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Letnik XXVII

PREDLOGI ZAKONOV
- Predlog zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto
2001 (ZZSO2001) - hitri postopek - EPA 302 - III
- Predlog zakona o spremembi zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih selih
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A) - skrajšani postopek - EPA 316 - III
- Predlog poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1 ?) - prva obravnava - EPA 314 - III
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A)
- prva obravnava - EPA 315 - III
DEKLARACIJA
- Predlog deklaracije o skupnem boju proti terorizmu - EPA 319 - III

SKLEPI, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
8. redne seje Državnega zbora RS
SKLEP
9. izredne seje Državnega zbora RS
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

SKLEPI,

STALIŠČA

IN
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SKLEPI

8. redne seje Državnega zbora RS

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem nadzoru
- EPA 242 - III

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.10.2001 ob
obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

4. Ponovno naj prouči utemeljenost za sodelovanje političnih
funkcionarjev v inšpekcijskem svetu.
5. Prouči naj vključitev določb o periodičnem izobraževanju in
preverjanju znanja inšpektorjev, predvsem na posameznih
specializiranih področjih.

SKLEPA

6. Prouči naj vključitev določb za primere neukrepanja
inšpektorjev.

1. Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru je primerna podlaga
za pripravo zakona za drugo obravnavo.

7. Prouči naj možnost večje individualizacije denarnih kazni in
sicer naj, po možnosti, kot kriterij upošteva število zaposlenih
pri posameznem delodajalcu.

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi

8. Prouči naj v povezavi s predloženimi novim rešitvami na
področju organiziranja novih inšpekcij hierarhijo odločanja v
upravnem postopku zlasti v primeru, ko pritožbeni organ ni
posebej določen.

stališči:
1. Prouči naj možnost, da bi inšpekcije enotno uredila kot organe
v sestavi resornega ministrstva, tako da bi vsako ministrstvo
imelo svoj inšpektorat in v posameznih primerih tudi notranje
organizacijske enote.

9. Prouči in upošteva naj pripombe in mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve v kolikor niso smiselno povzete
v zgoraj navedenih točkah teh stališč.

2. V kolikor ima predlagatelj tehtne razloge, da ohrani vse
predlagane oblike organiziranosti inšpekcij, pa naj ponovno
prouči zlasti prenos inšpekcijskega nadzora z javnim
pooblastilom, kar je bilo doslej izrecno prepovedano, ter prouči
tudi organiziranje inšpekcij v okviru drugega organa v sestavi
ministrstev, zlasti z vidika opravljanja drugih upravnih nalog.

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, naj do druge obravnave predloga zakona o
inšpekcijskem nadzoru posreduje podatke o povečanju
učinkovitosti inšpekcijskega nadzora od leta 1995 naprej.

3. Prouči naj možnost vključitve določb v predlog zakona, ki
bodo prispevale k večji usklajenosti materialnih pogojev v
katerih delujejo inšpekcije na posameznih področjih.

11. oktober 2001
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga obligacijskega zakonika - EPA 1544
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.10.2001 ob
obravnavi predloga obligacijskega zakonika (OZ) - tretja
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve, da glede na obširno zakonsko
besedilo v sodelovanju s predlagateljem opravi natančno jezikovno
in pravno redakcijo končnega besedila Obligacijskega zakonika.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001 - EPA 290 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 3.10.2001 ob
obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001
(ZZSO 2001) - hitri postopek, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše,
pozebe in neurij s točo v letu 2001- hitri postopek, se ne sprejme.

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi petega rednega poročila Varuha človekovih pravic za
leto 1999 in šestega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike
Slovenije za leto 2000
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 28.9.2001 ob
obravnavi petega rednega poročila Varuha človekovih pravic
za leto 1999 in šestega rednega letnega poročila Varuha
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2000, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v
upravnih postopkih spoštujejo v zakonu določene roke za
odločanje.
5. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v zvezi z varstvom človekovih pravic v upravnih
postopkih:

SKLEPE

prouči primernost zakonodaje, ki opredeljuje pristojnosti
javnih zavodov v upravnem postopku, zlasti na področju
varstva kulturne in naravne dediščine, in da v skladu s
predpisi izvaja sprotni upravni nadzor;

1. Državni zbor se strinja z oceno Varuha, da bi bilo treba hitro
sprejeti zakone, pomembne za varstvo človekovih pravic in
ob tem ugotavlja, da so že v teku zakonski postopki predlogov
zakonov s področja javne uprave.

pospeši pripravo zakonodaje na področju graditve
objektov in urejanja ter posegov v prostor s posebnim
poudarkom na vlogi javnih zavodov, načinu izvajanja
javnih pooblastil in izdajanja soglasij.

2. Pospešiti in hitreje razvijati je potrebno javnost dela državnih
organov, njihovo odprtost in preglednost delovanja ter možnost
dostopa do podatkov in intormacij javnega značaja, kar je tudi
pravica, ki jo zagotavlja 39. člen Ustave Republike Slovenije;
nedvomno so to pomembni elementi sodobne, demokratične
in pravne države.

6. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da obstoječi kodeks ravnanja javnih uslužbencev
prilagodi konceptom, ki se uveljavljajo z zakonom o javnih
uslužbencih, in ga v duhu državljanom prijazne uprave iz
simbolne dvigne na pravno-zavezujočo raven s primernim
sankcioniranjem kršitev. Hkrati pa bo treba nameniti pozornost
primerljivemu nagrajevanju upravnih delavcev, da ne bosta
slaba strokovna zasedenost in pomanjkanje kadrov še bolj
ogrozila delovanja tega pomembnega področja države.

3. Pospešiti je treba še vedno prepočasno spreminjanje zakonov,
glede katerih je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z
ustavo; v ta namen naj tudi Vlada Republike Slovenije, ki je
zavezana pravočasno predlagati državnemu zboru zakonsko
ureditev za odpravo z odločbo ustavnega sodišča ugotovljene
protipravnosti, usmeri napore v pripravo potrebnih zakonskih
aktov.

7. Vlada Republike Slovenije bi morala v zvezi s prezasedenostjo
zaporov, učinkoviteje ukrepati v smeri zagotovitve dodatnih

4. Državni zbor Republike Slovenije poziva organe državne
uprave in pristojne organe lokalne samouprave, da pri
poročevalec, št. 82

4

11. oktober 2001

zastarele zakonodaje tudi delodajalci v veliki negotovosti.
Hkrati naj ustrezni državni organi namenijo več pozornosti
vprašanjem, ki se nanašajo na vprašanje človekovih pravic
iz delovnega razmerja, problemom nezaposlenosti ter
nekaterim vprašanjem, povezanim s socialno problematiko,
stanovanjsko politiko in na druge zadeve, ki se nanašajo na
širok krog državljanov in uresničevanje njihovih pravic na
posameznem področju.

finančnih sredstev v proračunu za povečanje kapacitet ter
pripravo srednjeročnega in dolgoročnega načrta investicij za
adaptacijo in izgradnjo zaporov, čeprav so se na tem področju
zadeve tudi že premaknile v pozitivno smer.
8. Glede še vedno prisotnih sodnih zaostankov je potrebno storiti
vse, da se bodo stvari učinkoviteje reševale; s tem pa je
povezan tudi zadosten obseg finančnih sredstev za
tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov ter
za nadaljnje izpopolnjevanje sodnikov; s tem v zvezi je za
podpreti projekt, ki se že izvaja in ki naj bi pripomogel k
učinkovitejšemu reševanju in odpravi tega problema.

14. Državni zbor Republike Slovenije podpira pobudo Varuha
človekovih pravic, da se znotraj obstoječe institucije varuha
oblikuje notranja organizacijska enota, ki se bo specializirala
za varstvo otrokovih pravic.

9. V zvezi s še vedno prisotnimi težavami in izvajanjem zakona
o denacionalizaciji je treba pospešiti aktivnosti odgovornih za
hitrejše dokončanje denacionalizacijskih postopkov; s tem v
zvezi je za podpreti vrsto sprejetih sklepov s strani Vlade
Republike Slovenije, ki pomenijo nekatere organizacijske,
postopkovne, kadrovske in finančne ukrepe za učinkovitejše
izvajanje zakona o denacionalizaciji.

15. Državni zbor Republike Slovenije poziva pristojne organe, da
ukrenejo vse potrebno za dostojno obeležitev grobišč po
vojni pobitih oseb, za njihov simbolni pogreb, vzpostavitev
spiskov teh oseb, pietetno ravnanje z najdenimi posmrtnimi
ostanki in dostop svojcev do vseh podatkov o njihovi usodi.
16. Državni zbor podpira Mnenje Vlade Republike Slovenije o
petem in šestem rednem letnem poročilu Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 1999 in 2000.

10. Posebno skrb in pozornost je potrebno nameniti ustreznemu
nadzoru nad pojavi morebitnega neprimernega ravnanja
zaposlenih v zavodih z bolniki z duševnimi motnjami.

17. Vlada Republike Slovenije naj v bodoče ob obravnavi rednih
letnih poročil varuha pripravi poseben program oz. pregled
aktivnosti, ki potekajo v posameznih ministrstvih za reševanje
odprtih vprašanj, na katera opozarja varuh.

11. V zvezi z zaostritvijo problematike na področju imigracij, zaradi
izrednega povečanja njihovega števila, na katero pristojni
organi niso bili dovolj pripravljeni, je treba storiti vse potrebno,
da se bodo razmere na tem področju umirile ter da bodo
realizirani ustrezni ukrepi za obvladovanje teh pojavov v
Sloveniji.

18. Glede na aktualnost problematike bo tudi Državni zbor v
bodoče ob obravnavi rednih letnih poročil varuha pripravil
svoj pregled aktivnosti in pregled tistih zakonskih aktov, ki jih
je potrebno na podlagi odločbe ustavnega sodišča, uskladiti
z ustavo.

12. Spričo nekaterih pomanjkljivosti volilne zakonodaje in
nekaterih neustavnosti, ugotovljenih s strani ustavnega
sodišča, je treba čimprej sprejeti spremembe in dopolnitve
volilnih zakonov kot tudi intenzivirati napore v pripravo
celovitejše ureditve vprašanja referenduma.

19. Državni zbor Republike Slovenije daje pobudo Varuhu
človekovih pravic, da poleg rednega letnega poročila, ki ga
predloži Državnemu zboru Republike Slovenije, izrabi tudi
pravico do delnih oz. posebnih poročil, kijih naslovi na pristojna
delovna telesa Državnega zbora Republike Slovenije in se s
tem aktivno vključi v urejanje določenega področja, ki je še
posebej občutljivo z vidika varstva človekovih pravic.

13. Vlada Republike Slovenije naj vloži več naporov v odpravo
zaostankov na delovno-pravnem področju, še zlasti, ker so
stranke v teh postopkih večkrat tudi eksistenčno ogrožene,
po drugi strani pa se dogaja, da so zaradi neustrezne in

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa visokega šolstva
Republike Slovenije - EPA 319 - III
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.9.2001 ob
obravnavi predloga nacionalnega programa visokega šolstva
Republike Slovenije (NPVS) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

11. oktober2001

Predlog nacionalnega programa visokega šolstva Republike
Slovenije za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi zahteve Okrožnega sodišča v Mariboru v zvezi z
vloženo obtožnico zoper poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z zahtevo
Okrožnega sodišča v Mariboru, Kazenski oddelek, opr.št. K 196/
2001-2, z dne 24.08.2001, v zvezi z vloženo obtožnico zoper
poslanca državnega zbora gospoda Zmaga Jelinčiča (sedaj
Zmaga Jelinčiča Plemenitega), zaradi kaznivega dejanja pomoči
h kaznivemu dejanju poskusa umora po I. odstavku 46. člena
Kazenskega zakona Republike Slovenije v zvezi s 24. in 19.
členom Kazenskega zakona SFRJ ter I. odstavkom 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ne prizna
imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu
Zmagu Jelinčiču Plemenitemu in dovoli nadaljevanje kazenskega
postopka.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zahteve
Okrožnega sodišča v Mariboru v zvezi z vloženo obtožnico
zoper poslanca Državnega zbora Republike Sloveni|e, na
podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije
ter prvega in drugega odstavka 22. člena zakona o poslancih, na
8. seji, dne 26.9.2001, na podlagi drugega odstavka 38. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka
83. člena Ustave Republike Slovenije, ter prvega in drugega

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Banki Slovenije - EPA 1275 - H
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.9.2001 ob
obravnavi predloga zakona o Banki Slovenije (ZBS) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

stališča:
1. Predvidi naj razporeditev takšnega odstotka ustvarjenega
presežka prihodkov nad odhodki v državni proračun, ki
ustreza veljavni stopnji davka od dobička pravnih oseb (6. in
49. člen).

SKLEPA

2. Predvidi naj odločitev Državnega zbora Republike Slovenije
pri izbiri neodvisnega zunanjega revizorja, ki ga predlaga
Banka Slovenije (52. člen).

1. Predlog zakona o Banki Slovenije - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

3. Ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije in pri tem upošteva naslednja

poročevalec, št. 82
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SKLEP
9. izredne seje Državnega zbora RS

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o jamstvu za zavarovalno kritje
letalskih prevoznikov - EPA 303 - III

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. izredni seji, dne
28.9.2001 ob obravnavi predloga zakona o jamstvu za
zavarovalno kritje letalskih prevoznikov (ZJZKLP) - hitri
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

11. oktober2001

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije in subjektom pristojnim za varnost zračnega prometa,
da v najkrajšem možnem času zagotovijo vse dodatne in sodobne
protiteroristične ukrepe na slovenskih civilnih letališčih in
zrakoplovih javnega prometa, ki sonregistrirani v Republiki
Sloveniji.
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(ZZS02001)
- hitri postopek - EPA 302 - III

Razlog za takojšnjo obravnavo in sprejem predlaganega
zakona je izjemno velik obseg naravnih nesreč, ki so prizadele
kmetijstvo najprej kot pozeba, nato kot neurje s točo ter v juliju
in avgustu kot kmetijska suša. Ker je suša že drugo zaporedno
leto zmanjšala kmetijsko pridelavo, so marsikje ekonomsko in
tudi socialno ogrožena kmetijska gospodarstva, zlasti tista, ki
jim je kmetijstvo edina ali glavna dejavnost, kar dodatno
narekuje takojšnje ukrepanje pri odpravi posledic suše, pozebe
in neurij s točo v letu 2001.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2511-0080
Številka: 403-27/2001-2
Ljubljana, 25.09.2001
Vlada Republike Slovenije je na 83. korespondenčni seji dne
25. septembra 2001 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNI POMOČI ZA ODPRAVO
POSLEDIC SUŠE, POZEBE IN NEURIJ S TOČO V
KMETIJSTVU ZA LETO 2001,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije v 201. členu
določa, da lahko Državni zbor Republike Slovenije na
obrazložen predlog predlagatelja sprejme zakon po hitrem
postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe države, interesi
obrambe ali naravne nesreče.

11. oktober2001

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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I.
1.

Škoda v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2001 tudi
presega vrednost, ki je v predlogu sistemskega zakona o odpravi
posledic naravnih nesreč predvidena za redno pomoč
upravičencem do sredstev državnih rezerv. Posledice naravnih
nesreč v kmetijstvu v letu 2001 lahko opredelimo za izjemne, če
že ne katastrofalne, ki jih je treba reševati s posebnim zakonom,
saj bo treba za sanacijo posledic teh nesreč zagotoviti sredstva
v dveh proračunskih obdobjih: v proračunu za leto 2001 in 2002.

UVOD
Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999) določa, da
se sredstva proračunske rezerve uporabljajo tudi za odhodke,
nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti poplave, suša,
požar, potres in druge naravne nesreče. S pooblastilom Državnega
zbora RS lahko vlada odloča o uporabi rezerve za naštete namene
do zneska, določenega z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, sicer pa o sredstvih za pomoč pri odpravi
posledic naravne nesreče odloča Državni zbor RS s posebnim
zakonom ob vsakokratni naravni nesreči. S posebnim zakonom
se vsakokrat določajo tudi upravičenci, način uporabe in
dodeljevanja teh sredstev ter nadzor nad njihovo porabo.

Kmetijska suša
Najbolj je v letu 2001 pridelavo kmetijskih rastlin prizadela tako
imenovana kmetijska suša v času med 15. julijem in 31. avgustom.
Moč kmetijske suše določa velikost primanjkljaja vode, ki se
vrednoti kot razlika med padavinami in porabo vode iz tal in rastlin
(evapotranspiracija). Ob upoštevanju vseh štirih meteoroloških
parametrov: temperature zraka, relativne vlage v zraku, sončnega
sevanja in hitrosti vetra, je za tipično travnato površino s
koreninsko globino 15 cm na srednje težkih tleh moč kmetijske
suše prikazana na sliki Kmetijska suša-poletje 2001.

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 34. redni seji,
septembra 1995, sprejel sklep, s katerim je naložil Vladi RS, da
pripravi in predloži Državnemu zboru predlog sistemskega zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč.
Prvo branje sistemskega zakona iz prejšnjega odstavka je bilo
opravljeno in Vlada Republike Slovenije je že vložila v Državni
zbor Republike Slovenije gradivo za drugo branje, ki pa ga bo
treba temeljito preurediti predvsem zaradi v zadnjem obdobju
sprejetih predpisov na področju državnih pomoči, pa tudi določb
zakonodaje Evropske zveze, ki se jih še mora prenesti v naš
pravni red in se nanašajo na višino pomoči kmetovalcem za
odpravo posledic naravnih nesreč.

Za prikaz kmetijske suše je na sliki Kmetijska suša-poletje 2001
ozemlje Slovenije razdeljeno v 5 območij (con):
- cona 5 na priobalnem območju Slovenije, kjer je bil padavinski
primanjkljaj največji (nad 135 mm),
- cona 4 je območje severovzhodne Slovenije, Posavja, Bele
Krajine in del Dolenjske, Goriške, Krasa, Vipavske doline in Istre
s padavinskim primanjkljajem od 115 do 135 mm,
- cona 3, ki je zunanji pas cone 4 ter osrednja Slovenija in del
Notranjske, kjer je bil primanjkljaj od 105 do 115 mm,
- cona 2 in 1 sta coni s primanjkljajem pod 100 mm in
- zadnja cona so območja z nadmorsko višino nad 1000 m.

Suša, pozeba in neurja s točo so povzročile v kmetijstvu v letu
2001 škodo, ki glede višine potrebnih sredstev za omilitev posledic
v kmetijstvu daleč presega za te namene razpoložljiva višino
sredstev, ki jih lahko Vlada Republike Slovenije sama namenja za
te primere iz proračunske rezerve.

poročevalec, št. 82
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utrpelo največ škode, so bile poškodbe vidne tudi na že odgnanih
rodnih brstih trte, ponekod kivija ter na nekaterih vrstah zgodnjih
vrtnin.

Pozeba
Pojem "pozeba" je izraz, ki označuje poškodbo, nastalo zaradi
učinka nizkih temperatur zraka na rastline. Nizke temperature
zraka ne poškodujejo vseh rastlin in rastlinskih organov enako,
pomembno vlogo pri tem ima odpornost.

Neurja s točo
Močna neurja so se nad Slovenijo pojavljala 30. in 31. maja ter 3.
junija. Nevihte so nastale v pregreti zračni masi z veliko vsebnostjo
vodne pare. To so bile tipične vročinske nevihte, ki so lokalno
omejene.

Najobčutljivejši na nizke temperature zraka so generativni organi
v cvetu. Za preživetje cvetnih organov pri sadnem drevju ob
ohladitvah je odločilen fenološki razvojni stadij. Ker je cvetenje pri
večini sadnih rastlin postopno, se lahko na rastlini hkrati najde
vse razvojne faze brsta oziroma odpiranja cveta, zato je pozeba
popolna pri temperaturah zraka pod -4°C.

Na podlagi meritev in opazovanj na meteoroloških postajah ter
radarske slike so se določile cone z različno stopnjo intenziteto
neurja, kar je prikazano na karti intenzivnosti neurij za 30. maj
2001:

Hujše posledice se lahko pričakuje, kadar mili zimi sledi zgodnja
pomlad, zaradi česar nastopi zgodnejše prebujanje rastlinstva.
To je bilo močno opazno tudi pomladi 2001. V noči od 14. na 15.
april je Slovenijo zajela močna ohladitev. V večjem delu Slovenije,
z izjemo obalnega območja, se je dva metra nad tlemi ohladilo tudi
do -5°C, bližje tlem pa so bile temperature zraka še nižje. Tako
nizke temperature so trajale več ur. Najbolj ogrožene so bile
nižinske lege in doline. Po podatkih regijskih Kmetijsko svetovalnih
služb in podatkov fenoloških opazovalcev je ohladitev zajela
večino zgodnje cvetočih sadnih vrst. Poleg sadnega drevja, ki je

- cona 1: intenziteta neurja s povratno dobo do 1 leta (plohe,
šibkejši veter),
- cona 2: intenziteta neurja s povratno dobo med 1 in 10 leti (nalivi
s povratno dobo do 10 let, močnejši sunki vetra, padec temperature do 3°C),
- cona 3: intenziteta neurja nad 10 let (toča, sunki vetra nad
15 m/s, padec temperature med nevihto večji od 3°C).

MURSKA SOBOTA
MARIBOR

•RATEČE

KRANJ

NOVA GORICA
NOVO MESTO
POSTOJNA

I I CONA 1
HI CONA 2
■ CONA 3

•KOPER

Posledice suše, pozebe in neurij s točo so bile v letu 2001 za
pridelavo kmetijskih rastlin izjemne:

2. Cilji in načela zakona
Cilj predloga Zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše,
pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (v nadaljnjem
besedilu: Predlog zakona) je zagotovitev sredstev ter ureditev
njihove uporabe v okviru sredstev državnega proračuna, tako
da se odpravijo posledice zmanjšanja pridelave kmetijskih rastlin
zaradi suše, pozebe in neurij s točo.

- ker je na podlagi predhodne ocene Kmetijske gozdarske zbornice
Slovenije škoda zaradi suše okoli 14.000 Mio SIT,
- ker je na podlagi prijav o škodi možno oceniti, da škoda zaradi
pozebe presega 3.500 Mio SIT,
- ker je na podlagi prijav o škodi možno oceniti, da je škoda zaradi
toče v kmetijstvu okoli 1.500 Mio SIT in
- ker je zaradi suše kmetijstvo že drugič zaporedoma doživelo
izpad kmetijske pridelave zaradi suše izjemnih razsežnosti.
11. oktober2001
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Smernica EU za državno pomoč v kmetijstvu
S Predlogom zakona se v naš pravni red prenašajo tudi določbe
Smernice skupnosti za državno pomoč v kmetijskem sektorju
2000/C 28/02 (v nadaljnjem besedilu: Smernica), ki veljajo za vse
državne pomoči, ki se nanašajo na pridelavo, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov.

posamezno kmetijsko gospodarstvo, razen v primerih, ko
neugodne vremenske razmere na podoben način prizadenejo
širše območje. V teh primerih morajo izplačila za škodo temeljiti
na podatkih o povprečni škodi na območju vendar tako, da je
povprečna škoda reprezentativna za celotno območje in da
odškodnina posameznemu upravičencu ne odstopa pretirano od
povprečja.

V točki 11.3 Smernice, ki se nanaša na pomoč kot nadomestilo
kmetovalcem za škodo, ki jih povzročijo neugodne vremenske
razmere, je naravna nesreča opredeljena na naslednji način:

Geografsko zaokroženo območje

"neugodne vremenske razmere, kot je zmrzal, toča, led, dež ali
suša, ni mogoče samih po sebi šteti za naravno nesrečo, razen
če škoda presega 30 % običajnega hektarskega donosa oziroma,
če gre za nerazvita območja, 20 % običajnega hektarskega
donosa".

S Predlogom zakona je območje, na katerem je povprečna škoda
reprezentativna, geografsko zaokroženo območje, na katerem
imajo tla kmetijskih zemljišč podobno sposobnost za zadrževanje
vode, glede primanjkljaja padavin pa med posameznimi zemljišči
na tem območju ni velikega odstopanja.

Tako določen prag za določitev naravne nesreče v kmetijstvu
zagotavlja, da se običajna spremenljivost hektarskega donosa,
ki je pogojena z vremenskimi razmerami, ne izrablja za
neupravičena izplačila subvencij v kmetijstvu.

Območja podobne sposobnosti tal za zadrževanje vode se
določijo na podlagi digitalne pedološke karte Slovenije z naslednjimi
bistvenimi parametri: talni tip, globina tal, zrnavost tal in vsebnost
organske snovi v tleh. Na sliki "Sposobnost tal za zadrževanje
vode" je prikazana razdelitev tal na ozemlju Slovenije glede na
sposobnost zadrževanja vode v pet razredov.

Smernica tudi določa, da se ocena škode izvede praviloma za

poročevalec, št. 82
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Pri določitvi višine sredstev državne pomoči se je pri posledicah
pozebe ali neurij s točo upoštevalo dejstvo, da so te škode
zavarovaljive, pa tudi s tehničnimi ukrepi je možno učinkovito
zmanjšati posledice teh naravnih nesreč.

Vloga za dodelitev sredstev državne pomoči
Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičenca, da odda
vlogo za dodelitev državne pomoči občinski komisiji, ki mora
posredovati vloge najkasneje do 20. oktobra 2001 državni komisiji.
Izplačila upravičencem se izvedejo neposredno na njihove
bančne račune, o višini sredstev državne pomoči za
posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva pa odloči vlada
na podlagi podatkov iz vloge in verificirane povprečne vrednosti
škode na območju, na katerem so zemljišča kmetijskega
gospodarstva.

3. Ocena finančnih sredstev in drugih posledic zakona
S predlaganim zakonom je določen vir in obseg sredstev po tem
zakonu za leto 2001 v višini 8% ocene o potrjeni škodi zaradi
posledic suše, pozebe in neurij s točo.
Višino potrjene škode zaradi posledic suše, pozebe in neurij s
točo je možno oceniti na podlagi:

Višina sredstev državne pomoči:
Višina sredstev državne pomoči je enaka:
-

-

30 % potrjene škode zaradi posledic pozebe ali neurij s točo,
40 % potrjene škode zaradi posledic suše,
50 % potrjene škode zaradi posledic suše, če gre za nosilca
kmetijskega gospodarstva, ki upravlja kmetijsko dejavnost in
se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino ali
glavno dejavnostjo.

Vrsta naravne nesreče
Suša
Pozeba
neurja s točo
skupaj:

-

Prijavljena škoda
14.400 Mio SIT
3.500 Mio SIT
1.500 Mio SIT
19.400 Mio SIT

preliminarnih ocen o škodi zaradi suše, ki jo je izdelala
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
prijav o škodi zaradi pozebe in neurij s točo, ki so jih
upravičenci oddali občinskim komisijam za oceno škode:

Ocena potrjene škode
8.100 Mio SIT
3.000 Mio SIT
1.300 Mio SIT
12.400 Mio SIT

(2) Pomoč za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v
kmetijstvu za leto 2001 obsega dodeljevanje sredstev
proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
sredstva državne pomoči) namenjenih odpravi posledic
zmanjšanja pridelave kmetijskih rastlin.

Ker se predvideva, da bo povprečna višina sredstev državne
pomoči okoli 43 % potrjene škode, je treba za odpravo posledic
suše, pozebe in neurij s točo zagotoviti skupaj vsaj 5.500 Mio SIT,
od tega v proračunu 2001 okoli 1.000 Mio SIT ter okoli 4.500 Mio
SIT v proračunu 2002.

(3) Sredstva državne pomoči se upravičencem po tem zakonu
dodelijo v obliki nepovratnih sredstev neposredno.
II. BESEDILO ČLENOV

2. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za državljane Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Republike
Slovenije, ki obdelujejo kmetijska zemljišča kot lastniki ali
zakupniki na območjih občin, prizadetih zaradi suše, pozebe
ali neurij s točo v letu 2001 (v nadaljnjem besedilu: nosilec
kmetijskega gospodarstva).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon določa oblike in način izvajanja pomoči Republike
Slovenije za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v
kmetijstvu za leto 2001 zaradi:

-

(2) Nosilci kmetijskega gospodarstva so tudi pravne osebe s
sedežem na območju Republike Slovenije, ki obdelujejo
kmetijska zemljišča na območjih občin, prizadetih zaradi suše,
pozebe ali neurij s točo v letu 2001, in uveljavljajo pomoč po
tem zakonu za odpravo posledic suše, pozebe ali neurij s
točo pri pridelavi kmetijskih rastlin.

pozebe, ki je povzročila škodo na kmetijskih površinah
spomladi 2001,
neurij s točo, ki so povzročila škodo na kmetijskih rastlinah in
kmetijskih zemljiščih v maju, juniju in juliju 2001 in
suše, zaradi katere je prišlo do poškodovanosti kmetijskih
rastlin zaradi izjemnega pomanjkanja padavin in posledično
nizke gladine podzemne vode med 15. julijem in koncem
avgusta 2001.

11. oktober2001

(3) Občine, katerih območja so prizadeta zaradi suše, pozebe
ali neurij v letu 2001, so občine, v katerih so pristojne komisije,
ustanovljene v skladu s predpisi (v nadaljnjem besedilu:
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Bjfcobčinske komisije), do uveljavitve tega zakona pripravile
poročilo o prijavah škode zaradi posledic suše, pozebe ali
neurij s točo nosilcev kmetijskih gospodarstev, ter o oceni
škode v kmetijstvu, izdelani na podlagi teh prijav.

IV.

5. člen
(1) Pri dodeljevanju sredstev državne pomoči in nadzoru nad
njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni organi o
pravnih osebah in posameznikih, ki so nosilci kmetijskega
gospodarstva, podatke, ki jih v okviru naslednjih predpisanih
evidenc vodijo državni organi, javni zavodi in agencije ter
drugi pooblaščeni organi in občinski organi:

(4) Seznam občin, katerih območja so prizadeta zaradi suše,
pozebe ali neurij s točo v letu 2001, je v "Poročilu o oceni
neposredne škode pri pridelavi kmetijskih rastlin zaradi suše,
pozebe in neurij s točo v letu 2001" (v nadaljnjem besedilu:
Poročilo o škodi), ki ga na podlagi poročil občinskih komisij o
škodi zaradi posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu
2001 pripravi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), in ga sprejme Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).

II.

NAMENI IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

zbirka numeričnih podatkov zemljiškega katastra,
register prostorskih enot,
register kmetijskih gospodarstev,
register pridelovalcev grozdja in vina,
evidence o kmetijskih subvencijah po posameznih kmetijskih
gospodarstvih zaradi podatkov o površinah kmetijskih
zemljišč in površinah kmetijskih rastlin in
evidence o zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju.

OBSEG IN VIRI SREDSTEV
3. člen

(2) Za dodeljevanje sredstev državne pomoči in v zvezi z
nadzorom nad njihovo uporabo se lahko o posamezniku, ki je
nosilec kmetijskega gospodarstva, uporabijo tudi osebni
podatki in vzpostavi zbirka, ki jo upravlja ministrstvo.

(1) Sredstva državne pomoči za izvajanje ukrepov za odpravo
posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto
2001 so sredstva proračunske rezerve in se zagotovijo v
državnih proračunih za leto 2001 in 2002.

(3) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne
podatke:

(2) V državnem proračunu za leto 2001 se za izvajanje državne
pomoči v kmetijstvu v letu 2001 zagotovijo sredstva v višini
8% škode za izplačilo akontacij. Za določitev višine sredstev
državnega proračuna iz prejšnjega stavka se uporabijo
preliminarni podatki o škodi iz poročil občinskih komisij.

1. ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
2. osebne podatke o drugih članih kmetijskega gospodarstva,
3. naslov nosilca kmetijskega gospodarstva ter naslov
kmetijskega gospodarstva,
4. podatke o lastništvu stvari in o premoženju,
5. podatke o plačanih tekočih zavarovanjih, ki se nanašajo
nosilca kmetijskega gospodarstva in na kmetijsko dejavnost,
ki jo opravlja, in
6. identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva.

(3) V državnem proračunu za leto 2002 se zagotovijo sredstva v
višini, ki zagotavlja dodeljevanje sredstev državne pomoči v
obsegu, kot ga določa ta zakon. Za določitev višine sredstev
državnega proračuna iz prejšnjega stavka se uporabijo
podatki o potrjeni škodi.
(4) Potrjena škoda zaradi posledic suše, pozebe in neurij s točo
v kmetijstvu za leto 2001 je škoda, ki se jo na podlagi podatkov
iz vloge posameznega nosilca gospodarske dejavnosti po
postopku iz 6. člena tega zakona določi v Poročilu o škodi.

(4) Podatke iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka so dolžni
posredovati posamezniki, ki vložijo zahtevo za pomoč iz
sredstev državne pomoči, podatke iz 5. točke prejšnjega
odstavka pa zavarovalne družbe. Podatki iz zbirke se hranijo
deset let po dodelitvi sredstev upravičencem, po izteku tega
roka pa se izbrišejo.

III.

(5) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka lahko
ministrstvo uporablja in pridobiva tudi podatke iz centralnega
registra prebivalstva in identifikatorje iz poslovnega registra.

IZPLAČEVANJE SREDSTEV
4. člen

(1) Izplačila sredstev državne pomoči upravičencem opravlja
ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dokumentacije,
ki jo predloži ministrstvo.

V.

6. člen

(2) Sredstva državne pomoči se dodelijo upravičencem v okviru
razpoložljivih proračunskih sredstev,predvidenih za sredstva
državne pomoči.

(1) V Poročilu o škodi se nosilcu kmetijskega gospodarstva potrdi
ocena neposredne škode na podlagi:

(3) Vlada poroča o realiziranih izplačilih sredstev državne pomoči
Državnemu zboru Republike Slovenije, v zaključnem poročilu
o proračunu za leto 2001 in 2002.
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VIŠINA SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI

1. verificirane povprečne stopnje poškodovanosti kmetijske
rastline zaradi posledic suše, pozebe in neurij s točo na
geografsko zaokroženem območju, znotraj katerega je
zemljišče kmetijskega gospodarstva,
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(7) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo, se višina potrjene
škode ne določa in sredstva državne pomoči se ne dodelijo,
če skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja
kmetijsko gospodarstvo, ne presega 1 ha.

2. pričakovanega hektarskega donosa kmetijske rastline,
ocenjenega na podlagi statističnih podatkov o pridelavi
posamezne kmetijske rastline glede na geografske in druge
značilnosti kmetijskega zemljišča,
3. povprečne tržne cene kmetijske rastline v letu 2000, ki je
zmanjšana za stroške vseh ne izvedenih storitev
agrotehničnih ukrepov.

(8) Če je za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva
celotna višina sredstev državne pomoči, določena na podlagi
določb tega zakona, manjša od 30.000 tolarjev, nosilec
kmetijskega gospodarstva ni upravičen do dodelitve sredstev
državne pomoči.

(2) Verificirana povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske
rastline se za posamezno geografsko zaokroženo območje
iz 1. točke prejšnjega odstavka izračuna kot povprečje
verificiranih podatkov o stopnjah poškodovanosti kmetijske
rastline na tem območju.

VI.

(3) Geografsko zaokrožena območja iz 1. točke prvega odstavka
tega člena so območja, na katerih imajo tla kmetijskih zemljišč
podobno sposobnost za zadrževanje vode, glede primanjkljaja
padavin ter stopnje poškodovanosti rastlin zaradi suše,
pozebe ali neurja s točo pa med posameznimi zemljišči na
tem območju ni velikega odstopanja. Geografsko zaokrožena
območja se določi:

-

7. člen
(1) Naloge v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanjem
sredstev državne pomoči opravlja komisija za dodeljevanje
sredstev državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: državna
komisija), ki jo imenuje vlada. Strokovna opravila za državno
komisijo opravlja ministrstvo.

na podlagi podatkov iz Poročila o škodi, če gre za odpravo
posledic pozebe in neurij s točo, in
na podlagi meteoroloških podatkov o povprečnem primanjkljaju
padavin za čas suše v juliju in avgustu leta 2001 ter podatkov
o sposobnosti tal za zadrževanje vode, če gre za odpravo
posledic suše.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem:
1. pregledovanje in potrjevanje strokovnih podlag za določitev
geografsko zaokroženih območij,
2. verifikacija škod na podlagi poročil o škodi občinskih komisij,
3. priprava predlogov za odločitve vlade o razdelitvi sredstev
državne pomoči,
4. izdelava poročila o porabi sredstev državne pomoči za
odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001 v
posameznem proračunskem obdobju.

(4) Za pomoč pri odpravi posledic suše, pozebe in neurij s točo
v kmetijski politiki za leto 2001 se nosilcu kmetijskega
gospodarstva določi državna pomoč v višini:
-

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
DRŽAVNE POMOČI

30 % potrjene škode zaradi posledic pozebe ali neurij s točo,
40 % potrjene škode zaradi posledic suše,
50 % potrjene škode zaradi posledic suše, če gre za nosilca
kmetijskega gospodarstva, ki opravlja kmetijsko dejavnost in
se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino ali
glavno dejavnostjo.

(3) Strokovno'pomoč pri verifikaciji škod, ki so jih določile občinske
komisije, zagotavljajo komisiji specialisti na področju pridelave
kmetijskih rastlin, ki jih na predlog državne komisije imenuje
minister, pristojen za okolje, ob soglasju ministra, pristojnega
za kmetijstvo.

(5) Potrjena škoda iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi
naslednjega izračuna:
V Skoda = Ddonos' C kmet. rastlina * <5 krnel.površina " "t(Ppo&kodovanost'\2 — ocpvn
' /1 nn
kjer je:

VII. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI

V skoda - višina potrjene škode izražena v tolarjih,
D donol- pričakovani hektarski donos iz 2. točke prvega odstavka
tega člena, izražen v kg/ha,

8. člen
(1) Sredstva državne pomoči se nosilcu kmetijskega
gospodarstva dodelijo na podlagi vloge za dodelitev državne
pomoči, ki jo je izpolnjeno s podatki o škodi v kmetijski pridelavi
oddal občinski komisiji občine, kjer ima stalno prebivališče.

C kmet. rastlina " povprečna tržna cena kmetijske rastline v letu 2000,
ki je zmanjšana za stroške vseh ne izvedenih storitev
agrotehničnih ukrepov in izražena v tolarjih na kg pridelane
kmetijske rastline,

(2) Pred oddajo izpolnjene vloge mora nosilcu kmetijskega
gospodarstva pristojni kmetijski svetovalec, ki je član občinske
komisije, s podpisom kontrolne liste potrditi, da je v celoti in
čitljivo izpolnil obrazce vloge in jim priložil zahtevana dokazila.

p

poskodovanost" verificirana povprečna stopnja poškodovanosti
kmetijske rastline, izražena v odstotkih,
S kmel po>lSin> - kmetijska površina, izražena v ha.

(3) K vlogi za dodelitev državne pomoči mora nosilec kmetijskega
gospodarstva priložiti tudi dokazila, da se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo kot edino ali glavno dejavnostjo.

(6) Če je verificirana povprečna stopnja poškodovanosti za
posamezno kmetijsko rastlino na geografsko zaokroženem
območju manjša od 30 odstotkov, se višine potrjene škode
na podlagi izračuna iz prejšnjega ne določa, nosilcem
kmetijskih gospodarstev pa se na takem geografsko
zaokroženem območju za to kmetijsko rastlino sredstva
državne pomoči ne dodelijo.

11. oktober2001

(4) Minister, pristojen za varstvo okolja, v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: minister), predpiše navodilo za:
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pripravo strokovnih podlag za določitev geografsko
zaokroženih območij,
v zvezi z določitvijo geografsko zaokroženih območij
razvrščanje tal glede sposobnosti zadrževanja vode in
razvrščanje območij glede primanjkljaja padavin v letu 2001,
postopek za izračun povprečne stopnje poškodovanosti
kmetijskih rastlin in
vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev državne pomoči
nosilcem kmetijskega gospodarstva.

občin prizadetih s sušo, pozebo ali z neurji s točo v letu 2001 in
jim je iz teh razlogov nastala škoda ter so zavezanci za plačilo
davka od dohodka od kmetijstva. Davek se odpiše oškodovancem
za leto 2001 po seznamu, ki ga davčnemu organu predložijo
prizadete občine.
12. člen
(1) kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča na
območjih občin, ki jim je nastala škoda zaradi suše, pozebe
ali neurij s točo, se ne glede na določbe zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo plačevanje prispevkov za zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v odstotku ugotovljene
škode odpišejo prispevki za zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v letu 2001 skladno s področno
zakonodajo.

9. člen
(1) Vlada za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva
na predlog državne komisije odloči o dodelitvi državne pomoči.
(2) Višino sredstev državne pomoči se za posameznega nosilca
kmetijskega gospodarstva določi na podlagi podatkov iz vloge
ter podatkov o potrjeni škodi iz 6. člena tega zakona.

13. člen

(3) Podatki o dodeljenih sredstev državne pomoči posameznim
nosilcem kmetijskega gospodarstva so javni.

Na pobudo državne komisije nadzor nad upravičenostjo do
sredstev državne pomoči pri nosilcih kmetijskih gospodarstev
izvajajo kmetijski inšpektorji.

(4) Obvestila o dodeljenih sredstvih državne pomoči, o načinu
izplačevanja in drugih postopkih v zvezi s pomočjo pri odpravi
posledic suše, pozebe in toče posreduje ministrstvo občinam,
te pa morajo zagotoviti neposredno obveščanje upravičencev
do sredstev državne pomoči neposredno.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

(5) Prepozno prispele in neutemeljene vloge za dodelitev sredstev
državne pomoči ter vloge, za katere nosilci kmetijskih
gospodarstev državni komisiji ne omogočijo pregleda
resničnosti podatkov, se zavrne.

14. člen
Neupravičeno pridobljena sredstva državne pomoči se mora vrniti.

10. člen
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

(1) Občine so dolžne na krajevno običajen način seznaniti
oškodovance o možnosti vložitve vloge za pridobitev sredstev
državne pomoči ter zagotoviti oškodovancem obrazce za
podajo vloge.

15. člen

(2) Občinske komisije morajo posredovati vloge za dodelitev
sredstev državne pomoči, ki so jih zbrale od nosilcev kmetijskih
gospodarstev, državni komisiji najkasneje do 20. oktobra 2001.

Akontacijsko izplačilo iz 3. člena tega zakona se v letu 2001
dodeli nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so prijavili škodo, če
je bila ocena poškodovanosti večja od 50% in če se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo kot edino ali glavno dejavnostjo.

11. člen

16. člen

Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni postopek in postopek
za odmero dohodnine, pristojni organ odpiše sorazmerni del davka
kmetom, ki imajo v lasti ali v zakupu kmetijska zemljišča na območju

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

se lahko glede na namen in tudi po občinah oceni iz naslednjih
podatkov o oceni višine potrjene škode oziroma višini prijavljene
škode:

S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva državne pomoči
za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo nosilcem
kmetijskih gospodarstev, ki jim je bila potrjena škoda pri pridelavi
kmetijskih rastlin. Predvidena izplačila sredstev državne pomoči

OCENA POTRJENE ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE
Vir podatkov: KGZS - Informacija o škodi po suši v kmetijstvu v ietu 2001- 22.8.2001
KGZS = Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Območje

Kmetijska
Rastlina

Murska
Sobota

Ajda
Detelje
Sadovnjak
Koruza
Krmna pesa
Krompir
Oljne buče
Pšenica
Proso
Semenska ljulka
Slad. Pesa
Strniščni posevki
Travniki
Vinska trta
Vrtnice

Kranj

Koruza
Travinje
Vrtnine

Podravje

Breskev
Hruška
Jablana
Jagoda
Koruza za zrnje
Oljne buče
Sadje-ostalo
Njive-ostalo
Sej. Trava+detelja
Silažna koruza
Slad.pesa
Strniščni posevki
Zelenjava
.
Krompir
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površina Stopnja
(ha)
Poškodo
vanosti
(KGZS) (KGZS)
(%)

škoda

Višina
Potrjene

višina
potijene

(KGZS)
(SIT)

Škode
(%)

škode
(SIT)

13
104
313
18382
10
936
1205
690
29
15
2208
1424
16051
2430
451

40
51,8
31,3
48
40
41,8
47
34,2
40
65
49,5
82,1
43,6
17,5
48

312.000
2.216.126
105.806.520
1.058.803.200
420.000
195.624.000
181.232.000
23.598.000
1.670.400
801.450
245.916.000
122.755.920
535.365.054
352.957.500
18.942.000

26,46
42,23
8,93
37,47
26,46
29,11
36,18
16,42
26,46
57,66
39,37
76,42
31,64
0,00
37,47

206.369
1.806.632
30.176.579
826.527.983
277.804
136.222.573
139.510.485
11.330.296
1.104.866
710.982
195.606.128
114.267.034
388.482.886
0
14.786.594

1010
5650
100

28,2
20
35

34.178.400
86.445.000
67.200.000

0,00
0,00
18,03

0
0
34.613.292

10
70
480
6
14400
800
10
400
3000
6000
1800
800
300
700

10
80
15
20
43,4
50
40
35
40
42,5
39,4
70
50
40

1.400.000
117.600.000
138.240.000
3.240.000
749.952.000
128.000.000
4.320.000
12.250.000
97.200.000
344.250.000
159.570.000
58.800.000
288.000.000
140.000.000

0,00
74,16
0,00
0,00
31,36
40,00
26,46
18,03
26,46
30,10
25,54
63,25
40,00
26,46

0
109.018.118
0
0
541.931.215
102.400.000
2.857.411
6.309.715
64.291.757
243.842.290
103.442.423
53.126.265
230.400.000
92.601.296
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Ljubljana Koruza
Krompir
Travinje
Strniščni posevki
Zelenjava

1800
500
15000
80
200

45
30
30
90
90

97.200.000
75.000.000
344.250.000
7.560.000
345.600.000

33,54
0,00
0,00
84,85
84,85

72.448.602
0
0
7.127.636
325.834.805

Celje

279
1
118
8318
1003
52053
102,5
890
310
16
50
5,5
300

12,3
15
16,7
37,5
21,4
31,9
37,5
40
44,3
50
50
65
68

28.483.110
54.000
9.853.000
374.355.000
231.813.360
1.270.275.386
2.034.804
231.400.000
30.899.250
840.000
48.000.000
1.144.000
21.420.000

0,00
0,00
0,00
22,50
0,00
10,84
22,50
26,46
32,60
40,00
40,00
57,66
61,02

0
0
,
0
224.613.000
0
431.846.421
1.220.882
153.056.713
22.735.611
672.000
38.400.000
1.014.866
19.222.744

18,03
1.757.706
0,00
0
11,42
2.713.325
20,97 199.698.162
22,83 400.610.910
39,12 264.967.811
40,00
504.000
40,12 1.086.408.358
41,61
400.797.176
44,06 218.233.489
46,10
15.557.981
68,52 169.073.993

Vinogradi
Trav. Sadovnjak
Krompir
Koruza
Sadovnjak
Travinje
Tdm
Hmelj
Slad pesa
Krmna pesa
Vrtnine
Buče
Strniščni posevki

Novo mesto
Hmelj
int. sadovnjaki
Sadovnjak
Krompir
Vinograd
Koruza za silažo
Soja
Travniki
Koruza za zrnje
Vrtnine
Slad. Pesa
Strniščni posevki

15
690
66
1905
2114
5017
10
35393
7995
258
150
2350

35
30
32,1
36,6
37,7
49,3
50
50,1
51,3
53,3
55
74,8

3.412.500
223.560.000
7.626.960
348.615.000
661.491.740
333.906.435
630.000
1.356.489.815
494.091.000
264.026.880
18.562.500
184.569.000

Nova gorica
Vinograd
Vrtnine
Travinje
Oljke
Koruza za zrnje
Breskve
Koruza za silažo
Pašniki
Sadovnjaki
Krompir pozni
Jagode
Kaki
Lucerna
Smokve
Strniščni dosevki

2780
435
27440
500
1760
10
343
2480
206
350
9
10
240
1
57

27,7
29,3
32
35
35,1
40
41,4
44,7
45,3
45,7
51,1
55
60
60
90

639.149.800
244.713.600
671.731.200
269.500.000
74.131.200
5.600.000
19.170.270
88.684.800
33.594.480
79.975.000
22.995.000
14.850.000
5.929.056
1.080.000
5.386.500

SKUPAJ:
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14.470.720.216
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0,00
0,00
11,14
18,03
18,22
26,46
28,53
33,14
33,94
34,47
41,37
46,10
51,96
51,96
84,85

0
0
233.752.565
138.813.724
38.483.051
3.704.052
13.210.809
65.744.683
25.171.722
60.330.346
18.615.048
12.446.385
5.134.713
935.307
5.078.441
8.125.788.033
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Prijavljena škoda - neurja s točo 2001

Prijavljena
2001

Braslovče
Brežice
Destemik
Domava
Duplek
Grosuplje
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola
Komen
Krško
Laško
Lukovica
Moravske toplice
Mozirje
Oplotnica
Piran
Polzela
Sevnica
Sežana
Slov. Konjice
Slov.Gradec

242.005.106
138.225.491
6.382.590
30.629.573
11.816.872
10.411.310
13.751.094
34.370.131
7.769.546
6.699.283
257.939.678
9.420.480
4.800.000
3.132.806
8.160.818
3.690.208
231.000
6.617.221
28.164.276
13.055.807
90.349.293
21.274.222

Šempeter
Tabor
Trebnje
Trnovska vas
Vransko
Zreče
Žalec
Žužemberk

12.184.800
20.915.978
159.002.044
70.366.744
891.428
20.414.918
310.408.330
2.287.991

Beltinci
Benedikt
Brežice
Cankova
Cerkvenjak
Črnomelj
Divača
Duplek
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Hrpelje Kozina
Ilirska Bistrica
Juršinci
Krško
Kungota
Kuzma
Lenart
Ljutomer
Maribor
Metlika
MirenKostanjevica
Mor.Toplice
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Pivka
Podlehnik
Ptuj
Puconci
Rače-Fram
Radenci
Razkrije
Rogašovci
Selnica
ob
Dravi
Sevnica
Slov.Bistrica
Sv. Ana
Sv. Andraž
Šemp.Vrtojba
Šentilj
Šentjur pri Celju
Trnovska vas
Velenje
Zavrč
Žalec

1.545.369.038

škoda

- pozeba
6.824.581
5.372.169
473.793.159
12.749.240
19.066.088
5.113.443
36.469.085
55.086.310
23.997.104
7.375.169
1.540.080
32.027.040
28.324.240
28.007.794
444.434.591
83.961.989
3.397.363
310.176.400
100.882.200
98.745.024
10.236.065
47.366.414
69.127.033
48.888.322
343.712.010
162.540.580
25.534.474
3.970.512
101.200.685
42.173.821
23.031.990
75.467.361
13.763.944
6.371.299
61.965.838
160.451.430
165.497.739
3.734.907
62.569.008
22.098.138
25.267.116
99.163.622
274.400
62.238.674
783.280
127.612.973

3.542.384.704
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V predlogu zakona se je namenila posebna pozornost za liste
kmete, ki jim kmetijska dejavnost predstavlja glavni ali celo edini
vir sredstev za preživljanje. Z določbami je takim kmetom dodeljena
v primeru odprave posledic suše za 10 % večja višina sredstev
nepovratne državne pomoči, odvezani pa so tudi plačila davka
od dohodka iz kmetijstva in plačila prispevkov za pokojninsko,
zdravstveno in socialno zavarovanje.

izplačala neposredno iz državnega proračuna, za pojasnila v
zvezi z vlogami ter obvestila o dodelitvi državne pomoči pa je
zadolžena občina.
Nadzor nad upravičenostjo do sredstev državne pomoči bodo
izvajali kmetijski inšpektorji, za pripravo predloga o določitvi višine
sredstev državne pomoči za posameznega nosilca kmetijskega
gospodarstva, ki je upravičen do sredstev državne pomoči, pa je
zadolžena državna komisija.

Izplačila upravičencem za sredstva državne pomoči se bodo
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

POGOJIH

ZA

VPIS

PRAVICE

NA

POSAMEZNIH

STAVBE

V

0

POSEBNIH

LASTNINSKE

ZEMLJIŠKO

DELIH

KNJIGO

(ZPPLPS-A)
- skrajšani postopek - EPA 316 - III
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona
o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih
delih stavbe v zemljiško knjigo obravnava po skrajšanem
postopku, saj gre za spremembo zakona v zvezi z odločbo
Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
Številka:
Ljubljana,

2001-2011-0018
718-02/2001-1
04.10.2001

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 4.10.2001 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
POSEBNIH POGOJIH ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE NA
POSAMEZNIH DELIH STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO,

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

11. oktober2001

Mirko Bandelj, l.r.
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denarne terjatve z zastavno pravico. Podatke o obstoju, neobstoju
zastavne pravice pa mora sodišče ugotoviti samo s poizvedbo
pri pristojnem izvršilnem sodišču.

UVOD
1.

OCENA STANJA

V obrazložitvi omenjene ustavne odločbe je sodišče navedlo, da
ureditev 7. člena ZPPLPS krši načela pravne varnosti, saj na eni
strani pravni red z uveljavljeno določbo omogoča ustanavljanje
zastavnih pravic po posebni ureditvi, kadar nepremičnina še ni
vpisana v zemljiški knjigi, po drugi strani pa zakonodajalec s
posebnim predpisom omogoča poenostavljeno vpisovanje
nepremičnin v zemljiško knjigo, ne da bi hkrati uredil vprašanja
ustreznega pravnega varstva, v zvezi z zastavnimi pravicami, ki
niso nastale z vpisom v zemljiško knjigo.

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo ( Uradni list RS št. 89/
99 - nadaljevanju ZPPLPS ) je začel veljati 19.11.2000.
Pripravljen je bil z namenom omogočiti poenostavljen vpis etažne
lastnine v zemljiško knjigo za vse tiste stavbe, ki so bile zgrajene
pred letom 1995 (pred uveljavitvijo zakona o zemljiški knjigi (Uradni
list RS, št. 33/95 ).
Gre za zakon, ki ob splošno veljavnih pogojih za vpis lastninske
pravice po zakonu o zemljiški knjigi ( Uradni list RS, št. 33/95- v
nadaljevanju ZZK ), določa za vpis lastninske pravice na
nepremičninah nekatere posebnosti in izjeme, veljavne le za
določene nepremičnine in za omejeno časovno obdobje. Zakon
ima namreč le začasen pomen, saj je bil pripravljen za obdobje
petih let. Cilj zakona je, s poenostavljenim postopkom za vpis
etažne lastnine v zemljiško knjigo, omogočiti vsem etažnim
lastnikom da se vpišejo v zemljiško knjigo. Posredno pa na ta
način doseči vpis v zemljiško knjigo, vseh do leta 1995,
nevknjiženih stanovanj v večstanovanjskih hišah oz. v etažni
lastnini. Tako bi dosegli ažurno vodeno zemljiško knjigo in
spoštovanje temeljnih zemljiškoknjižnih načel. S tem pa bi rešili
perečo problematiko neevidentirane etažne lastnine v zemljiški
knjigi, ki je ni mogoče v celoti rešiti z uporabo sistemskih predpisov.

Zastavna pravica na nepremičninah je namreč klasičen
civilnopravni institut, namenjen zavarovanju terjatve, za nastanek
katerega je, tako kot za vse stvarne pravice, potreben pravni
naslov in pridobitni način. Pravni naslov za pogodbeno hipoteko
je tako po ZTLR veljavna zastavna pogodba, pridobitni način pa
vpis v zemljiško knjigo. Vendar pa 64. člen ZTLR predvideva
možnost nastanka zastavne pravice - hipoteke tudi na drug z
zakonom določen način. Določitev dveh ureditev zastavnih pravic
na nepremičninah, zato terja uveljavitev ustreznega pravnega
sistema, ki mora biti koherenten in neprotisloven. Le tak sistem
lahko zagotavlja ustavnost in zakonitost na podlagi načela
hierarhije v pravu in deluje kot integralna celota. Ker je zemljiška
knjiga izvirna baza podatkov o pravicah na nepremičninah, se
namreč domneva, da je vpisano pravno stanje točno, tako, da
nihče ki se na to stanje zanese, ne sme trpeti škodljivih posledic.
Na podlagi izpodbijane ureditve pa lahko nastane kolizija
enakovrednih pravic glede vrstnega reda zastavnih
upnikov.Ogrožena je tudi splošna varnost pravnega prometa, ki
jo zagotavlja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic.
Zato se po vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo zastavlja
vprašanje o dejanskem učinku zavarovanja terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini, ki se ne vpiše hkrati z lastninsko pravico
na njej. Ne od hipotekarnega in ne od dobrovernega kupca
nepremičnine pa ni mogoče zahtevati, da bi preverjala, ali je
nepremičnina, ki je vpisana v zemljiški knjigi, že obremenjena z
zastavno pravico, ki ni vpisana v zemljiški knjigi. Glede na opisano,
je izpodbijana ureditev določena v 7. členu ZPPLPS, v nasprotju
z 2. členom Ustave.

V ta namen je v ZPPLPS pri pogojih za'vpis v zemljiško knjigo,
sledil v praksi ugotovljenemu dejstvu, da največ težav povzroča
zagotovitev listin, ki so podlaga za vpis pravic v zemljiško knjigo.
Tako je zakon v 7. členu dovolil vpis na podlagi pogodbe med
investitorjem gradnje stavbe in prvim kupcem, tudi, če ni
predložena v izvirniku ali v listini, ki nadomešča izvirnik, oz. če
podpis prodajalca na njej ni overjen. Banke so zoper to določbo
ZPPLPS sprožile pobudo za oceno ustavnosti pred ustavnim
sodiščem.
V svoji zahtevi za oceno ustavnosti so banke izpodbijale omenjeno
določilo ZPPLPS, ker omogoča zemljiškoknjižni vpis lastninske
pravice na nepremičnini brez vknjižbe obremenitev, t.j. zastavnih
pravic, ki naj bi jih pobudnice v sporazumu z dolžniki pridobile na
podlagi 254. člena zakona o izvršbi in zavarovanju ( Uradni list
RS, št. 51/98- v nadaljevanju ZIZ) oz. na podlagi 251. člena ( v
povezavi z 250. in s 186. členom), prej veljavnega zakona o
izvršilnem postopku ( Uradni list SFRJ, št. 20/78 in nasl. - v
nadaljevanju ZIP). Vpis obremenjenih stanovanj so namreč
predlagatelji lahko predlagali brez izvirnikov pogodb, ki vsebujejo
zaznambo zastavne pravice in so si jih kot dokaz obstoja in
preprečitve vpisa brez obremenitve, obdržali upniki, ki so si na ta
način želeli zagotoviti vrstni red za poplačilo svojih terjatev, če
dolžniki svojih obveznosti ne bi izpolnili. S predložitvijo prepisov
so dosegli vpis brez dogovorjenih obremenitev in tako obšli oz.
zlorabili zakonsko določbo, ki je imela drugačen namen.

2.

Vlada Republike Slovenije, je glede na zgoraj navedeno, pripravila
predlog zakona o spremembi zakona o začasnih pogojih za vpis
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo.
Pri oblikovanju ustavno skladne ureditve je upoštevala tudi sodno
prakso, podatke sodne statistike o številu zadev zavarovanja,
ter možnost zagotovitve pravne varnosti na način kakor je za
prehodno obdobje določilo Ustavno sodišče. Upoštevajoč tudi
zadeve zavarovanja z zastavno pravico na premičninah, ki
statistično niso ločene, je pri sodiščih samo v letu 2000 bilo vloženih
več kot 9000 predlogov za zavarovanje. Ker pa izvršilna sodišča
še nimajo tako izpopolnjenih podatkovnih baz, da bi bilo moč po
vpisnikih ločiti zadeve in za vsak primer posebej in zanesljivo
ugotoviti ali nepremičnina ni bila predmet zavarovanja denarne
terjatve z zastavno pravico na nepremičninah, je Vlada RS pri
pripravi spremembe zakona morala upoštevati tudi to nesporno
dejstvo.

Ustavno sodišče je zahtevi bank ugodilo in z odločbo U-l-8/00-19
z dne, 10.05.2001 ugotovilo, da je določba 7. člena ZPPLPS v
neskladju z Ustavo. Državnemu zboru je naložilo, da mora
ugotovljeno pomankljivost odpraviti v roku šestih mesecev po
objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Prav tako pa je še odločilo,
da do odprave ugotovljene protiustavnosti sodišče lahko dovoli
vpis lastninske pravice, v primerih iz 7. člena ZPPLPS, vendar le
če nepremičnina ni bila predmet rubeža zaradi zavarovanja
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Skladno z navedenim in odločbo Ustavnega sodišča Republike
Slovenije zato Vlada RS predlaga odpravo ugotovljene
protiustavnosti 7. člena zakona o posebnih pogojih za vpis
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo,
tako, da se določba tega člena v celoti črta.

I. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo ( Uradni list RS, št.
89/99) se 7. člen črta.

3.

FINANČNE POSLEDICE
2. člen

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.

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

II. OBRAZLOŽITEV

V primerih, ko pa predlagatelj nima izvirnika listine, oz. overjenega
prepisa ali če podpis na pogodbi ni overjen, pa se uporabijo določbe
od 109. do 124. člena zakona o zemljiški knjigi, ki se nanašajo na
postopek nastavitve in obnove zemljiške knjige. Te določbe so
sicer namenjene primerom, ko na določenem območju zemljiške
knjige ni, je ta neuporabna, ali če obstaja večje neskladje med
podatki vpisanimi v zemljiški knjigi in dejanskim stanjem, ki ga ni
moč odpraviti z rednim postopkom za vpis v zemljiško knjigo. S
smiselno uporabo teh določb pa se ustrezen vpis, lahko opravi
tudi v obravnavanih primerih. Pri tem pa se spoštuje tudi načelo
pravne varnosti (2. člen Ustave RS ). Ob upoštevanju sedanjih
pravil Zakona o zemljiški knjigi, ki v 113. členu določa, da sodišče
med drugim v postopku nastavitve zemljiške knjige, zbere tudi
podatke o bremenih in omejitvah na nepremičninah, vsekakor ne
bo možno vpisati nepremičnino v zemljiško knjigo brez zaznambe
zastavne pravice, kar bo zastavnim upnikom upnikom zagotavljalo
pravno varnost in vrstni red pri zavarovanju terjatev.

K 1. členu:
Vlada Republike Slovenije s predlaganim zakonom v delu, za
katerega je bilo z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije
ugotovljeno, da ni v skladu z Ustavo, usklajuje besedilo zakona z
veljavno državno ureditvijo in pravnim redom.
Vlada RS predlaga, da se določba 7. člena zakona kot "lex
specialis" posebnega zakona glede pogojev za vpis lastninske
pravice na nepremičninah - delih stavbe črta. Glede listin, ki se
priložijo k zemljiškoknjižnemu predlogu in so podlaga za vpis
tako vnaprej veljajo splošne določbe Zakona o zemljiški knjigi (
Uradni list RS, št. 33/95 ). Tudi brez črtanega, ustavno neskladnega
določila, se namreč po teh določbah lahko zagotovi vpis lastninske
pravice za primere, ki jih je to določilo posebej urejalo.
Zakon o zemljiški knjigi namreč v 82. členu določa: "Predlagatelj
mora predlogu priložiti predpisane listine. Listine se priložijo v
izvirniku ali overjenem prepisu. Zasebne listine se priložijo v
izvirniku. Predlagatelj lahko zahteva, da se mu po izdaji sklepa
listina vrne, vendar mora v takem primeru priložiti prepis izvirnika,
ki ga sodišče overi in vzame v zbirko listin."

11. oktober2001

K 2. členu:
Določen je običajni rok za uveljavitev zakona.
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"Ne glede na določbe ZZK, ki urejajo podlago za vknjižbo, se
šteje, da je za vknjižbo primerna listina pogodba med investitorjem
gradnje stavbe in prvim kupcem, čeprav ni predložena v izvirniku
ali v listini, ki nadomešča izvirnik, oziroma podpis prodajalca na
njej ni overjen."

III. BESEDILO ČLENA, KI SE ČRTA
Besedilo 7. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske
pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo ( Uradni
list RS, št. 89/99), ki se s predlagano spremembo zakona črta se
glasi:

poročevalec, št. 82
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Predlog

POSLOVNIKA

REPUBLIKE

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

ZBORA

(PoDZ-1?)

- prva obravnava - EPA 314 - III
Poslanec Anton Anderlič je dne 5. oktobra 2001
predložil v zakonodajni postopek predlog poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije - prva obravnava
(PoDZ-1?) - EPA 314 - III.
Dne 7.2.2001 so poslanci Anton Anderlič, Miran Potrč,
Janez Podobnik in Ivan Kebrič predložili v zakonodajni
postopek predlog poslovnika Republike Slovenije
(PoDZ-1) - prva obravnava - (EPA 104 - III), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predlog
poslovnika • EPA 314 - III. Ker zakonodajni postopek
predloga poslovnika - EPA 104 - III, še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/
2000, 3/2001 in 9/2001) zadržal dodelitev predloga
poslovnika - prva obravnava - EPA 314 - III.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

- PREDLOG POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 5.10.2001

in ga pošilja v prvo obravnavo.

Tone Anderlič

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur. i. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97, 46/
2000 vlaga podpisani poslanec

Tone Anderlič, l.r.
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primerjalne ureditve v državah Evropske unije in večinska
teoretična stališča o sodobnem parlamentarizmu. Najpomembnejši
pa je bil seveda ustavni in zakonski normativni okvir. Ta je po eni
strani determiniral ureditev posameznih parlamentarnih institutov,
mestoma pa tudi onemogočal po zgledu tujih parlamentarnih
poslovnikov ustreznejšo ur.editev, ki bi državnemu zboru
omogočala bolj racionalno in učinkovito, hkrati pa bolj kakovostno
delo kot doslej.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Zaradi dosedanjih negativnih izkušenj pri delovanju parlamenta in
ob proučitvi delovanja evropskih parlamentov sem se odločil, da
bom pripravil novo besedilo poslovnika državnega zbora in si
prizadeval, da za njegov sprejem pridobim potrebno dvotretjinsko
večino poslank in poslancev državnega zbora. Za izhodišče za
pripravo novega poslovnika sem privzel besedilo, ki gaje pripravila
skupina strokovnjakov v okviru Komisije državnega zbora za
poslovnik v sklicu Državnega zbora 1996-2000. Spremembe
poslovnika so nujne, saj Evropska komisija Slovenijo že nekaj let
v svojih rednih poročilih o napredku Slovenije pri vključevanju v
Evropsko unijo opozarja na delovanje Državnega zbora pri
prilagajanju slovenskega pravnega reda pravnemu redu Evropske
Unije. Evropska komisija meni, da zakonodajni postopki potekajo
prepočasi: za vsak zakon so potrebna tri "branja" v parlamentu in
nestabilnosti znotraj koalicije upočasnjujejo parlamentarni proces
odločanja,...

V to izhodiščno besedilo sem vnesel tudi nekatere dodatne,
evropsko primerljive poslovniške institute, kot npr.:
omeji se čas trajanja razprav (racionalizacija dela državnega
zbora);
kolegij predsednika državnega zbora določa vrstni red
obravnave zakonov ( s tem bomo odpravili dosedanjo zlorabo
poslovnika onemogočanja zakonodajnega postopka z
vlaganjem več zakonskih predlogov z enako vsebino);
državni zbor sprejema terminski program dela za obdobje
nekaj mesecev, program pa obsega tudi program dela delovnih
teles;
zaradi lažjega programiranja dela državnega zbora smo se
izognili prekluzivnim rokom, do katerih se mora opraviti neko
proceduralno dejanje, saj smo izhajali iz stališča da se časovni
potek postopka v večji meri ureja v okviru programiranja dela
DZ in manj kot doslej z določanjem rokov v poslovniku;

Ključni problemi veljavne poslovniške ureditve so naslednji:
zakonodajni postopek je še zmeraj v precejšnji meri nasledek
stare skupščinske ureditve, ki je temeljila na načelu enotnosti
oblasti, čeprav bi moral slediti ustavnemu načelu delitve oblasti.
Najbolj izrazit izraz tega dejstva v veljavnem poslovniku je
izvedba prve obravnave, v kateri državni zbor sprejme
stališča, na osnovi katerih je vlada dolžna pripraviti zakon za
drugo obravnavo. Takšno razmerje med državnim zborom in
vlado je povsem nesprejemljivo z vidika ustavnega načela
delitve oblasti. Zato države, kjer je to načelo v poslovnikih
dosledno izpeljano, uporabljajo načelo "posvojitve zakonskega
predloga". V skladu z njim predlog zakona, ki je vložen v
zakonodajno proceduro, parlamenta ne zapusti do končne
odločitve o predlogu. Podajanja zakonskega predloga med
vlado in parlamentom skozi posamezne obravnave v teh
ureditvah ne poznajo;

Cilji in načela
Predlog poslovnika izhaja iz potrebe po učinkovitem in
kakovostnem delovanju državnega zbora in drugih organov (zlasti
vlade), ki skupaj z njim sodelujejo pri pripravi in sprejemanju
najpomembnejših pravnih in drugih političnih aktov. Iz teh dveh
načel izhaja tudi načelo odgovornosti državnega zbora, zlasti
parlamentarne večine, za sprejete odločitve. Za uresničevanje
teh načel pa predlog poslovnika ne posega v pravice
parlamentarne manjšine, ki omogočajo njeno uveljavljanje
v parlamentarnem delovan|u In odločanju. S
primerjalnopravnega vidika so v predlogu poslovnika te
pravice večje, kot v drugih parlamentarnih sistemih.
Spremembe zakonodajnega postopka, v katerem je bolj
okrepljena vloga državnega zbora, pa predpostavljajo večjo
odgovornost predlagateljev, zlasti vlade.

nemožnost natančnejšega planiranja dela v državnem zboru.
Za to obstajajo trije glavni razlogi:
1. zelo natančno definirani postopki z množico rokov, ki se jih
velikokrat sploh ni mogoče držati,
2. dejstvo, da poslovnik ne predvideva organa, ki bi imel
pristojnost, da na zavezujoč način planira delo v državnem
zboru in
3. dejstvo, da tako poslovnik, kot dosedanja praksa, omogočata
praktično neomejen čas za razpravo poslancev.

Predlog poslovnika obsega štiri sklope vprašanj. Prvi sklop se
nanaša na ureditev vprašanj, ki doslej v poslovniku niso bila
urejena. Sem štejejo zlasti postopki za spremembo ustave, za
izdelavo prečiščenega besedila zakona, s predlogi zakonov po
izteku mandata državnega zbora ipd. Drugi, najobsežnejši sklop
zajema spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika. Večje ali
manjše spremembe in dopolnitve posegajo v večino določb
poslovnika. Najpomembnejše so nedvomno na področju
zakonodajnega postopka, ... V tretji sklop štejejo določbe
veljavnega poslovnika, ki so v predlogu odpravljene. Nekatere
določbe so odpravljene zaradi podvajanja vsebine oziroma določb,
ki jih vsebujejo ustava in zakoni ali poslovnik sam, druge zaradi
neučinkovanja v praksi, nekatere pa tudi zaradi tega, ker niso
poslovniška materija. Četrti sklop se nanaša na redakcijske
spremembe in dopolnitve ter nomotehnične posege in izboljšave
besedila poslovnika. Sem šteje tudi nekoliko drugačna in
ustreznejša sistematika poslovniške materije.

obremenjenost državnega zbora s sprejemanjem cele vrste
proceduralnih odločitev, ki bi lahko bile sprejete že pred samo
sejo državnega zbora.
Kot sem že omenil, je tudi Državni zbor v prejšnjem sklicu menil,
da so spremembe poslovnika potrebne in nujne, zato je komisija
državnega zbora za poslovnik na 3. seji dne 20.5.1997 sprejela
sklep, da prične s pripravo celovitega predloga spremembe
poslovnika državnega zbora. Za pripravo predloga poslovnika
državnega zbora je komisija za poslovnik imenovala delovno
skupino, ki so jo sestavljali pravni teoretiki, pravni strokovnjaki praktiki iz vrst strokovnih delavcev državnega zbora, predstavnik
vlade in člani, ki so jih predlagale poslanske skupine.
Delovna skupina je pripravila predlog novega besedila poslovnika,
saj je bil veljavni poslovnik državnega zbora že večkrat
spremenjen, prav tako je bilo k posameznim njegovim določbam
sprejetih veliko razlag. Izkazalo pa se je tudi, da tudi sistematika
materije veljavnega poslovnika ni ustrezna. Pri izdelavi novega
predloga poslovnika je strokovna skupina izhajala iz okvirnih
izhodišč komisije za poslovnik in pisnih predlogov, mnenj in stališč
posameznih poslanskih skupin in strokovnih sodelavcev
državnega zbora, upoštevala pa je tudi dosedanje izkušnje,
poročevalec, št. 82

Predlog poslovnika obsega preko 280 členov. To je posledica
racionalnejše terminologije in temeljitih redakcijskih posegov, na
podlagi katerih so bile v predlogu izločene določbe, ki se v
veljavnem poslovniku ponavljajo, ki so prepisane iz ustave in
zakonov ali se v dosedanji parlamentarni praksi iz različnih
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razlogov niso uresničevale. Predlog poslovnika praviloma ne
povzema ustavnih in zakonskih določb, razen če se jim v izogib
nejasnostim ali zaradi konteksta obravnavanega vprašanja ni
bilo mogoče izogniti. Mestoma pa je predlog ohranil nekatere
določbe veljavnega poslovnika, ki bi jih moral urejati zakon in ne
poslovnik. Odprava takih določb bi povzročila pravno praznino in
onemogočila državnemu zboru nekatera pravna dejanja, zato so
v predlogu ostala .

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora
ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev (v
nadaljnjem besedilu: poslanci).

Predlog poslovnika ne vsebuje več prepodrobnih določb o
nekaterih ravnanjih subjektov, ki so samoumevna in jih zato ni
potrebno normirati. Kljub temu, da se predlog poslovnika
osredotoča na urejanje zapovedi in prepovedi, so v njem ostale
tudi nekatere določbe, ki jim je mogoče očitati kazuistično naravo.
Nekateri so bili namreč mnenja, da je zaradi pomanjkanja in
nerazumevanja parlamentarne tradicije, standardov in običajev
nekaterih parlamentarnih strank, njihova izločitev iz poslovnika
preuranjena.

2. člen
Vprašanja organizacije in dela državnega zbora, ki niso urejena s
tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlokom ali z drugim aktom
državnega zbora v skladu s tem poslovnikom.
Delovna telesa državnega zbora delajo v skladu s tem
poslovnikom. Njihovo delo se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in z njihovimi
poslovniki.

V besedilu predloženega poslovnika pa so zaradi lažjega
načrtovanja dela državnega zbora izpuščeni nekateri roki za
posamezna parlamentarna opravila, kot tudi dopolnjene določbe
nekaterih postopkov, ki zaradi pomanjkljive ureditve povzročajo
v praksi nejasnosti in zaplete.

Parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga državni
zbor sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Predlog poslovnika sledi naslednjim načelom:
-

-

vnaša v zakonodajni postopek pozitivno parlamentarno
prakso, primerljivo s parlamentarnimi praksami zahodnih
evropskih držav;
racionalizira večkratno podvajanje iste vsebine pri različnih
poslovniških institutih;
poslovnik dosledneje razmejuje zakonodajno in izvršilno vejo
oblasti v okviru ustavno dopustnega;
zagotavlja večjo samostojnost državnega zbora v rednem
zakonodajnem postopku, glede interventnih ukrepov pa
močnejšo vlogo vlade;
uveljavlja povečano vlogo delovnih teles pri delu državnega
zbora, predvsem matičnega v zakonodajnem postopku ter
večjo vlogo stroke, zlasti pravne;
dosledno izpeljuje ureditev, da državni zbor postane ..lastnik"
zakona, ko se predlog akta predloži v obravnavo državnemu
zboru;
uvaja mednarodnopravno primerljiv postopek sprejemanja
državnega proračuna in zaključnega računa državnega
proračuna;
uvaja novo vlogo kolegija predsednika državnega zbora, ki
dobiva pristojnost, da sam odloča o nekaterih vprašanjih
proceduralne narave, predvsem pa pristojnost, da na za vse
zavezujoč način planira delo državnega zbora;

3. člen
Sedež državnega zbora je v Ljubljani.
Državni zbor in njegova delovna telesa imajo seje lahko tudi zunaj
sedeža državnega zbora.
4. člen
Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata
pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in
druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni
govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.
5. člen
Delo državnega zbora je javno, razen če državni zbor obravnava
zadevo zaupne narave.
Način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa ta
poslovnik.
6. člen

FINANČNE POSLEDICE

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah.

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna
in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom
175. člena poslovnika.

Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega
zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in
15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in
20. decembrom.

Edina posledica spremembe poslovnika bo reorganizacija
delovanja Državnega zbora. Državni zbor se bo moral notranje
prilagoditi, kar bo pomenilo smiselno reorganizacijo služb
državnega zbora.

7. člen
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Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora.
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8. člen

Državni zbor na prvi seji najprej imenuje predsednika in
podpredsednika mandatno-volilne komisije.

Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis
„Državni zbor Republike Slovenije".

14. člen

Državni zbor ima pečat.

Mandatno-volilna komisija pregleda poročilo o izidu volitev, potrdila
o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov list.

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA

O potrditvi mandatov poslancev odloči državni zbor na podlagi
poročila mandatno-volilne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter
o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali
predstavnikov list.

9. člen
Državni zbor se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več ko
polovica poslanskih mandatov.

Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

10. Člen

Poslanec, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi
svojega mandata.

Za pripravo prve seje državnega zbora skrbi dotedanji predsednik
državnega zbora.

Šteje se, da je državni zbor z odločitvijo o spornem mandatu
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika liste kandidatov,
vloženi pri državnem zboru.

Predlog dnevnega reda prve seje vsebuje imenovanje
predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije,
potrditev mandatov poslancev in izvolitev predsednika državnega
zbora, lahko pa tudi izvolitev podpredsednikov državnega zbora
ter imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.

15. člen
Po potrditvi mandatov državni zbor izvoli predsednika državnega
zbora.

11. Člen
Do ustanovitve poslanskih v skladu z 17. členom tega poslovnika
sestavljajo poslansko skupino poslanci, ki so bili v državni zbor
izvoljeni z istoimenskih list, poslanci, izvoljeni z list volivcev, in
poslanca narodnih skupnosti. Sestava poslanske skupine se
ugotovi na podlagi poročila o izidu volitev.

16. člen
Če državni zbor na prvi seji ne izvoli podpredsednikov državnega
zbora ter imenuje predsednike in podpredsednike delovnih teles,
jih izvoli oz. imenuje najkasneje v 30 dneh po konstituiranju.

Predstavniki list sporočijo predsedniku državnega zbora
najkasneje v treh dneh po objavi poročila o izidu volitev imena
začasnih vodij poslanskih skupin iz prejšnjega odstavka.

17. člen
Poslanci ustanovijo poslanske skupine v skladu z 31. členom
tega poslovnika najkasneje v sedmih dneh po konstituiranju
državnega zbora.

12. Člen
Dotedanji predsednik državnega zbora najkasneje pet dni pred
prvo sejo državnega zbora skliče sestanek začasnih vodij
poslanskih skupin ter poslanca narodnih skupnosti, na katerem
se določi predlog dnevnega reda prve seje, sedežni red poslancev
v dvorani, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika
in podpredsednika mandatno volilne komisije ter število članov iz
posamezne poslanske skupine v njeni sestavi, lahko pa tudi
poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in
podpredsednika drugih delovnih teles ter število članov iz
posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi.

Določbe 14. člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za postopek potrditve mandata poslancu, ki nadomesti poslanca,
kateremu je prenehal mandat, oziroma poslanca, kateremu
mandat miruje, ker je bil izvoljen za predsednika vlade ali imenovan
za ministra.

Sedežni red poslancev v dvorani se določi upoštevaje velikost
poslanskih skupin (število poslancev). Če imajo poslanske skupine
enako število članov, se sedežni red določi z žrebom.

Poslancu se po potrditvi mandata izda poslanska izkaznica. V njej
je poleg osebnih podatkov navedena imuniteta poslanca.

13. člen

Poslansko izkaznico izda predsednik državnega zbora v 30 dneh
po potrditvi mandata.

18. člen

19. člen

Prvo sejo državnega zbora vodi do izvolitve njegovega
predsednika najstarejši poslanec. Če je ta odsoten ali zadržan, jo
vodi naslednji najstarejši poslanec.
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III.

Pri delu kolegija sodeluje generalni sekretar državnega zbora,
vodja zakonodajno-pravne službe državnega zbora, lahko pa
tudi predsedniki delovnih teles, predstavniki vlade, strokovni
delavci državnega zbora in drugi udeleženci.

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA
ZBORA

1. Predsednik in podpredsedniki državnega zbora

Seje kolegija sklicuje in vodi predsednik državnega zbora. Pobudo
za sklic seje kolegija lahko da vsak član kolegija. Na zahtevo
poslanske skupine predsednik državnega zbora skliče sejo
kolegija najkasneje v sedmih dneh po vložitvi zahteve.

a) Predsednik državnega zbora
20. člen

23. člen

Predsednik državnega zbora:
-

-

Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje
o sklicih sej in o predlogih dnevnega reda sej državnega zbora, o
drugih zadevah, ki so povezane z delom državnega zbora in
njegovih delovnih teles, o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje
novih poslanskih skupin, o pogojih za delo poslanskih skupin ter
o drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik.

predstavlja državni zbor,
sklicuje in vodi seje državnega zbora,
podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor,
skrbi za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s tem
poslovnikom določenih razmerij z državnim svetom, s
predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi,
skrbi za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav,
z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z
mednarodnimi organi in organizacijami,
skrbi za izvajanje tega poslovnika,
dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom državnega
zbora,
odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi
državnega zbora,
odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno
odločitev ni pristojno nobeno delovno telo,
opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in s tem
poslovnikom.

24. člen
Kolegij sprejme program dela državnega zbora za posamezno
leto ter terminski program za obdobje najmanj dveh mesecev.
Terminski program določa dneve za zasedanja državnega zbora
in delovnih teles ter seznam predvidoma obravnavanih zadev in
dneve, ko se bodo posamezne zadeve predvidoma obravnavale.
Pri sprejemanju programov iz prvega odstavka tega člena kolegij
upošteva program vlade za tekoče leto in predloge poslanskih
skupin. Pri tem upošteva čas, ki je potreben za posvet poslanske
skupine pred obravnavo zadev na seji državnega zbora oz.
delovnih teles, ter čas potreben za delo poslancev v volilni enoti.

Predsednik državnega zbora opravlja svojo funkcijo do prve seje
novoizvoljenega državnega zbora.

25. člen
Kolegij odloča:

b) Podpredsedniki državnega zbora
21. člen
Državni zbor ima največ tri podpredsednike. Podpredsedniki
pomagajo predsedniku pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru
z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo
funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega državnega zbora.

-

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča
podpredsednik, ki ga določi predsednik.
Če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča,
ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši
podpredsednik.
2. Kolegij predsednika državnega zbora
22. člen
Kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljevanju: kolegij) je
posvetovalno telo predsednika. V primerih, ki jih določa ta
poslovnik, je kolegij pristojen tudi za odločanje.

Odločitev kolegija je sprejeta, če določen predlog podpirajo vodje
poslanskih skupin s skupno večjim številom članov od tistih, ki
mu nasprotujejo.

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki državnega zbora,
vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti.
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o predlogu za sprejem zakona po nujnem postopku, razen
kadar predsednik vlade veže sprejem zakona na vprašanje
zaupnice,
o predlogu za združitev obravnav predloga zakona,
o predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona,
o času trajanja seje državnega zbora in času obravnavanja
posameznih točk dnevnega reda ter o omejitvi trajanja razprav
poslancev in drugih udeležencev seje oziroma poslanskih
skupin,
o ustanovitvi delovnega telesa,
o številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni
poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada
mesto predsednika ali podpredsednika posameznega
delovnega telesa,
o sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih
parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah
in v mednarodnih telesih,
o roku, v katerem mora državni svet podati mnenje o zadevah
z izredne seje državnega zbora in o predlogu zakona, ki se
predlaga po nujnem postopku,
o drugih zadevah, za katere tako določa ta poslovnik.
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31. Člen

Če odločitvi kolegija o obravnavi zakona po nujnem postopku, ali
združitvi obravnav, pisno nasprotuje najmanj ena tretjina
poslancev, o odločitvi kolegija odloči državni zbor.

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so
člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno
poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine
istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske
skupine parlamentarne stranke, katere član je.

26. člen
Kolegij obravnava vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo
na delo državnega zbora. O stališčih kolegija do teh vprašanj in
pobud obvesti poslance predsednik državnega zbora.

Poslansko skupino iz prejšnjega odstavka lahko ustanovijo najmanj
trije poslanci.
Poslansko skupino lahko ustanovijo tudi poslanci, ki so bili izvoljeni
z list volivcev, ne glede na število.

3. Generalni sekretar in službe državnega zbora

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj
poslanske skupine.

27. člen
Generalni sekretar državnega zbora (v nadaljevanju: generalni
sekretar) vodi službe državnega zbora in opravlja druge zadeve,
določene s predpisi, s tem poslovnikom ter z drugimi akti državnega
zbora.

32. člen
Vodja poslanske skupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine
predsednika državnega zbora in mu predloži seznam članov z
njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami.

Generalnega sekretarja imenuje državni zbor na predlog kolegija
predsednika državnega zbora. Njegova funkcija ni vezana na
mandatno dobo državnega zbora.
Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državnemu zboru.

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora
o morebitnih spremembah sestave poslanske skupine v treh
dneh po nastali spremembi in mu predloži njihove podpisane
pristopne ali izstopne izjave.

28. člen

33. člen

Službe državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in
druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi se zagotavljajo
pogoji za delo državnega zbora.

Dvoje ali več poslanskih skupin se lahko združi v eno poslansko
skupino.
Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustanovijo
novo poslansko skupino, če se politična stranka razdeli na dve
ali več novih političnih strank, če se iz dela članstva te stranke
ustanovi nova stranka, ali če razpade koalicija političnih strank, ki
so vložile skupne istoimenske liste. Nova poslanska skupina se
lahko ustanovi, če šteje najmanj tri člane.

Organizacija in delo služb državnega zbora se določi z odlokom,
ki ga sprejme mandatno-volilna komisija na predlog generalnega
sekretarja.

4. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora

Poslanci, ki so bili izvoljeni z list volilcev, in poslanci, ki jim je
prenehalo članstvo v politični stranki, imajo pravico ustanoviti
poslansko skupino nepovezanih poslancev ali pristopiti k taki
skupini, če je že ustanovljena. V teku istega mandata se lahko
ustanovi samo ena poslanska skupina nepovezanih poslancev.
Taka poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje najmanj tri
člane.

29. člen
Državni zbor ima zakonodajno-pravno sjužbo, ki skrbi za pravno
obdelavo predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora
ter daje državnemu zboru mnenja o njihovi skladnosti z ustavo in
s pravnim sistemom.

Na predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko skupino,
predsednik državnega zbora ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za
ustanovitev nove poslanske skupine.

Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje kolegij na predlog
predsednika državnega zbora. Njegova funkcija ni vezana na
mandatno dobo državnega zbora.

6. Delovna telesa
5. Poslanske skupine
a) Splošne določbe
34. člen

30. člen

Državni zbor ustanovi delovna telesa za spremljanje stanja na
posameznih področjih, za pripravo odločitev o politiki na teh
področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za
obravnavo predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora.

Poslanec ima pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti
poslansko skupino, se včlaniti v že ustanovljeno poslansko
skupino ali iz nje izstopiti in v njej enakopravno sodelovati. Poslanec
je lahko član le ene poslanske skupine.
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ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic
in njegovih namestnikov,
obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje
poslančevega mandata,
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo
položaj ter pravice poslancev in funkcionarjev v službah
državnega zbora,
obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi
z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon,
ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev
funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt
državnega zbora,
daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako
določa,
sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in
povračilih ter dopustih poslancev in funkcionarjev v službah
državnega zbora,
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali
drug akt državnega zbora.

35. člen
Delovno telo ima predsednika, praviloma enega podpredsednika
in člane.
Kolegij predsednika državnega zbora ob določitvi števila članov
v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini,
upošteva velikost (število članov) posamezne poslanske skupine,
ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva
razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije.
Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v
vsakem delovnem telesu.
Pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko kolegij
predsednika državnega zbora upošteva tudi poslansko skupino
samostojnih poslancev.
Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost
poslanske skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij
v državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacije v
mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih
organizacijah in mednarodnih telesih. Mesta predsednikov in
podpredsednikov delovnih teles praviloma pripadajo poslancem
različnih poslanskih skupin. Vodilne funkcije v komisiji za nadzor
proračuna in drugih javnih financ in v komisiji za nadzor nad
delom varnostnih in obveščevalnih služb pripadajo poslancem
opozicijskih poslanskih skupin.

39. člen
Komisija za poslovnik :
obnavnava predlog poslovnika državnega zbora in poslovnik
o parlamentarni preiskavi ter njune spremembe in dopolnitve,
spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o
parlamentarni preiskavi,
daje razlago tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni
preiskavi,
obravnava pobude za spremembe in dopolnitve tega
poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti
drugih aktov državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki
urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora in
njegovih delovnih teles, s tem poslovnikom,
opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.

Poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem
telesu glede na število mest, ki ji v tem delovnem telesu pripadajo
in o tem obvesti predsednika državnega zbora.
Po konstituiranju delovnih teles se njihova sestava objavi v glasilu
državnega zbora. Na enak način se objavljajo tudi spremembe v
sestavi delovnih teles.
36. člen
Poslanec ima pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih
telesih državnega zbora želi sodelovati. Izjavo sporoči vodji
poslanske skupine, katere član je. Če poslanec ni član nobene
poslanske skupine, izjavo sporoči pisno predsedniku državnega
zbora.

40. člen
Komisija za narodni skupnosti:

Poslanca narodnih skupnosti sta člana komisije za narodni
skupnosti. Izjavo, v katerih drugih telesih državnega zbora želita
sodelovati, pisno sporočita predsedniku državnega zbora.

-

b) Stalne komisije državnega zbora
37. člen
Državni zbor ima stalne komisije:
mandatno-volilno komisijo,
komisijo za poslovnik,
komisijo za narodni skupnosti,
komisijo za nadzor proračuna in drugih javnih financ,
komisijo za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb.

41. člen
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih
načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za zaposlovanje Slovenije z vidika zakonitosti,
namembnosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih
finančnih izkazov;

38. člen
Mandatno-volilna komisija:
opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev,
obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov
11. oktober2001

obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in
izobraževanja ter kulturno-prosvetne in gospodarske
dejavnosti teh skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja
in založništva teh skupnosti,
obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in
madžarsko narodno skupnostjo in njunima matičnima
narodoma,
predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih
skupnosti.

31

poročevalec, št. 82

Predsednika matičnega in zainteresiranega delovnega telesa se
lahko dogovorita za skupno sejo obeh delovnih teles.

spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki
prejemajo iz državnega proračuna sredstva za izravnavo, in
nadzoruje uporabo namenskih sredstev, ki jih lokalne
skupnosti dobivajo iz e-državnega proračuna;
nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih
izkazov javnih skladov, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanovitelj je država;
obravnava predloge zakonov in drugih aktov ter vprašanja,
ki se nanašajo na nadziranje izvrševanja državnega proračuna
in drugih javnih financ ter na delo organov, ki ta nadzor
opravljajo.

Če matično delovno telo ne sprejme mnenja zainteresiranega
delovnega telesa, lahko poročevalec zainteresiranega delovnega
telesa predstavi mnenje na seji državnega zbora.
46. člen
Delovno telo lahko kot zainteresirano telo obravnava tudi vprašanja
v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije s predstavniškimi
telesi drugih držav, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami
ter mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi na svojem
področju.

42. člen
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb:

47. člen

nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostne službe pri
vladi in obveščevalno-varnostne službe ministrstva za
obrambo;
nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostnih služb iz
prejšnje alineje tega člena in varnostnih služb ministrstva za
notranje zadeve glede uporabe posebnih operativnih metod
in sredstev določenih z zakonom;
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo
delovanje varnostno-obveščevalnih služb in uporabo
posebnih operativnih metod in sredstev iz prejšnje alineje;
poroča državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu
predlaga potrebne ukrepe.

Delovno telo lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva
od vlade in drugih državnih organov ter javnih zavodov, javnih
podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država, pojasnila
in podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog.
Prejemnik zahteve iz prejšnjega odstavka lahko zavrne
posredovanje podatkov, če za to obstajajo zakonske ovire.
48. člen
Za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi javne
predstavitve mnenj, na katere povabi strokovnjake in druge
osebe, ki bi lahko dale koristne informacije.

c) Naloge delovnih teles in način dela

Sklic javne predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo
pridobiti informacije, se objavi v javnih glasilih.

43. člen

Delovno telo lahko vabljene na javno predstavitev mnenj zaprosi,
da svoja mnenja dajo tudi pisno.

Delovno telo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki so
predložene državnemu zboru, obravnava te zadeve kot matično
delovno telo. Druga delovna telesa lahko obravnavajo te zadeve
kot zainteresirana delovna telesa.

49. člen
Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa
ter javne predstavitve mnenj, določa poročevalce za obravnavo
posameznih zadev na seji delovnega telesa ter skrbi za pripravo
poročil in sklepov delovnega telesa.

Matično delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik
državnega zbora.
•
44. člen

Podpredsednik delovnega telesa pomaga predsedniku pri
njegovem delu in ga nadomešča, če je odsoten ali zadržan.

Matično delovno telo pripravi in pošlje predsedniku državnega
zbora poročilo o obravnavi posamezne zadeve. Poročilo vsebuje:

-

-

50. člen

bistveno vsebino razprave in predlogov, ki so bili dani v
razpravi,
stališča, ki so bila sprejeta o mnenjih zainteresiranih delovnih
teles, zakonodajno-pravne službe državnega zbora,
državnega sveta, predsednika republike in vlade,
stališča o predlogih, ki so bili dani v razpravi,
mnenje, ki ga je sprejelo matično delovno telo, s predlogi
sklepov, ki naj jih sprejme državni zbor,
ločena mnenja, če to zahtevajo posamezni člani.

Sklic seje delovnega telesa se pošlje članom in drugim
udeležencem najkasneje sedem dni pred sejo.
V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v
krajšem roku po sklepu državnega zbora ali kolegija predsednika
državnega zbora, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali
poslanske skupine.

Matično delovno telo določi izmed svojih članov poročevalca, ki
bo predstavil poročilo na seji državnega zbora.

51. člen

45. člen

Če je potrebno, da se člani delovnega telesa neposredno seznanijo
z razmerami na določenem območju ali na posameznem področju,
lahko predsednik delovnega telesa po prejšnjem soglasju večine
vseh članov delovnega telesa in predsednika državnega zbora
skliče sejo tudi zunaj sedeža državnega zbora.

Na sejo matičnega delovnega telesa, na kateri se obravnava
mnenje zainteresiranega delovnega telesa, se povabi njegov
predstavnik.
poročevalec, št. 82
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52. člen

57. člen

Predsednik delovnega telesa določi predlog dnevnega reda seje
delovnega telesa v skladu s programom dela državnega zbora, s
predvidenim dnevnim redom in s predlogom dnevnega reda seje
državnega zbora, s sklepom državnega zbora ali kolegija
predsednika državnega zbora in s sklepi delovnega telesa.

Poslanec ima pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, v
katerih ni član, razen če je za posamezna izmed njih s tem
poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega telesa drugače
določeno.

53. člen

Če se poslanec udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni član,
lahko na njej razpravlja le po sklepu delovnega telesa, nima pa
pravice glasovati.

Na seji delovnega telesa sodeluje predstavnik zakonodajno-pravne
službe državnega zbora, kadar se na seji obravnavajo vprašanja,
o katerih je ta služba dala mnenje, oziroma vprašanja, o katerih
delovno telo želi pridobiti mnenje te službe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima poslanec, ki ni član
delovnega telesa, pravico razpravljati na seji delovnega telesa,
če v njem ni zastopana poslanska skupina, katere član je
poslanec.

Na sejo delovnega telesa se k obravnavi posameznih točk
dnevnega reda povabijo predlagatelji oziroma njihovi predstavniki
in predstavniki vlade, ki lahko sodelujejo v razpravi.

58. člen
Za seje delovnih teles se glede vprašanj, ki s tem poslovnikom
niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika
o sejah državnega zbora.

Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk
dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je
neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj,
strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na
seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani
zadevi.

7. Seje državnega zbora
a) Sklicevanje sej

54. člen
Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica
članov.

59. člen

Če seja ni sklepčna, se lahko nadaljuje z obravnavo vprašanj, o
katerih se ne odloča.

Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s
programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora,
po dogovoru na kolegiju predsednika ali na predlog vlade.

Če je na seji, ki ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov,
lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da obravnavajo tudi
vprašanja, o katerih se odloča, in da se odločitve sprejmejo na
korespondenčni seji. Navzoči člani se po končani obravnavi
opredelijo do predloga, o katerem se odloča. Predsednik delovnega
telesa nato skliče korespondenčno sejo in v sklicu pozove člane
delovnega telesa, ki niso bili navzoči na seji, da mu v določenem
roku sporočijo svojo opredelitev do predloga, o katerem naj bi
delovno telo odločilo. Če najmanj tretjina članov delovnega telesa
nasprotuje korespondenčni seji, se o predlogu odloča na prvi
naslednji seji delovnega telesa.

Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj
praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh.
Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju predsednika
se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.
60. člen
Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo
najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje
v 15 dneh po vložitvi zahteve, če:
se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku,
je bil zavrnjen predlog za razširitev dnevnega reda na podlagi
7. odstavka 66. člena tega poslovnika.

55. člen
Komisija za narodni skupnosti sprejema odločitve, ki se nanašajo
zgolj na pravice in položaj narodnih skupnosti, s soglasjem
poslancev narodnih skupnosti.

Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog
vlade ali po sklepu kolegija predsednika državnega zbora, kadar
gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno
uvrstiti v dnevni red redne seje:

56. člen
Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje
delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega
telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine, z
vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa, razen če
je z aktom o ustanovitvi delovnega telesa ali z drugim aktom
državnega zbora drugače določeno.

-

Poslanec, ki nadomešča opravičeno odsotnega poslanca, se
mora izkazati s pooblastilom vodje poslanske skupine.
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če se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku,
če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z
Ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom,
če gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih nosilcev javnih
funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami,
če gre za odločitve iz 92. člena ustave.
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Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
in nato o predlogih, da se dnevni red razširi. Zadeve, ki so bile na
predlog dnevnega reda uvrščene na podlagi 3. odstavka 61. člena,
se lahko umaknejo z dnevnega reda le na predlog poslanske
skupine, ki je uvrstitev na dnevni red predlagala.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za
njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih
naj državni zbor odloča.
61. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik
državnega zbora po posvetovanju v kolegiju predsednika v skladu
s terminskim programom dela zbora, s sklepi zbora oziroma z
zahtevami predlagateljev sklica seje.

Predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda
in predlogi, da se dnevni red razširi, se predložijo predsedniku
državnega zbora najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure.
Če je v predlogu dnevnega reda predlog ali zahteva, za katero je
po ustavi, zakonu ali tem poslovniku potrebna podpora določenega
števila poslancev, poslanec lahko umakne svojo podporo takemu
predlogu oziroma zahtevi najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka
in o tem pisno obvesti predsednika državnega zbora.

V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zadeve, za
katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, določeni s tem poslovnikom.
V predlog dnevnega reda predsednik državnega zbora uvrsti na
predlog vsake opozicijske poslanske skupine po eno zadevo, če
ta izpolnjuje pogoje za obravnavo po tem poslovniku. Če se tak
predlog nanaša na predlog zakona, glede katerega mora kolegij
predsednika državnega zbora določiti vrstni red obravnave na
podlagi 1. odstavka 116. člena tega poslovnika, predsednik z
odločitvijo o uvrstitvi na predlog dnevnega reda počaka do
odločitve kolegija.

Zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, naj se umaknejo
z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se
umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne
velja za zadeve, ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega
reda.
Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so
razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem poslano
ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda lahko poda mnenje
vlada, če ni sama predlagateljica razširitve. Državni zbor lahko
zahteva, da pred odločanjem poda mnenje matično delovno telo.

62. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivo za sejo se
pošlje poslancem najkasneje sedem dni pred dnem, določenim
za sejo.

Državni zbor lahko odloči o razširitvi dnevnega reda seje tudi
med sejo, če gre za zadeve iz drugega odstavka 60. člena tega
poslovnika in je razlog za razširitev nastal po sprejemu dnevnega
reda seje.

Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je določen v
prejšnjem odstavku. Predlog dnevnega reda izredne seje in
gradivo za sejo se lahko predloži poslancem tudi na sami seji.
Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku državnega
sveta, predsedniku republike in vladi.

Dnevni red izredne seje se ob pogojih iz prejšnjih dveh odstavkov
lahko razširi le z zadevami, določenimi v drugem odstavku 60.
člena tega poslovnika.

63. člen

Če je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, za obravnavo
in odločanje o zadevi, ki je uvrščena v razširjeni dnevni red, ne
veljajo roki, določeni s tem poslovnikom.

Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih poslancem
ni bilo prej poslano oziroma izročeno ustrezno gradivo.
Državni zbor ne more odločati o zadevah, do katerih ni zavzelo
stališča matično delovno telo, če ni s tem poslovnikom drugače
določeno.

O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava
poslancev. O njih lahko sporoče državnemu zboru stališča
predstavniki poslanskih skupin. Ustna predstavitev takšnega
sporočila ne sme trajati več kot tri minute. Predlagatelj lahko v
največ petih minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog.

b) Potek seje

Če kolegij ni sprejel predloga vlade, da se zakon sprejme po
nujnem postopku, predsednik vlade pa sprejem zakona po nujnem
postopku veže na vprašanje zaupnice, se sprejem zakona po
nujnem postopku uvrsti na dnevni red seje državnega zbora
brez razprave in glasovanja.

64. člen
Seji državnega zbora predseduje predsednik zbora ali
podpredsednik, ki ga določi predsednik zbora.

67. člen

65. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem
vrstnem redu. Med sejo državni zbor lahko največ dvakrat
spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda,
če temu ne nasprotuje tretjina navzočih poslancev.

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti državni zbor, kdo od
poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
Predsedujoči obvesti državni zbor, kdo je povabljen na sejo.

Vodja poslanske skupine lahko napove odsotnost vseh članov
poslanske skupine pri obravnavi posamezne točke dnevnega
reda, pri čemer mora navesti razloge za tako odsotnost.

66. člen
Državni zbor na začetku seje določi dnevni red.
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68. člen

73. člen

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda
predlagatelj oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev.

Če za razpravo določeni čas še ni potekel, ko je vrstni red vnaprej
priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi
še kdo razpravljati. Razprave tistih, ki se prijavijo na ta poziv,
lahko predsedujoči omeji na določen čas v okviru še
razpoložljivega časa, določenega za razpravo. Ko predsedujoči
ugotovi, da je potekel čas, določen za razpravo ali da ni več
priglašenih k razpravi, sklene razpravo.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno
obrazložitev, če tako sklene državni zbor.
Za predlagateljem oziroma njegovim predstavnikom dobijo najprej
besedo poročevalci delovnih teles, predstavnik vlade in
predstavniki poslanskih skupin. Zatem dobijo besedo poslanci po
vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.

Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali
stališč, predsedujoči obravnavo te točke dnevnega reda prekine.
Obravnava te točke dnevnega reda se nadaljuje po predložitvi
potrebnih predlogov odločitev oziroma stališč.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik, ter predstavnik vlade
lahko dobijo besedo tudi med razpravo poslancev.
Če predsednik državnega zbora oceni, da je treba na sami seji
razrešiti določeno pravno vprašanje, pozove predstavnika
zakonodajno-pravne službe, da na seji ustno poda pravno mnenje.
Predstavnik zakonodajno-pravne službe lahko zahteva primeren
čas za pripravo takšnega mnenja.

74. člen
Poslanec ima pravico pred končnim glasovanjem o predlogu
odločitve obrazložiti svoj glas. Njegov govor lahko traja največ
eno minuto.
Predstavnik poslanske skupine lahko pred končnim glasovanjem
o predlogu odločitve obrazloži glasovanje poslanske skupine.
Njegov govor lahko traja največ dve minuti.

69. člen
Prijave k razpravi je treba vložiti pisno pri predsedujočemu
državnega zbora pred pričetkom obravnave posamezne točke
dnevnega reda.

Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za odločanje s tajnim
glasovanjem in za odločanje o postopkovnih vprašanjih.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za drugo obravnavo
predloga zakona.

75. člen

70. člen

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo državnega zbora in
določi, kdaj se bo nadaljevalo.

Razprave poslancev in drugih udeležencev seje so časovno
omejene v skladu s tem poslovnikom.

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če pred odločanjem
to zahteva vodja poslanske skupine zaradi posvetovanja v skupini.
Posamezna poslanska skupina lahko zahteva takšno prekinitev
samo enkrat pri posamezni točki dnevnega reda. Takšna prekinitev
sme trajati največ 45 minut, razen če državni zbor na obrazložen
predlog vodje poslanske skupine odloči drugače.

Kolegij predsednika državnega zbora ob določanju predloga
dnevnega reda seje državnega zbora določi čas trajanja seje in
čas obravnavanja posameznih točk dnevnega reda po dnevih in
urah. V zvezi s tem lahko tudi omeji čas trajanja razprav poslancev,
poslanskih skupin in drugih udeležencev seje. Čas trajanja razprav
poslancev in drugih udeležencev seje ne sme omejiti na manj kot
pet minut, čas trajanja razprav za poslanske skupine pa ne na
manj kot 10 minut. Razpravljalci, ki glede na te omejitve niso prišli
do besede, lahko predložijo pisne prispevke k razpravi, ki se
priložijo magnetogramu seje.

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da pri
odločanju seja ni več sklepčna, če so pred odločanjem potrebna
posvetovanja, če državni zbor odloči, da je treba dobiti mnenja
delovnih teles, zakonodajno-pravne službe državnega zbora ali
vlade, in v drugih primerih, kadar tako sklene državni zbor.
76. člen

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali poslanca odloči,
da lahko govornik o istem vprašanju razpravlja le enkrat, lahko
pa mu omeji tudi trajanje razprave, vendar ne na manj kot 5 minut.

Predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada lahko
predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi
preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu odloči državni
zbor po postopku, določenem v desetem odstavku 66. člena
tega poslovnika.

71. člen
Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno
vprašanje), da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Govor
tega poslanca ne sme trajati več kot tri minute. O uporabi
poslovnika odloči predsedujoči.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, državni zbor konča
sejo.

72. člen

c) Vzdrževanje reda na seji

Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega
razpravljalca (replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo
razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena
ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko
jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in
ne sme trajati več kot tri minute. Replika na repliko ni dovoljena.
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č) Odločanje

Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne
da besede. Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu.

83. člen

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom.
Govorniku lahko seže v besedo le predsedujoči, da ga opomni
na red.

Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
poslancev. Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina vseh poslancev, državni zbor veljavno odloča, če sta na
seji navzoči najmanj dve tretjini vseh poslancev.

78. člen
84. člen

Za kršitev reda na seji državnega zbora sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:

Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne naprave,
z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev.

- opomin,
odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje.

Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se
ugotovi njihova navzočnost tedaj, če glasovalna naprava ne deluje
ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave ni.

79. člen

O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.

Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na
seji, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega
govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem
redu ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega
poslovnika.

Pri poimenskem klicanju poslancev vsak poslanec potrdi svojo
navzočnost z besedo "tukaj". Predsedujoči nato ugotovi, da je
poslanec navzoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost poslanca
se vpiše pri imenu in priimku poslanca v seznamu.

80. člen

85. člen

Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu
udeležencu na seji, če s svojim govorom krši red na seji in določbe
tega poslovnika, pa je bil neposredno pred tem že dvakrat
opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

Navzočnost na seji se ugotavlja pred vsakim glasovanjem. Če
zbor po prvem ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen, se
ugotavljanje navzočnosti ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje
navzočnosti se opravi takoj po prvem. Če zbor še vedno ni
sklepčen, se pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti seja prekine
za najmanj deset minut. Če zbor tudi ob tretjem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj
se bo nadaljevala.

Zoper odvzem besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči
državni zbor brez razprave.
81. člen

Šteje se, da poslanec ni bil navzoč pri glasovanju, če ni prijavil
navzočnosti pri drugem ugotavljanju sklepčnosti, razen, če je bil
državni zbor pri drugem ugotavljanju sklepčen, poslanec pa je
oddal svoj glas za ali proti.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče poslancu ali
drugemu udeležencu na seji, če kljub dvakratnemu opominu ali
odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo
državnega zbora.

86. člen
Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.
Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje
za neopravičeno odsotnost s seje.

Državni zbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih
poslancev, kadar ni z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom
določena drugačna večina.

Poslanec, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela
seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na državni zbor, ki odloči o
ugovoru na prvi naslednji seji.

87. člen
Državni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, kadar je to določeno z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom.

82. člen
Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, v
katerem je seja, poslušalec, ki krši red na seji. Če je red hudo
kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje tudi:
- o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave),
- o obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave).

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji
državnega zbora, jo prekine.
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94. člen

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tajno glasovanje
predlagatelj ali poslanska skupina.

Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči in
štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor na predlog predsedujočega,
ob pomoči generalnega sekretarja državnega zbora.

88. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem
se odloča.

Tajno glasovanje se opravi v prostoru kjer je seja. V ta prostor v
času izvedbe glasovanja nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene
pri izvedbi glasovanja.

Predsedujoči lahko določi na začetku seje ali med sejo čas, ko se
opravi glasovanje o posameznih predlogih, o katerih se odloča.

Poslancem se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi
predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Predsedujoči ali
poslanec, ki je član komisije, izroči poslancu glasovnico, generalni
sekretar državnega zbora pa označi pri imenu in priimku poslanca
v seznamu, da mu je bila glasovnica vročena.

89. člen
Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z
vzdigovanjem rok.

Poslanec izpolni glasovnico v glasovalni kabini in jo odda v
glasovalno skrinjico.

Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje
ali če je seja v prostoru, kjer take naprave ni.

Predsedujoči pred začetkom glasovanja določi čas, ob katerem
se glasovanje konča. Ob izteku tega časa predsedujoči sklene
glasovanje.

90. člen
Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči
pozove poslance, naj glasujejo. Poslanci se izrečejo tako, da
pritisnejo na tipko glasovalne naprave.

95. člen
Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben prostor,
da ugotovi izid glasovanja. V ta prostor nimajo dostopa osebe, ki
niso udeležene pri ugotavljanju izida glasovanja.

Če se glasuje z vzdigovanjem rok, predsedujoči najprej vpraša,
kdo je za predlog, in nato, kdo je proti predlogu..

Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene
glasovnice in jih vloži v poseben omot, ki ga zapečati.

91. člen
Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, lahko vsak
poslanec zahteva računalniški izpis glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

Računalniški izpis glasovanja lahko zahtevajo tudi predlagatelj
oziroma njegov predstavnik, predstavnik vlade in predstavniki
javnih glasil, pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah pa tudi osebe,
o katerih izvolitvi, imenovanju ali razrešitvi se je glasovalo.

-

92. člen

-

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi
izid glasovanja.

število razdeljenih glasovnic,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic,
število veljavnih glasovnic,
število glasov "za" in število glasov "proti", oziroma, kadar se
pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto
funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati,
ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s
predpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah ali
imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri
kandidat je izvoljen oziroma imenovan.

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
vsi člani komisije.

93. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.

Predsedujoči objavi izid glasovanja na seji državnega zbora.

Za vsako glasovanje se natisne 90 glasovnic.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s
pečatom državnega zbora.

d) Dobesedni zapisi seje
96. člen

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredelitev
"za" in "proti". Na dnu glasovnice je beseda "za" na desni, beseda
"proti" pa na levi strani. Poslanec glasuje tako, da obkroži besedo
"za" ali besedo "proti".
i
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica iz katere volja poslanca ni
jasno razvidna, sta neveljavni.

O delu na seji državnega zbora se vodijo dobesedni zapisi
(magnetofonski zapis in magnetogram seje).
Govornik ima najkasneje v treh dneh po svojem nastopu na seji
državnega zbora pravico do redakcijskih popravkov v
magnetogramu svojega govora. Popravki ne smejo spremeniti
smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu odloči o dopustnosti
popravka predsednik državnega zbora. Popravke magnetograma
govornik potrdi s podpisom.

Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa ta
poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenovanja in razrešitve.
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100. člen

O delu na seji državnega zbora se lahko vodijo tudi avdio-video
zapisi.

8.

Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje, predsednik
mandatno-volilne komisije obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno
odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih
prejemkov.

Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ima poslanec pravico
ugovora. Pisni ugovor se pošlje komisiji v osmih dneh po prejemu
obvestila.

97. člen
Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega
delovnega telesa, katerega član je, mora o odsotnosti in o razlogih
zanjo obvestiti predsednika državnega zbora oziroma
predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom
seje oziroma dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če
tega ne more storiti zaradi višje sile.

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in
ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in potrdi
veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov.
Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto
odločitvijo.

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:
zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in
zdravstvenem zavarovanju,
službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega
zbora,
izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom
mandatno-imunitetne mandatno-volilne komisije,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne
udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, katerega član
je,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član
je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji
nadomesti poslanec iz iste poslanske skupine,
poslansko delo v volilni enoti v dnevih, ki so s programom
dela državnega zbora predvideni za delo poslancev v volilnih
enotah,
odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh
članov poslanske skupine, katere član je poslanec, pri
obravnavi posamezne točke dnevnega reda,
službena odsotnost po odobritvi vodje poslanske skupine.

101. člen
Podrobnejši postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca
zaradi neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora oziroma
delovnega telesa določi mandatno-volilna komisija.

9. Javnost dela
102. člen
Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in
stališčih glede zadev, ki jih obravnava.
Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se
v celoti ali v povzetku objavijo v glasilu državnega zbora.
V glasilu državnega zbora se objavljajo tudi sklepi državnega
zbora, sprejeti ob obravnavi posameznih zadev.

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje tudi zadržanost zaradi
okoliščin, ki se štejejo za višjo silo.

Poročila in mnenja delovnih teles se objavijo v glasilu državnega
zbora, kadar je s tem poslovnikom tako določeno ali kadar tako
odloči predsednik državnega zbora.

Vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost po
zadnji alinei drugega odstavka tega člena le v primeru, če zagotovi,
da iz drugih razlogov iz drugega odstavka tega člena na seji
državnega zbora ali delovnega telesa ne bo opravičeno odsotnih
več kot tretjina poslancev te poslanske skupine.

103. člen
Seje državnega zbora in delovnih teles so javne, razen če državni
zbor oz. delovno telo obravnava zadevo zaupne narave.

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora
oziroma delovnega telesa in mandatno-volilno komisijo o službeni
odsotnosti iz prejšnjega odstavka, najkasneje dan pred sejo
državnega zbora ali delovnega telesa oziroma najkasneje dan
pred nadaljevanjem prekinjene seje.

Javnost seje državnega zbora ali njegovega delovnega telesa je
zagotovljena, če je predstavnikom javnih glasil omogočeno
spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če
jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki.

98. člen

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega, matičnega
delovnega telesa, poslanske skupine ali vlade sklene, da bo seja
ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava
zadeve zaupne narave, kadar tako določa ta poslovnik ali kadar
je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena
vprašanja v zvezi z zadevami zaupne narave. Sklep o tem
sprejme državni zbor na seji brez navzočnosti javnosti.

Generalni sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega
telesa po končani seji zbora oziroma delovnega telesa pisno
obvesti mandatno-volilno komisijo o odsotnosti poslancev s seje
državnega zbora oziroma delovnega telesa.
99. člen

Predsednik državnega zbora določi, kdo je lahko poleg poslancev
navzoč na seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora ali
seje delovnega telesa poslancu ne pripada plača, regres za
prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z
dela.
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dopusten le poslancem, na katere se ti podatki nanašajo. Vpogled
v takšne spise in gradivo imajo lahko tudi druge osebe, vendar le
z dovoljenjem predsednika državnega zbora in z dovoljenjem
poslanca, na katerega se ti podatki nanašajo.

ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo samo poslanci,
predlagatelj, predstavnik vlade in drugi sodelujoči na taki seji.
Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu seje, ki poteka brez
navzočnosti javnosti, določi državni zbor.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo smiselno tudi za seje delovnih
teles državnega zbora.

IV. AKTI IN POSTOPKI

104. člen

1. Akti državnega zbora

Predstavniki javnih glasil imajo pravico biti navzoči na javnih sejah
državnega zbora in njegovih delovnih teles ter obveščati javnost
o njegovem njihovem delu.

109. člen
Državni zbor sprejema ustavne zakone o spremembi ustave,
zakone, avtentične razlage zakonov, državni proračun,
spremembe državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu:
rebalans državnega proračuna) in zaključni račun državnega
proračuna, poslovnik državnega zbora ter odloke, resolucije,
deklaracije, priporočila in sklepe.

Predstavnikom javnih glasil so na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov državnega zbora
obvestila in poročila o delu državnega zbora in njegovih delovnih
teles, glasilo državnega zbora in druge publikacije, ki jih izdaja
državni zbor, ter vsi javni dokumenti, ki se objavljajo v
računalniškem omrežju državnega zbora.

110. člen

Pogoji za delo predstavnikov javnih glasil v državnem zboru in
način uporabe javnih dokumentov iz računalniškega omrežja
državnega zbora se določijo s pravili, ki jih izda generalni sekretar
državnega zbora.

Z odlokom državni zbor razglaša ustavne zakone o spremembi
ustave, ratificira mednarodne pogodbe, razpisuje referendum,
odreja parlamentarno preiskavo, ustanavlja javne zavode in javna
podjetja v skladu z zakonom ter ureja notranjo organizacijo, način
dela in razmerja v državnem zboru.

105. člen

Z odlokom državni zbor tudi odloča o vprašanjih iz 92. člena
ustave.

Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji v
skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi generalni sekretar
državnega zbora v soglasju s kolegijem predsednika.

108. člen
106. člen

Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje določa politiko in sprejema
nacionalne programe na posameznih področjih.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo državnega zbora, ki
so zaupne narave.

109. člen

Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov
oziroma gradiva, ki je zaupne narave, kot tudi ne podatkov s seje
ali dela seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

Z deklaracijo izraža državni zbor splošna stališča do vprašanj
notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo,
pomen za vso državo.

Ravnanje z gradivom zaupne narave določi državni zbor s
posebnim aktom, ki ga sprejme na predlog kolegija predsednika
državnega zbora.

110. člen
S priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih
organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe
ali izvršujejo javna pooblastila.

107. člen
Izvirniki zakonov in vse gradivo, ki ga je obravnaval državni zbor
ali njegova delovna telesa, se hranijo v arhivu državnega zbora.
V arhivu se hranijo tudi dobesedni zapisi (magnetofonski zapisi in
magnetogrami) sej državnega zbora in njegovih delovnih teles,
avdio-video zapisi sej ter drugo gradivo, za katero tako določi
predsednik državnega zbora oziroma predsednik delovnega
telesa.

111. člen
S sklepom državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, daje soglasja k aktom javnih zavodov in javnih podjetij
ter k imenovanjem in razrešitvam direktorjev in članov organov
upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in
ustanovitvenim aktom, odloča o postopkovnih vprašanjih in o
drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Magnetofonski in avdio-video zapisi sej se hranijo najmanj štiri
leta. O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva, magnetofonskih in
avdio-video zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar
državnega zbora.

112. člen
108. člen

Predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih sprejema državni zbor,
predlogi, zahteve in pobude, o katerih odloča državni zbor, in
drugo gradivo, ki ga obravnava državni zbor, se pošiljajo
predsedniku državnega zbora.

Poslanci imajo pravico vpogleda v spise in v gradivo, ki se hrani
v pristojnih službah državnega zbora in njegovih delovnih teles.
Vpogled v spise in gradivo, ki vsebuje podatke osebne narave, je
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Prejšnji odstavek se ne uporablja za predlog zakona:

Če zadeva ni vložena v skladu s tem poslovnikom, se šteje, da
zadeva ni bila vložena. Predsednik državnega zbora o tem obvesti
predlagatelja.

če je predlagan sprejem zakona po nujnem postopku,
če gre za spremembo ali dopolnitev zakona v zvezi z odločbo
ustavnega sodišča in je predlagana združitev obravnav.

Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog akta kratico
v skladu z aktom državnega zbora o določanju kratic.

117. člen
2. Zakonodajni postopek

Predlagatelj lahko umakne predlog zakona do začetka
zakonodajnega postopka.

a) Splošne določbe

Če predlagatelj umakne predlog zakona v roku iz prejšnjega
odstavka, je zakonodajni postopek končan.
113. člen

Predlog zakona pošlje vlada, poslanec, državni svet ali najmanj
5.000 volivcev predsedniku državnega zbora.

b) Predhodna obravnava
118. člen

114. člen

Predlagatelj zakona lahko pred vložitvijo predloga zakona predlaga,
naj se opravi predhodna obravnava o temeljnih vprašanjih in
družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom.

Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in
obrazložitev.
Uvod obsega:

-

Predhodna obravnava se opravi na podlagi prikaza stanja na
področju, ki naj se uredi z zakonom, in tez za normativno ureditev,
ki lahko vsebujejo variantne rešitve.

oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni
proračun in druga javna finančna sredstva,
navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem
proračunu zagotovljena, če zakon predvideva porabo
proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni
proračun že sprejet,
prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti
predlagane ureditve pravu Evropske unije. Prikaz ureditve v
drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v
najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije,
druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona.

Če kolegij sprejme predlog, da se opravi predhodna obravnava,
določi tudi delovno telo, v katerem se opravi predhodna obravnava.
119. člen
V predhodni obravnavi sodeluje predlagatelj, lahko pa tudi vlada,
če ni predlagatelj.
Na zahtevo delovnega telesa iz prejšnjega člena tega poslovnika
da v predhodni obravnavi mnenje zakonodajno-pravna služba
državnega zbora.

Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj
priloži predlogu zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za
katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve.

Po opravljeni predhodni obravnavi sprejme delovno telo iz
prejšnjega člena tega poslovnika mnenje, ki ga pošlje predlagatelju.

V obrazložitvi se pojasnijo poglavitne rešitve predloga zakona.

Predlagatelj v uvodu predloga zakona obrazloži, kako je upošteval
mnenje delovnega telesa iz prejšnjega člena tega poslovnika.

115. Člen
c) Redni zakonodajni postopek

Predsednik državnega zbora posreduje predlog zakona vsem
poslancem takoj po vložitvi.Predlog zakona predsednik
državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagatelj zakona.

Prva obravnava predloga zakona

Predlog zakona se objavi v glasilu državnega zbora.

120. člen

Zakonodajni postopek se prične, ko državni zbor začne
obravnavati zakon na podlagi 121. člena ali ko matično delovno
telo prične z obravnavo zakona na podlagi 125. člena tega
poslovnika.

Prva obravnava predloga zakona se, razen v primeru iz 121.
člena tega poslovnika, opravi s posredovanjem zakona
poslancem.

116. člen

121. člen

Če je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno
razmerje, zakonodajni postopek pa se za nobenega od njih še ni
pričel, določi kolegij vrstni red obravnave zakonov.

Najmanj petnajst poslancev lahko v desetih dneh po posredovanju
predloga zakona poslancem zahteva, da državni zbor opravi
razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter o načelih,
ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona (splošna razprava).

Če predlog zakona ureja isto družbeno razmerje kot predlog
zakona, ki je že v zakonodajnem postopku, ga predsednik
državnega zbora zadrži in o tem obvesti predlagatelja.

Po končani splošni razpravi državni zbor sklepa o tem, ali je
predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.
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-

Če državni zbor odloči, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo
obravnavo, se zakonodajni postopek nadaljuje.

da se razpravlja in glasuje skupaj o več delih oziroma poglavjih
predloga zakona ali o vseh členih skupaj.

Če državni zbor odloči, da zakon ni primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo, je zakonodajni postopek končan.

127. člen

122. člen

Amandmaje k predlogu zakona lahko vložijo poslanci,
zainteresirano delovno telo in delovno telo iz 123. člena tega
poslovnika, državni svet ter vlada, kadar ni predlagateljica zakona.

Predsednik državnega zbora določi matično delovno telo in mu
dodeli predlog zakona v obravnavo takoj po izteku roka iz 1.
odstavka prejšnjega člena oziroma takoj po zaključku splošne
razprave in sprejemu sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo
obravnavo.

Amandmaji se lahko vlagajo do petega dne pred sejo, na kateri se
opravi druga obravnava predloga zakona. Če je seja sklicana v
skladu z drugim odstavkom 50. člena tega poslovnika, se
amandmaji lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona.
Z amandmajem se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev
posameznega člena ali naslova zakona. Z amandmaji se lahko
predlagajo tudi novi členi, ki vsebujejo rešitve, izhajajoče iz ciljev
in načel predloga zakona.

123. člen
Predlog zakona, ki bo imel finančne posledice za državni proračun
ali druga javna finančna sredstva, se dodeli v obravnavo tudi
delovnemu telesu, ki je pristojno za vprašanja javnih financ. To
delovno telo lahko poda mnenje tudi k amandmaju, ki ima finančne
posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva,
posebej pa je dolžno opozoriti na morebitno dejstvo, da zakon
določa proračunske izdatke, ki v obdobju, za katero je proračun
sprejet, niso predvideni. Poročilo o finančnih posledicah zakona
in amandmajev pošlje to delovno telo matičnemu delovnemu
telesu.

Predlagatelj zakona lahko vloži do 12. ure na dan pred sejo
matičnega delovnega telesa amandmaje k vloženim
amandmajem.
Amandma se vloži pisno v normativni obliki z obrazložitvijo, v
kateri se pojasnijo razlogi za amandma in navedejo posledice za
državni proračun ali druga javna finančna sredstva ter druge
posledice, ki jih bo imel sprejem amandmaja.
Delovno telo iz prvega odstavka 123. člena tega poslovnika lahko
poda mnenje k amandmaju, ki ima finančne posledice za državni
proračun ali druga javna finančna sredstva.

Predlog zakona, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na pravice in
položaj narodnih skupnosti, se dodeli tudi komisiji za narodni
skupnosti. Ta komisija lahko poda tudi mnenje k amandmajem, ki
se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti. Poročilo
glede takih določb predloga zakona in amandmajev pošlje komisija
matičnemu delovnemu telesu.

Komisija za narodni skupnosti lahko poda mnenje k amandmajem,
ki se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti.
128. člen

Druga obravnava predloga zakona

Predlagatelj zakona, zainteresirano delovno telo, delovno telo iz
123. člena tega poslovnika, zakonodajno pravna služba državnega
zbora in vlada lahko dajo mnenje k posameznemu amandmaju.

124. člen
Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem
delovnem telesu in nato na podlagi poročila matičnega delovnega
telesa na seji državnega zbora.

Matično delovno telo obravnava amandmaje in mnenja iz
prejšnjega odstavka in se do njih opredeli.

V drugi obravnavi se opravi razprava o členih ali delih predloga
zakona in glasovanje o členih ali delih predloga zakona.

129. člen
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen
amandma.

Pred vsakim glasovanjem lahko dasta k posameznemu
amandmaju mnenje predlagatelj zakona, zakonodajno-pravna
služba državnega zbora in vlada.

Obravnava v matičnem delovnem telesu

Če je amandma k posameznemu členu vsebinsko povezan z
amandmaji k drugim členom, se o tako povezanih amandmajih
razpravlja in glasuje skupaj.

125. člen
V drugi obravnavi predloga zakona matično delovno telo opravi
razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, se
najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena,
in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.

126. člen

Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej glasuje o
amandmaju, ki je dan k amandmaju.

Matično delovno telo lahko sklene:

Če predsedujoči matičnega telesa ugotovi, da so zaradi sprejetega
amandmaja drugi amandmaji postali brezpredmetni, se o njih ne
glasuje. Če predlagatelji drugih amandmajev ugovarjajo ugotovitvi
predsedujočega, odloči o tem matično telo brez razprave.

da se združi razprava in glasovanje o več povezanih členih
predloga zakona,
da se opravi razprava in glasovanje o posameznih delih
oziroma poglavjih predloga zakona,
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Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne
amandma do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h
kateremu je predlagal amandma.

Matično delovno telo, delovno telo iz 123. člena tega poslovnika,
zakonodajno-pravna služba državnega zbora in vlada lahko dajo
mnenje k posameznemu amandmaju.

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.

Glede glasovanja o amandmajih se smiselno uporabljajo določbe
129. člena tega poslovnika.

130. člen

Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se
uporablja določba 130. člena tega poslovnika.

Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se ne
morejo z amandmaji razširjati predlagane spremembe in dopolnitve
zakona, razen če je to potrebno zaradi uskladitve z drugimi
določbami zakona, ki se spreminja ah dopolnjuje, ali z določbami
drugih zakonov.

135. člen
Po končani drugi obravnavi se pripravi spisek vseh sprejetih
amandmajev, in vseh členov, h katerim so bili ti amandmaji sprejeti.

O tem, ali je potrebna uskladitev po prejšnjem odstavku, da mnenje
zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Če so bili sprejeti amandmaji k več kot desetini členov predloga
zakona, se po končani drugi obravnavi pripravi in pravno tehnično
uredi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo na podlagi
sprejetih členov in amandmajev.

131. člen
Po končani obravnavi amandmajev in členov, h katerim so bili
vloženi amandmaji, se pripravi dopolnjen predlog zakona, in sicer
tako, da se v predlog zakona za drugo obravnavo vključi vse
sprejete amandmaje. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del
poročila matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga
zakona.

Če je predlagatelj zakona vlada, lahko državni zbor v primeru iz
prejšnjega odstavka sklene, naj vlada pripravi besedilo predloga
zakona za tretjo obravnavo.
Če zakonodajno-pravna služba državnega zbora ali vlada ugotovi,
da so posamezne določbe predloga zakona po sprejemu
amandmajev v drugi obravnavi, medsebojno neusklajene,
neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori
državni zbor in predlaga možne rešitve.

Poročilo matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga
zakona in morebitno mnenje zakonodajno-pravne službe
državnega zbora k dopolnjenemu predlogu zakona, se objavita v
glasilu državnega zbora.

136. člen
Če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet
noben amandma, državni zbor na isti seji preide na glasovanje o
zakonu.

Obravnava na seji državnega zbora
132. člen
V drugi obravnavi predloga zakona državni zbor opravi razpravo
po delih oziroma posameznih členih dopolnjenega predloga
zakona in glasovanje o delih oziroma posameznih členih.

Glasovanje o zakonu se lahko opravi najprej po preteku
štiriindvajset ur po končani drugi obravnavi predloga zakona.
Predsedujoči določi, kdaj bo državni zbor opravil glasovanje o
zakonu.

133. člen

137. Člen

Glede vodenja razprave in glasovanja se smiselno uporablja 126.
člen tega poslovnika.
134. člen

Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini
členov predloga zakona, lahko državni zbor na predlog
predlagatelja sklene, da bo na isti seji opravil tretjo obravnavo
predloga zakona, če temu ne nasprotuje več kot tretjina navzočih
poslancev.

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu zakona lahko vloži
poslanska skupina, deset poslancev in vlada, kadar ni
predlagateljica zakona.

Ob sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka državni zbor tudi
odloči, kdaj se bo opravila tretja obravnava, vendar ne prej kot v
24 urah po prejemu spiska iz 1. odstavka 135. člena.

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k tistim členom predloga
zakona, h katerim je matično delovno telo sprejelo amandmaje.

Tretja obravnava predloga zakona

Amandmaji se lahko vložijo najkasneje pet dni pred sejo državnega
zbora, na kateri se obravnava predlog zakona. Če je na dnevni
red seje državnega zbora uvrščen predlog zakona, za katerega
s terminskim programom to ni bilo predvideno, se amandmaji
lahko vlagajo do 12. ure na dan pred začetkom seje.

138. člen
V tretji obravnavi državni zbor razpravlja o predlogu zakona v
celoti in glasuje o zakonu.Obravnava posameznih členov predloga
zakona se opravi le o tistih členih, h katerim so vloženi amandmaji.

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k amandmajem iz prejšnjega
člena do začetka obravnave zakona.

Tretja obravnava predloga zakona se opravi praviloma na prvi
naslednji seji po obravnavi zakona v drugi obravnavi.

Glede vsebine in sestavin amandmajev veljata tretji in peti
odstavek 127. člena tega poslovnika.
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obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali
zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje
države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem
postopku.

V tretji obravnavi predloga zakona lahko amandmaje vložijo
predlagatelj ali najmanj četrtina poslancev. Amandmaji se lahko
na način iz 134. člena tega poslovnika vložijo le k členom, h
katerim so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji.Če se opravi
tretja obravnava na podlagi 137. člena, se amandmaji lahko vložijo
do začetka obravnave.

Razloge za sprejem zakona po nujnem postopku vlada posebej
utemelji.

Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi da so s sprejetimi
amandmaji posamezne določbe predloga zakona medsebojno
neusklajene, neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni,
ali da niso bile odpravljene neusklajenosti, na katere se je opozorilo
po drugi obravnavi, na to opozori predsedujočega. V takem primeru
predsedujoči določi predlagatelju čas, da pripravi uskladitveni
amandma.

Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava po nujnem
postopku, predsednik takoj določi matično delovno telo in mu
dodeli predlog zakona v obravnavo.
Predlog zakona, ki se obravnava po nujnem postopku, se uvrsti
na prvo sejo državnega zbora po odločitvi kolegija.

Če uskladitveni amandma ni sprejet, ali če predlagatelj v roku, ki
ga je določil predsedujoči ni pripravil uskladitvenega amandmaja,
se sestane matično delovno telo, ki pripravi svoj uskladitveni
amandma, ali predlaga, da se zakon ne sprejme.

142. člen
V nujnem postopku za sprejem zakona se zakonodajni postopek
začne z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu
po določbah tega poslovnika o drugi obravnavi.

Državni zbor v nadaljevanju razpravlja in glasuje o uskladitvenih
amandmajih.

V nujnem postopku za sprejem zakona državni zbor opravi na
isti seji splošno razpravo, razpravo in glasovanje o delih oziroma
členih, naslovu zakona in o amandmajih ter glasovanje o zakonu.

Če je sprejet predlog matičnega delovnega telesa, da se zakon
ne sprejme, je zakonodajni postopek končan.

V nujnem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, ki so
določeni za posamezna opravila v rednem zakonodajnem
postopku.

139. člen
Po končani razpravi o predlogu zakona oziroma po sprejemu
uskladitvenih amandmajev, državni zbor glasuje o zakonu.

V nujnem postopku za sprejem zakona se lahko predlagajajo
amandmaji tudi ustno na sami seji do začetka razprave o delih
oziroma členih zakona. Ustno predlagani amandma je treba pred
glasovanjem predložiti predsedujočemu na seji matičnega
delovnega telesa ali državnega zbora pisno z obrazložitvijo.

Zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in
položaj zgolj narodnih skupnosti, se sprejme s soglasjem
poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če
poslanca narodnih skupnosti nista glasovala proti zakonu.

Državni zbor lahko zahteva, da se do amandmajev, vloženih po
seji matičnega delovnega telesa, opredeli matično delovno telo.

Na podlagi odločitev državnega zbora se pripravi končno besedilo
zakona (izvirnik zakona).

Državni zbor ali matično delovno telo lahko zahteva, da o predlogu
zakona in vloženih amandmajih poda mnenje zakonodajno-pravna
služba.

Združitev obravnav
140. člen

e)

Predlagatelj zakona lahko predlaga, naj državni zbor združi vse
tri obravnave predloga zakona na isti seji, če gre za:

-

Mnenje in soglasje lokalnih skupnosti v
zakonodajnem postopku
143. člen

manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih
posameznih določb,
manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom
Evropske unije,
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred
ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča.

Kadar je v zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje
določbe, s katerimi se neposredno posega v položaj in pravice
lokalnih skupnosti, ali določbe, s katerimi se prenašajo na lokalne
skupnosti izvrševanje posameznih nalog iz državne pristojnosti,
predsednik državnega zbora na začetku zakonodajnega postopka
pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah
predloga zakona v določenem roku dajo svoje mnenje. Ta rok ne
sme biti krajši od 30 dni.

Če kolegij odloči, da se združijo obravnave, predsednik takoj
določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v
obravnavo. Zakonodajni postopek se v tem primeru začne z
obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu po
določbah tega poslovnika o drugi obravnavi.

Matično delovno telo se opredeli do mnenj lokalnih skupnosti.
144. člen
Določbe zakona, s katerimi se na lokalne skupnosti prenaša
izvrševanje določenih zadev iz državne pristojnosti, se sprejmejo
s soglasjem lokalnih skupnosti, na katere se prenaša izvrševanje
teh zadev. Zaradi pridobitve soglasja pošlje predsednik državnega
zbora pristojnim organom lokalnih skupnosti besedilo predloga
zakona, ki je pripravljeno za tretjo obravnavo. Pristojni organi

d) Nujni postopek za sprejem zakona
141. člen
Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali
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lokalnih skupnosti sporočijo svoje soglasje ali nesoglasje
predsedniku državnega zbora najkasneje v 30 dneh po prejemu
besedila zakona.

Amandmaje k besedilu predloga avtentične razlage zakona lahko
da samo matično delovno telo.

Če je zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnostih
po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora potrebno
uskladiti besedilo zakona, predlagatelj pripravi uskladitveni
amandma.

149. člen
O predlogu za avtentično razlago zakona in o predlogu besedila
avtentične razlage ter o morebitnih amandmajih matičnega
delovnega telesa državni zbor razpravlja in glasuje na isti seji.,

Če zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnosti
zakon ne more biti sprejet, matično delovno telo predlaga, da se
zakon ne sprejme.

Če državni zbor sprejme predlog za sprejem avtentične razlage,
ne pa tudi njenega besedila, naloži matičnemu delovnemu telesu,
da s sodelovanjem zakonodajno-pravne službe državnega zbora
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve pripravi nov predlog
besedila avtentične razlage.

f) Ponovno odločanje o zakonu
150. člen
145. člen

Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina
poslancev, ki je določena za sprejem zakona, na katerega se
nanaša avtentična razlaga.

Kadar državni zbor pred razglasitvijo zakona na zahtevo
državnega sveta ponovno odloča o zakonu, pošlje predsednik
državnega zbora zahtevo državnega sveta v mnenje matičnemu
delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora,
predlagatelju zakona in vladi.

Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.

146. člen
i) Uradno prečiščeno besedilo zakona

Razpravo o zahtevi državnega sveta in ponovno glasovanje opravi
državni zbor na prvi naslednji seji.

151. člen

Pred razpravo in glasovanjem lahko predstavnik državnega sveta
obrazloži zahtevo državnega sveta.
Poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred razpravo
in glasovanjem mnenje delovnega telesa.

Kadar zakon zaradi sprememb in dopolnitev ni več pregleden,
matično delovno telo, vlada ali poslanska skupina lahko predlaga
državnemu zboru, naj izda uradno prečiščeno besedilo zakona.

Predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in predstavnik
vlade lahko pred razpravo in glasovanjem obrazložita mnenje
predlagatelja zakona oziroma vlade.

Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje
zakonodajno-pravni službi državnega zbora, predlog vlade ali
poslanske skupine pa tudi matičnemu delovnemu telesu.
152. člen

g) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona

Po sklepu državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo
zakona zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

147. člen

Uradno prečiščeno besedilo potrdi državni zbor brez razprave.

Predlog za sprejem avtentične razlage zakona lahko poda vlada
ali poslanska skupina.

Uradno prečiščeno besedilo zakona se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov zakona, navedbo
člena, za katerega se predlaga avtentična razlaga, razloge zanjo
in predlog besedila avtentične razlage.

j)

Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu
delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora
ter vladi.
I
148. člen

153. člen
S prenehanjem mandatne dobe državnega zbora so končani vsi
zakonodajni postopki, ki so bili začeti v tej mandatni dobi razen
tistih, ki so bili začeti na predlog 5000 volilcev, vlade, za katere je
vlada po izvolitvi vlade sklenila, da se zakonodajni postopek
nadaljuje in tistih, ki so bili začeti na predlog poslancev in so jih
prevzeli poslanci v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora.

Matično delovno telo obravnava predlog za sprejem avtentične
razlage zakona, potem ko dobi mnenje zakonodajno-pravne
službe državnega zbora.
Matično delovno telo najprej obravnava vprašanje, ali je potrebno
sprejeti avtentično razlago zakona. Če matično delovno telo meni,
da je to potrebno, obravnava tudi predlog besedila avtentične
razlage.
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Postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne
dobe državnega zbora

Šteje se, da predlogi zakonov, glede katerih se do izteka mandatne
dobe državnega zbora, zakonodajni postopek še ni začel, niso
bili vloženi.
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3.

a)

Postopek za sprejem državnega proračuna,
rebalansa in zaključnega računa državnega
proračuna

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.

Postopek za sprejem državnega proračuna

Vlada se najkasneje v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega
proračuna na seji državnega zbora opredeli do vseh vloženih
amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz
gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče
leto pripravi dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje
predsedniku državnega zbora najkasneje 15 dni pred sejo
državnega zbora.

158. člen

154. člen
Predlog državnega proračuna za naslednje leto predloži vlada
najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi
proračunski memorandum in ostale dokumente povezane z
bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon.

V obrazložitvi navede, katere amandmaje je v celoti ali delno
vključila v dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni
vključila ter pojasni razloge, iz katerih posamezne amandmaje v
celoti ali delno zavrača. V obrazložitvi pojasni tudi razloge za
oblikovanje dopolnjenega predloga.

155. člen

Vlada lahko predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje
obsega zadolževanja, ne more pa predlagati spremembe obsega
proračunske rezerve, če je ta določen z zakonom.

Predsednik državnega zbora najkasneje v petih dneh po predložitvi
predloga državnega proračuna posreduje poslancem predlog
državnega proračuna, proračunski memorandum in ostale
dokumente povezane z bilancami javnih financ, ki jih zahteva
zakon ter sklic seje, na kateri bo opravljena predstavitev
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna.

159. člen
Najkasneje z dopolnjenim predlogom državnega proračuna mora
vlada državnemu zboru predložiti tudi predlog zakona o
izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna lahko
predlaga samo vlada. Za njegovo obravnavo in sprejem se
uporabljajo določbe tega poslovnika o obravnavi zakona po hitrem
postopku.

Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena predstavitev
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna,
skliče predsednik državnega zbora najkasneje v 10 dneh po
predložitvi predloga državnega proračuna.
Proračunski memorandum in predlog državnega proračuna
predstavita na seji državnega zbora predsednik vlade in minister
za finance. O tej predstavitvi ni razprave.

Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim
državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s sprejetim
proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni amandma k
zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni amandma ni
sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet.

156. člen
Amandmaje k predlogu državnega proračuna lahko vložijo
poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in matično
delovno delo.

160. člen
Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko
vloži matično delovno delo in četrtina poslancev.

Poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa lahko vložijo
amandmaje k predlogu državnega proračuna najkasneje v 10
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji
državnega zbora.

Matično delovno delo in četrtina poslancev lahko vloži amandmaje
najkasneje 5 dni pred sejo državnega zbora.

Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim
delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo področje.

161. člen

Amandma se vloži pisno in mora biti obrazložen.

Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja o
posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko najprej
predstavnik vlade obrazloži dopolnjen predlog državnega
proračuna.

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom
državnega proračuna.
Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in odhodki. Predlagatelj amandmaja
ne more predlagati povečanja obsega proračuna ali povečanja
obsega zadolževanja in tudi ne spremembe obsega proračunske
rezerve, če je ta določen z zakonom.

O amandmajih k predlogu državnega proračuna odloča državni
zbor na koncu razprave k programskemu delu državnega
proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.".
Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne
amandma do začetka glasovanja o amandmajih k programskemu
delu državnega proračuna, h kateremu je vložil amandma.

157. člen

Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložila četrtina
poslancev in nato o amandmajih matičnega delovnega telesa.

Najkasneje v 15 dneh po predstavitvi proračunskega
memoranduma in državnega proračuna na seji državnega zbora
obravnava amandmaje vložene k predlogu državnega proračuna
matično delovno telo in se do njih opredeli.
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Glede predlaganja amandmajev k predlogu rebalansa državnega
proračuna velja določba 156. člena tega poslovnika, razen roka
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo
najkasneje 3 dni pred sejo zbora.

162. člen
Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna,
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in
odhodkov.

Amandmaji se lahko nanašajo samo na tiste programske dele
državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa.
Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim
delom državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa, ki
zadevajo njegovo področje.

V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega
delovnega telesa.
Če je proračun usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti.

Predlog rebalansa državnega proračuna obravnava in sprejema
državni zbor na eni seji. Na tej seji se po vrsti opravijo splošna
razprava, razprava in glasovanje o delih in amandmajih ter
razprava in glasovanje o predlogu rebalansa državnega
proračuna v celoti.

163. člen
Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, državni zbor
zahteva od vlade, naj v določenem roku predloži amandma za
uskladitev državnega proračuna. Amandma za uskladitev
državnega proračuna lahko predloži tudi matično delovno telo.

O amandmajih k predlogu rebalansa državnega proračuna odloča
državni zbor na koncu razprave o programskem delu rebalansa
državnega proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.

O amandmaju vlade za uskladitev državnega proračuna da
mnenje matično delovno telo. O amandmaju matičnega delovnega
telesa za uskladitev državnega proračuna da mnenje vlada.

Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev
rebalansa državnega proračuna velja določba 163. člena tega
poslovnika.

Predstavnik vlade oziroma matičnega delovnega telesa lahko na
seji državnega zbora pojasni amandma za uskladitev državnega
proračuna. Predstavnik matičnega delovnega telesa oziroma vlade
lahko predstavi mnenje matičnega delovnega telesa oziroma vlade.

c)

O amandmaju za uskladitev državnega proračuna se na seji
državnega zbora lahko izrečejo predstavniki poslanskih skupin.
Njihove izjave lahko trajajo največ-5 minut.

Postopek za sprejem zaključnega računa
državnega proračuna
166. člen

Po končani razpravi glasuje državni zbor o amandmaju za
uskladitev državnega proračuna. Če je amandma sprejet, glasuje
državni zbor o državnem proračunu v celoti.

Vlada predloži predlog zaključnega računa državnega proračuna
državnemu zboru najkasneje v 30 dneh po predložitvi
dokončnega poročila računskega sodišča.

Če ni sprejet amandma za uskladitev državnega proračuna,
državni proračun ni sprejet.
164. člen

Predsednik državnega zbora pošlje predlog zaključnega računa
državnega proračuna matičnemu delovnemu telesu in poslancem
najkasneje 15 dni pred sejo, na kateri bo državni zbor obravnaval
zaključni račun državnega proračuna.

Če državni proračun ni sprejet, določi državni zbor rok, v katerem
mora vlada predložiti nov predlog proračuna.

167. člen

Predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi
novega predloga proračuna skliče sejo državnega zbora.

Pred pričetkom razprave o zaključnem računu državnega
proračuna poda najprej obrazložitev predstavnik vlade, potem
poda poročilo predstavnik matičnega delovnega telesa.

Državni zbor na isti seji opravi predstavitev novega predloga
državnega proračuna, razpravo in glasovanje o delih in
amandmajih in glasovanje o državnem proračunu v celoti.

Razprava o zaključnem računu državnega proračuna se lahko
deli na splošno razpravo in razpravo o delih.

Glede predlaganja amandmajev k novemu predlogu državnega
proračuna velja določba 156. člena tega poslovnika, razen roka
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo
najkasneje v 10 dneh po predložitvi novega predloga državnega
proračuna.

b)

Državni zbor glasuje o zaključnem računu državnega proračuna
v celoti.

4. Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
168. člen

Postopek za sprejem rebalansa državnega
proračuna

Državni zbor ratificira mednarodno pogodbo z odlokom.
Predlog odloka o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži vlada.

165. člen
Predlog rebalansa državnega proračuna se uvrsti na dnevni red
seje državnega zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred
sejo.
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5. Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora

175. člen

169. člen

Če ustavna komisija ne sprejme sklepa iz prejšnjega člena, o tem
pripravi poročilo za sejo državnega zbora.

Poslovnik državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve
sprejema državni zbor smiselno po postopku, ki ga določa ta
poslovnik za sprejem zakona.

Če ustavna komisija sprejme sklep iz prejšnjega člena, opravi
razpravo o osnutku ustavnega zakona.
Ustavna komisija po končani razpravi iz prejšnjega odstavka
sprejme z večino glasov vseh članov stališča o osnutku
ustavnega zakona in o tem pripravi poročilo za sejo državnega
zbora.

170. Člen
Odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe obravnava in
sprejema državni zbor praviloma na eni seji. Na tej seji se po vrsti
opravijo splošna razprava, razprava in glasovanje o delih akta in
amandmajih ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.

176. člen
Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka za
spremembo ustave najkasneje dan pred sejo državnega zbora,
na kateri se odloča o tem predlogu.

Če z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom ni določen
predlagatelj akta iz prejšnjega odstavka, lahko predlaga te akte
vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada.

Če državni zbor ne sprejme sklepa, da se začne postopek za
spremembo ustave, je postopek za spremembo ustave končan.
Vsebinsko enakega predloga ni mogoče uvrstiti na dnevni red
seje državnega zbora v isti mandatni dobi.

Predlog resolucije o nacionalnem programu predloži vlada.

a) Postopek za spremembo ustave
177. člen
171. člen

Če državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za
spremembo ustave, se opravi razprava o osnutku ustavnega
zakona in stališčih ustavne komisije o njem.

Ustava Republike Slovenije se spremeni z ustavnim zakonom.
Ustavni zakon o spremembi ustave je sestavljen iz dveh delov:
prvi del (razdelek i.) vsebuje besedilo spremembe ustave, drugi
del (razdelek II.) pa vsebuje določbe o izvedbi spremembe ustave.

Državni zbor po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme
stališča o osnutku ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija
upošteva pri pripravi predloga ustavnega zakona.

172. člen

Državni zbor sprejme stališča iz prejšnjega odstavka z večino
glasov vseh poslancev.

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave predloži 30
poslancev, vlada ali najmanj 30.000 volivcev predsedniku
državnega zbora.

Predlog ustavnega zakona

V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava
spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu za začetek
postopka za spremembo ustave mora biti priložen osnutek
ustavnega zakona.

178. člen
Na podlagi sklepa in stališč državnega zbora ustavna komisija
pripravi predlog ustavnega zakona.

Predstavnik volivcev predloži predlog iz drugega odstavka tega
člena najkasneje v 30 dneh po preteku roka, določenega za
zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu za začetek
postopka za spremembo ustave.

Ustavna komisija sprejme predlog ustavnega zakona z
dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.
179. člen

Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog njegovo
kratico v skladu s posebnim predpisom.

Če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega zakona, o
tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora.

173. člen

Državni zbor po končani razpravi o poročilu iz prejšnjega odstavka
lahko sprejme stališča, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri
pripravi predloga ustavnega zakona, ali pa sklene, da je postopek
za spremembo ustave končan.

Državni zbor ustanovi ustavno komisijo v 30 dneh po predložitvi
predloga za začetek postopka za spremembo ustave.
174. člen
Ustavna komisija sprejme predlog sklepa, da se začne postopek
za spremembo ustave, z dvotretjinsko večino glasov navzočih
članov.
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Če zahteva ni podprta z zadostnim številom podpisov poslancev
oziroma volivcev ali če pobuda ne vsebuje opredeljene zahteve
ali ni podprta z zadostnim številom podpisom volivcev, se šteje
da zahteva oziroma pobuda ni bila vložena. Predsednik državnega
zbora o tem obvesti predstavnika predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika.

180. člen
K predlogu ustavnega zakona ni mogoče vložiti amandmaja.
Po končani obravnavi predloga iz prejšnjega odstavka državni
zbor glasuje o predlogu ustavnega zakona.
Če predlog ustavnega zakona ni sprejet, je postopek za
spremembo ustave končan.

Če predsednik državnega zbora ob preizkusu zahteve oziroma
pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
določenega z zakonom, meni, da v zahtevi ni jasno izraženo
vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da zahteva ni
obrazložena ali da je vsebina zahteve v nasprotju z ustavo,
predloži zahtevo oziroma pobudo v obravnavo državnemu zboru
in o tem obvesti predstavnika predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika.

Razglasitev spremembe ustave
181. člen
Državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave
najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, razen če najmanj
30 poslancev zahteva, da se predlagana sprememba ustave
predloži v sprejem volivcem na referendumu.

185. člen
Če državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da
zahteva ni obrazložena, predsedujoči na seji pozove predstavnika
predlagatelja oziroma pobudnika, naj jasno opredeli vprašanje
oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo.

Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor
razglasi ustavni zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan
po prejemu poročila o izidu referenduma.
Ustavni zakon o spremembi ustave razglasi državni zbor na seji
s sprejemom odloka o razglasitvi.

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da bo ravnal
po pozivu, mu predsedujoči na seji določi primeren rok in za ta
čas prekine obravnavo te točke dnevnega reda.

Če sprememba ustave na referendumu ni potrjena, je postopek
za spremembo ustave končan.

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da ne bo
ravnal po pozivu ali če v primeru iz prejšnjega odstavka ne ravna
po pozivu v določenem roku, državni zbor preide na obravnavo
in odločanje o vprašanju, ali naj razpiše referendum ali ne.

182. člen
Določbe o postopku za spremembo ustave se smiselno
uporabljajo tudi za spremembo ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije in za spremembo ustavnega zakona o
spremembi ustave Republike Slovenije.

186. člen
Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma v nasprotju z ustavo, predsedujoči na seji pozove
predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika naj se izjavi o tem,
ali vztraja pri zahtevi ali pa jo umika.
Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma samo v določenem delu v nasprotju z ustavo,
predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik lahko umakne
zahtevo samo v tem delu.

6. Postopek v zvezi z referendumom
183. člen

Predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik lahko zahteva
primeren rok za premislek ali za preoblikovanje zahteve. V tem
primeru predsedujoči na seji za ta čas prekine obravnavo te
točke dnevnega reda in določi rok za premislek ali za
preoblikovanje zahteve.

Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše referendum
določen z zakonom, poslanec vloži pisno. V predlogu mora biti
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Predlog
mora biti obrazložen.
Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu
delovnemu telesu in zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik vztraja pri zahtevi,
državni zbor preide na razpravo in odločanje o zahtevi za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem.

Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega
zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.
184. člen

Na podlagi sklepa državnega zbora zakonodajno-pravna služba
državnega zbora oblikuje zahtevo, naj ustavno sodišče odloči o
tem, ali je vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z
ustavo.

Zahtevo za razpis referenduma, določenega z zakonom, in pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, določenega
z zakonom, pošlje predsednik državnega zbora v mnenje
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

187. člen
Zahtevo za razpis referenduma o spremembi ustave pošlje
predsednik državnega zbora v mnenje ustavni komisiji in
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

Predsednik državnega zbora preizkusi, ali zahteva oziroma
pobuda izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje in ali vsebina
zahteve ni v nasprotju z ustavo.
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7.

Na zahtevo državnega zbora da o predlogu obtožbe predsednika
vlade mnenje predsednik republike, o predlogu obtožbe ministra
pa predsednik vlade.

Postopek obtožbe predsednika republike,
predsednika vlade in ministrov
188. člen

Predlog za uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike
(109. člen ustave) mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali
hujše kršitve zakona in dokaze o očitani kršitvi.

8. Postopek volitev in imenovanj
a) Splošne določbe

Predlog obravnava državni zbor na prvi naslednji seji, če je bil
vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.

194. člen

Državni zbor o predlogu odloči najkasneje v 60 dneh po vložitvi
predloga. Če državni zbor odločitve v tem roku ne sprejme, se
šteje, da je predlog zavrnjen.

Volitve in imenovanja funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli
ali imenuje državni zbor, se opravijo po določbah tega poslovnika,
če zakon ne določa drugače.
Predlagatelj kandidature oziroma njegov predstavnik lahko pred
glasovanjem obrazloži predlog kandidature.

189. člen
V času od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve
volilnih rezultatov ni mogoče predlagati uvedbe postopka o obtožbi
predsednika republike.

195. člen
Če se glasuje o enem kandidatu oziroma o listi kandidatov, se
glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov
tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali beseda "proti".

Uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če je že
predlagan, pa ne nadaljevati, če predsednik republike odstopi ali
če mu preneha mandat. Državni zbor postopek nadaljuje, če
predsednik republike to zahteva.

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom
kandidata, za katerega se glasuje.

190. člen

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina
poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, če ustava, zakon ali
ta poslovnik glede posameznih volitev oziroma imenovanj ne
določa drugače.

Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora predsedniku
republike.
191. člen

196. člen

Predsednik republike lahko pisno ali ustno na seji državnega
zbora odgovori na predlog obtožbe.

Predlagatelj lahko umakne predlog obtožbe do konca obravnave
na seji državnega zbora. V tem primeru se šteje, da predlog
obtožbe ni bil vložen.

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa noben ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem
glasovanju dobila največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več
kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo najvišje
število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor s sklepom,
ki ga sprejme z večino glasov vseh poslancev.

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se kandidati na
glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

192. člen

Na glasovnici pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju.

Predstavnik predlagatelja lahko obrazloži predlog obtožbe na seji
državnega zbora.

Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik
državnega zbora ustavnemu sodišču in predsedniku republike.

197. člen

Sklep vsebuje sestavine iz prvega odstavka 188. člena tega
poslovnika.

Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje
opravi za vsako funkcijo posebej, če zakon ali ta poslovnik ne
določa drugače.

S sklepom imenuje državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika,
ki bo zastopal obtožbo pred ustavnim sodiščem. Pooblaščeni
predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so predlagali uvedbo
postopka o obtožbi predsednika republike.

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov,
kot se- voli oziroma imenuje nosilcev funkcij, se glasuje o vseh
kandidatih hkrati. Vsak poslanec glasuje za toliko kandidatov,
kolikor je treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Izvoljeni
oziroma imenovani so kandidati, ki so dobili potrebno večino.
Glede kandidatov, ki pri glasovanju niso dobili potrebne večine,
se opravi drugo glasovanje, pri katerem se glasuje o tolikem
številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti oziroma imenovati
nosilcev funkcij. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih,

193. člen
Določbe o obtožbi predsednika republike se smiselno uporabljajo
tudi v postopku obtožbe predsednika vlade in ministrov zaradi
kršitve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih funkcij (119.
člen ustave).
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d)

ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov, na način iz prvega
odstavka tega člena.

Postopek za razrešitev
203. člen

198. člen

Državni zbor razrešuje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje na
podlagi ustave, zakona ali tega poslovnika, po postopku, kakor je
določen za izvolitev ali imenovanje, če ni za razrešitev določen
drugačen postopek.

Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem
glasovanju noben kandidat za posamezno funkcijo ne dobi
potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek
glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

Razrešitev lahko predlaga z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom določeni predlagatelj za izvolitev oziroma
imenovanje, razen če je z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom določen drug predlagatelj za razrešitev ali če iz
razlogov za razrešitev, določenih z ustavo ali z zakonom, izhaja,
da lahko predlaga razrešitev tudi drug predlagatelj.

199. člen
Državni zbor določa kandidate za sodnika Evropskega sodišča
za človekove pravice z glasovanjem na način, ki ga določa ta
poslovnik za volitve funkcionarjev. Glasuje se o vsakem kandidatu
posebej. Lista kandidatov se oblikuje tako, da se kandidati na listi
navedejo po vrstnem redu dobljenih glasov.

b)

Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino, ki jo določa ustava,
zakon ali ta poslovnik.

Volitve predsednika in podpredsednikov
državnega zbora

e)

Postopek v zvezi z odstopom poslanca in
funkcionarja državnega zbora

200. člen

204. člen

Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega zbora
lahko predlaga najmanj deset poslancev.

Vsak poslanec in funkcionar državnega zbora ima pravico
odstopiti in odstop obrazložiti.

Kandidiranje in glasovanje o kandidatih iz prejšnjega odstavka se
izvedeta ločeno za funkcijo predsednika in funkcijo
podpredsednika. Najprej se glasuje o predsedniku državnega
zbora. O podpredsedniku se glasuje potem, ko je izvoljen
predsednik.

Izjava o odstopu se da pisno in se pošlje predsedniku državnega
zbora, ki poslance obvesti o odstopu na prvi naslednji seji
državnega zbora.
Šteje se, da je poslancu ali funkcionarju prenehala funkcija z
dnem, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.

Glasuje se tajno.

c)

9. Postopek v zvezi z imuniteto

Imenovanje predsednikov in podpredsednikov
delovnih teles

a) Postopek v zvezi z imuniteto poslanca

201. člen

205. člen

Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje državni
zbor na predlog poslanskih skupin, katerim na podlagi odločitve
kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega
telesa. O imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih
teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za
predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti.

Poslanec ima imuniteto od potrditve do prenehanja mandata.
206. člen
Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani
pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se
sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za
dovolitev pripora oziroma za začetek kazenskega postopka
predsedniku državnega zbora.

Če kandidatna lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi
na podlagi novih predlogov poslanskih skupin.

č)

V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začet
kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za
katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni
organ nemudoma pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo
o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni
organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka
predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni
skliceval na imuniteto.

Imenovanje funkcionarjev v službah državnega
zbora
202. člen

Funkcionarje v službah državnega zbora, za katere tako določa
ta poslovnik, imenuje državni zbor.
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207. člen

212. člen

Predsednik državnega zbora zahtevo ali obvestilo takoj pošlje
mandatno-volilni komisiji.

Kadar da državni zbor ali mandatno-volilna komisija dovoljenje za
pripor ali za začetek kazenskega postopka, sme biti poslanec
priprt oziroma sme biti kazenski postopek zoper njega začet le
za kaznivo dejanje, za katero je bilo dovoljenje dano.

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija
presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje
poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete
lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru,
ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je
že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti
kazenski postopek ali ko ga je že začel.

b)

Postopek v zvezi z imuniteto drugih nosilcev
javnih funkcij
213. člen

Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej
utemeljenih razlogov državnemu zboru predlaga, da naknadno
prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju,
za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma
poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se
ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva tudi razloge, zaradi
katerih se poslanec ne sklicuje na imuniteto.

Določbe tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev
se smiselno uporabljajo tudi za postopek v zvezi z imuniteto
sodnikov ustavnega sodišča.
214. člen

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija
ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan
poslancu očitanega kaznivega dejanja in ali je poslanec kazensko
odgovoren.

Državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je osumljen
kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije, pripre ali da
se zoper njega začne kazenski postopek, na zahtevo pristojnega
organa. O dovoljenju, da se sodnik pripre, odloči državni zbor,
potem ko pridobi mnenje sodnega sveta.

208. člen
215. člen

Mandatno-volilna komisija obravnava zahtevo oziroma obvestilo
na seji, zaprti za javnost.
Mandatno-volilna komisija preuči zahtevo ali obvestilo in predlaga
državnemu zboru, da poslancu prizna imuniteto ali da mu je ne
prizna.

Na zahtevo pristojnega organa državni zbor odloči o tem, ali
dovoli, da se varuh človekovih pravic ali njegov namestnik, ki je
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju funkcije, pripre ali da
se zoper njega začne kazenski postopek.

209. člen

216. člen

Državni zbor brez razprave odloča o tem, ali poslancu prizna
imuniteto ali mu je ne prizna.

V primerih iz prejšnjih dveh členov se smiselno uporabljajo določbe
tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev.

Državni zbor lahko na predlog mandatno-volilne komisije ali
poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi na zaprti seji.
Na zaprti seji je možna razprava. O odločitvi državnega zbora,
sprejeti na zaprti seji, se izda uradno obvestilo za javnost.

V.

Pri odločanju o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne
prizna, državni zbor upošteva merila iz 207. člena tega poslovnika.

RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRUGIH
DRŽAVNIH ORGANOV

1. Razmerja državnega zbora do državnega sveta

210. člen

217. člen

Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o
priznanju imunitete poslancu, ki je v priporu.

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega
sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja vse gradivo o
zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega zbora.

Državni zbor na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilna
komisije potrdi ali razveljavi.

218. člen
211. člen

Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega sveta
mnenje o posamezni zadevi, določi tudi rok, v katerem želi dobiti
mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši, kot je v
poslovniku državnega sveta določen za sklic seje državnega
sveta.

Državni zbor oziroma v primeru iz prejšnjega člena mandatnovolilna komisija odločitev o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali
mu je ne prizna, nemudoma pošlje pristojnemu državnemu organu.
Če je državni zbor naknadno priznal imuniteto poslancu po tretjem
odstavku 207. člena tega poslovnika, se kazenski postopek proti
njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti
na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni organ.
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219. člen

224. člen

Ko predsednik državnega zbora dobi od predsednika državnega
sveta predloge, mnenja ali zahteve državnega sveta, jih pošlje
vsem poslancem in vladi ter zahteva od pristojnega delovnega
telesa in vlade, da pošljejo državnemu zboru mnenje.

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
sejah državnega zbora in mu pošilja vse gradivo o zadevah, ki so
na dnevnem redu sej državnega zbora.
Ko državni zbor sprejme zakon, predsednik državnega zbora o
tem obvesti predsednika republike. Zakon mu pošlje v razglasitev
osmi dan po sprejemu, razen v primeru iz drugega odstavka 220.
člena tega poslovnika in v primeru, če je v sedmih dneh po
sprejemu zakona prejel zahtevo državnega sveta, naj državni
zbor o zakonu še enkrat odloča, ali če je v tem roku prejel zahtevo
za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma ali pobudo
volilcem za vložitev zahteve za razpis takega referenduma.

Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj oziroma zahtev
državnega sveta zavzame do njih stališče in o tem poroča
državnemu zboru s predlogom odločitev. Predsednik državnega
zbora obvesti predsednika državnega sveta o odločitvah
državnega zbora v zvezi s predlogi, mnenji in zahtevami
državnega sveta.
*
220. člen

Če je zakon, o katerem je državni zbor na zahtevo državnega
sveta ponovno odločal, sprejet, se takoj pošlje v razglasitev
predsedniku republike.

Predsednik državnega zbora takoj obvesti predsednika
državnega sveta o sprejemu zakona in mu pošlje besedilo zakona.

Če je zakon na naknadnem zakonodajnem referendumu potrjen,
se pošlje v razglasitev predsedniku republike takoj po objavi izida
referenduma.

Če predsednik državnega sveta obvesti predsednika državnega
zbora, da državni svet ne bo obravnaval besedila sprejetega
zakona, se zakon takoj pošlje v razglasitev predsedniku republike.

Če naknadni zakonodajni referendum ni razpisan, ker niso
izpolnjeni z ustavo in z zakonom določeni pogoji za razpis takega
referenduma, se zakon pošlje v razglasitev predsedniku republike
takoj, ko je ugotovljeno, da ti pogoji niso izpolnjeni.

221. člen
Delovna telesa državnega zbora sodelujejo z državnim svetom
in njegovimi delovnimi telesi na svojo pobudo ali na pobudo
državnega sveta ali njegovih delovnih teles.

225. člen

Delovna telesa državnega zbora obravnavajo in se opredelijo do
mnenj, ki jim jih dajo državni svet ali njegova delovna telesa. Na
seji delovnega telesa državnega zbora lahko pri obravnavi
amandmaja državnega sveta ali mnenja državnega sveta ali
njegovega delovnega telesa, sodeluje predstavnik državnega
sveta ali njegovega delovnega telesa. O sprejetem stališču obvesti
predsednik delovnega telesa državnega zbora predsednika
državnega sveta.

Če državni zbor sprejme sklep, da zahteva od predsednika
republike mnenje o posameznem vprašanju, določi tudi rok, v
katerem želi dobiti mnenje.
Mnenje, ki ga predsednik republike pošlje državnemu zboru na
zahtevo iz prejšnjega odstavka, predsednik državnega zbora
pošlje vsem poslancem. Državni zbor obravnava to mnenje na
seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero je zahteval
mnenje predsednika republike.

Delovno telo državnega zbora ni dolžno obravnavati mnenja
državnega sveta ali njegovega delovnega telesa, ki ga je dobilo,
potem ko je že končalo obravnavo zadeve, na katero se mnenje
nanaša.

2.

Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu
zboru mnenje o posameznem vprašanju, predsednik državnega
zbora pošlje to mnenje vsem poslancem. Državni zbor obravnava
to mnenje na seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero
je predsednik republike dal mnenje. Če se mnenje predsednika
republike ne nanaša na zadevo, ki je predložena državnemu
zboru v obravnavo, državni zbor obravnava to mnenje na prvi
naslednji seji.

Razmerja državnega zbora do predsednika
republike
222. člen

226. člen

Ko se po konstituiranju državnega zbora ustanovijo poslanske
skupine in imenujejo njihovi vodje, predsednik državnega zbora
obvesti o tem predsednika republike, da lahko začne
posvetovanje o določitvi kandidata za predsednika vlade.

Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel
neposredno na seji državnega zbora obrazložiti mnenja in stališča
do posameznih vprašanj, se njegov nastop na seji državnega
zbora brez razprave in glasovanja uvrsti na dnevni red naslednje
seje državnega zbora.

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti
predsednika republike po 111. in 117. členu ustave ter 260. členu
tega poslovnika.

3. Razmerja državnega zbora do vlade

223. člen

a) Volitve predsednika vlade

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti
predsednika republike pri razpisu rednih in nadomestnih volitev v
državni zbor.
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pisno predsedniku državnega zbora. Predlog vsebuje listo
kandidatov za ministre s sestavinami iz drugega odstavka 227.
člena tega poslovnika. Vsaka kandidatura na listi mora biti posebej
obrazložena.

državnega zbora predlaga državnemu zboru kandidata za
predsednika vlade.
Predlog kandidature vsebuje osebne podatke kandidata: ime in
priimek, datum rojstva in naslov prebivališča ter pisno privolitev
kandidata.

Pred glasovanjem predlagani kandidat na seji državnega zbora
predstavi programske zasnove vlade.

Če predlog kandidatur ne vsebuje vseh sestavin iz drugega
odstavka 227. člena tega poslovnika ali če ni dana posebna
obrazložitev za vsako kandidaturo, predsednik državnega zbora
pozove predsednika vlade, naj odpravi te pomanjkljivosti. Če
pomanjkljivosti niso odpravljene do seje državnega zbora, na
kateri se imenujejo ministri, se glasuje samo o imenovanju tistih
ministrov, katerih kandidature so predložene v skladu s tem
poslovnikom. Glasuje se o imenovanju najmanj toliko ministrov,
kolikor je potrebno imenovati ministrov, da po zakonu vlada lahko
nastopi funkcijo.

229. člen

232. člen

Če kandidat ni izvoljen, se opravijo ponovne volitve predsednika
vlade na podlagi novih predlogov kandidatur v skladu s tretjim
odstavkom 111. člena ustave. Nove kandidature predložijo
predsednik republike, poslanske skupine ali skupine najmanj
desetih poslancev v skladu z drugim odstavkom 227. člena tega
poslovnika najkasneje v 14 dneh po dnevu seje, na kateri je bilo
opravljeno prvo glasovanje.

Vsak kandidat za ministra se najprej tri dni in najkasneje sedem
dni po vložitvi predloga kandidatur predstavi pristojnemu
delovnemu telesu državnega zbora in odgovarja na vprašanja
njegovih članov.

228. Člen
Volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje
sedem dni po vložitvi predloga kandidature.

Kandidat za ministra se predstavi delovnemu telesu, ki je
ustanovljeno za področje, na katerem bo opravljal funkcijo
ministra. V sporu o pristojnosti med delovnimi telesi odloči
predsednik državnega zbora, pred katerim delovnim telesom se
kandidat za ministra predstavi.

Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev novih
kandidatur iz prejšnjega odstavka. Na novo predlagani kandidat
na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi
predstavi programske zasnove vlade.

Če je kandidat za ministra član delovnega telesa, pred katerim se
predstavi, ne sme soodločati o mnenju o predstavitvi. V tem primeru
ga nadomešča poslanec iz iste poslanske skupine, ki ga določi
vodja poslanske skupine.

Če je bilo vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem
kandidatu posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki gaje predložil
predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih
kandidatih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi predlogi
kandidatur. Če je izvoljen kandidat iz prej vloženega predloga, se
o kandidatih iz kasneje vloženih predlogov kandidatur ne glasuje.

233. člen
Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po
predstavitvi kandidata za ministra pošlje predsedniku državnega
zbora in predsedniku vlade mnenje, ki ga je delovno telo sprejelo
o predlaganem kandidatu.

230. člen
Če ni izvoljen noben kandidat, lahko državni zbor sklene, da se
izvedejo ponovne volitve predsednika vlade v skladu s četrtim
odstavkom 111. člena ustave.

Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja
delovnega telesa umakne predlog kandidature za ministra. V
takem primeru lahko hkrati predloži novo kandidaturo za ministra.
Predstavitev na novo predloženih kandidatov se opravi najkasneje
v treh dneh po vložitvi novega predloga kandidature.

Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najpozneje sedem dni po sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka.
Do začetka seje državnega zbora, na kateri se opravijo ponovne
volitve predsednika vlade, lahko predsednik republike, poslanske
skupine ali najmanj deset poslancev predložijo nove predloge
kandidatur v skladu z drugim odstavkom 227. člena tega
poslovnika. Na ponovnih volitvah se najprej glasuje o že prej
predlaganih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih
pri prejšnjih glasovanjih. Če noben od teh kandidatov ni izvoljen,
se nato glasuje o na novo predlaganih kandidatih po vrstnem
redu, kakor so bili vloženi predlogi kandidatur. Na novo predlagani
kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi
kandidaturi predstavi programske zasnove vlade.

234. člen
O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o
listi kandidatov za ministre kot celoti.
235. člen
Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje na podlagi
nove liste kandidatov. Novo listo kandidatov predloži predsednik
vlade najkasneje v desetih dneh od dneva prvega glasovanja.
Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik
vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu z liste kandidatov
glasuje posebej. Glasuje se tako, da se na listi obkroži zaporedna
številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.

b) Imenovanje ministrov
231. člen

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko predsednik vlade
predlaga, da se opravi novo glasovanje na podlagi iste liste
kandidatov na način iz prejšnjega odstavka.

Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po izvolitvi predlaga
državnemu zboru imenovanje ministrov. Predlog kandidatur pošlje
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236. člen

državnega zbora z njim takoj seznani poslance. Predstavnik vlade
lahko pisno poročilo obrazloži na seji državnega zbora.

Če ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega
zbora, se opravi imenovanje novega ministra po določbah tega
poslovnika o imenovanju ministrov in po splošnih določbah tega
poslovnika o volitvah in imenovanjih.

č) Poslanska vprašanja in pobude

Predsednik vlade mora v desetih dneh po prenehanju funkcije
ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da
bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril
drugemu ministru.

241. člen
Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru oziroma
predstojniku vladne službe postavi vprašanje ali poda pobudo za
ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih
ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega
ministrstva ali vladne službe.

c) Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora

Poslanska vprašanja in pobude so lahko ustna ali pisna.
237. člen
Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem zboru.

Poslansko vprašanje ali pobuda morata biti kratka in jedrnata ter
izražena tako, da je njuna vsebina jasno razvidna.

Predsednik vlade ima splošno pravico predstavljati vlado v
državnem zboru in njegovih delovnih telesih.

Poslanska vprašanja in pobude ter odgovori nanje se objavijo v
glasilu državnega zbora. Iz odgovora mora biti razvidno, na katero
vprašanje ali pobudo se nanaša.

Na seji državnega zbora lahko predstavlja vlado minister ali
predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti
ali zadržanosti lahko nadomešča ministra državni sekretar ali
predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne
službe pa njegov namestnik.

242. člen
Na redni seji državnega zbora je praviloma predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude poslancev.

Na seji delovnega telesa predstavlja vlado minister, državni
sekretar, predstojnik organa v sestavi ministrstva ali predstojnik
vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti ali
zadržanosti nadomešča ministra državni sekretar ali predstojnik
organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa
njegov namestnik.

Za vsako obravnavo poslanskih vprašanj in pobud se ob sprejemu
dnevnega reda seje določita dan in ura obravnave ter čas trajanja
obravnave.
Pri obravnavi poslanskih vprašanj in pobud morajo biti na seji
državnega zbora navzoči predsednik vlade, ministri in predstojniki
vladnih služb.

Na sejah državnega zbora in delovnih teles lahko sodelujejo tudi
vodilni uslužbenci ministrstev in vladnih služb, ki jih določi vlada.

Ustna vprašanja in pobude

V vsakem gradivu, ki ga pošlje vlada državnemu zboru, mora biti
navedeno tudi, kateri predstavniki vlade in kateri vodilni uslužbenci
ministrstev in vladnih služb bodo sodelovali pri delu državnega
zbora in delovnih teles.

243. člen
Poslanec lahko na eni seji postavi največ dve ustni vprašanji
oziroma pobudi.

238. člen

Poslansko vprašanje ali pobudo poslanec pisno prijavi
predsedniku državnega zbora najkasneje dan pred začetkom
seje, na kateri se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev.
Prijava vsebuje vprašanje oziroma pobudo v skladu s tretjim
odstavkom 241. člena tega poslovnika.

Državni zbor in njegova delovna telesa obveščajo vlado o svojih
sejah, njihovem dnevnem redu ter o sprejetih odločitvah in ji
pošiljajo potrebno gradivo.
Državni zbor lahko sprejme sklep, s katerim se od vlade ali od
posameznega ministra zahteva, da poroča državnemu zboru o
izvrševanju zakonov, drugih predpisov, ki jih je sprejel državni
zbor, ter o drugih ukrepih iz svojih pristojnosti in njihovih učinkih.

Poslanska vprašanja in pobude v zvezi z dogodki, ki so se zgodili
po roku iz prejšnjega odstavka, lahko poslanec pisno prijavi
najkasneje dve uri pred začetkom točke dnevnega reda, v okviru
katere se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev.

239. člen
244. člen

Poslanec ima pravico zahtevati od organov državne uprave
pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.

Predsedujoči na seji državnega zbora pri določitvi vrstnega reda
prijav poslanskih vprašanj in pobud zagotovi, da pridejo na vrsto
poslanci iz različnih poslanskih skupin ob upoštevanju vrstnega
reda prijavljenih vprašanj in pobud, s tem da imajo pri postavitvi
prvih treh vprašanj oziroma pobud prednost poslanci opozicije.

240. člen
Vlada lahko poroča državnemu zboru o svojem delu pisno ali
ustno na seji državnega zbora.

Na prva tri poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade,
kolikor se nanašajo na delo vlade.

Če vlada pošlje državnemu zboru pisno poročilo, predsednik
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obrazloženo vprašanje, ki je predmet interpelacije. Interpelacijo
podpišejo vsi poslanci, ki so jo vložili.

245. člen
Ustna predstavitev poslanskega vprašanja ali pobude ne sme
trajati več kot tri minute.

Predsednik državnega zbora interpelacijo takoj pošlje predsedniku
vlade oziroma ministru, na katerega se nanaša, in vsem
poslancem. Hkrati določi predsedniku vlade oziroma ministru rok
za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.

Na poslansko vprašanje ali pobudo predsednik vlade oziroma
minister ali predstojnik vladne službe odgovori na isti seji v največ
desetih minutah..Če odgovora ne more dati na isti seji, to ustno
obrazloži in najkasneje v 30 dneh pošlje pisni odgovor.

251. člen

246. člen

Odgovor vlade oziroma ministra na interpelacijo predsednik
državnega zbora takoj pošlje vsem poslancem.

Če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je dobil na seji,
lahko zahteva dopolnitev odgovora. Obrazložitev zahteve
poslanca za dopolnitev odgovora ne sme trajati več kot dve minuti,
dopolnitev odgovora predsednika vlade, ministra ali predstojnika
vladne službe pa ne več kot pet minut.

Državni zbor razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na
prvi naslednji seji po prejemu odgovora vlade oziroma ministra,
če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred
sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor
na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan.

Na predlog poslanca, ki je postavil vprašanje ali pobudo, lahko
državni zbor sklene, da bo na naslednji seji opravil razpravo o
odgovoru vlade ali ministra. O tem odloči državni zbor brez
razprave.

252. člen
Pred razpravo o interpelaciji na seji državnega zbora lahko
predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo, obrazloži
interpelacijo.

247. člen

Predsednik vlade ali minister, na katerega se nanaša interpelacija,
lahko pred razpravo obrazloži pisni odgovor ali ustno odgovori
na interpelacijo.

Če zaradi časovne omejitve, odsotnosti predsednika vlade,
ministra ali predstojnika vladne službe ali zaradi drugega razloga
predsednik vlade, minister ali predstojnik vladne službe ni mogel
odgovoriti na poslansko vprašanje ali pobudo, mora vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe v 30 dneh poslati pisni
odgovor, ki se objavi v glasilu državnega zbora. Poslanec, ki je
postavil vprašanje ali pobudo, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem
odgovoru. V tem primeru se vprašanje ali pobuda uvrsti na
naslednjo sejo državnega zbora.

Predlagatelji lahko umaknejo interpelacijo do konca razprave o
interpelaciji.
253. člen
Po končani razpravi o interpelaciji lahko predlagatelji interpelacije
predlagajo, naj državni zbor sprejme sklep, s katerim se oceni
delo vlade oziroma ministra.

Pisna vprašanja In pobude
248. člen

Po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade lahko najmanj
deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če
hkrati s to zahtevo predložijo izvolitev novega predsednika vlade.

Pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku
državnega zbora najkasneje dan pred začetkom seje, na kateri
se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev. Predsednik
državnega zbora pisno poslansko vprašanje oziroma pobudo
takoj pošlje vladi oziroma ministru ali predstojniku vladne službe.

Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko najmanj
deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici ministru,
zoper katerega je bila vložena interpelacija.
Če sta po končani razpravi o interpelaciji vložena predlog iz prvega
odstavka tega člena in zahteva iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena, državni zbor najprej glasuje o zahtevi iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena.

249. člen
Vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe na pisno
poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v 30 dneh po
prejemu vprašanja oziroma pobude.

Nezaupnica vladi je izglasovana, če je izvoljen nov predsednik
vlade.

Predsednik državnega zbora z odgovorom takoj seznani
poslanca, ki je postavil pisno poslansko vprašanje ali pobudo. Če
poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva dopolnitev
odgovora. Vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe pošlje
dopolnitev odgovora v 15 dneh po prejemu zahteve.

Glede postopka za izvolitev novega predsednika vlade veljajo
določbe tega poslovnika o nezaupnici vladi.

d) Interpelacija

e) Nezaupnica vladi

Če je izglasovana nezaupnica ministru, se šteje, da je minister
razrešen.

250. člen

254. člen

Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali
posameznega ministra, v kateri mora biti jasno postavljeno in

O nezaupnici vladi odloča državni zbor na pisni predlog najmanj
desetih poslancev, naj se izvoli nov predsednik vlade.
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259. Člen

Predsednik državnega zbora predlog takoj pošlje predsedniku
vlade, predsedniku republike in vsem poslancem.

Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik republike,
poslanska skupina ali najmanj deset poslancev najkasneje v 7
dneh predložijo kandidature za novega predsednika vlade. Glede
postopka pri izvolitvi novega predsednika vlade veljajo določbe
od 227. do 229. člena tega poslovnika, s tem da je treba v tem
primeru, če kandidat pri prvem glasovanju ni izvoljen (229. člen),
predložiti nove kandidature najkasneje v treh dneh po dnevu
seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje.

Pred volitvami novega predsednika vlade lahko predsednik vlade
odgovori na predlog in obrazloži svoje poglede na dotedanje delo
vlade.
255. člen
Glede vsebine predloga za izvolitev novega predsednika vlade
velja določba drugega odstavka 227. člena tega poslovnika.

259. člen

Če je vloženih več predlogov za izvolitev novega predsednika
vlade, se uvrstijo na dnevni red seje državnega zbora po vrstnem
redu, kakor so bili vloženi. Glasovanje o vsakem predlaganem
kandidatu za novega predsednika vlade se opravi v posebni
točki dnevnega reda.

Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik vlade
zahteva ponovno glasovanje o zaupnici. Če je bilo prvo glasovanje
o zaupnici povezano s sprejemom zakona ali druge odločitve v
državnem zboru, ponovno glasovanje o zaupnici ne spremeni že
sprejete odločitve.

Predlagani kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o
njegovi kandidaturi predstavi programske zasnove vlade.

Če vladi tudi pri ponovnem glasovanju o zaupnici ni izglasovana
zaupnica, se glasovanje o zaupnici ne more ponoviti.

256. člen
Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najkasneje sedem dni po vložitvi predloga za izvolitev.

g) Odstop vlade ali ministra

Državni zbor lahko na predlog najmanj desetih poslancev ali
predsednika državnega zbora z večino glasov vseh poslancev
odloči, da se volitve opravijo kasneje, vendar najkasneje v 30
dneh po vložitvi predloga za izvolitev novega predsednika vlade.

260. člen
Predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno
obvesti predsednika državnega zbora. O odstopu ministra obvesti
najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, da
odstopa.

f) Zaupnica vladi

Obvestilo o odstopu predsednika vlade ali ministra se uvrsti na
dnevni red seje državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po
prejemu obvestila.

257. člen

Šteje se, da je predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija,
ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.

Zahtevo, naj državni zbor glasuje o zaupnici vladi, predsednik
vlade pošlje pisno predsedniku državnega zbora.

Za izvolitev novega predsednika vlade in imenovanje novih
ministrov veljajo določbe 227. do 236. člena tega poslovnika.

O zaupnici se glasuje najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po
vložitvi zahteve.
Pred glasovanjem o zaupnici lahko predsednik vlade obrazloži
zahtevo.

4. Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča

258. člen

261. člen

Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže na sprejem
zakona ali druge odločitve v državnem zboru, pri čemer predlaga,
naj se zakon ali druga odločitev sprejme ali naj se ne sprejme.

Državni zbor lahko sklene, da vloži zahtevo za začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za odločitev:

Vprašanje zaupnice lahko v tem primeru postavi predsednik vlade
tudi na seji državnega zbora pred glasovanjem o zakonu ali kaki
drugi odločitvi.
Če predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona
ali kake druge odločitve v državnem zboru, se o zaupnici ne
glasuje posebej, temveč se glasuje samo o zakonu ali drugi
odločitvi.

-

Šteje se, da je bila vladi izglasovana zaupnica, če je državni zbor
glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v skladu s predlogom
predsednika vlade.

262. člen
Predlog, naj državni zbor začne postopek pred ustavnim
sodiščem, lahko da vsak poslanec.

Če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v
nasprotju s predlogom predsednika vlade, se šteje, da vladi ni
bila izglasovana zaupnica.
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267. člen

Predlog se vloži pisno in mora vsebovati opredeljeno zahtevo za
začetek postopka pred ustavnim sodiščem z obrazložitvijo.

Obravnavo odločbe ustavnega sodišča, s katero se državnemu
zboru nalaga, da v določenem roku odpravi neustavnost zakona
oziroma neustavnost ali nezakonitost drugega predpisa, uvrsti
predsednik državnega zbora v predlog dnevnega reda prve
naslednje seje državnega zbora po objavi odločbe ustavnega
sodišča, če je bila odločba objavljena najkasneje 30 dni pred sejo.

Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu
delovnemu telesu in zakonodajno-pravni službi državnega zbora.
Matično delovno telo obravnava predlog, potem ko je dobilo mnenje
zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

Odločbo ustavnega sodišča iz prejšnjega odstavka pošlje
predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu delovnemu
telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora ter vladi.

263. člen
Na podlagi sklepa državnega zbora, da začne postopek pred
ustavnim sodiščem, oblikuje končno besedilo zahteve za začetek
postopka zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Matično delovno telo obravnava odločbo ustavnega sodišča, po
tem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora.

Zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem pošlje
ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi
predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

Državni zbor ob obravnavi odločbe ustavnega sodišča iz prvega
odstavka tega člena s sklepom določi, kdo in v kakšnem roku naj
pripravi in predloži predlog spremembe ali dopolnitve zakona ali
drugega predpisa državnega zbora, s katero bo odpravljena
njegova neustavnost oziroma nezakonitost.

264. člen
Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo ali
pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem ali sklep o
začetku postopka kot nasprotnemu udeležencu v tem postopku
zaradi odgovora na zahtevo oziroma pobudo ali zaradi podatkov
in pojasnil v postopku preizkusa pobude, pošlje predsednik
državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo ali sklep v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi
državnega ter vladi.

268. člen
Odločbo ustavnega sodišča, s katero je bil v celoti ali delno
razveljavljen zakon oziroma odpravljen ali razveljavljen drug
predpis državnega zbora, pošlje predsednik državnega zbora
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi
državnega zbora ter vladi z zahtevo, da mu v določenem roku
sporočijo svoje mnenje o tem, ali je potrebno na novo urediti
kakšna vprašanja, ki so zaradi odločbe ustavnega sodišča ostala
nerešena ali niso zadovoljivo rešena.

Matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep
iz prejšnjega odstavka, potem ko je dobilo mnenje zakonodajnopravne službe državnega zbora ter vlade.

Matično delovno telo obravnava zahtevo iz prejšnjega odstavka,
potem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora ter vlade.

Če predsednik matičnega delovnega telesa ugotovi, da obravnave
ne bo mogoče opraviti v roku, ki ga je za odgovor določilo ustavno
sodišče, o tem obvesti predsednika državnega zbora, ki o tem
obvesti ustavno sodišče in mu predlaga podaljšanje roka za
odgovor.

Če je matično delovno telo mnenja, da je zaradi odločbe ustavnega
sodišča potrebno na novo urediti določena vprašanja, predsednik
državnega zbora uvrsti obravnavo odločbe ustavnega sodišča v
predlog dnevnega reda prve naslednje seje državnega zbora po
prejemu poročila matičnega delovnega telesa.

265. člen

Če državni zbor ob obravnavi odločbe ustavnega sodišča iz
prvega odstavka tega člena sprejme mnenje, da je zaradi te
odločbe potrebno na novo urediti določena vprašanja, s sklepom
določi, kdo in v kakšnem roku naj pripravi in predloži predlog
zakona ali drugega predpisa državnega zbora, s katerim bodo
urejena ta vprašanja.

Odgovor na zahtevo oziroma pobudo ter podatke in pojasnila v
zvezi s pobudo iz 264. člena tega poslovnika pripravi na podlagi
mnenja matičnega delovnega telesa oziroma odločitve državnega
zbora zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
Odgovor oziroma podatke in pojasnila pošlje ustavnemu sodišču
predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega
zbora v postopku pred ustavnim sodiščem.

269. člen
Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt ki ga je izdal državni zbor,
pripravi odgovor delovno telo, ki je akt predlagalo, ali služba, ki je
pripravila predlog akta, če akta ni predlagalo delovno telo. Odgovor
pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi
tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

266. člen
Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora dodatne
podatke in pojasnila v postopku, v katerem je državni zbor
udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in
pojasnila predstavnik državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je izdalo delovno telo
državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču delovno
telo, ki je akt izdalo. To delovno telo določi tudi svojega predstavnika
v postopku pred ustavnim sodiščem.

Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora podatke in
pojasnila v postopku, v katerem državni zbor ni udeleženec,
pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in pojasnila
generalni sekretar državnega zbora.
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Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je izdala služba
državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču generalni
sekretar državnega zbora, ki določi tudi predstavnika službe v
postopku pred ustavnim sodiščem.

Za obravnavo posebnega poročila se ob sprejemu dnevnega
reda seje določita dan in ura obravnave.

270. člen

Po koncu obravnave državni zbor sprejme priporočilo iz 110.
člena tega poslovnika.

Razprave poslancev, varuha človekovih pravic in drugih
udeležencev seje so časovno omejene v skladu s prvim in drugim
odstavkom 70. člena tega poslovnika.

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
zahtevo predsednika republike, vlade, sodišča ali drugega
državnega organa ali organa lokalne skupnosti za odločitev o
sporu glede pristojnosti med državnim zborom in predsednikom
republike, vlado, sodiščem ali drugim državnim organom ali
organom lokalne skupnosti ali pobudo za rešitev takega spora, ki
jo je vložila stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora
o pristojnosti, pošlje predsednik državnega zbora tako zahtevo
oziroma pobudo v mnenje matičnemu delovnemu telesu in
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

6. Razmerja državnega zbora do drugih državnih
organov
274. člen
Kadar sodišče ali drug državni organ v postopku v skladu z
zakonom zahteva od državnega zbora odgovor, stališče ali
podatke, določi predsednik državnega zbora delovno telo ali
službo, ki naj to pripravi.

Matično delovno telo obravnava tako zahtevo oziroma pobudo,
potem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora.

Odgovor iz prejšnjega odstavka pošlje sodišču oziroma drugemu
državnemu organu generalni sekretar državnega zbora.

Na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa pripravi odgovor
na zahtevo oziroma pobudo zakonodajno-pravna služba
državnega zbora. Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik
državnega zbora, ki tudi določi predstavnika državnega zbora v
postopku pred ustavnim sodiščem.

VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE
1. Mednarodno sodelovanje

271. člen
275. člen

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
pritožbo proti odločitvi državnega zbora o potrditvi poslanskih
mandatov, pripravi odgovor mandatno-imunitetna komisija.
Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora,
ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred
ustavnim sodiščem.

Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, z
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi
organizacijami in mednarodnimi telesi.
V zadevah skupnega interesa državni zbor zlasti usklajuje
stališča, organizira skupne aktivnosti, organizira skupne sestanke
predstavnikov, izmenjuje delegacije, organizira študijske obiske
strokovnjakov ter izmenjuje dokumentacijsko in informativno
gradivo.

272. člen
Kadar ustavno sodišče obvesti državni zbor o predlogu
predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev, naj ustavno
sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče
mnenje o njeni skladnosti z ustavo, državni zbor prekine postopek
za ratifikacijo mednarodne pogodbe, dokler ne dobi mnenja
ustavnega sodišča.

Državni zbor oblikuje tudi skupna delovna telesa s predstavniškimi
telesi drugih držav, mednarodnimi institucijami in organizacijami.
276. člen
Sestavo delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v
mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih določi kolegij
predsednika državnega zbora na predlog delovnega telesa,
pristojnega za mednarodne odnose, v primeru mednarodnega
sodelovanja v okviru Evropske unije pa na predlog delovnega
telesa, pristojnega za to področje.

5. Razmerja državnega zbora do ombudsmana
273. člen
Na redni seji državnega zbora je enkrat v času pomladanskega
zasedanja državnega zbora in enkrat v času jesenskega
zasedanja državnega zbora, predvidena posebna točka
dnevnega reda za obravnavo posebnega poročila varuha
človekovih pravic o ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: posebno poročilo).

Pri sestavi delegacij iz prejšnjega odstavka se upošteva ustrezna
zastopanost poslanskih skupin v državnem zboru.

Posebno poročilo se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora,
če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred sejo.

277. člen

Pri obravnavi posebnega poročila morajo biti na seji državnega
zbora navzoči ministri in predstojniki vladnih služb katerih področje
delovanja posebno poročilo obravnava.

Pri obravnavanju vprašanj, ki zadevajo uresničevanje skrbi za
avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za
slovenske izseljence in zdomce ter pospeševanje njihovih stikov
z domovino, se na seje državnega zbora in njegovih delovnih
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Sodelovanje s slovenskimi manjšinami,
izseljenci in zdomci
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VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

teles vabijo predstavniki organizacij slovenskih narodnih manjšin
ter slovenskih izseljencev in zdomcev ali posamezni pripadniki
teh skupnosti.

283. člen

Pred obravnavanjem vprašanj iz prejšnjega odstavka državni
zbor in njegova delovna telesa lahko zaprosijo za mnenje
organizacije slovenskih narodnih manjšin, izseljencev in zdomcev.

Med sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa
razlaga poslovnik predsedujoči.

278. člen

Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za poslovnik na
pobudo poslancev, delovnih teles državnega zbora ali vlade.
Komisija po potrebi pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe
državnega zbora. Razlago sprejme z dvotretjinsko večino glasov
navzočih članov.

Organizacije slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah
ter slovenskih izseljencev in zdomcev lahko pošiljajo državnemu
zboru pobude in predloge v zvezi z vprašanji iz prejšnjega člena.
Te pobude in predloge obravnava matično delovno telo, ki lahko
državnemu zboru predlaga, da o njih zavzame stališče ali sprejme
ustrezen akt.

Komisija lahko predlaga, naj državni zbor sprejme avtentično
razlago poslovnika po postopku, ki je s tem poslovnikom določen
za avtentično razlago zakona.

VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

279. člen

284. člen

V vojnem ali izrednem stanju so v skladu z nastalimi razmerami
ter potrebami obrambe in varnosti dopustna odstopanja od določb
tega poslovnika:

Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po urah, tečejo ne glede
na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.
Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po dnevih in se iztečejo
na nedeljo, državni praznik ali drug dela prost dan, se podaljšajo
na prvi naslednji delovni dan.

glede rokov, določenih za sklicevanje sej državnega zbora in
njegovih delovnih teles ter za pošiljanje gradiva,
glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva ter glede
prostorov, kraja in časa sklicevanja sej,
glede rokov za obravnavanje predlogov zakonov in drugih
aktov,
glede obravnavanja predlogov zakonov in drugih aktov v
delovnih telesih,
glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu državnega
zbora.

285. Člen
Postopki za sprejem aktov državnega zbora, ki so bili začeti pred
dnem uveljavitve, se nadaljujejo in končajo po določbah tega
poslovnika na naslednji način:
za predloge zakonov, o katerih še ni bila končana prva
obravnava, se šteje, da se zakonodajni postopek še ni začel
in se obravnavajo v celoti po določbah tega poslovnika. Rok
iz 121. člena prične teči z dnem, ko začne ta poslovnik veljati.

280. člen
V vojnem ali izrednem stanju predsednik državnega zbora
ugotavlja in obvešča vlado in predsednika republike:
-

-

da se državni zbor ne more sestati,
da so prenehale okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni
mogel sestati.

obravnava predlogov zakonov, o katerih je bila prva
obravnava končana, predlagatelj pa še ni vložil predloga
zakona za drugo obravnavo, se nadaljuje z obravnavo
zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega
poslovnika za drugo obravnavom, s tem da predlog zakona
za drugo obravnavo pripravi predlagatelj.
obravnava predlogov zakonov, ki so bili vloženi v drugo
obravnavo, državni zbor pa jih še ni začel obravnavati, se
nadaljuje z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem
telesu po določbah tega poslovnika za drugo obravnavo.

281. člen
Če se v vojnem ali izrednem stanju državni zbor ne more sestati
in zato predsednik republike sprejema odločitve iz 92. člena ustave
in izdaja uredbe z zakonsko močjo, državni zbor obravnava te
odločitve in uredbe ter odloči o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.

obravnava predlogov zakonov, o katerih je državni zbor že
začel drugo obravnavo, se nadaljuje po določbah tega
poslovnika o drugi obravnavi v državnem zboru.

282. člen
V vojnem ali izrednem stanju poslanci osebno ali prek pristojnih
državnih organov nemudoma obveščajo predsednika državnega
zbora o naslovu in telefonu, na katerem so dosegljivi.

obravnava predlogov zakonov, o katerih se je končala druga
obravnava, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o tretji
obravnavi, s tem da predlog zakona, če v tretjo obravnavo
še ni bil vložen, pripravi predlagatelj.

Poveljstva, enote in zavodi obrambnih sil, policija in drugi državni
organi v vojnem ali izrednem stanju zagotavljajo poslancem vso
potrebno in mogočo pomoč, da se lahko udeležujejo sej državnega
zbora in njegovih delovnih teles.

obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor
sklenil, da se obravnavajo po skrajšanem postoku, se
nadaljuje po določbah tega poslovnika o združitvi obravnav,
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Dosedanji sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve od dneva
uveljavitve tega poslovnika nadaljuje delo kot zakonodajno-pravna
služba po določbah tega poslovnika.

obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor
sklenil, da se obravnavajo po hitrem postoku, se nadaljuje po
določbah tega poslovnika o nujnem postopku.
Obravnava drugih predlogov aktov, ki se obravnavajo po
določbah poslovnika za obravnavo in sprejem zakona, se
nadaljuje po določbah prejšnjega odstavka.

287. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika neha veljati dosedanji
poslovnik državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95popravek, 28/96 in 26/97, 46/2000).

Predlogi za obravnavo zakonov in drugih aktov po hitrem oz.
skrajšanem postopku, ki so bili podani pred uveljavitvijo tega
poslovnika, se štejejo za predloge za obravnavo po nujnem
postopku oz. za združitev obravnav. Predlogi za obravnavo po
hitrem postopku, ki jih ni podala vlada, se ne upoštevajo.

288. člen
Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora (Uradni list
RS, št. 19/97, 124/00) se uskladi z določbami tega poslovnika v
dveh mesecih po uveljavitvi tega poslovnika.

286. člen
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata z delom komisija
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in mandatnoimunitetna komisija. Njune funkcije prevzame mandatno-volilna
komisija. Predsednika in enega ali več podpredsednikov te komisije
imenuje državni zbor po določbah tega poslovnika najkasneje do
uveljavitve tega poslovnika. Poslanske skupine določijo, v skladu
z odločitvijo kolegija, svoje člane te komisije v treh dneh po izvolitvi
predsednika in podpredsednika komisije.

289. člen
Ta poslovnik začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Določbi 2. odstavka 27. člena in 2. odstavka 29. člena začneta
veljati s prenehanjem mandata generalnemu sekretarju
državnega zbora oz. sekretarju sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

Dosedanja odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ
ter za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb od
dneva uveljavitve tega poslovnika nadaljujeta delo kot komisiji po
določbah tega poslovnika.
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OBRAZLOŽITEV

Podpredsedniki državnega zbora

Obrazložitev posameznih vsebinskih sklopov predloga novega
poslovnika je podana predvsem z vidika primerjave novih rešitev
s sedaj veljavnimi. Menim, da bo na ta način obrazložitvi lažje
slediti, saj je nova ureditev zanimiva predvsem z vidika primerjave
z veljavno.

Določbe o podpredsednikih državnega zbora ostajajo
nespremenjene.
Kolegij predsednika državnega zbora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Bistvena novost tega poglavja je, da kolegij predsednika
državnega zbora ni več opredeljen zgolj kot posvetovalno telo
predsednika, temveč tudi kot organ odločanja. Dosedanja
posvetovalna funkcija kolegija se torej ohranja, vendar pa je poleg
tega kolegij pristojen sprejemati tudi nekatere, za državni zbor
obvezujoče odločitve. S tem je delo državnega zbora v določeni
meri racionalizirano, kajti nekatere postopkovne in druge odločitve,
ki jih je dosedaj sprejemal predvsem državni zbor, so sedaj
prenešene na kolegij kot ožji operativni organ. Zaradi tega je
posebej opredeljen tudi takšen način odločanja o teh zadevah v
kolegiju, ki zagotavlja proporcionalno upoštevanje mnenj oziroma
stališč vseh poslanskih skupin.

Uvodno poglavje poslovnika, ki vsebuje splošne določbe, je v
predlogu spremenjeno le delno. Spremembe se nanašajo na
načelo javnosti dela državnega zbora in na trajanja letnih zasedanj
državnega zbora. Izjema od načela javnosti dela državnega zbora
je ustrezneje opredeljena kot v veljavnem poslovniku; javnost se
lahko izključi samo, če državni zbor obravnava zadevo zaupne
narave. To načelo je razčlenjeno v podpoglavju o javnosti dela in
o delovnih telesih. Glede časovnega trajanja rednih letnih zasedanj
državnega zbora oziroma obdobja, v katerem se sklicujejo redne
seje, se predlaga skrajšanje pomladanskega zasedanja (10.1.
do 15.7.) in predčasni začetek jesenskega zasedanja (1.9. do
20.12.).

Med pristojnostmi odločanja kolegija so predvsem naslednje:
sprejem okvirnega programa dela državnega zbora za
posamezno leto in terminskega programa. Novost je terminski
program, ki se sprejema za obdobje dveh mesecev in vsebuje
seznam predvidenih zadev za obravnavo in dni, ko se bodo
posamezne zadeve obravnavale;
odločitev, da se predlog zakona obravnava po nujnem
postopku;
■ odločitev, da se združijo posamezne obravnave predloga
zakona na isti seji;
odločitev o ustanovitvi delovnih teles in o številu članov v
delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini ter
o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali
podpredsednika posameznega delovnega telesa;
odločitev o sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih
parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah
in mednarodnih telesih
- itd.

Razen teh dveh določb poslovnika so nekoliko spremenjene
oziroma ustrezneje opredeljene določbe 1., 2. in 3. člena. V 2. člen
je prenesena tudi določba o parlamentarni preiskavi, ki se je po
sprejetju poslovnika o parlamentarni preiskavi v posebnem
poglavju veljavnega poslovnika skrčila na samo en člen. Poglavje
o parlamentarni preiskavi je zato odpravljeno. Iz podobnih razlogov
je v poglavje o splošnih določbah vključena tudi določba o
poslanski izkaznici.
II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA
Določbe o konstituiranju državnega zbora niso bistveno
spremenjene, temveč so zaradi nekaterih nejasnosti v dosedanji
praksi dopolnjene. Podrobno je urejen postopek v zvezi s sklicem
prve seje državnega zbora. Jasno je določeno, da izvolitev
predsednika, ki se sicer opravi na prvi seji, ne spada v akt
konstituiranja državnega zbora. Sprememba je tudi v tem, da
predsednika ne predlaga več KVIAZ in da se novi ureditvi glede
delovnih teles prilagaja tudi konstituiranje nove mandatno-volilna
komisije. Še zmeraj pa mora Državni zbor v 30 dneh po
konstituiranju izvoliti podpredsednike državnega zbora in
imenovati predsednike in podpredsednike delovnih teles. Sestava
delovnih teles se po novem oblikuje tako, da se določi le število
članov delovnih teles, njihova imena pa se kasneje objavijo v
glasilu državnega zbora. To poglavje je dopolnjeno z določbo o
smiselni uporabi določb poslovnika o potrditvi mandatov
poslancev tudi za postopek potrditve mandata t. i. nadomestnega
poslanca.
III.

Poleg navedenih pristojnosti, sprejema kolegij zavezujoče
odločitve tudi v vseh drugih primerih, za katere tako izrecno
določa poslovnik.
Šteje se, da je odločitev na kolegiju sprejeta, če predsednik
državnega zbora, na podlagi opredelitev vodij poslanskih skupin
ugotovi, da določen predlog podpirajo poslanske skupine s skupno
večjim številom članov od tistih, ki mu nasprotujejo.
Generalni sekretar državnega zbora in vodja
zakonodajno-pravne službe
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve se preimenuje v
zakonodajno-pravno službo.

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA
ZBORA

Bistvena novost obeh poglavij, ki opredeljujeta navedene subjekte,
pa je v tem, da njuna funkcija ni več vezana na mandatno dobo
državnega zbora. Njuni funkciji ne prenehata avtomatično s
konstituiranjem državnega zbora, temveč le na podlagi razrešitve
ali npr. odstopa, s čimer je v večji meri omogočena kontinuiteta
teh izrazito strokovnih funkcij.

Predsednik in podpredsedniki državnega zbora
Predsednik državnega zbora
V zvezi s pristojnostmi predsednika državnega zbora je dodana
določba o tem, da predsednik odloča o službenih poteh poslancev
\/ tujino, ki niso v pristojnosti delovnih teles.
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Za generalnega sekretarja je določeno, da ga imenuje in razrešuje
državni zbor, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo, na predlog
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Na koncu poglavja je posebej določeno, da se glede sej delovnih
teles smiselno uporabljajo določbe o sejah državnega zbora, razen
če seveda že samo poglavje o delovnih telesih ne vsebuje
ustreznih določb.

kolegija predsednika državnega zbora, medtem ko vodjo
zakonodajno-pravne službe imenuje kolegij predsednika
državnega zbora na predlog predsednika državnega zbora.
Poslanske skupine

Seje državnega zbora

To poglavje je razširjeno z uvodnimi določbami, ki natančneje
opredeljuje pravico poslancev do povezovanja v poslanske
skupine. Namesto termina samostojnih poslancev je uporabljen
termin nepovezanih poslancev.

V skladu z izhodiščem, da je potrebno racionalizirati delo
državnega zbora in povečati učinkovitost njegovega dela, se v
delu poslovnika, ki ureja seje državnega zbora, uvaja naslednje
bistvene novosti:

Delovna telesa
Dnevni red

To poglavje je v celoti drugače sistematizirano, pri čemer pa
ostaja njegova vsebina v večjem delu nespremenjena. V uvodnem
delu je opredeljena razlika med odbori in komisijami delovnega
telesa, pri čemer je tudi določeno, da so stalne komisije in njihove
pristojnosti določene že s poslovnikom državnega zbora. Novost
pa je v tem, da sta mandatno-imunitetna komisija in komisija za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve odslej združene v
mandatno-volilno komisijo.

Novost je v tem, da so na dnevni red uvrščene tudi zadeve, ki jih
predlagajo opozicijske poslanske skupine. Teh zadev ni mogoče
umakniti z dnevnega reda.
Sklicevanje sej
Po doslej veljavnem poslovniku državnega zbora so se izredne
seje lahko sklicevale tudi v času rednih letnih zasedanj državnega
zbora. Ob taki ureditvi se je izkazalo, da je bilo v času rednih
letnih zasedanj državnega zbora več izrednih kot rednih sej, kar
je kazalo na nekakšno izredno stanje v državi. Zato so uvedene
omejitve za sklic izrednih sej. Izredno sejo mora predsednik
državnega zbora že po ustavi sklicati na zahtevo najmanj četrtine
poslancev ali na zahtevo predsednika republike. Poslovnik na
novo določa rok, v katerem mora predsednik državnega zbora
na tako zahtevo sklicati izredno sejo. Na tako zahtevo mora
predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo najkasneje v
15 dneh. Izpuščena pa je prejšnja določba poslovnika, da v
primeru, če predsednik državnega zbora na tako zahtevo ne
skliče izredne seje, lahko skliče izredno sejo predlagatelj zahteve.
Sklic izredne seje na tako zahtevo je namreč z ustavo določena
dolžnost predsednika državnega zbora, ki jo mora predsednik
državnega zbora izvršiti, ker je sicer odgovoren za kršitev ustave.
Ta njegova dolžnost je primerljiva z v ustavi določeno dolžnostjo
predsednika republike, da v osmih dneh po sprejemu zakona
razglasi zakon. To predsednik republike mora storiti, ker je sicer
odgovoren za kršitev ustave. Če predsednik republike tega ne bi
storil, ga pri tem nihče ne more nadomestiti. Tako tudi predsednika
državnega zbora, ki mu je predložena zahteva za sklic izredne
seje državnega zbora najmanj četrtine poslancev ali predsednika
republike, nihče ne more pri tem nadomestiti, ampak je osebno
odgovoren, da izvrši svojo dolžnost, ki mu jo izrečno nalaga
ustava. Izredno sejo pa lahko skliče predsednik državnega zbora
tudi na predlog vlade ali po sklepu kolegija in sicer pod taksativno
določenimi pogoji:

Bistvena novost je, da državni zbor ne imenuje članov delovnih
teles, pač pa število mest v posameznem delovnem telesu, ki
pripada posamezni poslanski skupini ter o tem, kateri poslanski
skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega
telesa odloča kolegij predsednika državnega zbora (kar je
navedeno med pristojnostmi kolegija). Državni zbor potem imenuje
predsednike in podpredsednike, člane pa določijo poslanske
skupine same. Tudi pristojnost določitve sestave delegacij
državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter
mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, ki jo je dosedaj
imela Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
je prenešena na kolegij predsednika državnega zbora. Tudi
določba o določitvi števila članov delovnih teles, ki pripadajo
posamezni poslanski skupini, je spremenjena tako, da se
proporcionalna zastopanost zagotavlja na ravni vseh delovnih
teles skupaj. Na ta način se želimo izogniti prevelikim delovnim
telesom, kar se je pokazalo kot resna pomanjkljivost v delu OZ.
Pomembna novost je tudi ta, da sta že poslovniško posebej
konstituirani dve novi stalni komisiji: Komisija za nadzor proračuna
in drugih javnih financ ter Komisija za nadzor nad delom varnostnih
in obveščevalnih služb. Že iz besedila veljavnega poslovnika je
razvidno, da državni zbor mora ustanoviti delovni telesi s temi
pristojnostmi, pri čemer pa je zaradi narave njune dejavnosti
primerneje, da se ustanovita kot stalni komisiji in ne kot odbora.
Črtane so nekatere določbe, ki so se v praksi izkazale za
nepotrebne oziroma ne sodijo v poslovniško materijo, dodane pa
so nekatere določbe, ki zagotavljajo postopkovno bolj usklajeno
oziroma poenoteno delo delovnih teles ter hkrati tudi večjo
preglednost njihovih odločitev. Tako je npr. izrecno opredeljeno,
da mora poročilo matičnega delovnega telesa vsebovati povzetke
mnenj zainteresiranega delovnega telesa, državnega sveta,
predsednika republike ter sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, nadalje povzetke dodatnih obrazložitev predlagatelja
zadeve in razprave na delovnem telesu, povzetke predlogov, ki
so bili podani v razpravi, odločitve delovnega telesa in njihove
obrazložitve ter ločena mnenja, če to zahtevajo člani delovnega
telesa.

če se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, .
če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z
ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom,
če gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih
nosilcev javnih funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami,
imenovanji in razrešitvami,
če gre za odločitve iz 92. člena ustave.
Potek seje

Nekoliko spremenjene so določbe, ki zagotavljajo, da se nujne
zadeve na delovnih telesih obravnavajo v čim krajšem času. V
nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem
roku in sicer na zahtevo kolegija predsednika, poslanske skupine,
državnega zbora in tretjina članov delovnega telesa.
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Nov predlog poslovnika več ne predvideva, da bi se o sejah vodil
zapisnik.
Pri določanju dnevnega reda seje državnega zbora se odloča
samo o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
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nanašajo na pravico vpogleda v spise in drugo gradivo, ki se
hrani v pristojnih službah državnega zbora, ter na dostopnost
oziroma ravnanje z izvirniki zakonov in dmgim gradivom, ki ga je
oblikoval ali obravnaval državni zbor.

dnevnega reda, in o predlogih, da se dnevni red razširi. Ti predlogi
morajo bili predloženi predsedniku državnega zbora najkasneje
dan pred začetkom seje do 12. ure. V tem roku lahko tudi poslanec
umakne svojo podporo predlogu oziroma zahtevi, za katero je po
ustavi, zakonu ali poslovniku državnega zbora potrebna podpora
določenega števila poslancev.

IV. AKTI IN POSTOPKI

Državni zbor tudi ne glasuje o sprejemu dnevnega reda v celoti,
ker se šteje, da je dnevni red sprejet, če ni predlogov za umik in
razširitev predloga dnevnega reda, oziroma, če so taki predlogi
sprejeti ali zavrnjeni.

Akti državnega zbora
Pojem obvezne razlage zakona je nadomeščen s pojmom
avtentične razlage zakona glede na to, da obvezno razlago zakona
sprejema vsak organ, ki odloča o uporabi zakona, avtentično
razlago pa lahko sprejema samo organ, ki je zakon sprejel, to je
državni zbor. Kot poseben akt državnega zbora ni več predviden
nacionalni program, ker je v predlogu poslovnika predvideno, da
se nacionalni program sprejema z resolucijo.

Po predlogu novega poslovnika so razprave poslancev in drugih
udeležencev na seji državnega zbora časovno omejene v skladu
s poslovnikom. Predlog predvideva, da lahko kolegij predsednika
državnega zbora ob določanju predloga dnevnega reda seje
državnega zbora določi čas trajanja seje in čas obravnavanja
posameznih točk dnevnega reda po dnevih in urah. V zvezi s tem
lahko tudi omeji čas trajanja razprav poslancev in drugih
udeležencev na seji, pri čemer lahko omeji tudi čas trajanja razprav
za poslanske skupine, vendar le v okvirih, ki jih določa poslovnik.
Ne glede na odločitve kolegija predsednika državnega zbora lahko
državni zbor na seji na predlog predsedujočega ali poslanca odloči,
da govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat in mu lahko
omeji trajanje govora na najmanjši čas, določen s poslovnikom.
Predlog poslovnika določa tudi najdaljši čas za postopkovna
vprašanja in replike. Predlog omejuje tudi replike, saj replika na
repliko ni dovoljena.

V predlogu poslovnika je tudi drugače kot doslej razmejena vsebina
odlokov in vsebina sklepov, ki jih sprejema državni zbor. Po
predlogu poslovnika, državni zbor z odlokom razglaša ustavne
zakone o spremembi ustave, ratificira mednarodne pogodbe,
razpisuje referendum, odreja parlamentarno preiskavo, ustanavlja
javne zavode in javna podjetja v skladu z zakonom, ureja notranjo
organizacijo, način dela in razmerja v državnem zboru ter odloča
o vprašanjih iz 92. člena ustave (izredno in vojno stanje). S sklepi
pa državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah,
daje soglasja k aktom javnih zavodov in javnih podjetij ter k
imenovanjem in razrešitvam direktorjev in članov organov
upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in
ustanovitvenim aktom ter odloča o postopkovnih vprašanjih in o
drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Vzdrževanje reda na seji
Glede vzdrževanja reda na seji predlog poslovnika ohranja
dosedanjo ureditev.

Redni zakonodajni postopek
Odločanje

Upoštevaje številne pripombe, usmeritve komisije za poslovnik
in nenazadnje mnenje v Agendi2000 so pripeljale do odločitve, da
se racionalizira in pospeši zakonodajni postopek. Sprememba
temelji na naslednjih izhodiščih:

Za razliko od dosedanje ureditve se po predlogu poslovnika
navzočnost poslancev na seji državnega zbora ugotavlja samo
pred vsakim glasovanjem. To pomeni, da med razpravo seja lahko
traja, tudi če ni sklepčna, to je, če na njej ni navzoča večina vseh
poslancev.

•
-

Sicer predlog poslovnika glede odločanja ohranja dosedanjo
ureditev. Na novo je dodana določba, da v primeru, če se glasuje
z uporabo glasovalne naprave, lahko zahtevajo računalniški izpis
glasovanja poleg poslancev tudi predlagatelj oziroma njegov
predstavnik, predstavnik vlade in predstavniki javnih glasil, pri
volitvah, imenovanjih in razrešitvah pa tudi osebe, o katerih izvolitvi,
imenovanju ali razrešitvi se je glasovalo. Ponavljanje glasovanja
zaradi napake na glasovalni napravi ali zmote, ni več možno.

-

-

Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles
To poglavje je kot posebno poglavje črtano, njegove določbe, ki
sodijo v poslovniško materijo pa so prenesene na ustreznejše
mesto (v poglavje, ki ureja seje državnega zbora). Tiste določbe,
ki jih v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti zaradi neupravičenih
odsotnosti s sej vsebuje že zakon o poslancih, niso vključene v
poslovniško besedilo.

■

Javnost dela
To poglavje je v celoti drugače sistematizirano, sicer pa ostaja
nespremenjeno. Črtana je le določba, o službi državnega zbora
za informiranje, ki se ureja z drugim aktom državnega zbora. V
poglavje o javnosti dela so prenešene nekatere določbe, ki se
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ohranijo se tri obravnave,
poveča se vloga matičnega delovnega telesa,
o tem, da se zakon ne sprejme, odloči lahko le državni zbor,
odpravi se ponavljanje možnosti vsebinskega poseganja v
besedilo predloga zakona,
predsednik državnega zbora zavrže vsak predlog zakona,
ki ne vključuje vseh s poslovnikom določenih elementov; le ti
so bolj natančno opredeljeni ter hkrati dodani tudi novi, ki
sledijo zahtevam harmonizacije slovenskega pravnega
sistema s pravom Evropske unije,
vsaka obravnava predloga zakona naj ima povsem določen
namen, tako da naj ne bi bilo podvajanja, kot je to po sedanji
ureditvi. Tako je prva obravnava opravljena z posredovanjem
predloga zakona poslancem, razen na zahtevo 15 poslancev
(opravi se splošna razprava na seji), druga obravnava je
namenjena vsebinskim posegom v besedilo predloga zakona
in tretja obravnava odpravljanju morebitne notranje
neusklajenosti predloga zakona oziroma neusklajenosti
nasproti pozitivnemu pravu in glasovanju o zakonu v celoti,
pravica amandmiranja je dopuščena v drugi obravnavi
najširšemu krogu, vendar zaradi učinkovitega odločanja na
seji državnega zbora je ta pravica časovno omejena na čas
pred sejo delovnega telesa, pravica amandmiranja v tretji
obravnavi pa je omejena le na predlagatelja in četrtino
poslancev,
v drugi obravnavi na MDT lahko vlaga amandmaje tudi državni
svet.
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V tem času do seje matičnega delovnega telesa lahko poda svoje
mnenje in amandmaje tudi državni svet. Predlagatelji smo
upoštevali tudi večkrat postavljeno zahtevo državnega sveta, da
bi tudi ta organ lahko vlagal amandmaje k vsakemu predlogu
zakona.

Poglavitne spremembe nasproti sedanji veljavni ureditvi so
naslednje:
Predlog zakona mora imeti v uvodu poleg dosedanjih elementov
tudi opredeljene poglavitne rešitve predloga zakona, nadalje prikaz
ureditve pravnih sistemih držav članic EU, v drugih primerljivih
pravnih sistemih in prikaz usklajenosti predlagane ureditve s
pravom Evropske unije. Poleg tega mora predlog vsebovati
navedbo o tem, ali so finančna sredstva zagotovljena v državnem
proračunu. Dodatna obveznost predstavitve poglavitnih rešitev
predloga zakona je vpeljana zaradi opozoril prakse, obenem pa
je pripomniti, da je takšno dolžnost poznal že prejšnji skupščinski
poslovnik. Nadaljnja bistvena novost pa je dolžnost (če je to
izvedljivojpredlagatelja zakona, da prikaže ureditev v dmgih, za
naše razmere in pravno ureditev primerljivih pravnih sistemih,
kar ne pomeni le pravno ureditev držav Evropske skupnosti,
ampak širše. Skladno zahtevam procesa harmonizacije
slovenskega prava pravu Evropske unije pa je dolžnost
predlagatelja, da v uvodu predstavi usklajenost predlagane
ureditve s pravom Evropske skupnosti.

Druga obravnava je torej namenjena predvsem amandiranju
predlaganega besedila predloga zakona, s čimer pa predlog
poslovnika na novo in določneje ureja možnost amandmiranja,
obvezne elemente amandmaja (poleg pisnosti, obrazložitve še
opredelitev finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem amandmaja)
in odločanja o amandmajih. Amandma lahko pet dni pred sejo
delovnega telesa, na kateri bodo poslanci opravili drugo obravnavo
predloga zakona, vloži vsak poslanec, predlagatelj, vlada in
delovna telesa državnega zbora.
Člani matičnega delovnega telesa opravijo na seji razpravo o
posameznih členih ali delih predloga zakona. Matično delovno
telo pripravi poročilo, ki vsebuje dopolnjen predlog zakona, v
katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Poročilo se objavi v
glasilu državnega zbora.

Da bi se izognili nedoločenemu pojmu "enake ali podobne vsebine",
ki jo sedanji poslovnik določa kot kriterij za zadržanje dodelitve
predloga zakona matičnemu delovnemu telesu, predlog
poslovnika določa, da gre v takšnih primerih za predloge zakonov,
ki urejajo isto družbeno razmerje. Pomembna novost, ki naj bi
onemogočila dosedanje zlorabe, je da koledij odloči, kateri predlog
zakona se obravnava prvi, če je vloženih več zakonov, ki urejajo
isto družbeno razmerje, zakonodajni postopek pa se za nobenega
od njih še ni začel. Vrstni red vložitve predlogov zakonov torej v
tem primeru ni merodajen. Ostaja pa dosedanje načelo, da se
predlog zakona zadrži, če se je zakonodajni postopek za prej
vloženi zakon že začel. Poleg tega predlog poslovnika določa, da
je moč odstopiti od opisanega splošnega pravila zadržanja
predloga zakona le, če je predlagan nujni postopek oziroma, če
gre za spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega
sodišča, predlagana pa je združitev obravnav.

Druga obravnava je namenjena predvsem amandiranju
predlaganega besedila predloga zakona, s čimer pa predlog
poslovnika na novo in določneje ureja možnost amandmiranja,
obvezne elemente amandmaja (poleg pisnosti, obrazložitve še
opredelitev finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem amandmaja)
in odločanja o amandmajih. Amandma lahko pet dni pred sejo
delovnega telesa, na kateri bodo poslanci opravili drugo obravnavo
predloga zakona, vloži vsak poslanec, predlagatelj, vlada in
delovna telesa državnega zbora.
Nato se opravi druga obravnava še v Državnem zboru, v kateri
poslanci opravijo razpravo po vrstnem redu posebej o vsakem
členu predloga zakona in po končani razpravi še o njem glasujejo.
O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen
amandma. Ta novost je posledica upravičenih vprašanj prakse
po smiselnosti vsakokratnega odločanja na koncu druge
obravnave še o predlaganem naslovu zakona, če le ta ni bil
amandmiran. Amandmaje k predlogu zakona lahko pet dni pred
sejo državnega zbora vloži poslanska skupina, 10 poslancev in
vlada, kadar ni predlagateljica zakona.

V zvezi z umikom predloga zakona iz zakonodajnega postopka
je dana možnost predlagatelju, da svobodno z njim razpolaga do
pričetka prve obravnave v primeru zahteve 15 poslancev oz. do
trenutka, ko bo matično delovno telo obravnavalo predlog zakona
v zakonodajnem postopku .

Potem, ko so poslanci opravili razpravo in odločanje na seji
državnega zbora lahko preidejo (a) takoj na glasovanje o zakonu
v celoti, če ni bilo amandmajev ali le ti niso bili sprejeti oziroma (b)
preidejo v tretjo obravnavo. Za tretjo obravnavo se pripravi in
pravno tehnično uredi besedilo predloga zakona, lahko pa se to
nalogo podeli tudi vladi po sklepu državnega zbora. V primeru, da
so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini
členov predloga zakona, pa lahko državni zbor sklene, da še na
isti seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne
nasprotuje več kot tretjina navzočih poslancev.

V poglavju o predhodni obravnavi je odpravljena možnost, da se
predhodna obravnava predloga zakona opravi na seji državnega
zbora. Sprememba sledi novi opredelitvi zakonodajnega postopka,
ko je obravnava prestavljena iz državnega zbora v matično
delovno telo. Obenem pa dosedanja praksa ni pokazala velikega
zanimanja za možnost, da bi državni zbor opravil predhodno
obravnavo na seji državnega zbora.
Prva obravnava predloga zakona se opravi z posredovanjem
zakona poslancem, v primeru zahteve 15 poslancev pa opravi
splošno razpravo državni zbor in odloči o tem, ali je predlog
zakona primeren za nadaljno obravnavo

Tretja obravnava predloga zakona ni doživela bistvenh sprememb.
Amandmaje lahko po novem predlaga le predlagatelj ali četrtina
poslancev. Predlog poslovnika hkrati odpravlja pravno praznino
veljavnega poslovnika, ki ne določa, kako ravnati, če se s pripravo
uskladitvenega amandmaja ne da odpraviti neusklajenosti. Matično
delovno telo lahko v takem primeru predlaga, da se zakon ne
sprejme.

Druga obravnava se opravi na matičnem delovnem telesu in v
Državnem zboru. Pred sejo matičnega delovnega telesa je dana
možnost, da se s predlogom zakona seznanijo poslanci,
razpravljajo zainteresirana delovna telesa, kot tudi, da se
opredelita delovno telo, pristojno za finančna vprašanja, oziroma
komisija za narodnosti (če gre za zakon, ki ureja pravice in položaj
narodnih skupnosti). Vsa ta delovna telesa bodo v svojem mnenju
oziroma poročilu (delovno telo za finančna vprašanja in komisija
za narodni skupnosti) podala matičnemu delovnemu telesu svojo
opredelitev do vprašanja, ali je predlog zakona (glede njihove
pristojnosti) primeren za nadaljnjo obravnavo in predlagala
amandmaje k predlogu zakona.
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Združitev obravnav
Za uporabo združitve obravnav govori načelo racionalnosti
oziroma smotrnosti in ekonomičnosti zakonodajnega postopka.
Če bi vsako drobno spremembo zakona sprejemali poslanci v
redni trofazni proceduri, bi postalo delo parlamenta preveč
neučinkovito. Tako pa lahko poslanci na eni seji opravijo vse tri
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Mnenje in soglasje lokalnih skupnosti v
zakonodajnem postopku

obravnave. Postopek se tako začne v MDT, ki glasuje o vloženih
amandmajih, nadaljuje pa s sejo DZ, kjer se opravijo vse tri
obravnave zakona.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora državni zbor pred
izdajo zakonov, ki posegajo v koristi samoupravnih lokalnih
skupnosti pridobiti njihovo mnenje (čl. 94). V poslovniku državnega
zbora je je zato najprej predvideno, da v tem primeru njegov
predsednik pozove, naj v začetku zakonodajnega postopka dajo
lokalne skupnosti o predlaganem zakonu svoje mnenje. Ta mnenja
prouči matično delovno telo in zavzame do njih svoja stališča.

Nujni postopek za sprejem zakona
V strokovnem predlogu novega poslovnika državnega zbora je
najprej spremenjeno že ime izjemnega enofaznega
zakonodajnega postopka iz "hitri" v "nujni" postopek za sprejem
zakona. S tem je poudarjen ne le časovni okvir oziroma tempo
tega postopka (hitri), temveč predvsem nujnost zadeve o kateri
se odloča v tem postopku.

Kadar pa se zakonom prenašajo na lokalne skupnosti v izvajanje
posamezne naloge iz državne pristojnosti, dajo lokalne skupnosti
pred glasovanjem o zakonu kot celoti svoje soglasje. S tem je
omogočeno potrebno usklajevanje interesov v času pripravljanja
zakona. Zakonodajalec bo iz mnenj lahko ugotovil pripravljenost
lokalnih skupnosti za izvajanje določenih državnih pristojnosti;
dokončno pa bo stališče lokalnih skupnosti izraženo šele z
njihovim soglasjem.

Naslednja predlagana novost je pri opredeljevanju razlogov, ki
utemeljujejo nujni zakonodajni postopek. Namesto dosedanje
opredelitve, da je dopustno uporabiti enofazni postopek, kadar to
zahtevajo "izredne potrebe države", se uvaja razlog "kadar je
sprejem zakona nujen, ker bi sicer nastale nepopravljive škodljive
posledice za delovanje države". S tem naj bi preprečili dosedanje
izrazito preširoko tolmačenje t. i. izrednih potreb države. Zloraba
te sintagme je vse prevečkrat botrovala odločitvi o uporabi
dosedanjega hitrega zakonodajnega postopka. Predlagani razlog,
ki izhaja iz nepopravljivih oziroma težko popravljivih škodljivih
posledic, se navezuje na delovanje državnega sistema in ne
zajema morda usode posameznih podjetij, zavodov občin ipd.
Samo v primeru, da bi bilo zaradi nesprejema določenega zakona
onemogočeno normalno funkcioniranje države, bi bilo mogoče
predlagati sprejem zakona po nujnem postopku.

Ponovno odločanje o zakonu
Institut ponovnega odločanja o enkrat že sprejetem zakonu v
državnem zboru je posledica ustavne ureditve suspenzivnega
veta, ki ga lahko na zakon vloži državni svet. Izvedba tega instituta
je doslej izhajala iz ozkega pojmovanja ustavne norme o
ponovnem odločanju, saj je "odločanje" razumljeno le kot
"glasovanje", torej samo kot ena od faz v sicer daljšem procesu
odločanja. Celoviti proces odločanja namreč vključuje več stopenj
od sprožitve problema in zbiranja podatkov, preko oblikovanja
variant ter razpravljanja in vrednotenja predloženih variant, do
same izbire ene od variant (odločitve v ožjem pomenu besede) in
izvajanja ter kontrole izvajanja sprejete odločitve.

Druga dva razloga za sprejemanje zakona po nujnem postopku
sta sedaj še nekoliko bolj precizirana, saj sta izražena kot "interesi
varnosti ali obrambe države" ter "naravne nesreče". Navedena
precizacija utegne biti koristna ne glede na to, da ta dva razloga
v praksi državnega zbora nista bila zlorabljena. Vedno je tudi
poslej treba razlog za sprejem zakona po nujnem postopku
posebej obrazložiti.

Predlog novega poslovnika razširja ponovno odločanje od zgolj
glasovanja,, še na možnost razprave poslancev o vsebini veta
državnega sveta. Ob tem je ohranjena možnost, da pred razpravo
in glasovanjem o vetu predstavnik državnega sveta obrazloži
zahtevo državnega sveta, predlagatelj zakona oziroma vlada pa
lahko podata svoje stališče do vloženega veta. Pred razpravo in
glasovanjem predstavnik matičnega delovnega telesa tudi seznani
poslance z mnenjem tega telesa. Pri ponovnem glasovanju mora
zakon dobiti absolutno večino poslancev državnega zbora, razen
če ustava določa za sprejem zakona večje število glasov.

Navedene razloge za uporabo nujnega postopka lahko
kvalificirano ugotovi le vlada, zato naj bi v bodoče le ona lahko
predlagala takšen postopek. S predlagano ureditvijo torej odpadejo
kot predlagatelji nujnega postopka vsi drugi subjekti, ki so tudi
lahko nosilci zakonske iniciative (poslanci, 5.000 volilcev, državni
svet). Omejitev predlagateljstva pri nujnem postopku samo na
vlado ima namen zmanjšati število takih zakonodajnih postopkov
in jih uporabljati pravzaprav le pri t. i. interventni zakonodaji. Seveda
pa je omenjeni priviligirani položaj vlade pri predlaganju nujnih
postopkov povezan na eni strani z njeno večjo odgovornostjo in
na drugi strani s predvidenim hitrejšim potekom tudi rednih
zakonodajnih postopkov, kar institucionalizira strokovna podlaga
novega poslovnika.

Postopek za sprejem avtentične razlage zakona
V procesu uporabljanja zakonov zavzema med njegovimi
razlagalci posebno mesto zakonodajni organ, ki je zakon sprejel.
Njegovo tolmačenje ima naravo t. i. avtentične obvezne razlage.
Takšnih interpretacij naj bi bilo sicer čim manj, saj naj bi bili predpisi
jasni in razumljivi, tako da ne bi bilo treba naknadno pojasnjevati,
kaj je vsebina določene norme.

Bistvena razlika med rednim in nujnim zakonodajnim postopkom
je torej v številu faz. Redni zakonodajni postopek sestavljajo tri
faze oziroma obravnave, ki se opravijo na treh oz. dveh sejah
državnega zbora, nujni postopek se opravi na eni seji. Zato državni
zbor na eni seji opravi splošno razpravo ter glasovanje o členih in
o amandmajih ter razpravo in glasovanje o zakonu kot celoti.

V predlaganih poslovniških določbah je dosedanji termin "obvezna
razlaga" zamenjan z bolj ustreznim "avtentična razlaga", kajti
obvezna je vsaka razlaga državnega organa, avtentična pa je le
tista razlaga zakona, ki jo sprejme državni zbor. Avtentična razlaga
postane sestavni del zakona in velja za nazaj, oziroma od dneva,
ko je začel veljati zakon, h kateremu je sprejeta avtentična razlaga
(retroaktivni učinek). Zato se takšna razlaga tudi objavi v uradnem
listu. Avtentična razlaga nima povratnega učinka na pravnomočno
rešene zadeve in ne učinkuje za nazaj, če bi bilo s tem kršeno
načelo pridobljenih pravic. Poslovniško je še posebej vzpostavljeno
pravilo, da enkrat sprejete avtentične razlage ni mogoče
spreminjati.

Opisane poslovniške določbe bodo - po eni strani - omogočile, da
bo v nujnih primerih mogoče sprejeti (interventni) zakon na eni
seji, po drugi strani pa bodo preprečile lahkomiselno in nekritično
uporabo nujnega postopka, kadar ne bodo podane okoliščine, ki
bi ga zares utemeljevale. Po tej poti bo mogoče doseči, da bo v
tekočem zakonodajnem obdobju več zakonov sprejetih po rednem
kot po nujnem postopku, kar pa naj privede tudi do bolj kvalitetnih
zakonov kot osrednjih stebrov v zgradbi pravnega sistema.
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V predlogu poslovnika je ohranjena ureditev, da minister za finance in presednik vlade najprej predstavita na seji državnega
zbora proračunski memorandum vlade in predlog državnega
proračuna. O tej predstavitvi - kot doslej - ni razprave. Novost je
ta, da vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna in
proračunskega memoranduma tudi ostale dokumente povezane
z bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon o javnih financah.
Novost je tudi ta, da mora predsednik državnega zbora sklicati
sejo, na kateri bosta predstavljena proračunski memorandum in
predlog državnega proračuna, najkasneje v 10 dneh po predložitvi
predloga državnega proračuna, in da mora sklic te seje ter predlog
državnega proračuna in proračunski memorandum poslati
poslancem najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga
državnega proračuna.

Postopek za sprejem avtentične razlage se lahko prične na predlog
vlade ali poslanske skupine. Predlog je sestavljen iz dveh delov. V
prvem delu je naveden zakon oziroma člen, za katerega je
predlagana avtentična razlaga in razlogi zanjo, v drugem delu pa
je predlagano samo besedilo avtentične razlage. Po obravnavi
tega predloga v matičnem delovnem telesu, ki pridobi tudi mnenje
zakonodajno-pravne službe in vlade, matično delovno telo
predlaga državnemu zboru sprejem avtentične razlage.
Matično delovno telo pa lahko tudi ugotovi, da je sicer avtentična
razlaga potrebna, vendar ne v besedilu, ki ga je pripravil
predlagatelj. Kadar takšno stališče zavzame tudi državni zbor, leta naloži matičnemu delovnemu telesu, da ob sodelovanju
zakonodajno-pravne službe pripravo končnega besedila
avtentične razlage. Na plenarni seji zbora poslanci ne morejo
vlagati amandmajev k besedilu avtentične razlage zakona. O tem
besedilu le glasujejo. Avtentična razlaga je sprejeta, če zanjo
glasuje večina poslancev, ki je določena za sprejem zakona, h
kateremu je podana avtentična razlaga.

Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vložijo
najkasneje 10 dni po predstavitvi predloga na seji državnega
zbora (razen matično delovno telo). Amandmaje lahko vložijo le
matično delovno telo, zainteresirana delovna telesa in poslanske
skupine. Vsak predlagatelj amandmaja mora - kot doslej upoštevati pravilno ravnovesje med proračunskimi prihodki in
odhodki.

Uradno prečiščeno besedilo zakona
Predvidevanja, da nove slovenske zakonodaje ne bo treba
pogosto novelirati, se niso uresničila. Zato kaže pripraviti
prečiščeno besedilo zakona, kadar le-ta zaradi pogostih
sprememb in dopolnitev ni več pregleden, jasen in razumljiv. Tedaj
lahko državni zbor - na predlog matičnega delovnega telesa,
vlade ali poslanske skupine - sklene, naj zakonodajno-pravna
služba pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona. Takšen sklep
bo državni zbor verjetno sprejel ob obravnavi kakšnega predloga
za noveliranje, ko je teh novel že veliko in se pričenja izgubljati
konsistentnost prvotnega zakona.

Tako kot v zakonodajnem postopku se tudi v postopku za sprejem
državnega proračuna opravi obravnava v matičnem delovnem
telesu, ki mora opraviti obravnavo amandmajev najkasneje v 15
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji
državnega zbora. Pred tem lahko opravijo razpravo o predlogu
državnega proračuna zainteresirana delovna telesa, ki so lahko
samo stalni odbori, ustanovljeni za področja, za katera so
ustanovljena ministrstva, in komisija za narodni skupnosti.
Zainteresirana delovna telesa lahko obravnavajo in vlagajo
amandmajev samo k tistim delom predloga državnega proračuna,
ki zadevajo njihova delovna področja. Amandmaje pošljejo
matičnemu delovnemu telesu, ki se opredeli do njihovih
amandmajev.

Prečiščeno besedilo zakona mora državni zbor potrditi, da s tem
dobi nov tekst svojo oblastno naravo. S tem je potem tudi dopustno,
v procesu uporabljanja takšnega zakona, citirati zgolj uradni list,
v katerem je bilo objavljeno novo prečiščeno besedilo in ni več
potrebno citiranje vseh uradnih listin, v katerih so bile objavljene
prejšnje novele. Pravna služba državnega zbora zgolj pravnotehnično pripravi novo besedilo, zato mu obvezno moč podeli
državni zbor z glasovanjem. Ob tem pa ni mogoča razprava
poslancev, niti razlaga njihovega glasu.

Vlada se opredeli do vseh vloženih amandmajev v 30 dneh po
predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega
zbora in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih
gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto, pripravi
dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje predsedniku
vlade najkasneje 15 dni pred sejo državnega zbora. V obrazložitvi
mora navesti, katere amandmaje je v celoti ali delno vključila v
dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni vključila, ter
pojasniti razloge iz katerih posamezne amandmaje v celoti ali
delno zavrača. V obrazložitvi mora tudi pojasniti razloge za
oblikovanje dopolnjenega predloga državnega proračuna.

Postopek s predlogi zakonov po izteku mandata
državnega zbora
Novi poslovnik predvideva, da se z iztekom mandata državnega
zbora končajo vsi zakonodajni postopki, ki do izteka mandata še
niso bili končani, razen tistih, ki so bili začeti na predlog volilcev,
vlade in tistih, ki so jih prevzeli novoizvoljeni poslanci. Predlogi
zakonov, o katerih se zakonodajni postopek še ni začel pa se
štejejo za nevložene.

Poglavitna novost, povzeta do vzoru italijanskega spodnjega doma,
pa je v tem, da mora vlada najkasneje z dopolnjenim predlogom
državnega proračuna državnemu zboru predložiti tudi predlog
zakona o izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna
lahko predlaga samo vlada. Za njegovo obravnavo in sprejem se
uporabljajo določbe poslovnika o obravnavi zakona po hitrem
postopku. Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s
sprejetim državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s
sprejetim proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni
amandma k zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni
amandma ni sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet.
Nesmiselno ie namreč sprejeti proračun brez instrumenta za
niegovo izvrševanje.

Postopek za sprejem državnega proračuna,
rebalansa in zaključnega računa državnega
proračuna
Postopek za sprejem državnega proračuna
Postopek za sprejem državnega proračuna

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko
vloži matično delovno telo in četrtina poslancev najkasneje pet
dni pred sejo državnega zbora. Državni zbor na seji razpravlja o
posameznih delih predloga državnega proračuna in na koncu
razprave o posameznem delu predloga odloča o amandmajih, ki

V predlogu poslovnika je ohranjena obveznost vlade, da predloži
predlog državnega proračuna za naslednje leto najkasneje do 1.
oktobra tekočega leta.

poročevalec, št. 82

66

11. oktober2001

so bili vloženi k temu delu predloga. Državni zbor najprej glasuje
o amandmajih, ki jih je vložila četrtina poslancev, in šele nato o
drugih amandmajih.

Zaradi narave sklepanja mednarodnih konvencij lahko predlog
odloka o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži samo vlada.
Ker se pravni subjekti sedaj v procesu uporabljanja sklicujejo
neposredno na mednarodno pogodbo, za njeno ratifikacijo torej
ni več potreben zakon.

Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna,
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in
odhodkov. Če ugotovi, da je proračun glede tega usklajen, državni
zbor glasuje o proračunu v celoti. Ce pa ugotovi, da proračun
glede tega ni usklajen, državni zbor naloži vladi, da v določenem
roku pripravi in predloži amandma za uskladitev državnega
proračuna. Uskladitveni amandma vlade obravnava in da o njem
mnenje matično delovno telo. Amandma za uskladitev pa lahko
predloži tudi matično delovno telo. O njem da mnenje vlada.

Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora
Dosedanji poslovnik v poglavju o aktih državnega zbora ni posebej
navajal poslovnika državnega zbora niti ni urejal postopka za
sprejem poslovnika oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
Predlog poslovnika predvideva, da državni zbor sprejema
poslovnik oziroma njegove spremembe in dopolnitve smiselno
po postopku, ki je določen za sprejem zakona, in da predlog
poslovnika oziroma predlog njegovih sprememb in dopolnitev
predloži komisija za poslovnik.

Če državni proračun ni sprejet, državni zbor - tako kot doslej določi rok, v katerem mora vlada predložiti nov predlog državnega
proračuna. Državni zbor opravi predstavitev, razpravo, glasovanje
po delih in glasovanje o novem predlogu državnega proračuna
na isti seji. Amandmaji se lahko vlagajo po določbah poslovnika,
določenih za vlaganje amandmajev k predlogu državnega
proračuna.

Glede postopka za sprejem drugih aktov državnega zbora odlokov, resolucij, deklaracij, priporočil in sklepov - je v predlogu
poslovnika predvideno, da jih državni zbor obravnava in sprejema
praviloma na isti seji, na kateri se po vrsti opravijo splošna
razprava, razprava in glasovanje o delih akta in amandmajih ter
razprava in glasovanje o aktu v celoti. Če za ustavo, z zakonom
ali s poslovnikom državnega zbora ni določen predlagatelj akta,
lahko predlaga te akte vsak poslanec, matično delovno telo ali
vlada. Posebej je določeno, da predlog resolucije o nacionalnem
programu lahko predloži samo vlada.

Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna
V primerjavi z dosedanjim poslovnikom sta v tem postopku
predvideni dve novosti:
skrajšan je rok za obravnavo rebalansa državnega proračuna
na seji državnega zbora z dosedanjih 30 dni na 15 dni od
dneva, ko so poslanci dobili predlog rebalansa;
rebalans državnega proračuna se sprejema na isti seji.

c)

Postopek za spremembo ustave
Postopek za spremembo ustave je urejen v 168. do 171. členu
ustave Republike Slovenije. Za spremembo ustave sta predpisani
dve obligatorni fazi (1. ustavnorevizijska iniciativa in odločanje o
njej in 2. sprejem akta o spremembi ustave) in ena fakultativna
faza (potrditev spremembe ustave na referendumu). Ustava
postopkovno ne razčlenjuje teh faz, temveč ureja le njihove
temeljne sestavine: pooblaščene subjekte za vložitev predloga
za začetek postopka in večino za njegov sprejem, večino za
sprejem akta o spremembi ustave, subjekte referendumske
zahteve in večino za potrditev spremembe ustave na referendumu
in uveljavitveno klavzulo. Ustava prav tako ne določa
ustavnorevizijskega akta in tudi ne ustavnorevizijske tehnike.
Nekatera vprašanja ljudske iniciative in referenduma o spremembi
ustave ureja zakon o referendumu in o ljudski inicativi, druga
postopkovna vprašanja pa bi moral urediti poslovnik državnega
zbora, ki pa o tem nima nobenih določb. Tako lapidarna, mestoma
pa tudi pomanjkljiva normativna ureditev postopka za spremembo
ustave namreč ne zadošča za celovito izvedbo tega postopka.
To je prišlo do izraza že ob prvi spremembi ustave, še bolj izrazito
pa ob drugem predlogu za začetek postopka za spremembo
ustave (odpoklic poslanca).

Postopek za sprejem zaključnega računa
državnega proračuna

Po dosedanjem poslovniku je morala vlada zaključni račun
državnega proračuna za prejšnje leto predložiti najkasneje za
junijsko sejo državnega zbora. Glede na to, da po zakonu o
računskem sodišču to sodišče predhodno obravnava predlog
zaključnega računa državnega proračuna, je v predlogu
poslovnika določeno, da vlada predloži predlog zaključnega
računa državnega proračuna državnemu zboru najkasneje v 30
dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča.
Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
Novi poslovnik predvideva ratifikacijo mednarodnih pogodb z
odlokom. To pomeni enofazni postopek, kar predstavlja
racionalizacijo v primerjavi z dosedanjim stanjem, ko je potrebno
akt ratifikacije izvesti z zakonom. Novo rešitev omogoča ustavno
načelo o neposredni uporabi ratificiranih mednarodnih pogodb in
principov mednarodnega prava. Zaradi principa o primatu
mednarodnega prava ni več potrebno z zakonom inkorporirati
določb mednarodnih splošnih pravnih aktov v slovensko notranje
pravo. Za pozitivnost mednarodnih pogodb zadošča njihova
ratifikacija, ki jo lahko izvede državni zbor po bolj enostavni
proceduri, ko za to odločitev uporabi obliko odloka.

Novo podpoglavje o postopku za spremembo ustave razčlenjuje
prvo in drugo fazo tega postopka in postopek razglasitve
spremembe ustave, nekatere določbe v zvezi s tretjo fazo pa so
vsebovane tudi v podpoglavju o referendumskem postopku.
Ustava se spremeni z ustavnim zakonom, ki je sestavljen iz
prvega dela (besedilo spremembe ustave) in drugega dela
(določbe o izvedbi spremembe ustave). Z uvedbo enovitega
ustavnega zakona o spremembi ustave bi opustili dosedanjo
praksa spreminjanja ustave z ustavnimi amandmaji in ustavnimi
zakoni za izvedbo ustavnih amandmajev, ki je tuja evropski
ustavnorevizijski praksi, hkrati pa prevzeli tehniko noveliranja
ustave (podobno kot pri spremembi zakona).

Akt o ratifikaciji je tako rekoč vedno zelo kratek, saj zajema le
izjavo o ratifikaciji ter določbo o začetku veljavnosti. K temu aktu
in pogodbi praktično ni mogoče vlagati amandmajev, saj bi na
spreminjevalne predloge morala pristati tudi druga pogodbena
stran, tako da bi bilo treba proces sklepanja mednarodnih pogodb
ponavljati.
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Začetek postopka za spremembo ustave

ustavnega zakona državni zbor o njem odloča; državni zbor
sprejme ustavni zakon z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev.

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave bi sestavljala
dva dela. V prvem delu predloga mora biti navedeno, v čem in
kako naj se ustava spremeni, ter razloge za spremembo. Drugi
del pa obsega osnutek ustavnega zakona z obema zgoraj
navedenima sestavinama - besedilom spremembe ustave in
določbami o izvedbi spremembe ustave.

Razglasitev spremembe ustave
Ustava določa, da začne sprememba ustave veljati z razglasitvijo
v državnem zboru, ne določa pa roka, ki mora preteči od sprejetja
ustavnega zakona v državnem zboru do njegove razglasitve.
Določitev roka bi bila smiselna, ker bi bil s tem opredeljen tudi rok,
v katerem lahko najmanj 30 poslancev zahteva referendum.
Skladno s tem predlog poslovnika predvideva, da državni zbor
oziroma njegov predsednik razglasi ustavni zakon o spremembi
ustave najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, razen če
najmanj 30 poslancev zahteva, da se predlagana sprememba
ustave predloži v sprejem volivcem na referendumu. Če je
sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor
razglasi ustavni zakon najkasneje osmi dan po razglasitvi
uradnega izida referenduma. V nasprotnem, če sprememba
ustave na referendumu ni potrjena, je postopek za spremembo
ustave končan.

Posebna narava ustavnega akta zahteva, da ga strokovnopolitično
oblikuje posebno delovno telo državnega zbora ■ ustavna komisija.
Predvidena je kot začasno in ne stalno delovno telo, ki jo ustanovi
državni zbor.
Ustavna komisija najprej obravnava predlog za začetek postopka
za spremembo ustave. Če dvotretjinska večina navzočih članov
soglaša s tem predlogom, ustavna komisija opravi tudi razpravo
o predloženem osnutku ustavnega zakona in z večino glasov
vseh članov sprejme stališča o tem osnutku, ki jih s poročilom
posreduje za sejo državnega zbora. V nasprotnem, če ustavna
komisija ne sprejme predloga za začetek postopka za spremembo
ustave, ne razpravlja o osnutku ustavnega zakona, temveč o
tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora.

Ker sestavljajo ustavo Republike Slovenije tudi ustavni zakon za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
RS, ustavni zakon za izvedbo ustave RS in ustavni zakon o
spremembi ustave RS, predlog poslovnika določa, da se tudi za
njihovo spremembo smiselno uporabljajo določbe o postopku za
spremembo ustave.

Državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za spremembo
ustave, z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Temu
sklepu sledi razprava o osnutku ustavnega zakona in stališčih
ustavne komisije o njem. Po končani razpravi sprejme državni
zbor z večino glasov vseh poslancev stališča o osnutku ustavnega
zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga
ustavnega zakona. Če pa državni zbor ne sprejme sklepa, da se
začne postopek za spremembo ustave, je postopek za
spremembo ustave končan, vsebinsko enakega predloga pa ni
mogoče uvrstiti na dnevni red seje državnega zbora v isti mandatni
dobi.

Postopek v zvezi z referendumom
Predlog poslovnika na novo ureja postopkovna vprašanja v zvezi
s predlogi, pobudami in zahtevami za razpis referenduma , ki
doslej niso bila urejena v poslovniku državnega zbora niti v zakonu
o referendumu in o ljudski iniciativi. Predlog poslovnika natančneje
ureja:
postopek s predlogi poslancev, naj državni zbor na svojo
pobudo razpiše referendum;
• postopek z zahtevami za razpis referenduma oziroma s
pobudami volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma;

Predlog ustavnega zakona
Najpomembnejša vsebinska faza postopka za spremembo ustave
je določitev besedila ustavnega zakona. Na podlagi sklepa
državnega zbora, da se začne postopek za spremembo ustave,
ustavna komisija pripravi predlog ustavnega zakona. Čeprav
predlog poslovnika državnega zbora tega izrecno ne določa, je
seveda razumljivo, da ustavna komisija ni vezana na predlagano
besedilo določb osnutka ustavnega zakona. Ustavna komisija
samostojno oblikuje to besedilo, ga spremeni ali dopolni in celo
predlaga spremembo drugih določb ustave, ki so povezane s
predlagano spremembo (če je to potrebno npr. zaradi uskladitve).
Z izjemo slednjega pa ustavna komisija (in državni zbor) ne more
s svojimi spremembami posegati v določbe ustave, katerih
spremembe niso vsebovane v predlogu za začetek postopka za
spremembo ustave. S tem bi ustavna komisija prekoračila mandat,
ki ga je dobila ob ustanovitvi. Ustavna komisija sprejme predlog
ustavnega zakona z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih
članov. Če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega
zakona, o tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora. V tem
primeru državni zbor po končani obravnavi poročila lahko 1.
sprejme stališča, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi
predloga ustavnega zakona ali pa 2. sklene, da je postopek za
spremembo ustave končan.

Nove so zlasti določbe o postopku za obravnavo zahtev za razpis
oziroma pobud volilcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma. Predvideno je, da predsednik državnega zbora tako
zahtevo oziroma pobudo najprej pošlje v mnenje zakonodajnopravni službi. Nato predsednik državnega zbora preizkusi, ali
zahteva oziroma pobuda izpolnjuje vse z zakonom predpisane
pogoje in ali vsebina zahteve ni v nasprotju z ustavo. Če zahteva
ni podprta z zadostnim številom podpisov poslancev oziroma
volilcev, ali če pobuda ne vsebuje opredeljene zahteve ali ni
podprta z zadostnim številom podpisov volilcev, se šteje, da
zahteva oziroma pobuda ni bila vložena, o čemer predsednik
državnega zbora obvesti predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika. Če v zahtevi ni jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, ali zahteva ni obrazložena ali pa je vsebina
zahteve v nasprotju z ustavo, predsednik državnega zbora
predloži zahtevo oziroma pobudo v obravnavo državnemu zboru
in o tem obvesti predlagatelja zahteve oziroma pobudnika.
Če državni zbor meni, da o zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da
zahteva ni obrazložena, predsedujoči na seji pozove predstavnika
predlagatelja oziroma pobudnika, naj jasno opredeli vprašanje
oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo. Če ta izjavi, da bo ravnal
po pozivu, mu predsedujoči na seji določi primeren rok in za ta
čas prekine obravnavo te točke dnevnega reda. Če pa predstavnik

Predlog ustavnega zakona, ki ga je pripravila ustavna komisija
obravnava državni zbor. K predlogu ustavnega zakona, ki ga je
sprejela ustavna komisija ni mogoče vložiti amandmaja. Predlog
sprememb in dopolnitev predloga ustavnega zakona lahko
poslanci oziroma poslanske skupine dosežejo le preko svojih
predstavnikov v ustavni komisiji. Po končani obravnavi predloga

poročevalec, št. 82

68

11. oktober2001

opravil tako, da bi se glasovalo posebej o vsaki funkciji, ker bi
število kandidatov ustrezalo številu funkcij. Če pa niti na ta način
ne bi prišlo do izvolitve vseh nosilcev funkcij, se bi glede preostalih
funkcij uporabilo dosedanje pravilo, po katerem se morata v takem
primeru ponoviti tako kandidacijski postopek kot tudi postopek
glasovanja.

predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da ne bo ravnal po pozivu,
ali če v danem roku ne ravna po pozivu, državni zbor preide na
obravnavo in odločanje o vprašanju, ali naj razpiše referendum
ali ne.
Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma v nasprotju z ustavo, predsedujoči na seji pozove
predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika, naj se izjavi o
tem, ali vztraja pri zahtevi ali pa jo umika. Če predstavnik
predlagatelja oziroma pobudnik zahteva primeren rok za premislek
ali za preoblikovanje zahteve, predsedujoči na seji za ta čas
prekine obravnavo te točke dnevnega reda in določi rok. Če pa
predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik vztraja pri zahtevi,
državni zbor preide na razpravo in odločanje o zahtevi za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem.

Druga novost se nanaša na postopek določanja kandidatov za
sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice. Tu ne gre za
izvolitev nosilcev funkcij, temveč za njihovo kandidiranje. Na
podlagi zakona o ustavnem sodišču se pri tem smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za predlaganje
kandidatov in izvolitev sodnikov ustavnega sodišča. Kandidacijski
postopek je zato sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi predsednik
republike predlaga kandidate, v drugi fazi pa jih državni zbor
določa z glasovanjem. Postopek v državnem zboru doslej še ni
bil določen v poslovniku, zato bi ga bilo potrebno posebej urediti.
Čeprav gre za določanje kandidatov in ne za volitve, naj bi bil
postopek v osnovi enak kot pri glasovanju o volitvah funkcionarjev,
ki jih voli državni zbor, in naj bi se zato ravnal po pravilih poslovnika,
ki veljajo za te volitve. Posebej naj bi bilo pri tem določeno, da se
glasuje o vsakem kandidatu posebej, da se torej ne glasuje o listi
kandidatov kot celoti. Pač pa naj bi bil končni rezultat glasovanja
oblikovanje liste kandidatov, ki naj bi se predložila organom Sveta
Evrope, in naj bi se oblikovala v skladu z izidi glasovanja.

Postopek obtožbe predsednika republike,
predsednika vlade in ministrov
Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in
ministrov zaradi kršitve ustave in zakona, storjene pri opravljanju
njihovih funkcij pred ustavnim sodiščem ostaja nespremenjen.
Poleg redakcijskih sprememb je dodana le določba o absolutni
večini, s katero državni zbor odloči o sklepu o obtožbi. To določbo
sicer vsebuje 63. člen zakona o ustavnem sodišču, ker pa se
nanaša na odločanje v državnem zboru, jo je bolj smiselno vključiti
v poslovnik državnega zbora.

Volitve predsednika in podpredsednikov državnega
zbora

Postopek volitev in imenovanj

Pri volitvah predsednika in podpredsednikov državnega zbora
naj bi lahko predlagalo kandidata deset poslancev. Glede na
potrebe konstituiranja državnega zbora in njegovega delovanja
bi bilo namreč bolj smotrno, da glasuje državni zbor o enem
kandidatu. Praksa je pokazala, da je smotrno proceduralno ločiti
volitve predsednika od volitev podpredsednikov in jih izvesti
ločeno, zato sledu temu tudi predlagana rešitev v poslovniku.

Splošne določbe
V splošnih določbah tega poglavja sta dve novosti. Prva se nanaša
na ureditev položaja, kadar se glasuje hkrati o več kandidatih za
več istovrstnih funkcij. Tak položaj doslej v poslovniku še ni bil
urejen, zato je v praksi prihajalo do težav. Tu sta možna dva
primera. Lahko je predlaganih enako število kandidatov, kot se
voli funkcionarjev, torej za vsako funkcijo po eden kandidat. Lahko
pa je predlaganih več kandidatov, kot se voli funkcionarjev.

Imenovanje predsednikov in podpredsednikov
delovnih teles
Predlog sprememb poslovnika pri imenovanju uvaja kar precejšnjo
novost. Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje
državni zbor na predlog poslanskih skupin, katerim na podlagi
odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika
delovnega telesa. O imenovanju predsednikov in podpredsednikov
delovnih teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov
za predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti.

V prvem primeru se glasuje tako, kot to poslovnik določa za
glasovanje o enem kandidatu za eno funkcijo, torej se glasuje za
ali proti kandidatu. Vendar pa naj bi bilo po predlagani ureditvi
jasno določeno, da se glasovanje opravi za vsako funkcijo posebej,
da torej ne gre za glasovanje o listi kot celoti, temveč za glasovanje
o vsakem kandidatu posebej.
V drugem primeru pa je postopek glasovanja bolj zapleten. Tak
primer doslej v poslovniku ni bil urejen, temveč je poslovnik urejal
le glasovanje o več kandidatih za isto funkcijo. V praksi se je
pokazalo, da dosedanja ureditev ni zadostna pravna podlaga za
primer, ko gre za tako glasovanje o več funkcijah. Zato se predlaga
ureditev, po kateri bi bilo možno opraviti tudi tako glasovanje.

Postopki v zvezi z imenovanjem funkcionarjev, razrešitvijo in
odstopom funkcionarjev in poslancev so ohranjeni v podobni obliki
kot v veljavnem poslovniku.

Po predlagani ureditvi, naj bi se v opisanem primeru glasovanje
opravilo hkrati o vseh predlaganih kandidatih, pri čemer bi vsak
poslanec glasoval samo za toliko kandidatov, kot je treba izvoliti
nosilcev funkcij. Če bi bilo pri tem število kandidatov precej večje
od števila funkcij, bi lahko prišlo do take razpršitve glasov, da bi
bili izvoljeni samo nekateri nosilci funkcij ali pa celo ne bi bil noben
izvoljen. V takem primeru bi bilo treba opraviti drugo glasovanje,
pri katerem naj bi se glasovalo samo o tolikem številu kandidatov,
kolikor funkcij bi še ostalo nezasedenih. Pri tem bi se glasovalo o
tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov.
Vsi ostali kandidati naj bi torej v drugem krogu volitev izpadli, kar
bi omogočilo racionalni volilni postopek. Drugi krog pa naj bi se

Vprašanje veljavne ureditve postopka imunitete poslancev
državnega zbora je bilo doslej pogosto obravnavano in
problematizirano. Predlagana ureditev postopka v zvezi z imuniteto
poslanca izhaja iz načela, da predstavlja imuniteta izjemo od
splošnega pravila, zato mora biti priznanje imunitete bistveno bolj
restriktivno kot doslej.
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Postopek v zvezi z imuniteto

Skladno s tem predlog predvideva, da mora pristojni državni organ pridobiti dovoljenje državnega zbora:
a) preden poslanca pripre, ne glede na to ali se poslanec sklicuje
na imuniteto ali ne (v veljavnem poslovniku dovoljenje za
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pripor ni potrebno, če se poslanec ne sklicuje na imuniteto),
b) preden proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, začne
kazenski postopek.

V.

Dovoljenje državnega zbora pa ni potrebno:
c) če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti
poslancu, ki se ne sklicuje na imuniteto,
č) če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca, ki je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad 5 let.
d) če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti
poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je
predpisana kazen zapora nad 5 let.

Razmerja državnega zbora do državnega sveta
Osnovna vsebina ureditve tega razmerja ostaja nespremenjena.
Zato v tem delu poslovnika niso predvidene nobene vsebinske
novosti, temveč le manjše spremembe, ki izhajajo iz drugih
predvidenih sprememb v poslovniku ter nekaterih sprememb
veljavne zakonodaje, do katerih je prišlo od zadnjih sprememb
poslovnika.
Razmerja državnega zbora do predsednika republike

V teh primerih mora pristojni državni organ poslati predsedniku
državnega zbora obvestilo o priporu poslanca oziroma o začetku
kazenskega postopka, državni zbor pa lahko naknadno prizna
imuniteto tudi takemu poslancu. Naknadno priznanje imunitete pa
ni več predvideno za poslanca, ki je bil priprt ali je bil zoper njega
začet kazenski postopek še pred potrditvijo mandata .

Določbe o razmerjih državnega zbora do predsednika republike
ostajajo v glavnem nespremenjene. Razen redakcijskih
sprememb, je dopolnjena le določbe v zvezi z izjemo od osem
dnevnega promulgacijskega roka (zakon se osmi dan po sprejemu
ne pošlje v razglasitev predsedniku republike tudi, če je vložena
pobuda oz. zahteva za naknadni zakonodajni referendum).

Novost predlagane ureditve je tudi uvedba meril, ki jih mora v
postopku v zvezi z (ne)priznanjem imunitete upoštevati mandatnovolilna komisija in državni zbor. Ker imuniteta ni subjektivna pravica
poslanca, temveč je v interesu njegove funkcije in s tem v interesu
državnega zbora (torej v javnem interesu) je potrebno najprej
presoditi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje
poslanske funkcije. Skladno s tem se praviloma šteje, da je
priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske
funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca
pripreti ali ga je že priprl ne pa tudi v primeru, ko namerava proti
njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Pripor ima
namreč za posledico odvzem prostosti in s tem fizično odsotnost
poslanca, kazenski postopek pa praviloma ne preprečuje ali
onemogoča opravljanje poslanske funkcije. V nekaterih tujih
ureditvah je različno obravnavanje (ne)priznanje imunitete v
primeru pripora in kazenskega postopka še bolj izrazito (npr. v
Avstriji je dovoljenje parlamenta potrebno le za pripor poslanca,
ne pa tudi za začetek kazenskega postopka - izjeme so navedene
v nadaljevanju).

Razmerja državnega zbora do vlade
Volitve predsednika vlade
Pri volitvah predsednika vlade se pomembnejše spremembe
nanašajo na ponovne volitve predsednika vlade in sicer predvsem
na roke za izvedbo teh volitev. V tem primeru gre za volitve
predsednika vlade, ki se opravijo na podlagi novih kandidatur, ki
jih v 14 dneh po neuspešnih prvih volitvah lahko predložijo tudi
poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Rok za izvedbo
ponovnih volitev v poslovniku ni določen in ga je zato potrebno
posebej določiti. Rok, ki je bil že doslej določen za prve volitve, pa
ni neposredno uporaben, ker se veže na predlog predsednika
republika kot edinega predlagatelja. Zaradi tega se predlaga, da
bi se rok pri ponovnih volitvah vezal na pretek roka za predložitev
novih kandidatur. Zaradi jasnosti se predlaga tudi določba, da
mora vsak predlagani kandidat na seji državnega zbora pred
glasovanjem o novi kandidaturi predstaviti programske zasnove
vlade.

Samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov (mandatnovolilna komisija mora take razloge posebej utemeljiti v poročilu
državnemu zboru) se lahko naknadno prizna imuniteto tudi
poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se
ni skliceval na imuniteto, vendar je pri tem treba upoštevati tudi
razloge, zaradi katerih se poslanec ni skliceval na imuniteto)
oziroma poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero
je predpisana kazen zapora nad 5 let. Seveda pa je treba tudi v
tem primeru upoštevati primarno merilo, po katerem je priznanje
imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije,
ko je pristojni državni organ poslanca priprl, ne pa tudi, ko je proti
njemu začel kazenski postopek.

Podobna je ureditev tudi pri ponovnih volitvah, ki se opravijo na
podlagi odločitve državnega zbora, da bo izvedel še ene ponovne
volitve tokrat z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev.
Ponovne volitve se opravijo v enakem roku kot prve ponovne
volitve, vendar šteto od sprejema sklepa državnega zbora o
izvedbi teh volitev. Ker gre za izvedbo drugega ponovnega
glasovanja, ki ne sodi v redni postopek izvolitve, bi namreč moral
biti postopek krajši. Zato naj bi predlagatelji lahko vlagali kandidature
samo do začetka seje državnega zbora. V tem okviru naj bi bil
nekoliko podrobneje določen tudi sam postopek izvedbe tega
glasovanja in posebej tudi v tem primeru določena dolžnost
predlaganega kandidata, da predstavi programsko zasnovo
vlade.

Za razliko od veljavne ureditve, kjer je določeno, da mora državni
zbor na podlagi poročila mandatno-imunitetne komisije odločiti
najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve ali obvestila, je
predvideno, da o tem odloči državni zbor takoj, ko je to mogoče,
vendar najkasneje na prvi naslednji seji. Kadar državni zbor sklene,
da se odločanje opravi na zaprli seji, je možna razprava, ne pa
tudi obrazložitev glasov, ki jo določa veljavni poslovnik.

Imenovanje ministrov
Pomembnejša sprememba postopka imenovanja ministrov je
predvidena glede načina glasovanja o imenovanju ministrov.
Predvidena je namreč možnost, da predsednik vlade v primeru
novega glasovanja o imenovanju ministrov, ki poteka na podlagi
nove liste kandidatov, zahteva, da se ne glasuje o listi kandidatov,
temveč o vsakem kandidatu posebej. S tem je dana možnost

V to podpoglavje so uvrščene tudi določbe o postopku v zvezi z
imuniteto sodnikov ustavnega sodišča in sodnikov (sedaj v
poglavju o volitvah in imenovanjih), na novo pa je urejen postopek
v zvezi z imuniteto varuha človekovih pravic ali njegovega
namestnika, ki sedaj ni urejen.
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Po predvideni ureditvi naj bi namreč v takem primeru kandidata
lahko predlagalo najmanj deset poslancev, ne pa tudi drugi
predlagatelji, ki jih je dosedaj določal poslovnik. Dosedanja ureditev
je to vprašanje urejala podobno kot pri volitvah predsednika
vlade v novo izvoljenem državnem zboru. Predvidena ureditev
pa izhaja iz vsebinske podobnosti zaupnice in nezaupnice.
Neizglasovana zaupnica namreč enako kot izglasovana
nezaupnica pomeni način in obliko uveljavitve politične
odgovornosti vlade državnemu zboru. Zato je tudi položaj pri
volitvah novega predsednika vlade zaradi neizglasovane zaupnice
podoben položaju ob izglasovanju nezaupnice vladi. Zaradi tega
predvidena ureditev na enak način kot pri nezaupnici ureja tudi
volitve novega predsednika vlade na podlagi neizglasovane
zaupnice.

predsedniku vlade, da sam presodi ali je bolj smotrno ponovno
glasovanje o listi kandidatov ali pa je bolj smotrno glasovanje o
posameznih kandidatih, kar bi prišlo v poštev zlasti, če bi ocenil,
da ni verjetno, da bi bila lista kot celota izglasovana. S tem je tudi
povečana možnost, da se oblikuje vlada vsaj s tolikšnim številom
ministrov, da lahko začne delati po pogojih iz zakona o vladi.
Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora
Glede ureditve sodelovanja vlade ni nobenih bistvenih vsebinskih
sprememb.
Poslanska vprašanja in pobude
Podpoglavje, ki obravnava poslanska vprašanja in pobude je v
celoti redakcijsko in sistematično preoblikovano oziroma
izboljšano, pri čemer je ob že uveljavljenih poslovniških rešitvah
delno spremenjena tudi vsebina ureditve te materije. Bistvena
novost je, da se v okviru tega podpoglavja sedaj urejajo le tista
poslanska vprašanja in pobude, ki se naslavljajo na vlado ali
posamezne ministre. Gre za klasično področje uveljavljanja
nadzorne funkcije parlamenta nad vlado, kot nosilcem izvršilne
veje oblasti, zaradi česar so določbe o pobudah poslancev, ki se
nanašajo na delo državnega zbora prenešene na drugo mesto.
Vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo le na delo
državnega zbora sedaj obravnava kolegij predsednika državnega
zbora.

Odstop vlade ali ministra
Predvidena novost pri ureditvi odstopa vlade in ministra je zgolj v
tem, da se določa rok, v katerem mora predsednik vlade o odstopu
ministra obvestiti predsednika državnega zbora. To je potrebno
zaradi ustrezne obveščenosti državnega zbora, ki mora zaradi
odstopa opraviti postopek imenovanja novega ministra.
Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča
Določbe dosedanjega poslovnika o razmerjih državnega zbora
do ustavnega sodišča so temeljile na pravni ureditvi, ki je veljala
ob sprejemu dosedanjega poslovnika, to je na določbah prejšnje
ustave in zakona o postopku pred ustavnim sodiščem. Po
uveljavitvi dosedanjega poslovnika je bil sprejet zakon o ustavnem
sodišču, ki je uredil postopke pred ustavnim sodiščem v skladu z
novo ustavo Republike Slovenije. V skladu s tem zakonom so v
predlogu poslovnika v celoti na novo urejena razmerja državnega
zbora do ustavnega sodišča.

Poslanska vprašanja in pobude se obravnavajo skupno, kar
skrajšuje in racionalizira besedilo, pri čemer pa je, zaradi večje
preglednosti, drugi del podpoglavja razdeljen na dva dela, v katerih
se ločeno obravnavajo ustna in pisna poslanska vprašanja in
pobude. Ustna poslanska vprašanja in pobude posameznega
poslanca so omejene na največ dve vprašanji ali pobudi v okviru
ene seje državnega zbora.
Na pisno poslansko vprašanje ali pobudo mora vlada oziroma
minister odgovoriti, tako kot dosedaj, v 30 dneh od njenega
prejema, če pa poslanec z odgovorom ni zadovoljen in zastavi
dopolnilno vprašanje, pa je rok za odgovor na takšno vprašanje
15 dni. Črtana je določba iz sedanjega drugega odstavka 29.
člena poslovnika, ki ureja, da se na zahtevo najmanj desetih
poslancev ali poslanske skupine v državnem zboru opravi
razprava o odgovoru vlade. V zvezi s tem pa se ohranja ureditev,
po kateri lahko takšen predlog (in ne zahtevo) poda vsak poslanec,
o njem pa odloči državni zbor.

Razmerja državnega zbora do drugih državnih
organov
V tem delu predloga poslovnika je dodana določba, da odgovor
na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa pošlje generalni
sekretar državnega zbora.
VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje

Interpelacija

V prihodnje se bodo namreč razvijale različne vrste takšnega
vključevanja državnega zbora oziroma poslancev v mednarodna
telesa, zaradi česar je smiselno tem oblikam sodelovanja
vzpostaviti tudi poslovniško podlago.

Pri ureditvi interpelacije je predvidena samo sprememba glede
predlagateljev sklepa, s katerim se lahko konča interpelacija. Tak
sklep naj bi namreč v prihodnje lahko predlagali samo tisti poslanci,
ki so vložili interpelacijo, kar je bolj v skladu z naravo interpelacije.

Tako je bil npr. po ratifikaciji Evropskega sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko unijo (15. julij 1997) s slovenske strani že
izpolnjen osnovni formalni pogoj za ustanovitev Pridružitvenega
parlamentarnega odbora, v katerem bodo polovico članstva
sestavljali poslanci državnega zbora, drugo polovico pa člani EP,
pri čemer sedanja poslovniška ureditev takšne oblike
mednarodnega sodelovanja izrecno ne ureja. Zato je v tem
poglavju, poleg že omenjene nove določbe, dopolnjena tudi
določba, ki zadeva določitev liste kandidatov za članstvo v takšnih
in podobnih mednarodnih telesih. Listo kandidatov za člane stalne
delegacije določi kolegij predsednika državnega zbora, na predlog
odbora, pristojnega za mednarodne odnose.

Nezaupnica vladi
Ureditev nezaupnice vladi se vsebinsko ne spreminja, pač pa se
nekoliko podrobneje ureja postopek izvolitve novega predsednika
vlade in sicer glede vlaganja predlogov in načina glasovanja o
predlaganih kandidatih, kar doslej ni bilo posebej urejeno.
Zaupnica vladi
Predvidena pa je sprememba dosedanje ureditve predlaganja
kandidata za novega predsednika vlade v primem, da na zahtevo
predsednika vlade, da se glasuje o zaupnici, ta ni bila izglasovana.
11. oktober2001
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VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

Sodelovanje s slovenskimi manjšinami, izseljenci in
zdomci
To poglavje, ki je redakcijsko nekoliko popravljeno, ostaja
vsebinsko nespremenjeno.

V določbah o razlagi poslovnika je v predlogu poslovnika bistvena
sprememba samo v tem, da avtentično (prej obvezno) razlago
poslovnika lahko predlaga državnemu zboru samo komisija za
poslovnik, ne pa več vsak poslanec.

VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V predlogu poslovnika glede dela državnega zbora v vojnem ali
izrednem stanju ni bistvenih sprememb, opuščena je samo
določba, da lahko državni zbor sprejme poseben poslovnik za
delo v vojnem ali izrednem stanju.

Prehodne določbe določajo način nadaljevanja postopkov za
sprejem aktov državnega zbora, ki so bili začeti pred dnem
uveljavitve tega poslovnika, preoblikovanje dveh odborov v stalni
komisiji, določajo pa tu obvezo Državnega zbora, da spremeni
odlok o organizaciji služb državnega zbora.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

V

0

IN

DOPOLNITVAH

OBVEZNIH

PROMETU

ZAVAROVANJIH

(ZOZP-A)

- prva obravnava - EPA 315 - III

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstevniki na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1611-0181
Številka: 443-08/2001-1
Ljubljana, 27.09.2001

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27.9.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU,

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Uskladitev s pravnim redom EU
ZOZP je bil v času svoje uveljavitve v veliki meri usklajen s
pravnim redom EU s področja obveznega avtomobilskega
zavarovanja, vendar v nekaterih točkah z acquis-jem ni bil skladen.
ZOZP je potrebno uskladiti tudi s pravnim redom EU nastalim po
letu 1994. V procesu približevanja slovenske zakonodaje pravu
Evropskih skupnosti je Slovenija v letu 1999 oddala pogajalska
izhodišča za področje prostega pretoka storitev. V tem
pogajalskem izhodišču se je zavezala, da bo ZOZP uskladila z
do takrat veljavnim pravnim redom Evropskih skupnosti s tega
področja in sicer, da bo sprejela nov zakon do 30.6.2002, uveljavila
pa ga bo do 31.12.2002. Republika Slovenija v pogajanjih ni
zahtevala prehodnih obdobji in se je s tem zavezala, da bo
prevzela celotni pravni red EU. ZOZP se torej mora v celoti
uskladiti s smernicami, ki urejajo zavarovanje avtomobilske
odgovornosti in s smernicami, ki urejajo premoženjska
zavarovanja na splošno.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Področje obveznega zavarovanja v prometu je v Republiki Sloveniji
urejeno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu iz leta
1994 (Uradni list RS, št. 70/94, 29/96; v nadaljevanju:ZOZP). V
času svoje uveljavitve je bil ZOZP v veliki meri usklajen s pravnim
redom EU s področja obveznega avtomobilskega zavarovanja.
Od uveljavitve ZOZP do danes je prišlo do sprememb:
v odnosu Republike Slovenije do EU in v pravnem redu EU, ki
se nanaša na obvezno avtomobilsko zavarovanje,
- na področju slovenske zakonodaje, ki je povezana z ZOZP.
To sta tudi poglavitna razloga, ki narekujeta spremembe oziroma
dopolnitve ZOZP.
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- Uskladitev s prvo smernico o zavarovanju avtomobilske
odgovornosti (72/166/EEC)' in z Multilateralnim garancijskim
sporazumom
Uskladitev s smernico 72/166/EEC in Multilateralnim garancijskim
sporazumom zahteva dopolnitev ZOZP z določbami, ki bodo
dopuščale opustitev kontrole obveznega zavarovanja
avtomobilske odgovornosti za vozila, ki izvirajo iz ozemlja držav
članic in za vozila, ki izvirajo iz ozemlja tistih tretjih držav, ki so
ravno tako podpisnice Multilateralnega garancijskega sporazuma.
Smernica 72/166/EEC je namreč dopustila vstop v sistem
sporazuma tudi tretjim državam. Republika Slovenija je
Multilateralni garancijski sporazum podpisala 12. septembra 1996,
ratificiran pa je bil 1. novembra 1997. Gre torej za uskladitev
določb ZOZP s sistemom, ki ga Republika Slovenija v praksi že
izvaja, ni pa še ustrezno prilagodila zakonodaje.

skupnostih, države članice pri nas lahko tudi neposredno
opravljale zavarovalniške storitve (brez ustanovitve podružnice
v Sloveniji). Sklepanje obveznih zavarovanj pa obstoječi ZOZP
(5. člen) dovoljuje le zavarovalnicam, ki so registrirane za sklepanje
teh zavarovanj pri pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji, kar je
v nasprotju z opisanim konceptom ZZavar. Zaradi uresničitve
načela neposrednega opravljanja storitev bo potrebno z dnem
članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih črtati 5.
člen veljavnega ZOZP in hkrati uvesti institut pooblaščenca
zavarovalnic držav članic, ki je opisan v nadaljevanju.
Smernica 90/618/EEC o zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
ki amandmira smernici 73/239/EEC in 88/357/EEC, določa, da
zavarovalnica države članice, ki želi v drugi državi članici
neposredno opravljati storitve, v tej državi imenuje pooblaščenca.
Oškodovanci ne smejo biti v slabšem položaju zaradi tega, ker
nevarnost krije zavarovalnica, ki nima sedeža ali podružnice tam,
kjer je nevarnost locirana. V ta namen država članica zahteva od
zavarovalnic, ki v drugi državi neposredno opravljajo storitve, da
imenujejo pooblaščence, ki bodo imeli sedež ali prebivališče v tej
državi. Njegova naloga je, da zbirajo vse potrebne informacije v
zvezi z odškodninskimi zahtevki in predstavljajo zavarovalnico.
V nadaljevanju predstavljena novejša - Četrta smernica o
zavarovanju avtomobilske odgovornosti 2000/26/ES še izboljšuje
varstvo oškodovancev in zavarovalnicam postavlja še strožje
zahteve v zvezi z imenovanjem pooblaščencev. Institut
pooblaščenca je potrebno uveljaviti tudi v Sloveniji.

- Uskladitev minimalnih zavarovalnih vsot
Druga smernica o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (84/
5/EEC)2 zahteva od držav članic višje jamstvo, ki ga morajo
zavarovalnice nuditi oškodovancem iz naslova obveznega
zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Republika Slovenija mora
zato povišati zavarovalne vsote, ki so določene kot zakonski
minimum za primer škode zaradi smrti, telesne poškodbe in
prizadetega zdravja (zavarovalne vsote za osebne škode).
Medtem, ko so zavarovalne vsote za škodo zaradi uničenja ali
poškodovanja stvari skladne s smernico.
- Uskladitev zaradi boljšega varstva oškodovanca
Nadalje mora Republika Slovenija v skladu s tretjo smernico o
zavarovanju avtomobilske odgovornosti (90/232/EEC)3 v ZOZP
vnesti določbe, ki bodo Slovenskemu zavarovalnemu združenju4
izrecno prepovedovale, da bi v primeru, ko se izplača odškodnina
iz sredstev škodnega sklada, to plačilo pogojeval z
oškodovančevim dokazilom, da odgovorna oseba noče oziroma
ni zmožna plačati odškodnine. Uskladitev z navedeno smernico
zahteva tudi dopolnitev ZOZP z določbo o merilih za razrešitev
morebitne sporne situacije med Slovenskim zavarovalnim
združenjem in zavarovalnico glede vprašanja, kdo od njiju mora
povrniti odškodnino oškodovancu. Smernica prepušča
posamezni državi odločitev na kakšen način bo uredila navedeno
situacijo.Ta merila bodo uvedena v interesu varstva oškodovanca,
da ne postane žrtev spora, ki zavlačuje izplačilo odškodnine.

- Odprava predhodnega potrjevanja zavarovalnih pogojev
Tretja smernica s področja premoženjskega zavarovanja (92/
49/EEC) je poleg uveljavitve načela prostega opravljanja storitev,
enotnega dovoljenja in nadzora domače države prinesla tudi
odpravo predhodne kontrole zavarovalnih pogojev. Vendar za
primere obveznih zavarovanj posebej določa, da država članica
lahko zavarovalnicam naloži dolžnost, da sporočijo vsebino
zavarovalnih pogojev pristojnemu organu, in sicer preden jih dajo
v promet.5 S tem v zvezi bo potrebno spremeniti 6. člen ZOZP, ki
zahteva, da zavarovalnice predložijo zavarovalne pogoje v
predhodno odobritev ministru za finance.

- Uskladitve z določbami, ki se nanašajo na neposredno
opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnic držav članic v drugi
državi članici EU
S Smernico 92/49/EEC o uskladitvi zakonov in predpisov, ki urejajo
premoženjsko zavarovanje in amandmira smrnici 73/239/EEC in
88/357/EEC (Tretja smernica za premoženjsko zavarovanje) je
že usklajen sistemski zakon o zavarovalništvu (ZZavar), ki
določa, da bodo z dnem članstva Republike Slovenije v Evropskih

Zaradi opustitve upravnega nadzora nad zavarovalnimi pogoji, ki
se je doslej izvajal v postopku predhodnega potrjevanja pogojev
pa je potrebna natančnejša zakonska ureditev zavarovalne
pogodbe. Tudi v mnogih državah članicah Evropske skupnosti so
po odpravi predhodnega potrjevanja pogojev leta 1994 zaradi
uskladitve s tretjo smernico za premoženjska zavarovanja sprejeli
natančnejša zasebnopravna pravila za to področje. Tako so v
Nemčiji sprejeli Uredbo o zavarovalni zaščiti v obveznem
zavarovanju odgovornosti za motorna vozila, Zvezni Uradni list
ZRN, I 1994 in v Avstriji Zakon o zavarovanju avtomobilske
odgovornosti (KHVG 1994), Zvezni Uradni list 1994/651.

' Council directive of 24 April 1972 on approximation of the laws of the
Member States relating to insurance against civil liability in respect of
the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to
insure against such liability (72/166/EEC).
2
Second Council directive of 30 December 1983 on approximation of the
laws of the Member States relating to insurance against civil liability in
respect of the use of motor vehicles (84/5/EEC).
5
Third Council directive of 14 May 1990 on approximation of the laws of
the Member States relating to insurance against civil liability in respect
of the use of motor vehicles (90/232/EEC).
4
Naziv "Slovenski zavarovalni biro" se bo nadomestil z nazivom "Slovensko
zavarovalno združenje".

' "Notwithstanding any provision to the contrary, a Member State which
makes insurance compulsory may require that the general and special
conditions of the compulsory insurance be communicated to its competent authority before being circulated."
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ter seznam vozil, za katera v določeni državi velja izjema od
obveznosti zavarovanja odgovornosti.
Informacijski center skrbi za koordinacijo zbiranja in posredovanja
teh podatkov in za pomoč oškodovancem pri pridobivanju
informacij. Informacije je treba hraniti sedem let po izteku
registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne police.
Oškodovanec mora imeti možnost, da potrebne informacije
pridobi od informacijskega centra :
države članice, v kateri prebiva,
države članice, v kateri se vozilo običajno nahaja,
ali države članice, kjer se je nesreča pripetila.
V ta namen morajo informacijski centri držav članic med seboj
sodelovati in se naglo odzvati na prošnje oškodovancev.

S tega vidika je v novem zakonu potrebno urediti še vprašanji:
kateri primeri so izključeni iz zavarovanja in kdaj ima zavarovalnica
pravico do regresa. To je ZOZP doslej prepuščal zavarovalnicam,
ki so jih določile v zavarovalnih pogojih, ki so bili predmet
predhodne verifikacije s strani ministra za finance. Dosedanja
praksa je pokazala, da bi nekatere določbe morale biti lex materia, zlasti npr. vprašanje, kdaj ima zavarovalnica pravico uveljavljati
povračilo izplačanih zneskov (regres). Gre za primere ravnanj
zavarovanca, ki so jih zavarovalnice v zavarovalnih pogojih
opredelile kot "izguba zavarovalnih pravic". Zavarovalnica teh
nevarnosti ne bi prevzela v kritje, če ne bi bilo zakonske obveze.
Zakonska ureditev tega vprašanja bo preprečila ugovore v pravdi,
češ da odgovorna oseba za nedovoljena ravnanja ni vedela, ker
na primer ni prejela zavarovalnih pogojev. Višina regresa doslej ni
bila omejena. V sodni praksi zasledimo, da zavarovalnice tožijo
za visoke zneske, kar mnoge dolžnike sili, da se izvršbi izogibajo
in so le te naposled lahko neuspešne. V preteklosti (do leta 1997)
so zavarovalni pogoji slovenskih zavarovalnic določali, da je višina
regresa omejena do zneska desetih povprečnih neto plač. Tudi v
pravnih ureditvah drugih držav je višina regresa običajno omejena.
Takšna rešitev je za zavarovanca bolj pravična in jo je smiselno
uvesti tudi v slovensko zakonodajo.

Smernica nadalje zahteva, da države članice ustanovijo ali
imenujejo odškodninski organ, na katerega se lahko ohrne
oškodovanec, če zavarovalnica ni imenovala pooblaščenca, če
očitno zavlačuje z likvidacijo ali če je ni mogoče identificirati;
poseganje odškodninskega organa je omejeno na redke
posamezne primere, pri katerih zavarovalnica ni izpolnila svojih
dolžnosti. Odškodninski organ, ki je oškodovancu plačal
odškodnino v državi članici njegovega stalnega prebivališča, je
upravičen do povračila plačane odškodnine s strani
odškodninskega organa v državi članici, kjer ima sedež
zavarovalnica, ki je izdala polico.

- Uskladitev s IV. smernico s področja avtomobilskega
zavarovanja6
Namen četrte smernice je zapolniti vrzeli v zvezi z likvidacijami
škodnih primerov iz nesreč, ki se zgodijo v državi, ki ni država
stalnega prebivališča oškodovanca. Izboljšuje zaščito žrtev
prometnih nesreč, ki se zgodijo v državi članici Evropskih
skupnosti ali v državi članici sistema zelene karte, pri čemer sta
žrtev in povzročitelj prometne nesreče iz države članice Evropskih
skupnosti. Smernica prinaša nove rešitve za varstvo
oškodovanca v primerih, ko bi moral po dosedanji pravni ureditvi
svoj odškodninski zahtevek uveljavljati v drugi državi članici.

Uskladitev z Zakonom o obligacjiskih in stvarnopravnih razmerjih
v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00; ZOSRL) in z Zakonom o
letalstvu (Uradni list RS št. 18/01; Zlet)
ZOSRL v II. poglavju ureja odgovornost prevoznika. 20. člen
ZOSRL govori o odgovornosti prevoznika za smrt, okvaro zdravja
ali poškodbo potnika, v 21. člen ZOSRL je določena minimalna
zavarovalna vsota za obvezno nezgodno zavarovanje
prevoznika. V IV. poglavju ureja odgovornost za škodo, ki jo letalo
v letu povzroči na tleh (členi: 130.-144). Navedene vsebine
obravnava tudi ZOZP v II. poglavju (Zavarovanje potnikov v
javnem prometu proti posledicam nesreče) in IV. poglavju
(Zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za škodo
povzročeno tretjim osebam). Besedilo ZOZP je potrebno uskladiti
z ureditvijo po ZOSRL in terminološko uskladiti z ZLet.

Prva rešitev četrte smernice je v tem, da taki oškodovanci lahko
uveljavljajo škodni zahtevek v državi članici svojega stalnega
prebivališča pri pooblaščencu za likvidacijo škodnih primerov, ki
ga tam imenuje zavarovalnica stranke, odgovorne za škodo.
Skladno s takšno rešitvijo bi bilo možno škodo, ki jo je
oškodovanec utrpel v drugi državi, obravnavati po postopkih, ki
so mu znani. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, s
katerimi zagotovijo, da vse zavarovalnice, ki sklepajo zavarovanja
avtomobilske odgovornosti, imenujejo pooblaščenca za likvidacijo
škodnih primerov v vseh državah članicah. To pomeni, da bo
vsaka slovenska zavarovalnica morala imeti pooblaščenca v
vseh državah članicah.

31.12.2000 je bila v Parizu sprejeta Resolucija ECAC/25-1, katere
cilj je, da se za 38. članic ECAC - a enotno uredijo minimalne
zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti letalskega
prevoznika za škodo povzročeno tretji osebi in potniku. Zneske
kot jih priporoča Resolucija ECAC/25-1, bi bilo smiselno v Sloveniji
postopno uveljaviti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi ureditev
glede letalskega prevoznika, kot jo zajema tudi Zakon o letalstvu
v IV. poglavju, 68. do 84. člen, ter primerno upoštevati tudi izjeme,
kot izhajajo iz prvega člena prej navedene Resolucije.

Nadalje četrta smernica rešuje tudi problem oškodovancev, ko
imajo le ti težave z ugotavljanjem podatkov potrebnih za
uveljavljanje odškodninskega zahtevka. V ta namen morajo
države članice ustanoviti ali imenovati t.i. informacijske centre, ki
bodo lahko pravočasno zagotovili ustrezne unformacije za te
oškodovance. Informacijski center je pristojen za vodenje registra,
ki vsebuje naslednje informacije:
registrske številke vozil, ki se običajno nahajajo na ozemlju
določene države,
številke zavarovalnih polic in številko zelene karte,
zavarovalnice in njihove pooblaščence za likvidacijo škodnih
primerov

Uskladitev z Zakonom o varnosti cestnega prometa
l.maja 1998 je začel veljati nov zakon s področja varnosti
cestnega prometa Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98 in 33/00,39/00 61/00; v nadaljevanju: ZVCP).
ZVCP je določil nov sistem v zvezi z registracijo in prometnim
dovoljenjem, ki bo začel veljati 1. decembra 2001 (Uradni list RS,
št. 61/00). Odtlej bo registracija vozil enkratno dejanje in tudi
veljavnost prometnega dovoljenja, ki se izda na podlagi registracije,
ne bo omejena. S1. decembrom 2001 bodo začele veljati določbe
ZVCP, ki se nanašajo na označevanje vozila z nalepko o tehnični
ustreznosti. V novem sistemu torej ne bo več podaljševanja
veljavnosti registracije in podaljševanja veljavnosti prometnega
dovoljenja, ostaja pa seveda preverjanje tehnične brezhibnosti
vozila. Nov ZVCP je uvedel nalepko o tehničnem pregledu, ki se
izda za vozila, ki so sposobna za vožnjo v cestnem prometu ob
tem pa bo opravljen nadzor nad vsemi obveznostmi lastnika vozila
vključno z obveznim zavarovanjem.

• DirectivB 2000/26/EC of 16 May 2000 on Ihe approximation ol the !aws of
the Member States relating to insurance against civil liability respect of
the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC
and 88/357/EEC (Fourth Motor insurance Directive).
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Zavarovalnice bodo odtlej Agenciji za zavarovalni nadzor
posredovale besedilo zavarovalnih pogojev preden jih
bodo začele uporabljati. Predhodno odobravanje pogojev
bo odpravljeno, Agencija pa bo z njimi seznanjena in bo
imela možnost "a posteriori" nadzora in bo ukrepala v
primeru, ko bo ugotovila, da so pogoji neskladni z
zakonom.

Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam
Veljavni ZOZP ne določa obveznega zavarovanja odgovornosti
lastnika čolna za škodo, ki nastane zaradi uporabe čolna. Glede
na splošna načela civilnega prava in sodno prakso iz tega naslova
je za škodo; ki jo povzroči lastnik prevoznega sredstva, podana
objektivna odgovornost. Iz tega razloga je potrebna tudi na
področju prometa na morju in plovnih rekah zaščita oškodovancev
(enako kot v zračnem in cestnem prometu). Opisanemu načelu
sledi tudi osnutek konvencije o plovbi za šport in razvedrilo v
Sredozemskem morju (Draft convention on pleasure navigation
in the Mediterranean Sea), ki predvideva obvezno zavarovanje
lastnikov teh plovil pri plovbi v Sredozemskem morju. Sosednje
države so obvezno zavarovanje za lastnike plovil že uvedle
(Republika Hrvaška in Republika Italija).

Države članice EU so predhodno potrjevanje zavarovalnih
pogojev opustile že leta 1994 z uveljavitvijo tretje
generacije zavarovalniških smernic. Do takrat je bil tudi
zavarovalniški trg evropskih držav zelo homogen (vse
zavarovalnice so uporabljale enake zavarovalne pogoje).
Po letu 1994 so države članice prepustile zavarovalnicam,
da so na trgu nastopale brez prehodne administrativne
kontole in od takrat je poslovanje zavarovanic v veliki
meri odvisno od razmer na trgu.Tu ima seveda pomembno
vlogo nadzorni organ, ki ukrepa zoper kršitelja predpisov
("a posteriori"). Na slovenskem zavarovalniškem trgu še
ni take stopnje konkurenčnosti in takšnega tržnega
obnašanja zavarovalnic kot je prisotno v evropskih
državah. Pričakujemo, da bo tudi v Sloveniji po vstopu v
EU z uveljavitvijo načela "enotnega dovoljenja"7
zavarovalniški trg bolj konkurenčen in pripravljen na
deregulacijo v smislu odprave predhodnega potrjevanja
pogojev. Oba opisana procesa (odprtost trga za
neposredno opravljanje storitev zavarovalnic držav članic
in odprava predhodnega potrjevanja pogojev) sta
povezana procesa, zato bosta vzpostavljena sočasno,
in sicer z dnem vstopa Slovenije v EU.

Pomorski zakonik (Uradni list RS št. 26/01) definira pojem čolna in
določa obveznost vpisa v Register oziroma vpisnik čolnov, ki ga
vodi Uprava RS za pomorstvo. Za čolne, ki so registrirani, je
potrebno določiti obvezno zavarovanje, tako kot za druga
prevozna sredstva, ki so podvržena registraciji.
Uskladitev z Zakonom o zavarovalništvu
Nekatere spremembe oziroma dopolnitve ZOZP narekuje tudi
sprejem Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in
91/00; v nadaljevanju: ZZavar). ZZavar je ustanovil Agencijo za
zavarovalni nadzor kot samostojno pravno osebo in ukinil prejšnji
Urad za zavarovalni nadzor, ki je bil organ v sestavi Ministrstva
za finance. Nekatere pristojnosti po ZOZP, ki jih je doslej imel
Urad za zavarovalni nadzor bo prevzela Agencija za zavarovalni
nadzor.
3.3.

Zakon natančneje določa nekatere obvezne vsebine
zavarovalne pogodbe za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti, ki so bile doslej prepuščene ureditvi v
zavarovalnih pogojih, odobrenih s strani ministra za finance. Predhodno potrjevanje zavarovalnih pogojev se
odpravlja, kar ob sorazmerno majhni konkurencu na trgu
zahteva zakonsko ureditev te vsebine zaradi varstva
zavarovanca. Novi zakon določa, teritorji, ki ga pokriva
zavarovanje; kateri primeri so izključeni iz zavarovanja; v
katerih primerih ima zavarovalnica pravico do regresa
od sklenitelja zavarovanja oziroma od odgovorne osebe.
Nadalje novi zakon dopušča tudi možnost izdaje
podzakonskega akta, ki bo natančneje uredil obvezne
vsebine zavarovalne pogodbe.

3.4.

Določijo se višje minimalne zavarovalne vsote, ki jih
mora zavarovalnica izplačati oškodovancem. Smernica
84/5/EEC določa višino kritja, ki ga morajo zavarovalnice
nuditi oškodovancem iz naslova obveznega zavarovanja
avtomobilske odgovornosti. Zaradi uskladitve z zahtevami
smernice mora Republika Slovenija povišati zavarovalne
vsote, ki so določene kot zakonski minimum, in sicer za
škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja (zavarovalne vsote za osebne škode pri
zavarovanju avtomobilske odgovornosti). Najnižje
zavarovalne vsote iz 19. člena sedaj veljavnega ZOZP
znašajo 5:

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilji zakona so neposredno povezani z razlogi za njegov sprejem.
Cilj zakona je torej:
- popolna uskladitev s pravnim redom EU
uskladitev s slovensko zakonodajo, ki je povezana z ZOZP
in je nastala po sprejemu ZOZP (Zakon o varnosti cestnega
prometa, Zakon o zavarovalništvu, Zakon o obligacjiskih in
stvarnopravnih razmerjih v letalstvu, Zakon o letalstvu in
Pomorski zakonik)
- dopolnitev obveznih zavarovanj v prometu z obveznim
zavarovanjem odgovornosti pri uporabi čolna
Zakon ne posega v načela in osnovno vsebino (varstvo
oškodovanca, obveznost zavarovanja avtomobilske
odgovornosti), ki jo je uvedel že ZOZP, ampak prinaša še dodatne
varovalke za njihovo uresničevanje. Izboljšanje varstva
oškodovanca zahtevajo tudi smernice Evropskih skupnosti, zato
se to načelo dviga na še višjo raven.
3.
3.1.

3.2.

POMEMBNEJŠE REŠITVE
Nadzor nad sklenjenimi zavarovanji se sistematično
opravlja tako, da se lastniku prevoznega sredstva izda
prometno dovoljenje ali druga ustrezna listina šele potem,
ko predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju .
Pomembno spremembo ZOZP zahteva usklajevanje s
tretjo smernico s področja premoženjskega zavarovanja
(92/49/EEC), ki prepoveduje predhodno odobravanje
zavarovalnih pogojev. Določba ZOZP, ki določa, da
zavarovalne pogoje odobri minister za finance je
spremenjena. Predhodno odobravanje zavarovalnih
pogojev bo odpravljeno z dnem članstva Republike
Slovenije v Evropskih skupnostih, saj je to skrajni rok, ko
se mora Slovenija uskladiti z navedeno smernico.
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v skladu s katerim lahko družba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje
storitev v eni državi članici, opravlja te storitve tudi v drugih državah
članicah
Pri preračunu tolarskih zneskov v zneske v EUR-ih je bil upoštevan
srednji tečaj Banke Slovenije št.109 z dne 12.6.2001.
11. oktober 2001

čolna in določa obveznost vpisa v Register oziroma
vpisnik čolnov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo. Za
čolne, ki so registrirani, ZOZP- 1 določa obvezno
zavarovanje, tako kot za druga prevozna sredstva, ki so
podvržena registraciji. Lastnik čolna, ki je vpisan v Register oziroma vpisnik čolnov, ki ga vodi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo mora skleniti pogodbo o
zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim
osebam. Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo
za tretje osebe potem zakonu. Tuj čoln, ki prihaja v obalno
morje ali notranje vode Republike Slovenije, mora biti
zavarovan za škode iz prvega odstavka tega člena, če
ni dana druga varščina za povrnitev škode ali če z
mednarodno pogodbo ni drugače določeno. Najnižja
zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno
zavarovanje znaša 50.000.000 tolarjev.

za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja
- za avtobuse in tovorna vozila: 317.162 EUR
- za druga motorna vozila: 158.581 EUR
- za motorna vozila, ki prevažajo nevarne tovore: 634.785 EUR
Povišane minimalne zavarovalne vsote v novem zakonu pa bodo
znašale:
za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja
• za avtobuse in tovorna vozila: 1.000.000 EUR
• za druga motoma vozila: 500.000 EUR
- za motorna vozila, ki prevažajo nevarne tovore: 2.000.000
EUR
zaradi višjih minimalnih zavarovalnih vsot, ki jih bodo morale
izplačati zavarovalnice, bo oškodovanec bolje varovan predvsem
v primeru nesreč, ki povzročijo zelo veliko škodo (zavarovalne
vsote bodo dovolj visoke za izplačilo zelo velike škode).
Zavarovalnice bodo višje jamstvopokrile tudi z povišanjem premije.
3.5.

-

3.6.

3.7.

3.8.

Zapolnijo se vrzeli v zvezi z likvidacijami škodnih primerov
iz nesreč, ki se zgodijo v državi, ki ni država stalnega
prebivališča oškodovanca. Izboljšuje zaščito žrtev
prometnih nesreč, ki se zgodijo v državi članici Evropskih
skupnosti ali v državi članici sistema zelene karte, pri
čemer sta žrtev in povzročitelj prometne nesreče iz
države članice Evropskih skupnosti. Smernica prinaša
nove rešitve za varstvo oškodovanca v primerih, ko bi
moral po dosedanji pravni ureditvi svoj odškodninski
zahtevek uveljavljati v drugi državi članici. Zakon bo
ustanovil oziroma imenoval: pooblaščenca za likvidacijo
škodnih primerov, informacijski center in odškodninski
organ. V delu, ki se nanaša na pooblaščenca in
odškodninski organ, se bodo zakonske določbe začele
uporabljati šele z dnem članstva Republike Slovenije v
Evropskih skupnostih.
Zakon zavezuje vse domače zavarovalnice, da imenujejo
pooblaščenca za likvidacijo škodnih primerov v vseh
državah članicah Evropskih skupnosti. V svojih državah se
bodo na te pooblaščence obračele žrtve prometnih nesreč
(rezidentje držav članic ES), ki so jih povzročili Slovenci.
Z zakonom se oblikuje informacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem združenju, ki zbira podatke o registrskih
številkah vozil, številkah zavarovalnih polic, imenih
zavarovalnic in njihovih pooblaščencev. Te podatke
posredujejo oškodovancem, pridobijo pa jim tudi podatke iz
registrov informacijskih centrov drugih držav članic.
Z zakonom se oblikuje odškodninski organ pri Slovenskem
zavarovalnem združenju. Pod določenimi pogoji bo zagotavljal
odškodnine oškodovancem s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji iz naslova nesreč, povzročenih v drugih
državah članicah.

4.

Zaradi uskladitve z Zakonom o obligacjiskih in
stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št.
12/00; ZOSRL) in Resolucije ECAC/25-1, sprejete
31.12.2000 v Parizu je potrebno zvišati minimalne
zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti
lastnika oziroma zakupnika zrakoplova ali druge
letalne naprave za škodo povzročeno tretjim osebam.
31 .decembra 2000 je bila v Parizu sprejeta Resolucija
ECAC/25-1, katere cilj je, da se za 38. članic ECAC - a
enotno uredijo minimalne zavarovalne vsote za
zavarovanje odgovornosti letalskega prevoznika za
škodo povzročeno tretji osebi in potniku. Zneski, kot jih
priporoča Resolucija ECAC/25-1, so za slovenske
razmere zelo visoki in bodo uveljavljeni šele s članstvom
Republike Slovenije v Evropskih skupnostih. Takrat bo
zaradi odprtosti trga za neposredno opravljanje storitev
zavarovalnic držav članic večja ponudba na
zavarovalniškem trgu in bo zato mogoče skleniti tovrstno
zavarovanje po dostopnih cenah.
USKLADITEV ZAKONA S SMERNICAMI
EVROPSKE UNIJE

Področje obveznega zavarovanja v prometu urejajo smernice
EU, ki se nanašajo izključno na to zavarovalno vrsto, to so
smernice 72/166/EEC, 72/430/EEC, 84/5/EEC, 90/232/EEC in
2000/26/EC, v določenem delu pa tudi smernice, ki urejajo
področje premoženjskega zavarovanja na splošno (90/618/EEC,
92/49/EEC).
Smernica 72/166/EEC je osnovana na štirih osnovnih načelih:
1. obveznosti zavarovanja,
2. konceptu "ozemlja, iz katerega izvira vozilo",
3. sporazuma med biroji zelene karte držav članic in
4. kontroli vozil iz tretjih držav.

Zavarovalnica države članice EU, ki bo po vstopu
Republike Slovenije v Evropsko Unijo želela pri nas
neposredno opravljati zavarovalne posle, mora v tej državi
imenovati pooblaščenca. Oškodovanci ne smejo biti v
slabšem položaju zaradi tega, ker nevarnost, krije
zavarovalnica, ki nima sedeža ali podružnice tam, kjer je
nevarnost locirana. V ta namen Republika Slovenija
zahteva od zavarovalnic, ki bodo pri nas neposredno
opravljale storitve, da imenujejo pooblaščence, ki bodo
imeli sedež ali prebivališče v Sloveniji. Njegova naloga je,
da zbira vse potrebne informacije v zvezi, z
odškodninskimi zahtevki in predstavlja zavarovalnico.

Smernica 72/430/EEC dopolnjuje predhodno samo v členu, ki se
nanaša na število birojev zelene karte držav članic v zvezi s
sklenitvijo sporazuma med njimi.
Smernica 84/5/EEC smernica je:
1. vpeljala nekatera nova merila, s katerimi je popravila slabosti
predhodne smernice:
- z zavarovanjem je krita odgovornost za "poškodbe oseb" in
"stvarno" škodo
- kritje poškodb oseb s strani garancijskega (škodnega) sklada
države članice, kjer se je zgodila nesreča
2. izboljšala varstvo žrtve.

Uvede se obvezno zavarovanje lastnika čolna proti
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.
Pomorski zakonik (Uradni listRS št. 26/01) definira pojem
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5.

Smernica 90/232/EEC je določila, da:
1. zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije osebne škode
vseh potnikov, razen voznika, in
2. da mora vsaka zavarovalna polica iz naslova zavarovanja
avtomobilske odgovornosti nuditi kritje na ozemlju celotne
Skupnosti na podlagi premije, plačane pri eni zavarovalnici,
pri čemer mora ta zavarovalnica v primeru škode v drugi
državi članici škodo plačati do višine zavarovalnih vsot tiste
države, kjer so zavarovalne vsote višje.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti proračunskih
sredstev.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Smernica 90/618/EEC določa, da mora zavarovalnica države
članice, ki želi opravljati posle obveznih zavarovanj v prometu,
postati članica in sodelovati pri financiranju nacionalnega
zavarovalnega biroja in garancijskega sklada® države članice, v
kateri bo te posle opravljala.
Zavarovalnica države članice, ki želi v drugi državi članici
neposredno opravljati storitve, mora v tej državi imenovati
pooblaščenca. Oškodovanci ne smejo biti v slabšem položaju
zaradi tega, ker nevarnost, krije zavarovalnica, ki nima sedeža
ali podružnice tam, kjer je nevarnost locirana. V ta namen mora
država članica zahtevati od zavarovalnic, ki v drugi državi
neposredno opravljjo storitve, da imenujejo pooblaščence, ki bodo
imeli sedež ali prebivališče v tej državi. Njegova naloga je, da
zbira vse potrebne informacije v zvezi z odškodninskimi zahtevki
in predstavlja zavarovalnico. V nadaljevanju predstavljena novejša
smernica za področje zavarovanj avtomobilske odgovornosti
2000/26/ES še izboljšuje varstvo oškodovancev in
zavarovalnicam postavlja še strožje zahteve v zvezi z
imenovanjem pooblaščencev.

V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št.
70/94, 29/ 96) se 1. člen spremeni tako, da se v 2. točki črta
beseda "motornega".
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
"4. Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam."
2. člen
V 1. členu, naslovu IV. poglavja, 30., 31., 32., 33., 34., 38., 41.
členu, se beseda "zračno plovilo" nadomesti z besedo "zrakoplov
ali druga letalna naprava" v ustreznem sklonu.
3. člen
V 2. členu se spremeni drugi odstavek in se doda nov tretji
odstavek, tako da se glasita:

Smernica 92/49/EEC predložitve potrdila o članstvu v nacionalnem
zavarovalnem biroju in garancijskem skladu ne prepušča več
prosti volji držav članic, pač pa predložitev potrdila določa kot
obvezno. Smiselno je določbo smernice 92/49/EEC povzel naš
Zakon o zavarovalništvu v petem odstavku 94. člena, ki določa,
da sme zavarovalnica države članice pričeti z opravljanjem
obveznih zavarovanj v prometu, če Agenciji za zavarovalni nadzor
predloži potrdilo Slovenskega zavarovalnega združenja, iz
katerega izhaja, da je članica Slovenskega zavarovalnega
združenja in da je pristopila k škodnemu skladu za kritje škod, ki
jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil.
Omenjena določba začne veljati z dnem članstva Republike
Slovenije v Evropskih skupnostih.

"Za prevozna sredstva, ki morajo biti registrirana, sme pristojen
organ izdati prometno dovoljenje ali drugo ustrezno listino šele
potem, ko lastnik prometnega sredstva, predloži dokaz, da je
sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu.
V primeru, da je vozilo v skladu z določbami Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 in 61/00)
registrirano na uporabnika vozila, se določbe tega zakona, ki
veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika
vozila."
4. člen

Smernica 2000/26/ES je začela veljati 20.7.2000. Države članice
morajo sprejeti in objaviti zakone in podzakonske predpise,
potrebne za uskladitev s to smernico najkasneje do 20. julija
2002, uporabljati pa jih začnejo najkasneje do 20. januarja 2003.
Namen te smernice je zapolniti vrzeli v zvezi z likvidacijami škodnih
primerov iz nesreč, ki se zgodijo v državi, ki ni država stalnega
prebivališča oškodovanca. Izboljšuje zaščito žrtev prometnih
nesreč, ki se zgodijo v državi članici Evropskih skupnosti ali v
državi članici sistema zelene karte, pri čemer sta žrtev in
povzročitelj prometne nesreče iz države članice Evropskih
skupnosti.

V 2., 3., 9. in 14. členu se izraz "vozilo" nadomesti z izrazom
"prevozno sredstvo" v ustreznem sklonu.
5. člen
V 4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prevoznega sredstva
prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta
zato prenehala veljati, obvesti o tem pristojno upravno enoto, ki
mora lastniku, če se ne izkaže z zavarovanjem, sklenjenim pri
drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice."

Vsebinski sklopi te smernice so:
1. pravica do neposrednega uveljavljanja zahtevka za izplačilo
škode,
2. imenovanje pooblaščencev za likvidacijo škodnih primerov,
3. ustanovitev informacijskih centrov ali priznanje tega statusa
že obstoječim institucijam,
4. ustanovitev odškodninskih organov ali priznanje tega statusa
že obstoječim institucijam.

6. člen
Črta se prvi odstavek 5. člena.
Drugi odstavek 5.člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu
z zavarovalnimi pogoji in zakonom."

■ To je po ZOZP škodni sklad.
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Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih iz
tretjega odstavka največ v znesku 2.000.000 tolarjev. V primeru
iz 6. točke tretjega odstavka zavarovalnica uveljavlja povračilo v
celoti."

7. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor obvestiti o
novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih preden jih začne
uporabljati. Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da
zavarovalni pogoji niso v skladu z zakonom, izreče ukrep nadzora
v skladu z določbami 178. do 184. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00, 91/00)."

10. člen
3. točka šestega odstavka 8. člena se spremenii, tako da se
glasi:
"3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz
zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega
zavarovalnega združenja ter iz evidence registriranih vozil, ki jo
vodi Ministrstvo za notranje zadeve;"

Črta se tretji odstavek 6. člena.
8. člen
Doda se novi 6 a člen, ki se glasi:

11. člen

6. a

V 8., 14., 24., 26., 27., 28., 29., 32., v členih poglavja o škodnem
skladu, 44., 47. in 48. členu se naziv "Slovenski zavarovalni biro"
nadomesti z nazivom "Slovensko zavarovalno združenje" v
ustreznem sklonu.

"Ministrstvo za finance lahko izda predpis, v katerem določi
obvezno vsebino zavarovalnih pogojev za zavarovanje
avtomobilske odgovornosti. Določila zavarovalnih pogojev, ki so
v nasprotju s podzakonskim predpisom, so nična."

12. člen
9. člen

Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:

Drugi odstavek 7.člena se spremeni tako, da se glasi:
t
"V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji ima
zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala
zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov,
skupaj z obrestmi in stroški od sklenitelja zavarovanja oziroma
od odgovorne osebe."

"Denarni zneski iz 7., 12. in 19. in 33.c člena se zvišajo, če se za
več kot 10 % spremeni razmerje tolarja proti EVRU po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je sorazmerno s spremembo
navedenega tečajnega razmerja, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije."
13. člen

Besedilu 7.člena se dodajo tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:

3. točka drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
"3. taksi vozil;"

"Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica
pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka samo v
primerih:
1. če je sklenitelj zavarovanja vozilo uporabljal za drugačen
namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
2. če voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja tiste
oziroma tistih kategorji, v katero spada vozilo, ki ga je vozil,
razen če je vozilo vozil vozniški kandidat pri učenju vožnje ob
upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
3. če je vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško
dovoljenje, oziroma se mu izvršuje izrečena kazen ali
varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali
kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije,
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
4. če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi, in sicer nad dovoljeno mejo;
5. za odškodninske zahtevke oseb, ki jim je voznik omogočil,
da se prevažajo na delu vozila, ki ni namenjen za prevoz
oseb, razen če se te osebe prevažajo v skladu s predpisi;
če je voznik škodo povzročil namenoma;
če voznik nima dokazila o tehnični brezhibnosti vozila, ki ga
vozi.

5. točka drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zrakoplovov in drugih letalnih naprav, s katerimi se opravlja javni
prevoz v zračnem prometu ali posebni zračni prevoz."
Črta se 6. točka drugega odstavka 9. člena. 7. točka postane 6.
točka, 8. točka postane 7. točka.
Za drugim odstavkom 9. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"V primeru, da lastnik zrakoplova ali druge letane naprave in
prevoznik nista ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka
skleniti prevoznik."
14. člen
Prvi in drugi odstavek 12. člena se spremenita, tako da se glasita:
"Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno
zavarovanje potnikov v javnem prometu, so:
za primer smrti
za primer trajne izgube splošne
zmožnosti (invalidnosti)
v primeru začasne nezmožnosti
za delo
za povračilo izgubljenega dohodka
in nujno potrebnih stroškov zdravljenja

Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati povračila
iz drugega odstavka tega člena za del škode, za katero je
odgovoren oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom
pod okoliščinami iz 2., 3., 4. in 7.točke tretjega odstavka tega
člena.
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20. člen

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za
zavarovanje potnikov iz 5. točke drugega odstavka 9. člena tega
zakona uporabljajo najnižje zavarovalne vsote določene Zakonu
o obligacjiskih in stvamopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list
Republike Slovenije, št. 12/00)."

Prvi odstavek 21.člena se dopolni, tako da se glasi:
"Zavarovanje avtomobilske odgovornosti zajema tudi škode,
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba,
oseba brez predpisanega vozniškega dovoljenja tiste oziroma
tistih kategorji, v katero spada vozilo, ki ga je vozila in oseba, ki je
kršila tehnične zahteve glede varnosti vozila."

15. člen
V naslovu III. poglavja se črta beseda "motornega".

21. člen
16. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
Besedilu prvega odstavka 15. člena se doda stavek:
"Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila,
zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene
pogodbo o novem avtomobilskem zavarovanju. To pogodbo mora
novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo vozila na svoje
ime. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del plačane premije."

"Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil,
registriranih v Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z
določbami tega zakona."
17. člen

22. člen

Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita, tako da se glasita:

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Vozila po tem zakonu so motorna in priklopna vozila, kot jih
opredeljuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98in 61/00), ki morajo imeti po predpisih o registraciji
prometno dovoljenje.

"Zavarovanje avtomobilske odgovornosti vedno krije tudi škodo,
ki je bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti,
ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljevanju: države članice
EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma z dne 15.marec 1991
oziroma Londonskega sporazuma z dne 1. julij 1997, in sicer
brez plačila dodatne premije.

Registracija se lahko opravi in izda nalepka za tehnični pregled
vozila po predložitvi dokaza o sklenjeni zavarovalni pogodbi za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje mora biti
sklenjeno tudi pred izdajo preizkusnih tablic za čas njihove
veljavnosti."

Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska
odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah
EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega
sporazuma, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti države, iz katere izvira vozilo. V
primeru, da so najnižje zavarovalne vsote v tej državi nižje od
vsot iz 19. člena tega zakona, je zavarovalnica dolžna povrniti
škodo do vsot iz 19. člena tega zakona.

18. člen
17.členu se doda 3. točka, ki se glasi:
"3. oškodovanci, katerim je škoda nastala:
zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, za katera so
izdana uradna dovoljenja, pri katerih je pomembno, da se
doseže največja hitrost ali pri vadbenih vožnjah,
zaradi delovanja jedrske energije,
zaradi vojnih operacji ali uporov."

Za škodo, ki jo povzroči voznik nezavarovanega vozila, ki izvira
iz ozemlja Republike Slovenije, na ozemlju držav članic EU ali
držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega
sporazuma, odgovarja Slovensko zavarovalno združenje s
sredstvi škodnega sklada.

19. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni, tako da se glasi:

Slovensko zavarovalno združenje odgovarja s sredstvi škodnega
sklada za plačilo škod, ki jih v državah članicah EU in državah,
katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega
garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma,
povzročijo vozniki vozil, zavarovanih pri slovenski zavarovalnici,
ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu
obvezna, v kolikor članica Slovenskega zavarovalnega združenja
ni izpolnila svoje obveznosti na podlagi sklenjenega zavarovanja.

"Odgovornost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena
višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja,
ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev,
za avtobuse in tovorna vozila: 220.000.000 tolarjev
za druga vozila: 110.000.000 tolarjev
za vozila, ki prevažajo nevarne snovi: 440.000.000 tolarjev"

Ozemlje, iz katerega izvira vozilo, pomeni:
ozemlje države, s katere registrsko tablico je vozilo označeno,
če vozilo ne potrebuje registrske tablice, pa vozilo nosi
označbo o sklenjenem zavarovanju oziroma drugo označbo,
ki je analogna registrski tablici, ozemlje, kjer je bila označba
izdana,

Črta se drugi odstavek 19. člena.
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druga letalna naprava je naprava, opredeljena v 66. točki 17.
člena Zakona o letalstvu, letalo je zrakoplov, opredeljen v 24.
točki 17. člena Zakona o letalstvu."

če vozilo ne potrebuje registrske tablice niti druge analogne
označbe, ozemlje, kjer ima stalno prebivališče oseba, kateri
je vozilo zaupano."

28. člen

23. člen
Prvi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Voznik vozila, za katero mora biti po tem zakonu sklenjeno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki izvira z ozemlja
države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma, mora pred vstopom
v Republiko Slovenijo pokazati veljavno mednarodno listino o
sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki velja za
območje držav članic EU."

"Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30.
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno
zavarovanje znaša za zrakoplove:
a) z največjo vzletno maso do 2000 kg,1.500.000 SDR v tolarski
protivrednosti
b) z največjo vzletno maso nad 2000 kg do 6000 kg, 4.500.000
SDR v tolarski protivrednosti
c) z največjo vzletno maso nad 6000kg do 25000 kg,12.000.000
SDR v tolarski protivrednosti
č) z največjo vzletno maso nad 25000kg do 100000kg,
50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti
d) z največjo vzletno maso nad 100000kg, 90.000.000 SDR v
tolarski protivrednosti
e) za jadralna letala, ultralahka letala in druge letalne naprave,
če je zanje predpisana registracija, 500.000 SDR v tolarski
protivrednosti

24. člen
Prvi stavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če voznik vozila, ki izvira iz ozemlja države, katere nacionalni
zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega garancijskega
sporazuma z dne 15. marec 1991, ne pokaže veljavne
mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avtomobilske
odgovornosti, ali na vozilu ni registrske tablice, ki nadomešča
mednarodno listino, mora tako zavarovanje, z veljavnostjo za
čas bivanja v državah članicah EU, vendar ne za manj kot 15 dni,
skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj,
ki so po tem zakonu obvezna."

SDR (Special Dravving Rights) so posebne pravice črpanja
(obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad,
razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka
Slovenije."

25. člen
t
26. člen se spremeni, tako da se glasi:

29. člen

"Za škodo, ki je povzročena z vozilom, ki izvira iz držav članic
EU in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega
sporazuma, odgovarja Slovensko zavarovalno združenje.To lahko
za obravnavanje zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, svojih
članic.

Za 33. členom se doda novo poglavje z naslovom "ZAVAROVANJE
LASTNIKA ČOLNA PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
POVZROČENO TRETJIM OSEBAM" z novimi 33 a, 33 b, 33 c,
33 č in 33 d členi, ki se glasijo:

Kadar članica Slovenskega zavarovalnega združenja, ki likvidira
škodo za tujo zavarovalnico na podlagi mednarodnih dogovorov
ne dobi povrnjenih sredstev, do katerih je po mednarodnih
sporazumih upravičena, povrne ta sredstva članici Slovensko
zavarovalno združenje iz škodnega sklada. Pravila, ki veljajo v
tem primeru, določi Slovensko zavarovalno združenje."

"33. a člen
Čoln je plovilo opredeljeno v 15. točki 3. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list Republike Slovenije, št. 26/01).
33. b člen

26. člen

Lastnik čolna, ki je vpisan v Register oziroma vpisnik čolnov, ki
ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo mora skleniti
pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim
osebam.

Prvi odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Lastnik ali zakupnik zrakoplova ali druge letalne naprave, ki se
mora registrirati v Republiki Sloveniji, mora skleniti pogodbo o
zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam,
ki jo povzroči zrakoplov ali druga letalna naprava v letu ali na
tleh."

Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje osebe po
tem zakonu.
Tuj čoln, ki prihaja v obalno morje ali notranje vode Republike
Slovenije, mora biti zavarovan za škode iz prvega odstavka tega
člena, če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali če z
mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

27. člen
Za 30. členom se doda 30. a člen, ki se glasi:

Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za čolne
oboroženih sil Republike Slovenije.

"30.a
Zrakoplov je naprava, opredeljena v 78. točki 17. člena Zakona o
letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01),
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33. c člen

"42. a člen

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 33. a
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.

Pooblaščenec za likvidacijo škodnih primerov (v nadaljevanju:
pooblaščenec) je oseba, ki v imenu in za račun zavarovalnice
zbira informacije, sprejema ukrepe potrebne za reševanje
odškodninskih zahtevkov in izvrši ustrezno plačilo odškodnine,
iz naslova škod:
nastalih kot posledica nesreče v državi članici EU in ni država
članica stalnega bivališča oškodovanca ter
- jih je povzročila uporaba vozil, ki so zavarovana v državi
članici EU in izvirajo z njenega ozemlja.

Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno
zavarovanje znaša 50.000.000 tolarjev.
Neizkoriščen del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na enak način,
kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.

Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da zastopa
zavarovalnico v odnosu do oškodovancev.

33. č člen

Pooblaščenec lahko dela za eno ali več zavarovalnic.

Če je škoda povzročena z nezavarovanim čolnom, odgovarja
Slovensko zavarovalno združenje tako, kot bi odgovarjala
zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in sicer največ
do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega
dogodka. Slovensko zavarovalno združenje ne odgovarja za
škodo, ki jo povzroči neznan čoln.

42. b člen
Zavarovalnica, ki ima sedež na območju Republike Slovenije,
mora za pridobitev dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje poslov za zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
imenovati pooblaščence v drugih državah članicah EU (v
nadaljevanju: odgovorna zavarovalnica).

33. d člen

Odgovorna zavarovalnica obvesti informacijske centre drugih
držav članic EU o imenu in naslovu pooblaščencev.

Za škodo, ki jo povzroči nezavarovan čoln, se uporabljata določbi
40. in 41. člena."

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima
oškodovanec ali zavarovalnica, pri kateri ima oškodovanec
sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pravico do
neposrednega uveljavljanja zahtevka za izplačilo škode proti
povzročitelju nesreče ali proti zavarovalnici, ki krije zavarovanje
avtomobilske odgovornosti povzročitelja nesreče.

30. člen
Besedilu 34.člena se doda drugi odstavek:
"Odškodnina se iz sredstev škodnega sklada izplača tudi v
primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico, ki
je dolžna plačati odškodnino. V tem primeru se iz sredstev
škodnega sklada izplača le tisti del odškodnine, ki ni bil izplačan
iz stečajne mase zavarovalnice."

42. c člen
Odgovorna zavarovalnica ali njen pooblaščenec mora v treh
mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski
zahtevek na zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca:
v primeru, če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti
ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
v primeru, da je odgovornost sporna, da odgovornost ni bila
natanko ugotovljena ali če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati
utemeljen odgovor na točke iz zahtevka.

31. člen
Za drugim odstavkom 37.člena se dodata tretji in četrti odstavek,
ki se glasita:
"Slovensko zavarovalno združenje za poplačilo odškodnine iz
škodnega sklada od oškodovanca ne sme zahtevati dokazila o
tem, da odgovorna oseba noče oziroma ni zmožna plačati.

Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega
člena ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je
oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na zavarovalnico
ali na njenega pooblaščenca, se na znesek odškodnine, ki ga
oškodovancu ponudi zavarovalnica ali dodeli sodišče, zaračunajo
obresti."

V primeru spora med Slovenskim zavarovalnim združenjem in
zavarovalnico glede vprašanja, kdo od njiju je dolžan izplačati
odškodnino oškodovancu, pripade ta dolžnost tistemu, pri
katerem je oškodovanec najprej vložil svoj odškodninski zahtevek.
Ta mora oškodovanca poplačati brez odlašanja. V primeru, ko je
kasneje dokončno odločeno, da je za izplačilo odškodnine
zavezana nasprotna stranka, ima stranka, ki je poravnala škodo
oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov
skupaj z obrestmi in stroški."

42. č člen
Zavarovalnica države članice EU, ki namerava v Republiki
Sloveniji neposredno opravljati zavarovalne posle, mora imenovati
pooblaščenca, ki ima sedež ali stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji. Ime in naslov pooblaščenca mora sporočiti Agenciji za
zavarovalni nadzor.

32. člen
Za 42. členom se doda novo poglavje z naslovom
"POOBLAŠČENEC ZA LIKVIDACIJO ŠKODNIH PRIMEROV" z
novim 42. a, 42. b, 42. c in 42. č členom, ki se glasijo:
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42. h člen

ukrepe potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši
ustrezno plačilo odškodnin iz naslova zavarovalnih pogodb, ki
krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji. Pooblaščenec mora biti
usposobljen za to, da škodne primere obdela v slovenskem jeziku.

Za 42. členom se doda novo poglavje z naslovom
"INFORMACIJSKI CENTER" z novim 42.d, 42. e, 42. f, 42. g, 42.
h in 42. i členom, ki se glasijo :

Informacijski center je dolžan oškodovancem in birojem zelenih
kart drugih držav sedem let po nesreči bodisi iz svojega registra
bodisi iz registra informacijskega centra druge države članice
EU nemudoma posredovati:
1. ime in naslov zavarovalnice, ki nudi zavarovalno kritje na
podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena
nesreča,
2. številko zavarovalne police iz prve alinee tega člena in
3. ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki ga je
imenovala zavarovalnica države članice EU, ki nudi
zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police vozila, s
katerim je bila povzročena nesreča.

42. d člen

42. i člen

"Za hitrejšo uveljavitev odškodninskih zahtevkov oškodovancev
iz naslova poškodb, nastalih kot posledica nesreče, ki jo je
povzročila uporaba vozil, Slovensko zavarovalno združenje
oblikuje informacijski center.

Obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporaba podatkov iz
tega poglavja, ki imajo naravo osebnih podatkov, mora potekati
skladno z določbami 8. člena zakona o obveznih zavarovanjih v
prometu (Uradni list, RS, št. 70/94, 29/96)."

42. e člen

34. člen

Informacijski center iz 42. d člena tega zakona:
1. zbira podatke in vodi register podatkov,
2. posreduje podatke iz registra iz prejšnje točke,
3. nudi pomoč oškodovancem pri pridobivanju podatkov iz
registra iz 1. točke tega odstavka in pri pridobivanju podatkov
iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU.

Za 42. členom se doda novo poglavje z naslovom
"ODŠKODNINSKI ORGAN" z novim 42. j, 42. k in 42.1 členom, ki
se glasijo :

Register iz 1. točke prvega odstavka tega člena vsebuje podatke
o:
1. registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih,
številkah šasji oziroma karoserji vozil, registriranih v Republiki
Sloveniji,
2. številkah in veljavnosti zavarovalnih polic, ki krijejo zavarovanje
avtomobilske odgovornosti vozil iz prejšnje točke ,
3. imenih in sedežih zavarovalnic, ki nudijo zavarovalno kritje
na podlagi zavarovalnih polic iz prejšnje točke,
4. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno
prebivališče zavarovanca,
5. imenih in naslovih ali sedežih pooblaščencev, ki so jih
imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU v Republiki
Sloveniji,
6. seznam vozil, za katera v Republiki Sloveniji velja izjema od
obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

"Slovensko zavarovalno združenje oblikuje odškodninski organ
(v nadaljevanju: slovenski odškodninski organ).

Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da zastopa
zavarovalnico v odnosu do oškodovancev.
33. člen

42. j člen

Slovenski odškodninski organ je organ, ki zagotavlja odškodnine
oškodovancem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji iz
naslova nesreč, povzročenih v drugi državi članici EU z vozilom,
ki je zavarovano v tej državi članici EU in izvira z njenega ozemlja.
Oškodovanci iz drugega odstavka tega člena lahko naslovijo
svoj odškodninski zahtevek na slovenski odškodninski organ v
primeru, če:
1. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj
odškodninski zahtevek in odgovornost ni sporna, škoda pa
je bila v celoti ocenjena, zavarovalnica ali njen pooblaščenec
ni podal utemeljene ponudbe za odškodnino,
2. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj
odškodninski zahtevek in je odgovornost bodisi sporna bodisi
ni bila natanko ugotovljena ali škoda ni bila v celoti ocenjena,
zavarovalnica ali njen pooblaščenec ni dal utemeljenega
odgovora na točke iz zahtevka,
3. zavarovalnica v Republiki Sloveniji ni imenovala
pooblaščenca.

Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo iz zbirk podatkov
zavarovalnic, evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji in
iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic.
42. f člen
Podatke iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 42. e člena tega
zakona hrani informacijski center najmanj sedem let po odjavi
registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne police.

42. k člen
Oškodovanec iz 42. j člena v primeru, če je sprožil sodni postopek
neposredno proti zavarovalnici, odškodninskega zahtevka ne
sme nasloviti na slovenski odškodninski organ.

42. g člen

Slovenski odškodninski organ ima v primeru, če je oškodovancu
iz 42. j člena izplačal odškodnino, pravico zahtevati povračilo
plačane odškodnine od odškodninskega organa tiste države
članice EU, katere zavarovalnica je izdala zavarovalno polico.

Informacijski center za uresničevanje nudenja pomoči pri
pridobivanju podatkov iz tretje alinee prvega odstavka 42. d člena
tega zakona sodeluje z informacijskimi centri drugih držav članic
EU.
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42.1 člen

47.c člen

Odškodninski organ oblikuje sredstva za izplačilo obveznosti iz
42. j člena iz prispevkov zavarovalnic, ki so registrirane za
sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti. Višino najnižjih
začetnih sredstev sklada določi Agencija za zavarovalni nadzor,
nato pa odškodninski sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče
potrebe, ki jih Slovensko zavarovalno združenje sporoča
zavarovalnicam. Prispevek posamezne zavarovalnice je
sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj
avtomobilske odogovornosti v Republiki Sloveniji.

Z denarno kaznijo 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega
odstavka 42. c člena,
2. oškodovancu ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee
prvega odstavka 42. c člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena."

Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po
sprejemu sporočila Slovenskega zavarovalnega združenja.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Sredstva odškodninskega organa za izplačilo obveznosti iz 42. j
člena se oblikujejo ločeno od drugih sredstev Slovenskega
zavarovalnega združenja."

38. člen
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.

KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
35. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z denarno kaznijo najmanj 20.000.000 se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v skladu z
zavarovalnimi pogoji in zakonom.

6. člen in prvi odstavek 7. člena tega zakona začneta veljati z
dnem članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih. Do
tega dne se uporabljajo 5. člen in drugi odstavek 6. člena Zakona
o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94, 29/
96).

V drugem odstavku se besedilo znesek "50.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom 200.000 tolarjev.

40. člen

36. člen

Predpis iz 8. člena tega zakona, ki ga izda Ministrstvo za finance,
začne veljati z dnem članstva Republike Slovenije v Evropskih
skupnostih.

Prva alinea 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
na predlog Agencije za zavarovalni nadzor za prekršek po 43.
členu Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list,
RS, Št. 70/94, 29/96)."

41. člen

Za 47. členom se dodajo novi 47. a, 47. b in 47. c člen, ki se glasijo:

Kazenska določba iz prvega odstavka 35. člena tega zakona
začne veljati z dnem članstva Republike Slovenije v Evropskih
skupnostih. Do tega dne se uporablja prvi odstavek 43. člena
Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št.
70/94, 29/96).

"47. a člen

42.člen

Z denarno kaznijo 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote v skladu z
obveznostjo iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega zakona.

28. člen začne veljati z dnem članstva Republike Slovenije v
Evropskih skupnostih. Do tega dne se uporablja spremenjen 31.
člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS,
št. 70/94, 29/96), ki se glasi:

37. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

"Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30.
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, ki znaša
najmanj toliko kot znesek omejitve odgovornosti po Zakonu o
obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list
RS, št. 12/00), pri čemer znaša najnižja zavarovalna vsota za
jadralna letala ter za ultralahka in druge letalne naprave, če je za
njih predpisana registracija, najmanj 100.000 SDR v tolarski
protivrednosti."

47. b člen
Z denarno kaznijo 20,000.000 se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije za zavarovalni nadzor o
novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih kot je določeno v
drugem odstavku 6. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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43. člen

Slovensko zavarovalno združenje ustanovi Informacijski center
iz 42. e člena tega zakona najkasneje do 31.12.2002.

Določbe členov, ki se nanašajo na pooblaščenca za likvidacijo
škodnih primerov (42. a do 42. č člen), na odškodninski organ
(42. j do 42.1 člen), in določbe členov, ki se nanašajo na informacijski
center (42. d, 42. f do 42. i člen), začnejo veljati z dnem članstva
Republike Slovenije v Evropskih skupnostih.

44. člen
Ta zakon začene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, če ni v 39., 41., 42., 43. členu tega zakona
drugače določeno.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. člfjnij:

K 4. členu:

Glede na splošna načela civilnega prava in sodno prakso iz tega
naslova je za škodo, ki jo povzroči lastnik prevoznega sredstva,
podana objektivna odgovornost. Iz tega razloga je potrebna tudi
na področju prometa na morju in plovnih rekah zaščita
oškodovancev (enako kot v zračnem in cestnem prometu).
Opisanemu načelu sledi tudi osnutek konvencije o plovbi za šport
in razvedrilo v Mediteranskem morju (Draft convention on pleasure navigation in the Mediterranean Sea), ki predvideva obvezno
zavarovanje lastnikov teh plovil pri plovbi v Sredozemskem morju.
Sosednje države so obvezno zavarovanje za lastnike plovil že
uvedle (Republika Hrvaška in Republika Italija).
Namesto o zavarovanju odgovornosti pri uporabi motornih vozil,
govorimo o vozilih. Vozilo je definirano v 17. členu, in sicer kot
motorno in priklopno vozilo, kot ju določa Zakon o varnosti
cestnega prometa. Predlagana opredelitev motornih in priklopnih
vozil, je skladna tudi z opredelitvijo vozila po smernici 72/166/
EEC, ki vozilo definira kot "vsako motorno vozilo, namenjeno
vožnji po kopnem z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil, in
vsako priklopno vozilo".

Izraz vozilo je opredšljen v 17. členu.
K 5.členu:
V veljavni 4. člen se spremeni, tako da se besedilo "organ za
kontrolo prometa" nadomesti z "upravno enoto". Za odvzem
registrskih tablic je namreč pristojna upravna enota na podlagi
182. člena ZVCP
K 6. členu:
Črta se prvi odstavek 5. člena ki prepoveduje lastniku prevoznega
sredstva sklepanje zavarovanj po tem zakonu s tujo
zavarovalnico. Liberalizacija, ki se nanaša naneposredno
opravljanje storitev zavarovalnic držav članic EU je po ZZavar
vezana na dan polnopravnega članstva Republike Slovenije v
EU. Takšno prehodno obdobje določa tudi ZOZP-1 v 39. členu.
Do dne članstva Republike Slovenije v EU še velja omejitev iz 5.
člena ZOZP.

K 2. členu: Terminologija se uskladi z Zakonom o letalstvu.
K 7. členu:
K 3. členu:

Drugi odstavek veljavnega 5.člena in drugi ter tretji odstavek 6.
člena ZOZP določata, da morajo zavarovalnice uporabljati
zavarovalne pogoje, ki jih je odobril minister za finance in da pri
svojem poslovanju ne smejo zaračunavati višjih premji kot jih
določa Vlada RS. 7. člen tega zakona odpravlja predhodno
odobravanje zavarovalnih pogojev in premji. V delu, ki se nanaša
na odpravo predhodnega potrjevanja pogojev bo 7. člen stopil v
veljavo z dnem članstva Republike Slovenije v EU, takrat bo
uvedel sistem predhodnega sporočanja vsebine zavarovalnih
pogojev Agenciji za zavarovalni nadzor.' To pa ne bo predhodno
potrjevanje pogojev. Pogoji bodo morali biti poslani Agenciji v

Po uveljavitvi novega Zakona o varnosti cestnega prometa
obnavljanje obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti
ni več vezano na podaljševanje prometnega dovoljenja, ampak
se bo kontrola sklenitve obveznega avtomobilskega zavarovanja
vsakoleto preverjala ob izdaji druge listine, to je nalepke za tehnični
pregled (188. člen Zakona o varnosti cestnega prometa).
176. člen Zakona o varnosti cestnega prometa določa, da se
vozilo registrira na ime lastnika vozila in hkrati določa primere, ko
se vozilo lahko registrira na ime uporabnika vozila, ki ni lastnik. V
slednjem primeru, je oseba, na katere ime je vozilo registrirano
tudi zavezana skleniti obvezno zavarovanje v skladu z določili
tega zakona.

' "Notwithstanding any provision to the contraty, a Member State vvhich
makes insurance compulsory may require that the general and special
conditions of the compulsory insurance be communicated to its competent authority before being circulated."
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pregled, a zavarovalnice jih bodo lahko začnele uporabljati takoj
zatem. Namen takega predhodnega obveščanja nadzornika je,
da je ta že v začetni fazi seznajen s pogoji in lahko hitro reagira
zoper kršitelje zakona, vendar ne more ovirati poslovanja
zavarovalnic tako, da bi jim v naprej zadrževal uporabo določenih
zavarovalnih pogojev. V kolikor bi zavarovalnice začele uporabljati
pogoje, ki bi bili v nasprotju z zakonom, bo Agencija za zavarovalni
nadzor odredila ukrepe, ki jih lahko izreče v skladu z določbami
ZZavar (npr. Odredba o odpravi kršitev).

združenja. V praksi zavarovalnice pogosto potrebujejo tudi podatke
iz evidence registriranih vozil, ki jo vodi Ministrstvo za notranje
zadeve (predvsem podatke o registrskih oznažbah v prvem letu
zavarovanja). Dopolnitev 8. člena ZOZP bo zavarovalnicam dala
potrebno zakonsko podlago za pridobivanje podatkov iz navedene
evidence.

Tretji odstavek 6. člena ZOZP, ki Vlado RS pooblašča, da določi
najvišjo zavarovalno premijo, se črta z dnem uveljavitve ZOZP1. Sistem predhodnega potrjevanja s strani ministra za finance pa
ostane v veljavi do članstva Republike Slovenije v EU.

V vseh členih zakona se popravi naziv "Slovenski zavarovalni
biro", tako da se glasi "Slovensko zavarovalno združenje".

K 8. členu:

Denarni zneski, ki se nanašajo na višino minimalnih zavarovalnih
vsot in omejitev višine regresa se usklajujejo glede na razmerje
tolarja proti evro.

K 11. členu:

K 12. členu:

Zaradi opustitve predhodnega potrjevanja zavarovalnih pogojev
z dnem članstva Republike Slovenije v EU se na zavarovalnem
trgu lahko pokaže potreba po predpisu, ki bo določal vsebino
zavarovalne pogodbe (obveznosti in pravice zavarovalnice in
zavarovanca).

K 13. členu:
V 3. točki drugega odstavka 9. člena ZOZP je opredeljena
obveznost lastnikov taksi vozil s pet ali več sedežev, da sklenejo
pogodbo o zavarovanju potnikov v javnem prometu proti
posledicam prometne nesreče. Kriterji števila sedežev je
neustrezen, saj vsak taksi, ki ima lahko tudi manj kot 5 sedežev,
prevaža potnike. Neutemeljena je ureditev, da potniki v taksiju
niso enako zavarovani glede na število sedežev v taksiju, v
katerem se prevažajo. 9. člen tudi za druga prevozna sredstva
ne predpisuje števila sedežev.

K 9. členu:
Namen sprememb in dopolnitev 7. člena je zakonsko urediti
vprašanje, kdaj zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja.
To vprašanje, ki pomembno določajo pravice zavarovalca do
zavarovalnice, je doslej urejeno le v splošnih zavarovalnih pogojih
zavarovalnic. 7.člen se dopolni tako, da se primerom iz
zavarovalnih pogojev dodajo še trije primeri. Gre za naklepno
povzročitev škode s strani sklenitelja zavarovanja - v tem primeru
bi bilo zoper temelje zavarovalnega prava, če bi stranka s tem,
da plača premije, povzročila zavarovano nevarnost, če bi se ji to
zljubilo. Sklenitelj zavarovanja torej v tem primeru ne more imeti
pravice do zavarovalnine. Hoteno dejanje namreč ni več riziko, ki
bi se mu želela stranka izogniti. Zaradi varstva žrtve je v takem
primeru zavarovalnica zavezana povrniti škodo žrtvi, a ima nato
povračilni zahtevek zoper naklepnega storilca. V drugem primeru
gre za odgovornost sklenitelja zavarovanja za tehnično
neustrezno stanje vozila
Predlaga se omejena višina regresa, razen v primeru naklepno
povzročene škode. V sodni praksi zasledimo, da zavarovalnice
tožijo za visoke zneske, kar mnoge dolžnike sili, da se izvršbi
izogibajo in so le te naposled lahko neuspešne. V pravnih ureditvah
drugih držav je višina regresa običajno omejena. Takšna rešitev
je za zavarovanca bolj pravična, saj so za kaznovanje prevideni
drugi ukrepi (ukrepi po predpisih o varnosti cestnega prometa,
zavarovanec zapade v malus glede višine premije) in jo je smiselno
uvesti tudi v slovensko zakonodajo. V preteklosti (do leta 1997)
so tudi zavarovalni pogoji slovenskih zavarovalnic določali, da je
višina regresa omejena, in sicer do zneska desetih povprečnih
neto plač. Predlagana zakonska omejitev je 2.000.000 tolarjev,
kar je približno deset povrečnih bruto plač v Republiki Sloveniji.

Besedilo 9. člena se spremeni tudi zato, da se uskladi z Zakonom
o obligacjiskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) in
Zakonom o letalstvu, ki ne pozna termina "turistično letalo" (6.
točka drugega odstavka 9. člena). ZOSRL določa v 20. členu
odgovornost prevoznika ( ne lastnika letala) za smrt, okvaro
zdravja ali poškodbo potnika in prevozniku tudi nalaga dolžnost
obveznega zavarovanja za zavarovalno vsoto določeno v 21.
členu.
K 14. členu:
Zavarovalne vsote, na katere je sklenjeno zavarovanje potnikov
v javnem prometu, se povišajo za približno enak odstotek kot se
povišajo zavarovalne vsote za osebne škode pri avtomobilskem
zavarovanju. Tako se ohranjajo razmerja med zneski najnižjih
zavarovalnih vsot za posamezne vrste obveznih zavarovanj v
prometu. Zneski najnižjih zavarovalnih vsot se usklajujejo glede
na razmerje tolarja proti evru, zvišanje zneskov objavi Minister
za finance (12.člen).
ZOSRL določa v 20. členu odgovornost prevoznika za smrt,
okvaro zdravja ali poškodbo potnika in prevozniku tudi nalaga
dolžnost obveznega zavarovanja za zavarovalno vsoto določeno
v 21. členu. V primeru potnika letala se uporabljajo zavarovalne
vsote določene v ZOSRL.

K 10. členu:
V 8. členu Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu je določen
način zbiranja posameznih vrst osebnih podatkov, ki jih za
sklepanje zavarovanj in likvidacijo odškodninskih zahtevkov
potrebujejo zavarovalnice. Ob upoštevanju določb 7. in 10. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/
90 in 19/91) so lahko zavarovalnice doslej zbirale podatke o
imenu zavarovalnice, številki police, trajanju zavarovanja,
zavarovalnem predmetu in zavarovalnem kritju le iz zbirk podatkov
posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega
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K 15. členu:
Popravi se naslov poglavja skladno z definicijo vozila podano v
17. členu.
K W. členv:
15. člen ZOZP določa obveznost lastnika vozila, da sklene
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Smernica 84/5/EEC državam članicam EU dopušča dva sistema
določanja zavarovalnih vsot in sicer
a) minimalna vsota za osebne škode je določena na
oškodovanca, pri čemer znaša 350.000 EUR, kadar je v
enem zahtevku (single claim) oz. enem škodnem dogodku
udeležena več kot ena žrtev, se navedeni znesek pomnoži s
številom žrtev
b) minimalna vsota je določena na zahtevek, pri čemer znaša
500 000 EUR"

zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Zaradi popotne
uskladitve z zahtevo iz 3. člena Smernice 72/166/EEC (prva
smernica s področja obveznega avtomobilskega zavarovanja)
je potrebno 15. člen dopolniti. Navedena smernica namreč
poudarja, da mora država članica EU zahtevati, da se zavarovanje
sklene v skladu s predpisi o obsegu in pogojih kritja avtomobilske
odgovornosti
K 17. členu:

ZOZP" sloni na sistemu določitve najnižje zavarovalne vsote na
zahtevek (b), pri čemer zavarovalne vsote ločuje po treh
kategorijah vozil in sicer najnižje zavarovalne vsote za motoma
vozila, ki prevažajo nevarne tovore, za avtobuse in tovorna vozila
in za druga motoma vozila.

Sprememba 16. člena vodi k terminološki uskladitvi z Zakonom o
varnosti cestnega prometa. Z Zakonom o varnosti cestnega
prometa (ZVCP) se urejajo pravila javnega cestnega prometa in
pogoji za udeležbo v cestnem prometu. ZVCP v 19. členu
opredeljuje posamezne izraze, uporabljene v ZVCP, med drugim
tudi izraz motorno vozilo, priklopno vozilo, delovno vozilo in traktor.
Motorno vozilo po ZVCP je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z
močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim
motorjem. Priklopno vozilo je vozilo, ki je namenjeno temu, da ga
vleče drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali kot
polpriklopnik. Delovno vozilo je motorno vozilo, ki je namenjeno
opravljanju del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti razvije
hitrost, večjo od 30 km/h. Traktor je motorno vozilo, ki je
konstruirano tako, da vleče, potiska ali vozi traktorske priključke
oziroma se uporablja za njihov pogon ali vleče priklopno vozilo.
Glede na dejstvo, da je v skladu z opredelitvijo ZVCP tako delovno
vozilo kot traktor motorno vozilo, ju ni potrebno izdvajati iz izraza
"motorna vozila".

Pri dvigu zavarovalnih vsot za osebne škode sta možni dve
rešitvi:
a) da še naprej ostajamo pri sistemu ločitve najnižjih zavarovalnih
vsot po kategorijah vozil in ohranjamo vzpostavljena razmerja,
b) da ukinemo ločitev najnižjih zavarovalnih vsot po kategorijah
vozil.
Predlagana sprememba 19. člena ostaja pri diferenciaciji minimalnih
zavarovalnih vsot glede na različne kategorije vozil.
K 20. členu:
Spremeni se sedanji 21.člen, ki ureja primere, ko je vozilo, ki je
povzročilo škodo, upravljala nepooblaščena oseba. Ta člen
uporablja le pojem "nepooblaščena oseba". Smernica 84/5/EEC
pa temu pojmu dodaja še dva primera - oseba brez vozniškega
dovoljenja in oseba, ki je kršila tehnične zahteve pri uporabi vozila.
Ta dva primera je smiselno dodati tudi v naš ZOZP, saj so ti
primeri pogosti in ob morebitnem ožjem razlaganju ne izhajajo že
oz pojma nepooblaščena oseba.

Predlagana opredelitev motornih in priklopnih vozil, je skladna
tudi z opredelitvijo vozila po smernici 72/166/EEC, ki vozilo definira
kot "vsako motorno vozilo, namenjeno vožnji po kopnem z močjo
lastnega motorja, razen tirnih vozil, in vsako priklopno vozilo".
K 18. členu:
Doda se 3. točka 17. člena. 17. člen izključno našteva primere, ki
so izključeni iz zavarovanja. Veljavni ZOZP pozna že dva takšna
primera - veljavni 17. člen pravi, da pravice do odškodnine iz
zavarovanja nima voznik vozila (niti za osebno, niti za stvarno
škodo) in sklenitelj zavarovanja, lastnik, solastnik in skupni lastnik
vozila (le za stvarno škodo). Pomembno je zakonsko urediti
primere, ko škodo povzroči jedrska energija, ko škoda nastane
zaradi vojne ali uporov in primer, ko jo povzroči vozilo na športni
prireditvi, kjer se dosegajo visoke hitrosti, za katero je bilo izdano
uradno dovoljenje. V primeru škode, ki jo povzroči jedrska energija,
ne gre za škodo, ki nastane iz obratovanja vozila. Vzročna
zveza v tem primeru obstaja med škodo in dogajanjem v
atomskem jedrn. Gre za osebno ali stvarno škodo, ki nastane ob
prevozu nuklearnih ali drugih radioaktivnih snovi." V naštetih
primerih gre za tako izredne primere, da zavarovalnica zanje ne
more jamčiti.

K 21. členu:
V primeru, ko se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik
vozila, 22. člen ZOZP določa, da preidejo pravice in obveznosti iz
pogodbe o zavarovanju avtomobilske odgovornosti na novega
lastnika. 22. člen ZOZP se spremeni. Zavarovalnica ni dolžna
sprejeti vsakega lastnika vozila pod enakimi pogoji, saj novega
lastnika lahko oceni kot večji ali manši riziko.
K 22. členu;
23. člen ZOZP je dopolnjen tako, da je skladen z 2. členom
Smernice 90/232/EEC. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
krije celoten teritorij držav članic Evropskih Skupnosti.
Zavarovalnice za to kritje ne smejo zahtevati plačila dodatne
premije. Višina zavarovalnega kritja mora biti tolikšna, kot je
zahtevana s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
države, iz katerega izvira vozilo. V primeru, da so najnižje
zavarovalne vsote v tej državi nižje od vsot iz 19. člena ZOZP, je
zavarovalnica dolžna povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega
zakona.

K 19. tlenv:
Uskladitev ZOZP z 2. uskladitev s smernico 84/5/EEC pomeni
dvig zavarovalnih vsot za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe
in prizadetega zdravja (osebne škode).

" na dan 5.10.2000; 500 000 EU R = 104.362.750 SIT;
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94,29/
96).

12

™ več o tem: S.Cigoj: Avtomobilist, ČZ SRS,str.366
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K 25. Členu:

Slovensko zavarovalno združenje odgovarja s sredstvi škodnega
sklada tudi za škodo, ki jo na ozemlju držav članic EU ali držav
podpisnic Multilateralnega sporazuma povzroči nezavarovano
slovensko vozilo ali slovensko vozilo, ki je zavarovano pri
zavarovalnici, ki ne izpolni obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

Zaradi dosledne opredelitve v tujini registriranega vozila in zaradi
obveznosti, sprejetih z mednarodnimi sporazumi s področja
zelene karte, se spremeni tudi obstoječe besedilo 26. člena in
doda novi drugi odstavek. Na podlagi Londonskega sporazuma
vsak nacionalni zavarovalni biro jamči za plačilo obveznosti, ki
se nanašajo na škode, ki jih v Sloveniji povzročijo tuja vozila; v
primeru, ko tuja zavarovalnica ne izpolni svoje obveznosti do
slovenske zavarovalnice, mora tujo zavarovalnico nadomestiti
Slovensko zavarovalno združenje, ki nato zahteva izpolnitev
neposredno od pristojnega nacionalnega biroja, katere članica je
tuja zavarovalnica.

Zaradi večje jasnosti se doda definicija ozemlja, kjer velja ZOZP.
Ozemlje, iz katerega izvira vozilo je opredeljeno tako, da je skladno
z besedilom 4. točke 1. člena Smernice 72/166/EEC.
K 23. In 24. členu:
Namen členov je doseči uskladitev s smernico 72/166/EEC.
Navedena smernica v 2. členu določa, da naj bi države članice
EU opustile kontrolo zavarovanja civilne odgovornosti za vozila,
ki izvirajo z ozemlja druge države članice13. Takšno kontrolo naj
bi opustile tudi za vozila, ki izvirajo z ozemlja tretjih držav, če le-ta
vstopajo na njihovo ozemlje z ozemlja druge države članice. Zgoraj
navedene določbe stopijo v veljavo z uveljavitvijo sporazuma
med biroji zelene karte držav članic. V okviru navedenega
sporazuma vsak nacionalni biro garantira, v skladu z določbami
nacionalnega zakona, ki ureja obvezno avtomobilsko
zavarovanje, povračilo škod v zvezi z nesrečami, ki so jih na
njegovem ozemlju povzročila vozila, ki izvirajo z ozemlja druge
države članice. Ker so nacionalni biroji držav članic 12. decembra
1973 sklenili tovrstni sporazum, je Komisija 6. februarja 1974
sprejela odločitev (decision), da "od 15. maja 1974 vsaka država
članica opusti kontrolo zavarovanja civilne odgovornosti za vozila,
ki izvirajo iz evropskega ozemlja druge države članice in ki so
subjekti sporazuma nacionalnih zavarovalnih birojev z dne 12.
december 1973".
Smernica 72/166/EEC je poleg režima kontrole za vozila, ki izvirajo
iz ozemlja držav članic, določila tudi režim za vozila tretjih držav.
Ta vozila morajo imeti bodisi zeleno karto bodisi potrdilo o
obmejnem zavarovanju (potrdilo o zavarovanju, sklenjenem ob
vstopu v državo), pri čemer tudi tretjim državam dopušča vstop
v sistem sporazuma z dne 12. december 1973. Do danes so
tretje države, katerih nacionalni biroji so podpisniki sporazuma,
naslednje: Švica, Ciper, Češka republika, Madžarska, Hrvaška,
Islandija, Norveška, Slovaška, Slovenija".

K 26. členu:
Natančneje se opredeli predmet pogodbe o zavarovanju
odgovornosti lastnika (zakupnika) zrakoplova ali druge letalne
naprave o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim
osebam.
K 27. členu:
Terminologija se uskladi z Zakonom o letalstvu.
K 28. členu:
Zaradi uskladitve z Zakonom o obligacjiskih in stvarnopravnih
razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00; ZOSRL) in
Resolucije ECAC/25-1, sprejete 31.12.2000 v Parizu je potrebno
zvišati minimalne zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti
lastnika oziroma zakupnika zrakoplova ali druge letalne naprave
za škodo povzročeno tretjim osebam. 31 .decembra 2000 je bila v
Parizu sprejeta Resolucija ECAC/25-1, katere cilj je, da se za 38.
članic ECAC - a enotno uredijo minimalne zavarovalne vsote
za zavarovanje odgovornosti letalskega prevoznika za škodo
povzročeno tretji osebi in potniku. Zneski kot jih priporoča
Resolucija ECAC/25-1, so za slovenske razmere zelo visoki in
bodo uveljavljeni šele s članstvom Republike Slovenije v Evropskih
skupnostih. Takrat bo zaradi odprtosti trga za neposredno
opravljanje storitev zavarovalnic držav članic EU večja ponudba
na zavarovalniškem trgu in zato bo mogoče skleniti tovrstno
zavarovanje po dostopnih cenah.

Glede na navedeno je potrebno napraviti razdelitev vozil na tiste,
ki izvirajo iz ozemlja držav, katerih biroji so podpisniki tega
sporazuma, danes imenovanega "Multilateralni garancijski
sporazum" in na tiste, ki izvirajo iz ozemlja držav, katerih biroji
niso podpisniki Multilateralnega garancijskega sporazuma.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi ureditev glede letalskega
prevoznika, kot jo zajema tudi Zakon o letalstvu v IV. poglavju, 68.
do 84. člen, ter primemo upoštevati tudi izjeme, kot izhajajo iz
prvega člena prej navedene Resolucije. V prehodnem obdobju
bodo zneski minimalnih zavarovalnih vsot enaki zneskom, ki jih
ZOSRL določa kot omejitev odgovornosti.

Na podlagi določil 7.člena 1.direktive (72/166/EEC) mora mejno
zavarovanje v državah članicah Evropske unije zagotavljati
zavarovalno kritje za celotni teritorij držav Evropske unije.

K 29. členu:
Pomorski zakonik (Uradni listRS št. 26/01) definira pojem čolna in
določa obveznost vpisa v Register oziroma vpisnik čolnov, ki ga
vodi Uprava RS za pomorstvo. Za čolne, ki so registrirani, je
potrebno določiti obvezno zavarovanje, tako kot za druga
prevozna sredstva, ki so podvržena registraciji.

° Ozemlje, s katerega izvira vozilo pomeni,
■ ozemlje države, katere registrsko tablico vozilo nosi, ali
- v primerih, 4e vozilo ne potrebuje registrske tablice in vozilo nosi
zavarovalno tablico ali razlikovalni znak analogen registrski tablici, ozemlje
države, v kateri je razlikovalni znak izdan, ali
- v primerih, če vozilo ne potrebuje niti registrske tablice niti analognega
razlikovalnega znaka, ozemlje države, kjer ima stalno bivališče oseba,
kateri je vozilo zaupano.
H
Slovenija je podpisala Multilateralni garancijski sporazum 12. Septembra
1996, ratificiran pa je bil 1. novembra 1997.
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K 30. členu:
34. člen ZOZP ureja primere, ko se odškodnina izplača iz sredstev
škodnega sklada, ustanovljenega pri Slovenskem zavarovalnem
združenju. Navaja le primera, ko je bila škoda povzročena z
neznanim oziroma nezavarovanim vozilom. Dopolnitev 34. člena
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zasebnega in civilnega procesnega pravav zvezi z dodelitvijo
sodne pristojnosti.

pa zapolnjuje vrzel v zvezi z izplačilom odškodnine oškodovancu
v primeru, ko je bil nad zavarovalnico, pri kateri je vozilo
zavarovano, uveden stečajni postopek. Zakon o zavarovalništvu
določa, da se terjatve iz zavarovanja izplačajo iz stečajne mase
po določenem vrstnem redu ( 208. člen ZZavar). Problem nastane,
če oškodovanec ni poplačan v celoti. V tem primeru je potrebno
določiti, da se mu preostanek odškodnine izplača iz sredstev
škodnega sklada.

Namen informacijskih centrov je pravočasna zagotovitev
ustreznih informacij za oškodovance, ki so utrpeli škodo iz
naslova prometnih nesreč z vozili. Oškodovanci, ki so v prometni
nesreči z vozilom utrpeli materialno ali telesno poškodbo, imajo
včasih namreč težave z ugotavljanjem imena zavarovalnice, ki
krije odgovornost za vozila, udeležena v nesreči. Informacije, ki
naj bi jih zagotovaljal informacijski center naj bi bile informacije o
imenih zavarovalnic, o številkah zavarovalnih polic, o imenih
pooblaščencev. To so informacije, ki ne predstavljajo osebnih
podatkov. Informacijski centri morajo med seboj tudi sodelovati in
se naglo odzivati na prošnje , ki jim jih v zvezi z informacijami o
pooblaščencih za likvidacijo škodnih primerov dajejo centri v
drugih državah članicah.

K 31. členu:
Zaradi uskladitve z 3. členom smernice 90/232/EEC se doda nov
člen, ki jasno določi, da v primeru, ko je škodo povzročilo
nezavarovano vozilo, Slovensko zavarovalno združenje ne sme
pogojevati plačila odškodnine oškodovancu z njegovim dokazilom,
da odgovorna oseba ni zmožna oziroma ne želi plačati. Takšna
ureditev ne izhaja dovolj jasno iz 37.člena ZOZP, zato se zaradi
varstva oškodovanca doda tretji odstaveka k 37.členu ZOZP.

Odškodninski organ v skladu s smernico država članica ustanovi
ali prizna zato, da le-ta zagotavlja odškodnine oškodovancem,
ki:
4. so do odškodnine upravičeni v primeru materialne škode ali
telesne poškodbe, nastale kot posledice nesreče v državi
članici, ki ni država prebivališča oškodovanca, in jo je
povzročila uporaba vozil, ki so zavarovana v državi članici in
izvirajo z njenega ozemlja,
5. so do odškodnine upravičeni v primeru materialne škode ali
telesne poškodbe, nastale kot posledice nesreče, ki se je
pripetila v tretji državi, katere nacionalni zavarovalni biro se je
vključil v sistem zelene karte, in sicer v primerih, ko je takšno
nesrečo povzročilo vozilo, ki je zavarovano v državi članici in
izvira z njenega ozemlja.

Smernica 90/232/EEC v 4.členu državam članicam EU nalaga
dolžnost, da zavzamejo primerna merila za razrešitev sporne
situacije med Slovenskim zavarovalnim združenjem in
zavarovalnico glede vprašanja, kdo od njiju mora oškodovancu
povrniti odškodnino. Ta merila naj bodo uvedena v interesu varstva
oškodovanca, ki ne bi smel biti v neugodni situaciji zaradi spora
med tema dvema organoma.
K 32.. 33. In 34. členu:
Namen členov je doseči uskladitev s smernico 2000/26/ES.
Uskladitev z navedeno smernico pomeni najobsežnejše dopolnitve
ZOZP, ki pa bodo začele veljati šele z dnem članstva Republike
Slovenije v Evropskih skupnostih.

Takšni oškodovanci lahko odškodninski zahtevek naslovijo na
odškodninski organ v državi članici svojega prebivališča le v
primeru:
6. če v treh mesecih po tem, ko je oškodovanec naslovil
odškodninski zahtevek na zavarovalnico vozila, ki je
povzročilo nesrečo, ali na njenega pooblaščenca za likvidacijo
škodnih primerov, zavarovalnica ali njen pooblaščenec za
likvidacijo škodnih primerov ni dal utemeljenega odgovora na
vse točke zahtevka, ali
• če zavarovalnica v državi prebivališča oškodovanca ni
imenovala pooblaščenca za likvidacijo škodnih primerov. V
tem primeru oškodovanci niso upravičeni, da odškodninski
zahtevek naslovijo na odškodninski organ, če so takšen
zahtevek naslovili neposredno na zavarovalnico vozila, ki je
povzročilo nesrečo, in če so prejeli utemeljen odgovor v treh
mesecih po predložitvi zahtevka.

Tako bo ZOZP dopolnjen s poglavjem o pooblaščencu za
likvidacijo škodnih primerov, s poglavjem o informacijskem centru
in s poglavjem o odškodninskem organu.
Pooblaščenci za likvidacijo škodnih primerov (pooblaščenci) naj
bi v skladu s smernico 2000/26/ES pripomogli k izboljšanju
pravnega položaja oseb, oškodovanih v prometni nesreči z
vozilom, ki se je pripetila zunaj države članice EU, v kateri ima ta
stranka stalno prebivališče. Smisel uvedbe takšnega
pooblaščenca je v tem, da lahko oškodovanec uveljavlja
odškodninski zahtevek v državi članici lastnega prebivališča pri
pooblaščencu za likvidacijo škodnih primerov, ki ga je tam
imenovala zavarovalnica stranke, odgovorne za škodo. Skladno
s to rešitvijo bi bilo možno škodo, ki jo je oškodovanec utrpel
izven države članice svojega stalnega prebivališča, obravnavati
po postopkih, ki so mu znani.

Oškodovanci zahtevka ne smejo nasloviti na odškodninski organ, če so sprožili sodni postopek neposredno proti zavarovalnici.
Oškodovanci pa ne smejo biti prisiljeni, da bi svoj zahtevek do
povzročitelja nesreče uveljavljali prej, preden se z njim obrnejo
na odškodninski organ.

Pooblaščenec dela v imenu in za račun ene ali več zavarovalnic.
Vsaka država članica EU mora zavezati zavarovalnice s sedežem
na svojem območju, ki so od domače nadzorne institucije pridobile
dovoljenje za opravljanje poslov za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti, da v drugih državah članicah EU imenujejo
pooblaščence. Pooblaščenci morajo biti rezidenti države članice
EU, za katero so imenovani ali v tej državi članici imeti registrirano
dejavnost. Pooblaščenci morajo biti usposobljeni za to, da škodne
primere obdelajo v jeziku države članice EU, za katero so
imenovani. Njihova naloga je zbiranje potrebnih informacij v zvezi
z škodnimi primeri iz nesreč, ki so jih oškodovanci utrepeli izven
držav članic svojega stalnega prebivališča ter sprejeti ustrezne
ukrepe za njihovo likvidacijo za ime in na račun zavarovalnice,
vključno z plačilom ustrezne odškodnine. Ti pooblaščenci morajo
imeti dovoljšna pooblastila, da zastopajo zavarovalnico v odnosu
do takšnih oškodovancev in pred državnimi organi, po potrebi pa
tudi pred sodišči, če je to skladno s predpisi mednarodnega
11. oktober2001

Ker ima odškodninski organ nalogo, da likvidira odškodninske
zahtevke v zvezi z materialno škodo ali telesnimi poškodbami, ki
jih je oškodovanec utrpel le v objektivno določljivih primerih, mora
omejiti svojo dejavnost na to, da preveri, ali je bila ponudba za
odškodnino predložena v predpisanih rokih in skladno s
predpisanimi postopki, pri čemer pa primera ne presoja vsebinsko,
ampak samo preveri, ali so izpolnjeni pogoji določeni v novem 42
j členu. Smernica 2000/26/ES prepoveduje državam članicam
takšno ureditev, ki bi odškodninskemu organu dopuščala, da bi
plačilo odškodnine pogojeval s kakšnimi drugimi pogoji razen
tistimi, ki so navedeni v tej smernici. 34. člen (novi 42 j člen) je v
tem pogledu usklajen s to smernico, saj oškodovancu ne nalaga
dodatnega dokazovanja v zvezi z izplačilom odškodnine, kot je
na primer dokazovanje plačilne nezmožnosti odgovorne osebe.
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Odškodninski organ, ki je oškodovancu plačal odškodnino v državi
članici njegovega prebivališča, je upravičen do povračila plačane
odškodnine s strani odškodninskega organa v državi članici tiste
poslovalnice zavarovalnice, ki je izdala polico. Odškodninski organ ima pravico do subrogacije v tolikšni meri, v kolikršni je
oškodovancu povrniI odškodnino.

K prehodnim In končnim določbam:

IV.
BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

zato prenehala veljati, obvesti o tem organ za kontrolo prometa,
ki mora lastniku, če se ne izkaže z zavarovanjem, sklenjenim pri
drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice.

Glej obrazložitve k 6., 7., 28., 32., 33., 34. členu.

1. člen

5. člen

Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu:

Lastnik mora zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu, skleniti
pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje teh zavarovanj
pri pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji.

1.

zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam
nesreče;
2. zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje
avtomobilske odgovornosti)
3. zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam.

Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu
z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za finance.
6. člen
Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna po
tem zakonu, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodovancev in
potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom, so brez
pravnega učinka.

2. člen
Lastnik prevoznega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem
zakonu obvezno, skleniti, predno začne prevozno sredstvo
uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v
uporabi.

Zavarovalnica mora zavarovalne pogoje pred začetkom njihove
uporabe predložiti v odobritev ministru za finance. Če ta v 30
dneh ne sporoči svoje odločitve, lahko zavarovalnica začne
uporabljati predložene zavarovalne pogoje.

Če je za prevozno sredstvo predpisana registracija, sme organ,
pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem,ko
lastnik prometnega sredstva predloži dokaz o sklenjenem
zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo
prometno dovoljenje.

Vlada Republike Slovenije lahko določi najvišje zavarovalne
premije za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu, če ugotovi,
da zavarovalne premije niso v sorazmerju z izplačanimi škodami.
Sorazmerje zavarovalnih premij in izplačanih škod se ugotavlja
na osnovi predpisanih statističnih podatkov, ki jih morajo zbirati
zavarovalnice v Republiki Sloveniji.

3. člen
Voznik mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o
sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja prometno sredstvo v
prometu, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe s
policijskimi pooblastili oziroma policista.

7.člen
Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem prometu
ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svojemu zavarovancu,
ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi ali zavarovalnih
pogojih.

Če se voznik ne izkaže s potrdilom, mu mora uradna oseba iz
prvega odstavka tega člena preprečiti nadaljnjo uporabo
prometnega sredstva v prometu. Voznik mora sam poskrbeti za
varnost vozila in tovora.
Ob prometni nesreči mora voznik dati osebne podatke in podatke
o zavarovanjih, ki so obvezna po tem zakonu, vsem udeležencem
v prometni nesreči, ki bi lahko imeli zahtevke iz teh zavarovanj.

V primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavarovalnimi
pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali
plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih
zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, od sklenitelja zavarovanja
in od odgovorne osebe.

4. člen

8. člen

Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prevoznega sredstva
prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, potrebne
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Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni biro zbira
podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem ni
dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo odškodninskih
zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem zakonu, v
skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi
predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja.

Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma
zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podatke na
zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Slovenskemu
zavarovalnemu biroju.

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro vzpostavijo, vodijo in
vzdržujejo:
1. zbirko podatkov o zavarovancih;
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih;
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine
odškodnine.

Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena se shranjujejo 10
let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka
škodnega dogodka pa 10 let po koncu obdelave škodnega
dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena se
shranjujejo 10 let po koncu obdelave škodnega dogodka. Po
preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov iz
drugega odstavka tega člena zbrišejo.

V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena se
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovanca;
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja,
zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro lahko podatke iz
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena posredujejo tuji
zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil v prometni
nesreči udeležen tuj državljan.

V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena se
zbirajo naslednji osebni podatki:

Podatke iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena lahko
uporablja tudi oškodovanec za uveljavljanje odškodninskih
zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javnem
prometu.

1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih
oseb in prič;
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom;
3. vrsta škodnega dogodka;
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka;
5. opis škode v škodnem dogodku.

9. člen
Lastniki vozil, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v javnem
prometu, morajo skleniti pogodbo o zavarovanju potnikov v javnem
prometu proti posledicam nesreče.

V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena se
zbirajo naslednji podatki:

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena morajo skleniti lastniki:

1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja
zavarovalno kritje, in oškodovanca;
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za oškodovanca;
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca;
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje
invalidnosti;
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske
pripomočke.

1. avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v domačem in
mednarodnem linijskem ali izvenlinijskem-prostem prometu;
2. avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z dela ter
avtobusov turističnih organizacij za prevoz turistov;
3. taxi vozil s pet ali več sedeži;
4. tirnih vozil za prevoz potnikov;
5. letal, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov na rednih in
posebnih linijah ali z izrednimi prevozi;
6. turističnih letal, ki se uporabljajo za krajše lete in panoramske
prelete ter najemnih letal, ki se dajejo v najem s pilotom;
7. plovil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov po morju in
notranjih vodah na rednih in posebnih linijah ali z izrednimi
prevozi;
8. drugih prevoznih sredstev, ne glede na vrsto pogona, s
katerimi se opravlja javni prevoz proti plačilu.

Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka se zbirajo
na naslednji način:
1. neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo;
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka);
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz
zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega
zavarovalnega biroja;
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega člena se
lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje
zadeve;
5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko
zbirajo tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov;
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi:
podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih
ustanov;
podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno
delo občin;
podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
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12. člen
Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno
zavarovanje potnikov v javnem prometu so:
- za primer smrti
- za primer trajne izgube splošne
zmožnosti (invalidnosti)
- v primeru začasne nezmožnosti za
delo za povračilo izgubljenega
dohodka in nujno potrebnih
stroškov zdravljenja
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574.000 tolarjev
1.147.000 tolarjev

287.000 tolarjev.
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b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišanje
preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor pri
Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Če lastnik ni sklenil zavarovanja potnikov po tem zakonu,
odgovarja za plačilo zavarovalnine potniku ali drugemu
upravičencu Slovenski zavarovalni biro v skladu z zavarovalnimi
pogoji, po katerih sklepajo ta zavarovanja zavarovalnice. Biro
ima od lastnika nezavarovanega vozila pravico zahtevati povračilo
izplačane zavarovalnine z zamudnimi obrestmi in stroški.

-

za avtobuse in tovorna vozila

45.900.000 tolarjev

-

za druga motorna vozila

22.900.000 tolarjev

za motorna vozila, ki prevažajo
nevarne tovore

91.800.000 tolarjev.

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišanje
preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor pri
Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.
Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na enak način,
kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.

15. člen
Lastnik motornega in priklopnega vozila mora skleniti pogodbo o
zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči
tretjim osebam zaradi smrti , telesne poškodbe, prizadetega
zdravja, uničenja in poškodovanja stvari ( v nadaljnjem besedilu:
zavarovanje avtomobilske odgovornosti), razen proti odgovornosti
za škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz.

20. člen
Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, ki jo krije
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, neposredno od
zavarovalnice.

16. člen

Zavarovalnica odgovarja za škodo do višine zavarovalne vsote
nerazdelno skupaj z ostalimi odgovornimi osebami.

Motorna in priklopna vozila po tem zakonu so vozila za prevoz
oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki
morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.

21.člen

Registracija se lahko opravi po predložitvi dokaza o sklenjeni
zavarovalni pogodbi. Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi pred
izdajo preizkusnih tablic za čas njihove veljavnosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti zajema tudi škode,
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba.
Zavarovalnica, ki v primeru iz prejšnjega odstavka povrne škodo,
vstopi v pravice oškodovanca nasproti osebi, ki je odgovorna za
škodo in sicer za izplačano odškodnino z obrestmi in stroški.

Določbe tega zakona o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
se nanašajo tudi na motoma vozila oboroženih sil, ki se uporabljajo
v cestnem prometu.

22. člen
17. člen
Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik motornega
vozila, preidejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti na novega lastnika in trajajo do poteka
tekočega zavarovalnega leta.

Pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti
nimajo:
1. voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda;
2. sklenitelj zavarovanja, lastnik, solastnik in skupni lastnik vozila,
s katerim je bila povzročena škoda, in sicer za škodo na
stvareh.

23. člen
Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska
odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v tujini, plačati do
višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske
odgovornosti tiste države, v kateri je nastala škoda. V primeru, da
so najnižje zavarovalne vsote v tujini nižje od vsot iz 19. člena
tega zakona, je zavarovalnica dolžna povrniti škodo do teh vsot.

19. člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena
višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje,znaša:

24. člen
Voznik motornega vozila, registriranega v tujini, za katero mora
biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske
odgovornosti, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo pokazati
veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja avtomobilske
odgovornosti, ki velja za območje Republike Slovenije.
Mednarodno listino lahko nadomešča registrska tablica.
Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne in vozila s tujo
registracijo, pri katerih nadomešča veljavno mednarodno listino
registrska tablica, določi Slovenski zavarovalni biro.

a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja
- za avtobuse in tovorna vozila

68.800.000 tolarjev

- za druga motorna vozila

34.400.000 tolarjev

- za motorna vozila, ki prevažajo
nevarne tovore
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137.700.000 tolarjev;
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25. člen

31. člen

Če voznik v tujini registriranega motornega vozila ne pokaže
veljavne mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju
avtomobilske odgovornosti ali na vozilu ni registrske tablice, ki
nadomešča mednarodno listino, mora tako zavarovanje, z
veljavnostjo za čas bivanja v državi, vendar ne za manj kot 15
dni, skleniti pri slovenski zavarovalnici, ki je registrirana za
sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna. Če voznik
te obveznosti ne opravi pred vstopom v državo, se ga z vozilom
na meji zavrne.

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30.
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti voznikov motornih vozil s
tujo registracijo po tem in prejšnjem členu izvaja policija.

b) z maso nad 2000 kg do 6000 kg

114.700.000 tolarjev

c) z maso nad 6000 kg do 30000 kg

229.400.000 tolarjev

d) z maso nad 30000 kg

458.900.000 tolarjev

Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno
zavarovanje, znaša za zračna plovila:
a) z maso do

Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima veljavne
mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri
slovenski zavarovalnici, ukrepa po določilih 3. člena tega zakona.

2000 kg

57.400.000 tolarjev

za jadralna letala, ultralahka letala in za druga zračna plovila, če
je za njih predpisana registracija 22.900.000 tolarjev.

26. člen

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišanje
preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor pri
Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za škodo, ki je povzročena z motornim vozilom, ki je registrirano
v tujini, odgovarja Slovenski zavarovalni biro. Ta lahko za
obravnavanje zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, svojih
članic.
27. člen

Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na enak način,
kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.

Oškodovanec, kateremu je bila povzročena škoda z uporabo
motornega vozila registriranega v tujini, lahko zahtevek za
povrnitev škode vloži pri Slovenskem zavarovalnem biroju ali pri
katerikoli zavarovalnici, članici biroja.

32. člen

Če o zahtevku ni odločeno v 60 dneh po vložitvi, lahko
oškodovanec vloži tožbo proti Slovenskemu zavarovalnemu
biroju.

Če je škoda povzročena z nezavarovanim zračnim plovilom,
odgovarja Slovenski zavarovalni biro tako, kot bi odgovarjala
zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer največ
do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega
dogodka.

28. člen

Slovenski zavarovalni biro ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči
neznano zračno plovilo.

Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registracijo, za katero
je bilo sklenjeno zavarovanje ob vstopu v Republiko Slovenijo pri
zavarovalnici, članici Slovenskega zavarovalnega biroja,
odgovarja zavarovalnica, pri kateri je bilo zavarovanje sklenjeno.

33. člen
Za škode, ki jih povzročijo nezavarovana zračna plovila, se
uporabljata določbi 40. in 41. člena.

29. člen
34.člen

Za škodo, ki jo povzroči voznik motornega vozila s tujo registracijo,
ki ni zavarovano, odgovarja Slovenski zavarovalni biro s sredstvi
škodnega sklada.

Za plačilo škod, ki jih oškodovancu povzročijo vozniki
nezavarovanih in neznanih motornih vozil ter priklopnikov in
nezavarovanih zračnih plovil, se pri Slovenskem zavarovalnem
biroju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo tudi
zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic
nesreče, če lastnik javnega prevoznega sredstva ni sklenil
zavarovalne pogodbe.

30. člen
Lastnik v Republiki Sloveniji registriranega zračnega plovila mora
skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam na zemlji.

37.člen

To zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo utrpijo potniki
letala.

Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda in potnik v javnem
prometu, ki je utrpel prometno nesrečo s prometnim sredstvom
iz 34. člena tega zakona, imata pravico vložiti zahtevek pri
Slovenskem zavarovalnem biroju.

Tuje zračno plovilo, ki prihaja v zračni prostor Republike Slovenije
mora biti zavarovano za škode iz prvega odstavka tega člena,
če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali če z mednarodno
pogodbo ni drugače določeno.

Oškodovanec ali potnik imata pravico vložiti pri Slovenskem
zavarovalnem biroju tožbo, če odškodnina ali zavarovalnina ni
bila plačana v 60 dneh, ko je bil zahtevek vložen.

Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zračna
plovila oboroženih sil Republike Slovenije.
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38. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

Če povzroči škodo voznik nezavarovanega motornega vozila,
zračnega plovila ali potnik utrpi prometno nesrečo pri prevozu z
nezavarovanim javnim prevoznim sredstvom, odgovarja
Slovenski zavarovalni biro tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica,
če bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer največ do zavarovalne
vsote, ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka.

44. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če v 15 dneh, po sporočilu Slovenskega
zavarovalnega biroja, ne nakaže prispevka v škodni sklad (35.
člen).

41. člen
Slovenski zavarovalni biro ima pravico izplačano odškodnino ali
zavarovalnino, skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od lastnika
motornega vozila, zračnega plovila ter lastnika javnega
prometnega sredstva, za katerega ta ni sklenil zavarovalne
pogodbe po določilih tega zakona in od povzročitelja škodnega
dogodka. Lastnik in povzročitelj škodnega dogodka odgovarjata
Slovenskemu zavarovalnemu biroju nerazdelno.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
47. člen
Postopek o prekršku se uvede:
- na predlog Urada za zavarovalni nadzor za prekršek po 43.
členu tega zakona;
na predlog Slovenskega zavarovalnega biroja za prekršek
po 44. členu tega zakona;
na predlog organa za kontrolo prometa in zavarovalnice za
prekrške po 45. in 46. členu tega zakona.

42. člen
Če neznano motorno vozilo po izplačilu odškodnine izsledijo in je
lastnik ob škodnem dogodku imel sklenjeno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti, ima Slovenski zavarovalni biro pravico
od zavarovalnice, pri kateri je bila sklenjena zavarovalna pogodba,
izterjati izplačano odškodnino skupaj z obrestmi in stroški.

48. člen
Škodni sklad pri Slovenskem zavarovalnem biroju se oblikuje v
90 dneh po uveljavitvi zakona.

43. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če ne sklene pogodbe o zavarovanju v skladu z
zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za finance (drugi
odstavek 5. člena).

poročevalec, št. 82
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V. IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri EU (leto)

1) Naslov predloga akta
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obveznih zavarovanjih v prometu

Zakon bo predvidoma popolnoma usklajen že ob uveljavitvi s
tem, da bodo posamezne določbe, ki se nanašajo na smernico
2000/26/EC začele veljati z dnem članstva Republike Slovenije
v Evropskih skupnostih.

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

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU prevedeni v
slovenščino?

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

Ne.

70. in 71. člen "Evropskega sporazuma o pridružitvi".
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
/

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Predlog akta ni preveden v noben tuj jezik.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX,
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD,
Univerza...)

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije
a) Smernice oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)
1. 72/166/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
2. 72/430/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
3. 84/5/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
4. 90/232/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
5. 2000/26/EC (smernica) - v celoti usklajeno,
6. 90/618/EEC (smernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na
obvezna zavarovanja v prometu,
7. 92/49/EEC (smernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na
obvezna zavarovanja v prometu,
8. 91/323/EEC (odločba) - v celoti usklajeno,
9. 97/828/EC (odločba) - v celoti usklajeno.

preko Taiex-a sodelovanje s nemškimi strokovnjaki,
sodelovanje s strokovnjaki iz Luxemburga in Nizozemske
8) Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega
reda EU in upoštevanje roka za uskladitev
V poglavju 3 - prost pretok storitev v delu kratkoročnih prioritet
se je Republika Slovenija zavezala, da bo Zakon o obveznih
zavarovanjih v prometu uskladila z do takrat veljavnim pravnim
redom EU s tega področja oziroma, da bo sprejela nov zakon do
30.6.2002, uveljavila pa do 31.12.2002.

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

Stanko Štrajn
Vodja pravne službe

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost
/
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-EPA 319-III
- PREDLOG DEKLARACIJE O SKUPNEM BOJU PROTI
TERORIZMU

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Borut Pahor

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bo pri obravnavi predloga
Deklaracije v Državnem zboru in pri delu njegovih delovnih
teles sodeloval Borut Pahor.

Ljubljana, 10. oktober 2001
Podpisani Borut Pahor pošilja na podlagi 174. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/
93, 80/94, 3/95, 28/96, 46/2000, 3/2001, 9/2001 in 13/2001) ter
v zvezi s 166. in 169. členom Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
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Borut Pahor, l.r.
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I.
1.

UVOD
Ocena stanja, razlogi za sprejem deklaracije in cilji ter načela
Razlogi, cilji in načela predloga deklaracije so razvidni iz samega besedila in
obrazložitve.

2.

Finančne posledice
Sprejem deklaracije po vedenju predlagateljev ne bo imel posledic na državni
proračun.

II.

BESEDILO DEKLARACIJE
V neomajnem prepričanju, da so mir, varnost in spoštovanje človekovih
pravic osnovni pogoji za napredek posameznika in skupnosti;
zavedajoč se nenadomestljivega pomena mednarodnega sodelovanja za
uveljavitev in obrambo teh skupnih ciljev in vrednot v sodobnem, vse bolj
povezanem in soodvisnem svetu;
poudarjajoč vlogo, pravice in obveznosti Republike Slovenije kot aktivnega
dejavnika stabilnosti v mednarodni skupnosti
in
odločno obsojajoč teroristični napad na New York in VVashington 11.
septembra 2001, ki je zahteval življenja in trpljenje nedolžnih ljudi številnih
narodov, s katerimi svojci in rojaki izražamo iskreno sočutje in našo
solidarnost
ter
v prepričanju, da gre v tem in podobnih primerih pravzaprav za surov napad
na skupne cilje in vrednote demokracije, svobode in človekovega dostojanstva
in se mu je treba zato skupaj postaviti po robu:
sprejema Državni zbor
Republike Slovenije
DEKLARACIJO
O SKUPNEM BOJU PROTI TERORIZMU
I.
Državi zbor Republike Slovenije obsoja sleherni terorizem. Zanj ni nikakršnega
opravičila.
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II.
Državni zbor Republike Slovenije se pridružuje odločnosti mednarodne
skupnosti v enotnem in skupnem boju proti terorizmu, ki ogroža tako
posameznika, kot ves svet. Državni zbor Republike Slovenije podpira stališča
in ukrepe Evropske Unije in zveze NATO, ter izraža zadovoljstvo, da sta bili
Resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 1368 in 1373 o boju proti terorizmu
sprejeti soglasno.
III.
Državni zbor Republike Slovenije izraža pripravljenost naše države, da po
svojih najboljših močeh pomaga v skupnem boju proti terorizmu. Vlado
Republike Slovenije poziva, da v skladu z njenimi pristojnostmi stori vse za
zagotovitev varnosti ljudi in premoženja v državi, ter, da Državni zbor
Republike Slovenije obvešča in se z njim posvetuje o aktivnostih Republike
Slovenije za zagotovitev varnosti in miru ter boja proti terorizmu v mednarodni
skupnosti.
IV.
Državni zbor Republike Slovenije pričakuje, da bodo upravičeni ukrepi
mednarodne skupnosti proti teroristom in njihovim podpornikom izvedeni tako,
da ne bodo prizadeli nedolžnega prebivalstva in spodbudili novih zaostritev v
mednarodni skupnosti.
V.
Državni zbor Republike Slovenije poudarja, da boj proti terorizmu ni boj proti
eni ali drugi verski, politični ali ideološki opredeljenosti. Poudarja strpnost do
sleherne drugačnosti, ostro pa zavrača nasilje, kot način uveljavljanja
drugačnosti.
VI.
Državni zbor Republike Slovenije pričakuje, da bo mednarodna skupnost,
poleg povračilnih ukrepov, dolgoročno spreminjala socialne, gospodarske in
politične okoliščine, ki v sodobnem svetu spodbujajo terorizem in druge oblike
nasilja, predvsem zaskrbljujoče poglabljanje delitve sveta na revnega in
bogatega.
VII.
Državni zbor Republike Slovenije podpira Resolucijo PS Sveta Evrope št.
1258, da se razširijo pooblastila prihodnjega mednarodnega kazenskega
sodišča OZN, tako, da bi lahko to sodišče obravnavalo tudi teroristična
dejanja.
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III.

OBRAZLOŽITEV

Predlagano besedilo deklaracije je sestavljeno iz dveh delov. Medtem, ko preambula
podaja razloge za sprejem deklaracije, pa drugi del - vsebinski pojasnjuje odnos
Državnega zbora Republike Slovenije do novodobnih terorističnih dogajanj v svetu.
Preambula poudarja, da so mir, varnost in spoštovanje človekovih pravic osnovni
pogoj za napredek posameznika in skupnosti. Pri uveljavitvi in obrambi teh skupnih
ciljev in vrednot je nujno mednarodno sodelovanje. Republika Slovenija se vključuje v
ta proces kot aktivni dejavnik stabilnosti v mednarodni skupnosti. Preambula nadalje
obsoja teroristični napad na New Yourk in Washington ter v zadnji točki poudarja
prepričanje, da so bili v teh in podobnih primerih napadi usmerjeni na skupne cilje in
vrednote demokracije, svobode in človekovega dostojanstva.
Drugi del, sama vsebina deklaracije, poudarja v osmih točkah:
obsodbo slehernega terorizma, saj zanj ni nikakršnega opravičila,
podporo odločnosti mednarodne skupnosti v enotnem in skupnem boju proti
terorizmu. Skladno s to usmeritvijo slovenski parlament podpira stališča in
ukrepe Evropske unije in zveze NATO ter Resolucijo Varnostnega sveta OZN
št. 1368 in 1373,
pripravljenost Republike Slovenije, da pomaga v tem skupnem boju proti
terorizmu in hkrati poziva Vlado Republike Slovenije, da skladno s svojimi
pristojnostmi zagotovi varnost ljudi in premoženja ter o svojih aktivnostih na
tem področju seznanja Državni zbor Republike Slovenije,
pričakovanje državnega zbora, da bodo ukrepi mednarodne skupnosti proti
akterjem terorizma izvedeni tako, da ne bi prizadeli nedolžno prebivalstvo
oziroma bili vzrok novim zaostritvam v mednarodni skupnosti,
da boj proti terorizmu ni boj proti verski, politični ali ideološki opredelitvi; da je
treba zagotavljati strpnost do sleherne drugačnosti in zavračati nasilje, kot
uveljavljanje drugačnosti,
pričakovanje, da bo mednarodna skupnost poskrbela tudi za dolgoročno
spreminjanje socialne, gospodarske in politične danosti in s tem delitve sveta
na bogate in revne, kar v sodobnem svetu spodbuja terorizem in druge oblike
nasilja,
podporo Resolucije PS Sveta Evrope št. 1258, ki širi pooblastila prihodnjega
mednarodnega kazenskega sodišča OZN tudi na storilce terorističnih dejanj.
S sprejemom predlagane deklaracije bi Državni zbor Republike Slovenije tudi na
normativni ravni jasno izrazil svoje stališče do terorizma, ki postaja največje gorje v
začetku 21. stoletja.
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