja iz prejšnjega odstavka se vloži pri diplom3^ ^ 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujim 3 

pristojnem organu v Republiki Sloveniji. 
veljati 

(4) Tujcu - zakoncu slovenskega državljana preneha . 
dovoljenje za prebivanje, če se zakonska zveza razveže Pr 

v dveh letih izdaje dovoljenja. 
ofavic® 

(5) Tujec slovenskega rodu ima v skladu s tem zakonom P .fl 
do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da izpolnjuje P 
iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona. 

41. člen 
(dovoljenje za stalno prebivanje) 

ki ose"1 

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu. o|j0nja 

let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dov ^ ^ 
za začasno prebivanje in ni razlogov za njegovo zavrn'te!0(1on1' 
člena tega zakona ter izpolnjuje druge pogoje, določene z za 

hi,,anje ^ 
(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu ali tujcu, katerega P'ew 0jjjrrt 
Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije te'' v 
družinskim članom slovenskih državljanov ali tujcev, ki 1 uS 
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje a'11 ^ 
begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tu 
iztekom roka iz prejšnjega odstavka. 
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' 'Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je bil v 
"ijih treh letih obsojen na zaporne kazni, katerih skupna dolžina 

s 
8se9a eno leto. Čas, ki ga je tujec prebil na prestajanju kazni, 

ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja za stalno 
^bivanje. 

Tujec, ki prosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, mora, 
_2ahtev° pristojnega organa, prošnji priložiti dokaze o sredstvih, 
un re^r)'tl za njegovo preživljanje, dokaze, s katerimi izkaže svojo 

Pravičenost do dajatev iz pokojninskega ali drugega temu 
s 

r®znega zavarovanja ter druge dokaze oziroma dokumentacijo, a,ero lahko dokaže upravičenost svojih razlogov, zaradi katerih 
°S| za izdajo dovoljenja. 

43. člen 
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenjg za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu ne izda, 

n|so izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 27. člena 
69a zakona, 

'9 'ujcu prepovedan vstop v državo, 

obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti 
°voljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije, 

°bstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost 
*a javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike 

'ovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi 
Povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
"ezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem 

am'l ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj, 

Ostajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal 
davnemu redu Republike Slovenije, 

j® očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali 
dvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje, 

se ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji. 

1j rt!,|?r'rneru iz četrte alinee prejšnjega odstavka pristojni organ 
an obrazložiti razlogov za zavrnitev. 

44. člen 
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje) 

' Dovoljenje za prebivanje organ, ki ga je izdal, razveljavi, če: 

^naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev đaje dovoljenja; 

naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja; 

^i'd'9C namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ^ druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, 
s° Pomembne za izdajo dovoljenja. 

°a'0čbra2Vel'aVi,Vi dovo'ienia za prebivanje izda pristojni organ 
*a not°' 20Per katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo, pristojno ranie zadeve v osmih dneh po njeni vročitvi. 

45. člen 
(prenehanje dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če: 
preteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno; 

- je tujcu odpovedano prebivanje; 
je tujcu izrečena kazen izgona tujca iz države ali varstveni 
ukrep odstranitve tujca iz države; 
se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izjave o 
odreku dovoljenju za začasno prebivanje; 
tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije. 

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če: 
- je dovoljenje razveljavljeno; 
- je tujcu odpovedano prebivanje; 
- je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali 

varstveni ukrep odstranitve tujca iz države; 
- se tujec odreče dovoljenju in sicer z dnem podane izjave o 

odreku dovoljenju za stalno prebivanje; 
tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije; 
se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o tem 
ne obvesti organa, ki, mu je izdal dovoljenje. 

46. člen 
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika 

dovoljenja za prebivanje) 

(1) Pristojni organ, ki izda tujcu dovoljenje za prebivanje, to 
dovoljenje na razviden način vnese v tujčevo potno listino kot 
nalepko ali izda kot odločbo. 

(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo osebe, ki 
ji je bilo dovoljenje izdano in podatke o: 

vrsti dovoljenja, 

- namenu, zaradi katerega se izda, 

- roku veljavnosti, 

- dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja in 

osebne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje. 

(3) Pristojni organ v potni listini na razviden način označi 
razveljavitev oziroma prenehanje dovoljenja za prebivanje. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino, obliko 
in način izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev 
razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje. 

64. člen 
(organi) 

(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije 
v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve so pristojna za 
izdajo in razveljavitev vizumov. 

(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem 
tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne 
enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava prebivati, 
če ni s tem zakonom drugače določeno. 
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(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev 
tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma, prisilno 
odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in za druge ukrepe in 
odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih določa zakon. 

(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja upravne in 
strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko politiko, vstop, 
zapustitev in prebivanje tujcev v državi ter odloča o pritožbah 
zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema ukrepe v zvezi 
s tujci, kadar je tako določeno z zakonom. 

(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog 
iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi, organi in 
službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo. Zaradi 
zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev iz 
prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več ministrstev 
in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in usklajevanja, 
se pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ustanovi skupno 
delovno telo. 

66. člen 
(sodelovanje med organi) 

(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona so pri opravljanju 
zadev iz svoje pristojnosti dolžni med seboj sodelovati, si nuditi 
pravno pomoč ter posredovati potrebne podatke in informacije. 

(2) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji 
morajo v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, 
prebivanje, izstop tujcev ter drugih zadevah in vprašanjih v zvezi 
s tujci, sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem zakonu. 

(3) Tujec, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali 
postopek za prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države samo 
v soglasju z organom, ki je uvedel postopek zoper tujca. 

89. člen 
(podatki za izdajo potnega lista za tujca) 

(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca (evidenca iz 
šeste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) pristojnemu 
organu oziroma organu Republike Slovenije v tujini, ki je 
pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, posredovati podatke 
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 86. 
člena tega zakona ter priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, 
ki kažeta pravo podobo tujca. 

(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke o številki 
in datumu izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista, registrski in 
serijski številki potnega lista, veljavnosti in datumu izdaje potnega 
lista ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih. 

93. člen 
(uporaba podatkov iz evidenc) 

(1) Osebni podatki iz evidenc iz 85. člena tega zakona se lahko 
uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih nalog. 

(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih oseb, 
podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti jim morajo 
organi, pristojni za vodenje evidenc, dati podatke iz evidence iz 
85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe upravičeni na 
podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika, na katerega se 
ti 

(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega 
člena ne smejo posredovati osebnih podatkov drugi"1 

uporabnikom in jih smejo uporabljati samo za namene, za katere 
so jih dobili. 

94. člen 
(kazenske določbe) 

Z denarno kaznijo 200.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek pravna oseba: 
• ki (1) če ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku tujca, 

ga je sprejela na zdravljenje; 

(2) če pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije P° 
kopenski, zračni ali vodni poti, brez ustrezne listine in vstopie9a 

dovoljenia, ki jih kot državljan določene države potrebuje. 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje zj> 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekrše 
iz prejšnjega odstavka. 

95. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik, ki sprejme tujca na prenočevanje Pr0 

plačilu, če ga ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem f°K ' 

96. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek tujec, če: 

(1) nima veljavne potne listine (7. člen); 

(2) nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen); 

(3) ostane v Republiki Sloveniji dalj časa, kot je to dovoljeno O2, 

člen); 

(4) ne zapusti države v roku, za katerega mu je prebiva^6 

dovoljeno (13. člen); 

(5) uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (74. člen). 

(6) ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne ozi'orn 

druge listine (sedmi odstavek 75. člena); 

(7) posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi ali upora" 
tuje listine kot svoje (četrti odstavek 75. člena). 

97. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se takoj na kraju pre^ 
kaznuje tujec, če: 

(1) vstopi ali zapusti državo v nasprotju s 16. členom zako"3, 

(2) nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavi® 
(četrti odstavek 22. člena); 

(3) na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim d°£a*a); 
zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 75. c 0 
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j*) na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi 
Stavek 75. člena). 

98. člen 

jf đenarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za Pr®kršek tujec, če: 

'1) nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen); 

(2} ' Prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za 
vi 0„re9a mLi je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (peti odstavek JU- Člena); 
(3\ 

nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47. člen). 

99. člen 

Prek"31710 ^azn')° oc* 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za 
v. 

r®el< oseba, ki omogoči ali pomaga tujcu, da nedovoljeno 
°Pi ali nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji ali prebiva v 

đQ 
v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano 

°'ienje za prebivanje. 

100. člen 
(Posebne določbe za državljane držav članic 

Evropske unije) 

Evr^ dnem vstoPa Republike Slovenije kot polnopravne članice v 
drža ° Uni'° dolo^')e ,e9a zakona prenehajo veljati za državljane v Članic Evropske unije, razen če so za njih ugodnejše. 

(2) Republika Slovenija prične s tem dnem v celoti izvajati vse 
predpise Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in 
prebivanja državljanov držav članic Evropske unije v Republiki 
Sloveniji. 

(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se državljanom držav članic 
Evropske unije zagotavlja pravica prostega vstopa in prebivanja 
v Republiki Sloveniji. 

(4) Državljani iz prejšnjega odstavka, ki nimajo zadostnih lastnih 
sredstev za svoje preživljanje ali zdravstvenega zavarovanja, ki 
pokriva vsa tveganja, imajo pravico do prebivanja le, če lahko 
pristojnemu organu: 

predložijo izjavo svojega delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o 
delovnem razmerju, ali 
dokažejo, da opravljajo samostojno pridobitno dejavnost, ali 
dokažejo, da imajo v šestmesečnem obdobju po vstopu v 
državo utemeljen izgled za začetek opravljanja samostojne 
pridobitne dejavnosti, ali 
dokažejo, da jim je kot ožjemu družinskemu članu državljana 
države članice Evropske unije zagotovljeno preživljanje. 

(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji 
zavrne le, če: 

predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za 
varnost države, ali 

- če predstavljajo finančno breme za državo. 

(6) Vlada Republike Slovenije podrobneje določa način in pogoje 
za izdajo dovoljenj za prebivanje iz četrtega odstavka tega člena. 

9. fanij 2005 119 poročevalec, št. 39 



1.) Našlo v predlaganega akta: 
Zakon o spremembah is dopolnitvah zakona o tujcih 

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: ID izjave: 
2004-1711-0019 ZAK03892 6 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaia predlog akta 

CELEX 
oznaka 

direktive 

Naslov direktive 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
prenos 

direktive 

Je direktiva v celoti 
prenesena? 

(obrazložitev) 
32001L0040 DIREKTIVA SVETA 2001/40/ES z dne 28. maja 

2001 o medsebojnem priznavanju odločb o izgonu 
državljanov tretjih držav  

01.05.2004 DA 

2. 32001L0051 DIREKTIVA SVETA 2001/51/ES z dne 28. junija 01.05.2004 DA 
2001 o dopolnitvi določb člena 26 Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. juniji i 
1985 

1. 2003-01-0238 Zakon o prekrških 
32002L0090 DIREKTIVA SVETA 2002/90/ES z dne 28. 

novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri 
nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju 

05.12.2004 DA 

1. 

2. 

2004-01-1662 Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike 
Slovenije 

1994-01-2167 Kazenski zakonik Republike Slovenije 
32003L0086 DIREKTIVA SVETA 2003/86/ES z dne 22. 

septembra 2003 o pravici do združitve družine 
103.10.2005 DA 

1. 
2. 

2002-01-5310 
2003-01-5827 

Zakon o tujcih - uradno prečiščeno besedilo 
Zakon o azilu - uradno prečiščeno besedilo 

3.1 2005-01-0755 Zakon o splošnem upravnem postopku - uradno prečiščeno besedilo 
32003L0109 Direktiva Sveta 2003/109/ES 

z dne 25. novembra 2003 
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti 
zajlaljši čas  

1. 

2. 
3. 
4. 

2000-01-2096 

2002-01-5310 
2005-01-0755 
1997-01-2634 

23.01.2006 DA 

Navodilo o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma 
prenehanja dovoljenja za prebivanje  
Zakon o tujcih - uradno prečiščeno besedilo 
Zakon o splošnem upravnem postopku - uradno prečiščeno besedilo 
Zakon o upravnem sponi 

6. 32003L0U0 Direktiva Sveta 2003/110/ES 
z dne 25. novembra 2003 
o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije 
po zračni poti    

06.12.2005 DA 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

~ 

CELEX 
oznaka 

direktive 

Naslov direktive 
ter slovenski predpisi, Id se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
prenos 

direktive 

Je direktiva v celoti 
prenesena? 

(obrazložitev) 
32004L0038 Directive 2004/3 8/EC of the European Parliament 

and of the Council of 29 April 2004 on the right of 
citizens of the Union and their £amily membere to 
move and reside freely within the territory of the 
Member States amending Regulation (EEC) No 
1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 
68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 
75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC 
and 93/96/EEC (Text with EEA relevance) 
CoiTected by.. 304L0038R(01) (DA, DE, EL, 
EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

30.04.2006 DA 

1. 2001-01-0530 Zakon o prijavi jjrebivališča 
2. 2000-01-2970 Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije 
3. 2002-01-5310 Zakon o tujcih - uradno prečiščeno besedilo 
4. 2005-01-0755 Zakon o splošnem upravnem postopku - uradno prečiščeno besedilo 
5. 1997-01-2634 Zakon o upravnem sporu 
6. 1997-01-3590 Zakon o osebni izkaznici 

3.2) Uredbe/odločbe/sklepi, katerih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 

CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti 
usklajen z uredbo, sklepom ali 

odločbo? 
(obrazložitev) 

1. 31994D0795 SKLEP SVETA z dne 30. novembra 1994 na 
podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji o 
skupnem ukrepu o olajšavah za potovanje za učene« 
iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v drž-avi 
članici (94/795/PNZ) 

DA 

l.| 1999-01-2912 Zakon o tujcih 

4) Ali je predlog pravnega akta v celoti usklajen z akti EU, navedenimi pod toiko 3? 
DA 

®") Prevod naalova predloga pravnega akta RS v angleščino 
Act amending the Aliens Act 

Priloga: 

^0re'acljska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ime in priimek vodje pravne flnlbe: 

Podpi« ministra oziroma predstojnika organa: 
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NAR0ČILNICA 

'rrie 'n priimek: 

Naslov; 

^e'efon:   Poštna številka: —  

p°djetje:      

^avčna številka:   —  

^AROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

^tum:      

P°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  —  

A^očilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
UBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

ij"ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med oroizvode, za katere se obračunava daveK na dodano vrednost po stopnji 8,5% (u ' 
št.89/98)   
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