DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 14. septembra 2002

Letnik XXVIII

POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA
- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih z
dopolnjenim predlogom zakona (Ztuj-1 A) - druga obravnava - EPA 367 - III
- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o nadzoru državne meje z dopolnjenim predlogom
zakona (ZNDM-1) - druga obravnava - EPA 416 - III
OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA
- Obvestilo Oddelka za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o spremembi sestave delovnega telesa
Državnega zbora
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

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

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

upoštevana in da gre v zvezi s predlagano rešitvijo za diskrecijsko
pravico, pri čemer pa zakonski okviri niso dovolj jasno postavljeni.
Opozorila je tudi na 25. člen in na razmejitev pristojnosti, kot so
opredeljene v predlogu, med ministrstvom za notranje zadeve in
ministrstvom za zunanje zadeve.

Odbor za notranjo politiko
Številka: 213-04/91 - 0001/0044
Ljubljana, 12.9.2002

EPA 367 ■

Na podlagi 42. in 1. odstavka 133. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje:

Predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za
begunce je podala pripombo k 55. členu, ker sedaj veljavni zakon
izključuje pravico do pritožbe osebi, ki jI je bila zavrnjena izdaja
dovoljenja za zadrževanje in je zato neusklajen z novelo zakona.
Podala pa je tudi pripombo k 70. členu, ker ne vključuje izključitve
sankcije za prevoznika, ki v Republiko Slovenijo pripelje osebo,
ki zaprosi za mednarodno zaščito in zato ne ustreza zahtevam
direktive Sveta Evropske unije.

Poročilo
k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A)
- druga obravnava -

Predstavnik predlagatelja je glede navedenih pripomb povedal,
da gre pri 11. členu za delegacijo pristojnosti, ki je v prid stranki,
pri 25. členu za konsistentno rešitev glede krajevne pristojnosti
pri podeljevanju in odvzemu viz, pri 55. členu, da se strinja s
črtanjem 5. odstavka 65. člena, v zvezi s 70. členom pa, da
vztraja pri predlagani dikciji, ker se v primeru, da oseba dobi azil,
to lahko upošteva v postopku v katerem se sankcionira
prevoznika.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
je na 24. redni seji dne 11.9.2002 obravnaval predlog zakona o
-spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki ga je v drugo
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

Odbor je sprejel amandmaje poslanske skupine LDS, poslanske
skupine ZLSD in poslanske skupine DeSUS k 2„ 7., 9., 18., 25.,
32., 33., 38., 59. (popravljen amandma), 64., 68., 69. in 73. členu.

Predstavnica zakonodajno pravne službe je opozorila, da
pripomba zakonodajno pravne službe k 11. členu ni bila
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Odbor je sprejel tudi naslednje amamdmaje:

K 27. členu

KI. členu

1. V šestem odstavku 32. člena se besedilo "opravljanje
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena" črta in nadomesti
z besedami "zaposlitve ali dela".

1. Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem smo sledili mnenju Zakonodajno
pravne službe DZ RS, pri čemer pa ne v smeri po podrobnejši
opredelitvi primerov, ki naj bi jih zajela uredba vlade. S
spremenjenim predlogom bo jasneje opredeljen namen
uporabe uredbe, kadar to terja specifična narava dela ali
zaposlitve (na primer nastopi umetnikov, nastopi športnikov,
tujih predavateljev na univerzah, strokovnih srečanjih).

"1. člen
V zakonu o tujcih (Uradni list RS, št.: 61/99 in 9/01) se v osmi
alineji prvega odstavka 2. člena besede" pridobitne dejavnosti"
nadomestijo z besedami "zaposlitve ali dela".
Obrazložitev:
Zaradi poenotenja pojmov z Zakonom o zaposlovanju in delu
tujcev (Ur.l. RS št. 66/00), ki ne določa vsebine pojma pridobitne
dejavnosti, temveč le zaposlitev ali delo, se pojem opravljanje
pridobitne dejavnosti nadomesti z besedama zaposlitev ali
delo.

K 29. členu
1. V tretjem odstavku 34. člena se doda nov drugi stavek, ki se
glasi: "Delodajalec lahko prošnjo za Izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji".

Iz istega razloga je črtana enajsta alinea istega člena.

Obrazložitev:
S predlagano rešitvijo so upoštevani zlasti predlogi in mnenje
Gospodarsko interesnih združenj na področju kmetijstva, da
bi se postopke izdaje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja sezonskega dela skrajšali oziroma poenostavili.
Zaradi navedenega je delodajalcu s predlagano spremembo
dana možnost, da lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje sezonskemu delavcu vloži tudi pri upravni
enoti v Republiki Sloveniji.

K 10. členu
1. V tretjem odstavku 13. člena se besedi "prejšnjega odstavka"
nadomestita z besedami "prvega in drugega odstavka tega
člena".
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem so zajeti vsi primeri v katerih
mora tujec zaradi odločitve pristojnega organa zapustiti državo
še pred potekom časa, ko mu je bilo sicer dovoljeno bivati v
državi. Ne moramo pa sprejeti pobude Zakonodajno pravne
službe DZ Republike Slovenije v delu, da bi morali biti
opredeljeni razlogi zaradi katerih mora tujec zapustiti državo
pred potekom dovoljenega časa. Pobuda ni bila sprejeta iz
razloga, ker mora tujec predčasno zapustiti državo le v
primeru, kadar mu pristojni organ odpove prebivanje, razveljavi
dovoljenje za prebivanje ali razveljavi vizum. Kriteriji za
navedeno pa so konkretno opredeljeni v 22., 44. in 48. členu
Zakona o tujcih.

K 35- Členu
1. V spremenjenem 43. členu se v četrti alinei prvega odstavka
beseda "obstaja" nadomesti z besedami "obstajajo resni
razlogi za".
Obrazložitev:
Gre za uskladitev s predlogom, ki so ga pri obravnavanju
predloga zakona podali na matičnem telesu, pred prvim
branjem v Državnem zboru RS predstavniki nevladnih
organizacij, ki so izrazili bojazen, da bi predlagateljeva dikcija
utegnila voditi k arbitrarnemu odločanju. Sama sprememba
besedila ne pomeni vsebinskega posega v besedilo predloga
zakona.

K 11. členu
1. V novem četrtem odstavku 14. člena se besede "opravljanja
pridobitne dejavnosti" črtajo in nadomestijo z besedami
"zaposlitve ali dela".

Tako kot pri razlogu za zavrnitev vstopa v državo smo
uskladili terminologijo tudi pri razlogu za zavrnitev dovoljenja
za prebivanje.

Obrazložitev:
Zaradi poenotenja pojmov z Zakonom o zaposlovanju in delu
tujcev (Ur.l. RS, št. 66/00), ki ne določa vsebine pojma
pridobitne dejavnosti, temveč le zaposlitev ali delo, se pojem
opravljanje pridobitne dejavnosti nadomesti z besedama
zaposlitev ali delo.
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K 37. Členu

v pravice tujca, ki bi sicer moral državo zapustiti ne glede na
odločitev pritožbenega organa.

1. V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

K 62. členu

"V drugem odstavku 44. člena se črta drugi stavek, ki se
glasi " Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe."."

1. Besedilo 62. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:

Obrazložitev:
Z amandmajem smo sledili pobudi Zakonodajno pravne službe
DZ RS in nevladnih organizacij, da zadržanje izvršbe v primeru
pritožbe zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje
bistveno posega v pravice tujca, ki bi sicer moral državo
zapustiti ne glede na odločitev pritožbenega organa.

"Prvi odstavek 77. člena se črta.
Sedanji drugi odstavek 77. člena postane prvi odstavek."
Obrazložitev:
Z amandmajem smo sledili mnenju Zakonodajno pravne
službe DZ RS s preureditvijo besedila 77. člena zakona. Tako
se namreč s predlogom ureditve upošteva temeljni koncept
Zakona o potnih listinah državljanov RS, ki tudi mladoletnim
osebam nalaga, da imajo svojo potno listino. Ker že 76. člen
veljavnega zakona o tujcih opredeljuje pogoje za pridobitev
potnega lista za tujce in ti pogoji veljajo tudi za mladoletne
tujce, prvi odstavek 77. člena veljavnega člena ni potreben.
Zato je v 62. členu predloga zakona ohranjena le ureditev, ki
se nanaša na potne listine, ki zadeva aktivno legitimacijo za
vložitev zahtevka za potno listino, tako za mladoletno osebo
oziroma za tujca, ki ni poslovno sposoben.
* * *

K 55. členu
1. V spremenjenem drugem odstavku 65. člena se črtajo besede
"in dovolitev zadrževanja".
Peti odstavek 65. člena se črta.
Obrazložitev:
Predlagani amandma je deloma redakcijske, deloma pa
vsebinske narave. Redakcijske narave zato, ker je črtan del
besedila, ki je dejansko zajet v četrtem odstavku 55. člena
predloga zakona oziroma petega odstavka 65. člena
veljavnega zakona, vsebinske pa zato, ker je s tem
zagotovljeno, da akt o zavrnitvi dovolitve o zadrževanju
vsebuje obrazložitev, kar sledi tudi predlogu nevladnih
organizacij.

Vlada Republike Slovenije podpira vse navedene amandmaje.
Odbor je po končani razpravi in glasovanju o predlogih za
amandmaje in amandmajih sprejel vse člene predloga zakona.

K 58. členu
1. V spremenjenem prvem odstavku 68. člena se za besedo
"pritožba" črtajo besede "zoper odločbo o razveljavitvi
dovoljenja za prebivanje, zoper odločbo o odpovedi
prebivanja,".

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila.
Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora
Maksimiljan Lavrinc.

Obrazložitev:
Z amandmajem smo sledili pobudi Zakonodajno pravne službe
DZ RS in nevladnih organizacij, da nezadržanje izvršbe v
primeru pritožbe zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja za
prebivanje in odločbo o odpoved prebivanja bistveno posega
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TUJCIH

1. člen

V novem sedmem odstavku se za besedo"brez" doda
beseda"veljavne".

V zakonu o tujcih (Uradni list RS, št.: 61/99 In 9/01) se v osmi
alinei prvega odstavka 2. člena besede "pridobitne
dejavnosti" nadomestilo z besedami "zaposlitve ali dela".

6. člen
V 8. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

2. člen
"(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi, da državljani
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo brez
vizuma.".

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali
postopek za prekrške In je v priporu oziroma Je pridržan,
mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržan|e, na
njegovo zahtevo omogočiti stik s pristojnimi organi države,
katere državljan je.".

7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1)Tu|cu se, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 7. In 8.
člena tega zakona zavrne vstop v državo, če:

3. člen

-

V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede:"vsaki dve leti".
V drugemu odstavku 5. člena se na koncu doda drugi stavek, ki
se glasi:"V kvote se ne vštejejo dovoljenja za začasno prebivanje,
izdana zaradi združevanja družine, dovoljenja za začasno
prebivanje izdana ožjim družinskim članom slovenskih državljanov,
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem
in dovoljenja za začasno prebivanje, izdana umetnikom.".
♦
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede:"in v času, ki je za to
določen".
5. člen

-

V prvem odstavku 7. člena se za besedo"vstop" postavi vejica in
doda beseda "zapustitev".

obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo njegovo
bivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali
drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi
dejavnostmi, posestjo In posredovanjem mamil ali
Izvrševanjem kakšnih drugih kaznivih dejanj;
še nI potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v
državo;
nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v
Republiki Sloveniji In za vrnitev v državo, Iz katere prihaja
ali za potovanje v tretjo državo;
na zahtevo pristojnega organa ne more utemeljiti
namena in okoliščin nameravanega prihoda In bivanja v
državi;
če obstajajo resni razlogi za sum, da se bo zaposlil ali
delal na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s
predpisi o zaposlovanju In delu;
če je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s
sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike
Slovenije.".

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

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:

"(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi
posameznemu članu skupine, če je to nujno zaradi njegovih
osebnih razlogov ali če tako odredi pristojni organ.".
i
Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi
odstavek.

"(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi
dovoljenja za prebivanje, se lahko zavrne vstop v državo
samo, če se mu odpove prebivanje v državi ali če mu je z
odločbo pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali
če se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.".
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

V novem petem odstavku se črtajo besede "ob pogoju
vzajemnosti".
poročevalec, št. 89
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8. člen

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom
določi izjeme, v katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki
Ima potno listino, katere veljavnost Je krajša od treh
mesecev.".

"(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države obsega zlasti
kontrolo, ki je nujna zaradi notranjih in mednarodnih interesov
Republike Slovenije, javnega reda in miru ter preveritev ali obstajajo
razlogi zaradi katerih se tujcu ne dovoli zapustiti državo.".

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

Četrti odstavek se črta.

Novi, četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

9. člen

"(4) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela.".

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

Novi, peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"12. člen
(zapustitev države)

" (5) Vrste vizumov so:
- letališki tranzitni vizum (vizum A),
- tranzitni vizum (vizum B),
- vizum za vstop (vizum C in vizum D)".

(1) TUjcI svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu
z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli Izstop Iz države, če je zoper njega
uveden kazenski postopek, postopek za prekrške ali kakšen
drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost,
In to zahteva organ, ki vodi postopek.".

12. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"15. člen
(letališki tranzitni vizum - vizum A)

10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki
Sloveniji ne zapustijo letališkega prostora ali letala, ne potrebujejo
vizuma.

"13. člen
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji)

(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, da
zaradi interesov države, zaradi zatiranja organiziranega kriminala
ali zaradi odnosov z drugimi državami potrebujejo državljani
določenih držav ali potniki na določenih potovalnih smereh za
tranzit letališki tranzitni vizum.

(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to
določeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom
Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma
mednarodnim sporazumom.
(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma
ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop v državo In
bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo
vstopa In v njej biva največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč
od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni
tujcem, ki morajo Imeti vizum.

(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum
za določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega
območja letališča za čas trajanja tranzita.".

(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom
časa Iz prvega In drugega odstavka tega člena, če tako odloči
pristojni organ.".

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

13. člen

"16. člen
(tranzitni vizum - vizum B)

11. člen

(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno,
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja
Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo

V prvem odstavku 14. člena se črtata besedl"zakonom
oziroma".
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državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v Republiki
Sloveniji največ pet dni, veljavnost vizuma pa ne sme biti daljša
od šestih mesecev.

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže, da ima
zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil iz Republike
Slovenije.".

"(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino
in če ni s tem zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega
vstopa v državo.".

14. člen

V petem odstavku se črta besedilo: "za enkratni vstop ali tranzitni
vizum".

16. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

V šestem odstavku se črta besedilo "in zagotovilo o potrebnih
sredstvih za preživljanje in vrnitev".

"17. člen
(vizum za vstop - vizum C in vizum D)

17. člen

(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, pri
čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje
zaporednih bivanj v Republiki Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni
v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.

V prvi alinei prvega odstavka 20. člena se črta vejica in besedilo:
"razen iz druge alinee prvega odstavka 9. člena".
18. člen

(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo največ
do enega leta.

V 21. členu se v prvem odstavku črta tretja In dodata nova
predzadnja In zadnja alinea, ki se glasita:

(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z
veljavnostjo, daljšo od enega leta, če je to v interesu Republike
Slovenije, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
na predlog posameznega ministrstva.

" - osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan,
- fotografijo priloženo vlogi za izdajo vizuma, ki kaže pravo
podobo osebe, ki jI je vizum Izdan."

(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se izda za turistične,
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem
primerljive namene prihoda v Republiko Slovenijo.

Tretja alinea prvega odstavka 21. člena se črta.

(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu razvidno
navede.

"(2) Vizum se Izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno
listino.".

DrugI odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih se
lahko vizum iz prvega odstavka tega člena izjemoma izda tudi za
daljše bivanje, vendar ta čas v nobenem primeru ne sme presegati
šest mesecev v enem letu (VIZUM D).".

19. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda "lahko".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

15. člen

"2) Vizum razveljavi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ali
organ mejne kontrole. V primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko
Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplomatsko konzularno
predstavništvo. Vizum lahko razveljavi tudi ministrstvo pristojno
za zunanje zadeve.".

18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"18. člen
(vizum v skupinski potni list)

20. člen

(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za letališki
tranzit (vizum A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum za
vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj 5 in največ
50 oseb.

23. člen se črta.

(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko izda za bivanje
do največ 30 dni.".
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21. člen

(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v potno
listino ali se izda v obliki odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen
dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v obliki odločbe, če
tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti
potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu po
uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca.

V prvem odstavku 24. člena se beseda"morski" nadomesti z
besedo"vodni".
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Prevoznik iz prvega odstavka tega člena je dolžan, da ob
prihodu nemudoma in brezplačno posreduje organom mejne
kontrole na njihovo zahtevo podatke o potnih listinah in dovoljenjih
za vstop potnikov, prevoznikov in članov posadke.".

(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega
se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo
določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim
aktom pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji.".

Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni
tako, da se glasi:
"(3) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora
prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti pripeljal na
mejo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, takoj sprejeti
nazaj v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz države.".
t
22. člen

23. člen
V tretjem odstavku 28. člena se pika na koncu črta in doda
besedilo: "ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če je tako
določeno s tem zakonom.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

27. člen se spremeni tako, da se gladi:

"(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za daljši čas
od enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače določeno.".

27. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje)

24. člen

(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi
prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za
prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni
s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna oseba.

29. člen se črta.

(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden
namen prebivanja v Republiki Sloveniji. Vlagatelj prošnje
navedenega namena med postopkom ne more spreminjati.

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

25. člen

"(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se Izda tujcu, ki
namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih
namenov:

(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno
potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno
zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v
času prebivanje v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako
drugače zagotovljeno.

-

(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev
iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem
zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja za
prebivanje.

-

(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti
veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega člena oziroma
overjen prepis takšne listine ter druga dokazila in listine o
izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem
osebno zglasiti.

Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se
Izda tudi:
-

14. september2002

zaposlitve ali dela,
združitve družine,
študija, Izobraževanja, specializacije ali strokovnega
Izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja,
sodelovanja oziroma udeležbe v programih
mednarodnih izmenjav prostovoljcev In v drugih
programih, ki ne sodijo v sistem formalnega
Izobraževanja,
drugih upravičenih In z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli In običaji utemeljenih razlogov.

9

tujcem
ožjim družinskim članom slovenskih državljanov,
tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti,
otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji.".
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Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
giasi:"Dovol]en|e za začasno prebivanje se Izda za čas, ki |e
potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za
eno leto, če zakon ne določa drugače.".

V tretjem odstavku 33. člena se na koncu prve alinee podpičje
nadomesti s piko, druga in tretja alinea pa črtata.

Tretji odstavek se črta.

Četrti in peti odstavek se črtata.

28. člen

Sedanji četrti In peti odstavek postaneta tretji In četrti
odstavek.

29. člen
V drugem odstavku 34. člena se črtata besedi:"ln tretjega".

26. člen

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

V naslovu 31. člena se beseda"oziroma" nadomesti z besedo"in".

Tretji odstavek se črta.

"(3) Dovoljenje Iz prvega odstavka tega člena se lahko izda
na prošnjo tujca ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo
za Izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji".

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja sezonskega dela tujec ne more pridobiti
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.".

V drugem odstavku se črta besedilo"z določenim namenom ali
nevezano dovoljenje".

"(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega
dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek ustavi, mora tujec
zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve dokončne odločbe ali
sklepa.".

V petem odstavku se za besedo"zaposlovanje" dodata
besedi"in delo".

Novi četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz tretjega odstavka tega
člena pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe ali
sklepa.".

"(7) Prošnjo za lzda|o dovoljenja Iz petega odstavka tega
člena lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh
pogodbenih strank. Prošnji je potrebno priložiti:
- delovno dovoljenje;
potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na
predpisanem obrazcu, ki ga Izda In potrdi zavod za
zaposlovanje;
- dokazilo, da tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi
pogodbe napotuje v Republiko Slovenijo, socialno In
zdravstveno zavarovan v državi, Iz katere je napoten.".

27. člen
V naslovu 32. člena se beseda"ln" nadomesti z besedo"all".
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
zaposlitve ali dela, se lahko Izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če Ima delovno dovoljenje oziroma drugo
potrebno dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, ali Izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje
posamezne dejavnosti določajo zakoni In drugI predpisi
Republike Slovenije.".

30. člen
35. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"35. člen
(dnevni delovni migranti)

V petem odstavku se črtata besedl:"ln tretjega".

(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje za
začasno prebivanje za dnevne delovne migrante.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(6) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih
primerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi
zaposlitve ali dela.".

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante
se izda osebam iz prejšnjega odstavka za dobo dveh let, če
izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, da so dnevni delovni migranti.

Sedmi odstavek se črta.
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(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku dveh let
še izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, organ, ki
izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne
migrante, to obnovi, za enako obdobje veljavnosti.".

diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji.".
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:

31. člen

"(4) Tujcu - zakoncu slovenskega državljana preneha veljati
dovoljenje za prebivanje, če se zakonska zveza razveže prej
kot v dveh letih Izdaje dovoljenja.".

Prvi odstavek 36. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje
ali dovoljenje za začasno prebivanje, razen tujcu, ki ima dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, se ob pogojih in
v skladu s tem zakonom, prizna pravica do združitve, ohranitve
in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani,
ki so tujci.".

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek In se
spremeni, tako da se glasi:
"(5) Tujec slovenskega rodu Ima v skladu s tem zakonom
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da
Izpolnjuje pogoje Iz tretjega odstavka 27. člena tega
zakona.".

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvi Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.".

33. člen
V drugem odstavku 38. člena se pika na koncu črta In doda
besedllo:"do dopolnjenega 18 leta starosti.".

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti
odstavek.

Doda se novi, tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje za
stalno prebivanje otroku Iz prvega odstavka tega člena, ob
pogoju, da Ima vsaj eden od staršev dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je
slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji.".

V novem četrtem odstavku se črta besedilo: "in o stanovanjskih
prostorih, ki ustrezajo minimalnim standardom, določenim v
Republiki Sloveniji".
V novem petem odstavku se za piko doda besedilo:"Dovoljenje >
za prebivanje zaradi združitve družine se lahko podaljšuje ožjemu
družinskemu članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje
za stalno prebivanje, z veljavnostjo do dveh let; če prebiva v
Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta na podlagi dovoljenj za
začasno prebivanje, se mu lahko izda dovoljenje iz prvega
odstavka tega člena tudi za daljši čas.".

34. člen
39. člen se črta.

Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi:

35. člen

"(6) Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevezano
dovoljenje.".

42. člen se spremeni tako, da se glasi:
"42. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)

Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
V novem sedmem odstavku se na koncu doda stavek, ki se
glasi: "Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z
veljavnostjo do enega leta.".

(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja
in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec
prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
Dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega
dela in dovoljenja za začasno prebivanje za čezmejno opravljanje
storitev z napotenimi delavci lahko izdaja in podaljšuje upravna
enota, kjer je sedež delodajalca oziroma kjer se oprav Ija
dejavnost.

32. člen
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Dovoljenje za prebivanje se tujcem-družlnsklm članom
slovenskega državljana Izda kot nevezano dovoljenje za tri
leta In se lahko ob pogo|lh, določenih s tem zakonom
podaljšuje. Prošnja Iz prejšnjega odstavka se vloži pri
14. september2002
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območju katere tujec prebiva.".
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36. člen

(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu
ne Izda, če:

"(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
če:
je nedovoljeno vstopil,
mu je bil razveljavljen vizum ali je potekel rok za katerega je
bil izdan ali prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju s vstopnim
naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona
ali mednarodnega sporazuma lahko v Republiki Sloveniji,
nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo
veljati.".

-

Tretji odstavek 47. člena se črta.

43. člen se s spremeni tako, da se glasi:
"43. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)

•
-

-

niso izpolnjeni pogoji iz 3. in 4. odstavka 27. člena tega
zakona,
je tujcu prepovedan vstop v državo,
obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku
veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil
Republike Slovenije,
obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za |avnl red in varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih
aH drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi
dejavnostmi, posredovanjem mamil ali Izvrševanjem
drugih kaznivih dejanj,
obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podre|al
pravnemu redu Republike Slovenije,
je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena Izključno
ali predvsem z namenom pridobitve dovoljen|a za
prebivanje,
če se ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki
Sloveniji.

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
40. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz 48. člena tega zakona izda
upravna enota, na območju katere tujec prebiva.".
41. člen
V četrtem odstavku 50. člena se pika na koncu črta in doda
besedilo:"in izroči organom te države.".
Peti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo in izroči
organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi
mednarodnega sporazuma.".

(2) V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka pristojni
organ ni dolžan obrazložiti razlogov za zavrnitev.".

42. člen
37. člen

Drugi odstavek 51. člena se črta.

V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta
beseda"lahko".

43. člen

V drugem odstavku 44. člena se črta drugI stavek, ki se
glasi: "Pritožba ne zadrži Izvršitve odločbe".

Druga alinea drugega odstavka 52. člena se spremeni tako, da
se glasi:
" - če odstranitev ni možna iz drugih razlogov;".

38. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedi"posebno listino"
nadomesti z besedo"odločbo".

44. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku se za besedo "vsebovati" doda besedilo
"fotografijo osebe, ki jI je bilo dovoljenje Izdano in".

"53. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)

39. člen

Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, ki
preprečujejo prisilno odstranitev ali če tujec pridobi dovoljenje za

Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
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prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali
mednarodnega sporazuma.".

49. člen
V prvem odstavku 58. člena se za besedo"center" doda besedilo
"ali izven centra".

45. člen
54. člen se črta.

50. člen
V četrtem odstavku 59. člena se besedilo"minister, pristojen za
notranje zadeve" nadomesti z besedilom"generalni direktor
policije".

46. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:

51. člen

"55. člen
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno
zadrževanje)

V prvem odstavku 60. člena se pika na koncu črta in doda
besedilo:"ki mora v skladu z zakonom nemudoma postaviti
začasnega zastopnika mladoletni osebi.".

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, ima pravico do osnovnega zdravstvenega varstva, v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci pa
tudi pravico do osnovnega šolstva.".

52. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu
zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru,
določi kraj prebivanja na določenem naslovu.".

47. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga iz
kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija,
do njegove odstranitve iz države, nastanitev v Centru za tujce (v
nadaljnjem besedilu: center) ali izven centra, a ne dalj kot za šest
mesecev.".

53. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki ima lastna
sredstva je dolžan sam nositi stroške svojega preživljanja in
nastanitve ter stroške prisilne odstranitve do višine lastnih
sredstev.".

48. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Stroške iz prvega odstavka tega člena, solidarno nosi tudi
oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na nedovoljen način
ali mu omogočila nezakonito zaposlitev ali opravljanje dela ali
omogočila nezakonito bivanje v Republiki Sloveniji.".

"57. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz 56. člena tega zakona se lahko v centru odredi
bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.

54. člen

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s
sklepom, če:
- obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi izogniti
oziroma se je takemu ukrepu že izognil,
- če to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali
mednarodnih odnosov. Bivanje pod strožjim policijskim
nadzorom se odredi za čas, ki je nujno potreben za njegovo
odstranitev, vendar ne več kot za šest mesecev.

"(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije
v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve so pristojna za
izdajo in razveljavitev vizumov.".

(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na
prostore centra v skladu s hišnim redom centra.".

"(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev
tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma, prisilno

14. september2002

Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Republike Slovenije v tujini ne sprejme. Roki po upravnem
postopku začnejo teči potem, ko diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo
in jo posreduje pristojni upravni enoti.

"(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve opravlja upravne in
strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko politiko, vstop,
zapustitev in prebivanje tujcev v državi ter odloča o pritožbah
zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema ukrepe v zvezi
s tujci, kadar je tako določeno z zakonom.".

(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za
izdajo dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini o tem pošlje poziv
tujcu v pisni obliki, lahko pa tudi to naredi po telefonu ali ustno, če
ta pride v diplomatsko konzularno predstavništvo v tujini.

Doda se nov, peti odstavek, ki se glasi:

(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini odloča o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti minister,
pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba presodi, če je prošnja
za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oziroma če so navedbe
tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri svoji odločitvi
vezana na navodila ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Vizum se praviloma vroči osebno.

odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in za druge ukrepe in
odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih določa zakon.".

"(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve pri opravljanju nalog
iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi, organi in
službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo. Zaradi
zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev iz
prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več ministrstev
in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in usklajevanja
se pri Ministrstvu, pristojnim za notranje zadeve ustanovi skupno
delovno telo.".

(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije
v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo prebivanje, odločbo ali sklep
osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot ga določa tretji
odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše vročilnico, ki jo
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije
posreduje upravni enoti.".

55. člen
DrugI odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Pritožba zoper zavrnitev Izdaje ali razveljavitev vizuma,
zavrnitev vstopa v državo nI dovol]ena. Pristojni organ
zavrnitve izdaje nI dolžan obrazložiti.".

57. člen
V 66. člen se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi:

Tretji odstavek 65. člena se črta.

"(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona so pri opravljanju
zadev iz svoje pristojnosti dolžni med seboj sodelovati, si nuditi
pravno pomoč ter posredovati potrebne podatke in informacije.".

Sedanji četrti In peti odstavek postaneta tretji In četrti
odstavek.

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

Črta se peti odstavek 65. člena.

58. člen

56. člen

Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:

Za 65. členom se doda se nov 65a. člen, ki se glasi:

"(1) Pritožba zoper sklep o nastanitvi v centru ali Izven centra, zoper sklep o strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži
Izvržbe.".

"65a. člen
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije v tujini)

Drugi odstavek se črta.

(1) Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno na
obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za notranje zadeve
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.

59. člen
V naslovu VIII. Poglavja, v naslovu 71. člena, In. v prvem In
drugem odstavku 71. člena se beseda"zblranje" nadomesti
z besedo"obdelava" v ustreznem sklonu.

(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje
priložiti vso dokumentacijo, ki jo zahteva diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Če k prošnji ni priložena
vsa dokumentacija, je diplomatsko konzularno predstavništvo
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Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:

65. člen

"(1) Organi Iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne
podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja
prizadetega tujca pri drugih organih In organizacijah ter pri
drugih organih:
- če je to v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal
svoje soglasje;
- če Je to z zakonom dovoljeno;
- če je to potrebno za preverjanje podatkov za prizadetega
tujca."

81. člen se spremeni tako, da se glasi:
"81. člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki
Sloveniji)
Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja v
Republiki Sloveniji. Obliko in vsebino izkaznice ter postopek izdaje
se opredeli v podzakonskem aktu.".

V četrtem odstavku se besedllo"zbiranje in posredovanje"
nadomesti z besedo "obdelava".

66. člen
60. člen

Za 81. členom se doda nov 81 a. člen, ki se glasi:

Peti in šesti odstavek 75. člena se črtata.
"81 .a člen

Sedanji sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

V tretjem odstavku 76. člena se besede "pri pristojnem organu"
nadomestijo z besedami"pri upravni enoti".

Osebne podatke iz 89. in 90. člena tega zakona sme uporabljati
pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo potnega lista za tujca
ali osebne izkaznice za tujca za potrebe vpisa podatkov na
obrazec potnega lista za tujca in osebne izkaznice za tujca in jih
mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.".

62. člen

67. člen

61. člen

Prvi odstavek 77. člena se črta.

V 82. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

Sedanji drugi odstavek 77. člena postane prvi odstavek.

"(4) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi načine
za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo tujcev.".

63. člen

68. člen

V drugem odstavku 78. člena se črta beseda"v državi",
besedilo"pristojni organ" pa nadomestita z besedama"upravna
enota".

V drugem odstavku 85. člena se črta beseda"druge".
V tretjem odstavku se za besedo"prve" doda beseda"druge".

Četrti odstavek se črta.

Dodajo se novi sedmi, osmi In deveti odstavek, ki se glasijo:
"(7) V evidenci Iz pete alinee prvega odstavka tega člena
tega zakona vodi pristojni organ poleg podatkov iz prvega
in drugega odstavka 88. člena tega zakona tudi podatke Iz
zadnje alinee prvega odstavka 21. člena tega zakona.

64. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Osebno izkaznico izda upravna enota tujcu, ki Ima
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in je
dopolnil 18 let. Za izdajo osebne Izkaznice mora tujec
zaprositi v 30 dneh od pridobitve dovoljenja za stalno
prebivanje.".

(8) V evidenci iz šeste alinee prvega odstavka tega člena
tega zakona vodi pristojni organ podatke iz prvega in
drugega odstavka 89. člena tega zakona.
(9) V evidenci iz sedme alinee prvega odstavka tega člena
tega zakona vodi pristojni organ podatke Iz prvega in
drugega odstavka 90. člena tega zakona."

V drugem odstavku se besedilo "četrtim odstavkom 29.
člena" nadomesti z besedilom "šestim odstavkom 27.
člena".

14. september2002
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69. člen

ali
če predstavljajo finančno breme za državo.".

15. točka prvega odstavka 86. člena se črta.
Doda se novi, drugi odstavek, ki se glasi:

72. člen

"(2) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti,
ki kaže pravo podobo tujca."

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona se
nadaljujejo po dosedanjih določbah Zakona o tujcih (Uradni list
RS, št. 61/99 in 9/01).

V drugem odstavku se v prvem stavku beseda "prejšnjega"
nadomesti z besedilom "prvega in drugega"."

73. člen

70. člen

(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno
prebivanje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.

94. členu se doda nova, četrta točka, ki se glasi:

(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo
dovoljenj za stalno prebivanje uporablja dosedanja ureditev.

"(4) če pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije po
kopenski, zračni ali vodni poti, brez ustrezne listine in vstopnega
dovoljenja, ki jih kot državljan določene države potrebuje.".

(3) Določbe členov povezane z Izdajanje vizumov in
dovoljenj za prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se
pričnejo uporabljati pet let po začetku veljavnosti tega
zakona. V navedenem roku mora minister pristojen za
notranje zadeve uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21.
člena, ki določa vsebino in format vizuma ter predpis iz
četrtega odstavka 46. člena, ki določa vsebino, obliko in
način izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev
razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje."

71. člen
Prvi odstavek 100. člena se črta.
Sedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Novi, šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

74. člen

"(6) Državljanom držav članic Evropske Unije se lahko v skladu
s tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji
zavrne le, če:
predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za
varnost države,

poročevalec, št. 89
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Poročilo

K

PREDLOGU

DRŽAVNE

ZAKONA

MEJE

PREDL060M

Z

0

NADZORU

DOPOLNJENIM

ZAKONA

(ZNDM-1)

- druga obravnava - EPA 416 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Predstavnica zakonodajno pravne službe je v zvezi z navedenim
amandmajem k 12. členu opozorila, da je način udeležbe
ministrstva v postopku sprejemanja prostorskega akta nekoliko
nejasno opredeljen. Poleg tega pa bi bilo potrebno predlagano
rešitev preveriti tudi v smislu zakona o urejanju prostora, ki je v
zakonodajnem postopku. Predlagatelj amandmaja k 12. členu je
zato amandma dopolnil kot je razvidno iz magnetograma razprave.
Odbor je nato sprejel dopolnjen predlog amandmaja poslanca
Dušana Vučka k 12. členu. S tem pa je postal brezpredmeten
predlog amandmaja odbora za notranjo politiko k Istemu členu.
Obdor zato o njem ni glasoval.

Odbor za notranjo politiko
Številka: 212-08/91 -0003/0048
Ljubljana, 12.9.2002

EPA - 416-III

Na podlagi 42. in 1. odstavka 133. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje:

Odbor je nato sprejel naslednje amamdmaje (odbor je kot svoja
amandmaja sprejel tudi amandmaja, ki ju je vlada vložila po starem
poslovniku k 10. in 40. členu in ju je odbor podprl na 27. izredni seji
dne 20.6.2002):

Poročilo
k predlogu zakona o nadzoru državne
meje (ZNDM-1)- druga obravnava -

K 3, členu
1. V peti točki prvega odstavka se besede:"Schengenski
izvedbeni sporazum je sporazum" zamenjajo z besedami:"
Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma je
konvencija".

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
je na svoji 24.seji dne 11.9.2002 kot matično delovno telo
obravnaval predlog zakona o nadzoru državne meje - druga
obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije.

V šesti točki se pred besedo:"Schengenskega" dodajo
besede:"Konvencije o izvajanju", črta pa se beseda"
izvedbenega".

Odbor je najprej razpravljal in glasoval o amandmaju poslanca
Dušana Vučka k 12. členu predloga zakona. Člani odbora so
poudarili, da amandma sledi intenciji predloga zakona o urejanju
prostora in predloga zakona o graditvi objektov, kjer ne govorimo
več o lokacijskem dovoljenju, niti o gradnji objektov ali dovoljenju
za postavitev začasnega objekta. Je pa povsem birokratsko, da
bi v mejnem pasu o posegih v prostor odločal minister. Zato so bili
mnenja, da bi postopek trajal predolgo.

14. september2002

V sedmi točki se pred besedo:"Schengenskega" dodajo
besede:"Konvencije o izvajanju", črta pa se beseda"
izvedbenega".
V osmi točki se pred besedo:"Schengenskega" dodajo
besede:"Konvencije o izvajanju", črta pa se beseda"
izvedbenega".
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in vzdrževanje državnih meja ustanovljenih na podlagi obstoječih
mednarodnih pogodb. Ministrstvo pristojno za zunanje zadeve z
ostalimi pristojnimi ministrstvi koordinira izvajanje nalog povezanih
z označevanjem mejne črte ter razmejitvijo."

V deveti točki se pred obe besedi:"Schengeriskega" dodajo
besede:"Konvencije o izvajanju", črta pa se beseda"
izvedbenega".
V deseti točki se pred obe besedi:"Schengenskega" dodajo
besede:"Konvencije o izvajanju", črta pa se beseda"
izvedbenega".

Obrazložitev:
Ministrstvo za zunanje zadeve je predlagalo spremembo 1.
odstavka in dodajanje 2. odstavka zaradi natančnejše opredelitve
pristojnosti in nalog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v
zvezi z označevanjem in razmejitvijo državne meje. Ministrstvo
za zunanje zadeve bo skupaj z ostalimi pristojnimi ministrsvi
(Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje) opravljalo
koordinativno vlogo pri izvajanju nalog povezanih z označevanjem
mejne črte in razmejitvijo ter v zvezi z delom meddržavnih komisij
za označevanje in vzdrževanje državnih meja, ki jih imenuje Vlada
Republike Slovenije. Strokovno - tehnična opravila pri označevanju
in vzdrževanju državne meje določene tudi z biliatelarnimi
sporazumi s sosednjimi državami, bo opravljal organ, pristojen
za geodetske zadeve (Geodetska uprava Republike Slovenije).

Obrazložitev:
Komisija za pravno redakcijo aktov Evropskih skupnosti je na
svoji seji, dne 12. aprila 2002, na kateri je potrjevala sklop besedil
s področja Schengenskega Acquisa, v celoti potrdila Schengenski
Acquis (razen besedil, ki so prispela naknadno v pravno redakcijo,
le-ta so bila potrjena 24. maja 2002) in se dogovorila o uradnih
naslovih SPORAZUMA in KONVENCIJE;
SPORAZUM - Sporazum o postopni odpravi kontrol na
skupnih mejah (z dne 14. junija 1985)
KONVENCIJA - Konvencija o izvajanju Schengenskega
sporazuma (z dne 19. junija 1990).
Temu je potrebno prilagoditi tudi besedilo novega zakona.

K 11. členu
K 4- členu

1. V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo"trajajo
razlogi "dodata besedi" javnega reda".

1. Drugi odstavek se v celoti spremeni, tako, da se glasi: "Če to
dopuščajo varnostne razmere, lahko Vlada Republike
Slovenije iz razlogov ekonomičnosti z uredbo določi na katerih
mejnih prehodih lahko mejno kontrolo opravlja carina."

V tretjem odstavku se besede"direktor policijske uprave"
nadomestijo z besedami "minister, pristojen za notranje zadeve"
in za piko, v istem odstavku, doda nov stavek" O pritožbi na drugi
stopnji odloča Vlada Republike Slovenije.".

Obrazložitev:
Z amandmajem je odpravljena pomanjkljivost, na katero je opozoril
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora. S
to spremembo zakon natančno določa pristojnosti uprave, saj je
izrecno navedeno, da lahko carina opravlja mejno kontrolo na
mejnih prehodih. Glede na to, da so varnostne razmere pogoj, ki
ga ni moč opredeliti vnaprej, saj se lahko nenehno spreminja, je
nujno, da Vlada Republike Slovenije presodi in preuči, presodi in
določi, na katerih mejnih prehodih je to možno.

Obrazložitev:
V drugem stavku je določeno, da prepoved traja dokler trajajo
razlogi, ni pa določeno, kakšni razlogi. Zaradi tega sta s
smiselnega in redakcijskega razloga dodani besedi javnega reda,
ki natančneje določa razloge trajanja prepovedi.
S spremembo je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora RS, da se pristojnost prenese
na ministra, pristojnega za notranje zadeve, določba o pristojnosti
Vlade za odločanje na drugi stopnji pa je v skladu z drugim
odstavkom 230. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. I. RS, št. 80/1999).

K 8. členu
1. V tretjem odstavku se beseda:"ali" zamenja z besedo:" in".

K 14. členu

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora
RS je predlagal, da se besedica ali zamenja z besedo in, saj s tem
zakon onemogoča izmikanje obveznosti tako lastniku, kot
posestniku.

1. V drugem odstavku se pred besedo:"Schengenskega" dodajo
besede: "konvencije o izvajanju" črta pa se beseda:
"izvedbenega".
Obrazložitev:
Komisija za pravno redakcijo aktov Evropskih skupnosti je na
svoji seji, dne 12. aprila 2002, na kateri je potrjevala sklop besedil
s področja Schengenskega Acquisa, v celoti potrdila Schengenski
Acquis (razen besedil, ki so prispela naknadno v pravno redakcijo,
le-ta so bila potrjena 24. maja 2002) in se dogovorila o uradnih
naslovih SPORAZUMA in KONVENCIJE;

K10. členu
1. Spremeni se 1. odstavek, tako da se glasi:
"Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih ministrstev
imenuje člane delegacij v meddržavnih komisijah za označevanje
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- SPORAZUM - Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih
mejah (z dne 14. junija 1985)
- KONVENCIJA - Konvencija o izvajanju Schengenskega
sporazuma (z dne 19. junija 1990). Temu je potrebno prilagoditi
tudi besedilo novega zakona.

začasnih mejnih prehodov in ne določitvi mejnih prehodov za
določen krog oseb.
S spremembo je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora RS, da se pristojnost prenese
na ministra, pristojnega za notranje zadeve, določba o pristojnosti
Vlade za odločanje na drugi stopnji pa je v skladu z drugim
odstavkom 230. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. I. RS, št. 80/1999).

K18. členu
1. V prvem odstavku se besede"Direktor policijske uprave"
zamenjajo z besedami"Minister, pristojen za notranje zadeve",
besede"direktorjem carinske urada" pa se zamenjajo z
besedami"ministrom, pristojnim za finance". Prav tako se v
drugem stavku prvega odstavka 18. člena zamenjajo
besede"direktor policijske uprave" z"minister, pristojen za
notranje zadeve", "generalnim direktorjem Carinske uprave
Republike Slovenije" z "ministrom, pristojnim za finance",
"direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo"
pa z "ministrom, pristojnim za promet" in za piko, v istem
odstavku, doda nov stavek "O pritožbi na drugi stopnji odloča
Vlada Republike Slovenije.".

K 27. členu
1. V prvem odstavku se pred besedo:"Schengenskega" dodajo
besede:"konvencije o izvajanju", črtajo se besede:
"izvedbenega" in"ali se skriti", pika na koncu prvega odstavka
se nadomesti z vejico in doda besedilo:"ali se kako drugače
izmakniti mejni kontroli.".
Obrazložitev:
Komisija za pravno redakcijo aktov Evropskih skupnosti je na
svoji seji, dne 12. aprila 2002, na kateri je potrjevala sklop besedil
s področja Schengenskega Acquisa, v celoti potrdila Schengenski
Acquis (razen besedil, ki so prispela naknadno v pravno redakcijo,
le-ta so bila potrjena 24. maja 2002) in se dogovorila o uradnih
naslovih SPORAZUMA in KONVENCIJE;
- SPORAZUM - Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih
mejah (z dne 14. junija 1985)
- KONVENCIJA - Konvencija o izvajanju Schengenskega
sporazuma (z dne 19. junija 1990). Temu je potrebno prilagoditi
tudi besedilo novega zakona.

Obrazložitev:
S spremembo je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora RS, da se pristojnost prenese
na ministra, pristojnega za notranje zadeve, določba o pristojnosti
Vlade za odločanje na drugi stopnji pa je v skladu z drugim
odstavkom 230. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. I. RS, št. 80/1999).
K 19. členu

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ predlaga črtanje
besede "ali se skriti" z ustreznejšim izrazom"ali se kako drugače
izmakniti mejni kontroli", kar je po mnenju predlagatelja boljša
rešitev.

1. V prvem odstavku se besede"Direktor policijske uprave"
zamenjajo z besedami "Minister, pristojen za notranje zadeve",
besede "generalnim direktorjem carinske uprave" pa se
zamenjajo z besedami"ministrom, pristojnim za finance".
V drugem odstavku 19. člena se za besedami:"da se ustanovi"
doda beseda: "začasni", besede: "za določen krog oseb" pa se
črtajo. Besede "direktor policijske uprave" se nadomestijo z
besedami "minister, pristojen za notranje zadeve",
besede"direktorjem Carinske uprave Republike Slovenije" z
"ministrom, pristojnim za finance", "direktorjem Uprave Republike
Slovenije za civilno letalstvo" pa z "ministrom, pristojnim za
promet".

K 32, člgng
1. V prvem odstavku se za besedami: "ali je že prestopila mejno
črto" doda besedilo:"in obstaja utemeljen sum, da je oseba
nedovoljeno prestopila državno mejo". Za besedami:"ne
izpolnjuje pogojev za vstop v državo" se doda besedilo: "in ga
zaradi utemeljenih razlogov iz države ni možno napotiti takoj".

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi "O pritožbi v zadevah iz
prvega in drugega odstavka tega člena, na drugi stopnji odloča
Vlada Republike Slovenije.".

V drugem odstavku se doda nov prvi stavek, ki se glasi:"Zadržano
osebo je potrebno o razlogih za zadržanje obvestiti takoj.". Za
besedami:"v pisni obliki z odločbo" doda beseda:"takoj". V zadnjem
stavku drugega odstavka 32. člena pa se beseda:"pridržanja"
zamenja z besedo:"zadržanja".

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je predlagal
ponovno preveritev dajanja soglasja s strani Carinske uprave
Republike Slovenije. Predlagatelj je v soglasju z Ministrstvom za
finance spremenil dajanja soglasja in prenesel pooblastilo iz
direktorja carinskega urada na generalnega direktorja Carinske
uprave Republike Slovenije. Smiselno pa je odpravljena
nelogičnost v drugem odstavku, saj je cel člen namenjen določitvi

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je opozoril, da
mora biti ukrep zadržanja natančneje določen, saj gre za eno
izmed oblik odvzema prostosti. Sekretariat predlaga, da naj zakon
opredeljuje jasne meje za presojo o upravičenosti takšnega ukrepa
in hkrati onemogoči preširoko ali arbitrarno uporabo pooblastila.
Predlog sprememb oži polje uporabe tega pooblastila le na tiste
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primere, ko je obstaja utemeljen sum, da se posameznik
nedovoljeno prestopil državno mejo, oziroma le na tiste primere,
ko iz opravičljivih razlogov posameznika ni moč takoj napotiti iz
države, to pa pride v poštev v zračnem, pomorskem in
železniškem prometu, ko enostavno ni na razpolago prevo znega
sredstva, s katerim bi se tujca dalo odpeljati takoj. Sekretariat tudi
predlaga zamenjavo izraza"pridržanja" v zadržanje, kar je
predlagatelj sprejel, saj gre za napako v tekstu. Po ponovnem
pregledu pa je predlagatelj še dodal besedo takoj, kar pomeni, da
mora policist, če traja zadržanje več kot 6 ur, takoj z odločbo v
pisni obliki seznaniti osebo.

K 38. členg
1. Besedilo 38. člena se črta v celoti in nadomesti z
besedilom:"Uradnika za zvezo lahko v tujino napoti Vlada
Republike Slovenije, ki tudi podrobneje določi naloge in
pristojnosti uradnika za zvezo".
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je predlagala amandma k 38. členu s
podobno vsebino, kot je sedaj predlagan amandma. Sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve je opozoril, 'da niso dovolj
podrobno urejene naloge in status uradnika za zvezo. Glede na
to, da je iz predloga zakona za drugo branje razvidno, da gre za
sklicevanje na mednarodne sporazume je smiselno, da se
besedilo črta, saj se v skladu z Ustavo RS mednarodne pogodbe
uporabljajo neposredno, smiselno pa je tudi, da se doda oblika
uradnikov za zvezo, kot je to predlagala Vlada RS v amandmaju.

K 34. členu
1. V naslovu člena se besede:"odstop od izvajanja" zamenjajo
z besedami:"Delna opustitev".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:"V kolikor je preko
posameznega mejnega prehoda majhen promet in če to dopuščajo
varnostne razmere, sme generalni direktor policije, v kolikor to ni
v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije ali
javnim interesom, odrediti, da se sme mejna kontrola opravljati v
obliki policijskih patrulj."

K 40. členu
1. Na koncu stavka se pika spremeni v vejico in doda besedilo,
ki se glasi:
"uporabi pa lahko tudi druge podatke Iz že obstoječih evidenc."

Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je predlagala amandma k 34. členu, s
katerim dodaja nov četrti odstavek, da lahko generalni direktor
policije odredi, da se sme mejna kontrola opravljati v obliki patrulj.
Glede na pripombe Sekretariata za zakonodajo, je pooblastilo
generalnega direktorja še dodatno omejeno z pogojem, da
varnostne razmere dopuščajo takšno obliko dela, ki sicer pomeni
racionalizacijo dela in stroškov.

Obrazložitev:
Besedilo je dodano zaradi racionalizacije, saj lakho Policija pridobi
podatke iz že obstoječih evidenc in jih torejni potrebno zbirati
ponovno.
K 43. členu

K 36. členu

1. V prvi alinei prvega odstavka se za besedo"nalog" doda
beseda"nadzora".

1. V drugem odstavku se besede"generalni direktor policije"
nadomestijo z besedami"minister, pristojen za notranje
zadeve".

V drugi alinei prvega odstavka se za besedo"odločbo" črta vejica
in besedilo do podpičja in pred podpičjem doda besedilo:"(tretji
odstavek 11. člena)".

V petem odstavku se besede"generalnega direktorja policije"
nadomestijo z besedami"ministra, pristojnega za notranje zadeve".

V tretji alinei prvega odstavka 43. člena se črta besedilo"v nasprotju
z drugim odstavkom 14. člena tega zakona" in se nadomesti z
besedilom:"izven mejnega prehoda ali v nasprotju z namembnostjo
mejnega prehoda, izven časa ali izven obsega mejnega prehoda
(drugi odstavek 14. člena)".

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi"0 pritožbi v zadevah iz
drugega in petega odstavka tega člena, na drugi stopnji odloča
Vlada Republike Slovenije.".

V peti alinei prvega odstavka se beseda:"policista" nadomesti z
besedami:"uradne osebe organa, ki opravljajo mejno kontrolo",
na koncu besedila in pred podpičjem pa doda besedilo:"(24. člen)".

Obrazložitev:
S spremembo je upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve Državnega zbora RS, da se pristojnost prenese
na ministra, pristojnega za notranje zadeve, določba o pristojnosti
Vlade za odločanje na drugi stopnji pa je v skladu z drugim
odstavkom 230. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. I. RS, št. 80/1999).
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obvešča pravočasno o dejanskih prometnih gibanjih (tretji
odstavek 21. člena)".

V sedmi alinei prvega odstavka se črta besedilo"ki ravna v
nasprotju z s 26. členom tega zakona" in nadomesti z besedilom:"ki
ne izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, tretji, četrti in peti
odstavek 26. člena)".

V četrti alinei prvega odstavka 45. člena se za besedilom in pred
podpičjem doda besedilo:"(prvi odstavek 25. člena)".

V osmi alinei prvega odstavka se za besedilom in pred podpičjem
doda besedilo:"(prvi odstavek 27. člena)".

V peti alinei prvega odstavka 45. člena se za besedo"oseba",
črta besedilo"dopusti ravnanje, ki je nasprotju s 26. členom tega
zakona" in nadomesti z besedilom :"ne izpolni obveznosti poveljnika
plovila (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 26. člena)".

V deveti alinei prvega odstavka se za besedo"kontroli", črta
besedilo"se skrije ali" in doda za besedo"opravljena", besedilo"ali
se kako drugače izmakniti mejni kontroli".

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je predlagal
spremembo pri predpisovanju prekrškov, da mora vsaka
kazenska določba temeljiti in se sklicevati na konkretne
materialne določbe zakona. Predlagatelj je posamezne točke
ustrezno popravil. V prvi alinei je ostalo pomotoma besedllo"ali ne
dovoli postavitve ovir", kar je bilo že prej črtano.

V deseti alinei prvega odstavka se v oklepaju za besedo"drugi"
doda besedilo"in tretji".
Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je predlagal
spremembo pri predpisovanju prekrškov, da mora vsaka
kazenska določba temeljiti in se sklicevati na konkretne
materialne določbe zakona. Predlagatelj je posamezne točke
ustrezno popravil. V peti alinei je bil spremenjen izraz policist z
uradno osebo, ki opravlja mejno kontrolo, kar je poenotenje izraza
s 24. členom. V prvi alinei je dodana beseda nadzora, ki je
redakcijske narave, prav tako v deseti alinei, kjer se doda besedi
in tretji odstavek, kar je redakcijske narave.

K 4$. členu
1. Črta se drugi odstavek.
Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal črtanje
drugega odstavka glede na siceršnja pooblastila. Predlagatelj se
s tem strinja in predlaga črtanje drugega odstavka.

K 44. členu
1. V drugi alinei prvega odstavka se za besedo"odredbo" črta
vejica in besedilo"izdano na podlagi drugega odstavka 11. člena
tega zakona" in pred podpičjem doda besedilo:"prepovedano (drugi
odstavek 11. člena)".

K 47. členu
1. V prvem odstavku se besede:"tega zakona, ki se nanašajo
na notranje meje" nadomestijo z besedami:"15. člena in druga
alinea prvega odstavka 44. člena". Beseda:"izvajati" se
nadomesti z besedo:"uporabljati", pred besedo:"
Schengenskega" se dodajo besede:"konvencije o izvajanju",
beseda:"izvedbenega" pa se črta.

V tretji alinei prvega odstavka se črta tekst za besedo
odredbo"izdano na podlagi drugega odstavka 15. člena tega
zakona" in pred podpičjem doda besedilo:"(drugi odstavek 15.
člena)".
V četrti alinei prvega odstavka se za besedilom in pred piko doda
besedilo:"(četrti odstavek 22. člena)".

V drugem odstavku se pred besedo:"Schengenskega" se dodajo
besede:"konvencije o izvajanju", beseda:"izvedbenega" pa se
črta.

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je predlagal
spremembo pri predp isovanju prekrškov, da mora vsaka
kazenska določba temeljiti in se sklicevati na konkretne
materialne določbe zakona. Predlagatelj je posamezne točke
ustrezno popravil.

V tretjem odstavku se beseda:"se" črta, beseda:"uporabljati" pa
nadomesti z besedo:"veljati". Pred besedo:" Schengenskega" se
dodajo besede:"konvencije o izvajanju", beseda:"izvedbenega"
pa se črta.
V četrtem odstavku se beseda:"izvajatj" nadomesti z
besedo:"uporabljati".

K 45. členu

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ je predlagal, da
se konkretno določijo določbe začetek ali prenehanja veljavnosti.
Predlagatelj je dopolnil tekst s členi, ki se začnejo uporabljati po
uveljavitvi Schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki
Sloveniji. Enako kot pri 3,14 in 27. členu pa je redakcijski popravek
glede na poenoteno pravilno uporabo naziva konvencije.

1. V prvi alinei prvega odstavka se za besedo"meje", črta
besedilo"ali ne dovoli postavitve ovir".
V tretji alinei prvega odstavka 45. člena se črta besedilo med
alineo in podpičjem in nadomesti z besedilom:"ne zagotovi
službenih prostorov, parkirnih mest, dostopa do objektov in
prostorov, brezplačen prevoz, voznih redov, ne obvešča ali ne
14. september2002
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Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da se
pri začeteku veljavnosti zakona spremeni rok iz treh mesecev v
devetdeset dni. Predlagatelj je ustrezno popravil določbo.

K 48. členu
1. Besedilo"prenehajo uporabljati" se nadomesti z
besedilom"prenehajo veljati", za besedilom"42. člena"
beseda"in" nadomesti z vejico, za besedilom"46. člena" pika
nadomesti z vejico in doda besedilo"določb šeste in sedme
točke prvega odstavka 58. člena, določb drugega in tretjega
odstavka 58. člena, določb 13. in 14. točke prvega odstavka
59. člena in določbe drugega odstavka 59. člena."

Vlada Republike Slovenije podpira vse navedene amandmaje.
Odbor je po končani razpravi in glasovanju o predlogih za
amandmaje in amandmajih sprejel vse člene.

Obrazložitev:
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve DZ predlaga
zamenjavo izraza uporabljati z razveljavitvijo prejšnjega zakona.
Predlagatelj je predlog sprejel in popravil izraz, ki je bolj natančen.

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila.

K 49, členg

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora
Maksimiljan Lavrinc.

1. Besedi:"tri mesece" se nadomestita z besedami:"devetdeseti
dan".

Saša Sever, l.r.
Višji svetovalec

Maksimiljan Lavrinc, l.r.
Predsednik

-
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE
1. člen
(Vsebina zakona)

nameravanem ali neposredno po Izvedenem prestopu
državne meje.

Ta zakon določa organizacijo in način izvajanja nadzora državne
meje, izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti in mednarodno
policijsko sodelovanje.

5. Konvencija o Izvajanju Schengenskega sporazuma je
konvencija z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega
sporazuma z dne 14. Junija 1985 med vladami Gospodarske
unije Beneluxa, Zvezne republike Nemčije In Republike
Francije o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.

Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo ukrepi za
varovanje državne meje in mejna kontrola.

6. Država pogodbenica po tem zakonu je vsaka država, za
katero veljajo določila Konvencije o Izvajanju
Schengenskega sporazuma.

Za policijske ukrepe v notranjosti po tem zakonu se štejejo ukrepi
za preprečevanje oz. odkrivanje ilegalnega bivanja in prekomejne
kriminalitete.

7. Zunanja meja Je po uveljavitvi Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma v Republiki Sloveniji državna
meja Republike Slovenije z državo, ki ni država pogodbenica
in letališča In pristanišča, preko katerih poteka mednarodni
promet, v kolikor niso notranja meja.

Mednarodno policijsko sodelovanje obsega dejavnost tujih
policijskih organov na državnem ozemlju Republike Slovenije
oziroma organov Republike Slovenije na tujem državnem ozemlju,
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in izmenjavo uradnikov
za zveze.

8. Notranja meja je po uveljavitvi Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma v Republiki Sloveniji skupna
državna meja Republike Slovenije z državo pogodbenico
kot tudi letališča ter pristanišča, preko katerih se odvl|a
neposredni trajektni promet izključno z ozemlja In na ozemlja
držav pogodbenic.

Izvajanje nadzora državne meje po tem zakonu ne posega v
izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo
drugi državni organi.
2. člen
(Namen nadzora državne meje)

9. Za notranji let se po uveljavitvi Konvencije o izvajanju
Schengenskega sporazuma v Republiki Sloveniji šteje
neposredni let, med državami, za katere veljajo določbe
Konvenci|e o Izvajanju Schengenskega sporazuma.

Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se:
zavaruje življenje in zdravje ljudi;
preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter
odkrivajo in prijemajo njihovi storilče;
preprečujejo nedovoljene migracije;
- zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja na ozemlju
Republike Slovenije;
preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost
in red.

10. Za notranjo plovbo se po uveljavitvi Konvencije o
izvajanju Schengenskega sporazuma v Republiki Sloveniji
štejejo neposredne redne trajektne in potniške plovbe med
državami, za katere veljajo določbe Konvencije o Izvajanju
Schengenskega sporazuma.
11. Mednarodni običaji so pravila splošne prakse In splošno
sprejeta pravila, ki se nanašajo na vsebino In zadeve urejene
s tem zakonom.

3. člen
(Pomen posameznih izrazov)
Posamezni Izrazi, navedeni v tem zakonu, Imajo naslednji
pomen:

II.

1. Mejna črta razmejuje območje Republike Slovenije od
območij sosednjih držav.

4. člen
(Organ, ki opravlja nadzor državne meje)

2. Državna meja po tem zakonu so kopenska in morska
meja ter letališča in pristanišča, preko katerih poteka
mednarodni promet.

Za izvajanje nadzora državne meje je pristojna Policija.
Če to dopuščajo varnostne razmere, lahko Vlada Republike
Slovenije iz razlogov ekonomičnosti z uredbo določi na
katerih mejnih prehodih lahko mejno kontrolo opravlja carina.

3. Mejni prehod Je kraj, na katerem lahko v času obratovanja
mejo prehaja določen krog oseb.
4. Mejna kontrola Je kontrola, ki se Izvaja Izključno ob
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5. člen
(Pooblastila)

9. člen
(Uporaba vozil in plovil)

Za izvajanje nalog nadzora državne meje imajo policisti pooblastila,
ki jih predpisuje ta zakon in pooblastila, ki jih predpisujejo drugi
zakoni.

Za izvajanje nalog nadzora državne meje smejo policisti, ne glede
na določbe drugih predpisov, uporabljati vse vrste vozil, vodna
plovila in zrakoplove v širšem območju ob državni meji, na drugih
območjih pa le, če je to potrebno, da se pride do takšnega območja.

V kolikor naloge nadzora državne meje, izvaja drug državni organ, imajo delavci tega državnega organa poleg svojih pooblastil
tudi pooblastila policistov, potrebna za izvajanje nalog, določenih
z uredbo iz drugega odstavka prejšnjega člena.

III.

V kolikor s tem ali drugim predpisom ni določeno drugače, morajo
policisti in drugi delavci, kadar izvajajo naloge po tem zakonu,
upoštevati mednarodne običaje.

10. člen
(Označitev mejne črte)
Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih
ministrstev imenuje člane delegacij v meddržavnih komisijah
za označevanje in vzdrževanje državnih meja ustanovljenih
na podlagi obstoječih mednarodnih pogodb. Ministrstvo
pristojno za zunanje zadeve z ostalimi pristojnimi ministrstvi
koordinira izvajan|e nalog povezanih z označevanjem mejne
črte ter razmejitvijo.

6. člen
(Ukrepi za preprečevanje nevarnosti)
Policija lahko za izvajanje nadzora državne meje, če ta ali drugi
zakoni posebej ne urejajo posebnih pooblastil, sprejema in izvaja
tudi druge nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti, ki v
konkretnem primeru pomenijo neposredno ogrožanje javne
varnosti in reda, še zlasti življenja in zdravja ljudi ter premoženja.

Za strokovno - tehnična opravila v zvezi z označevanjem
mejne črte je pristojen upravni organ, pristojen za geodetske
zadeve.

7. člen
(Načelo sorazmernosti)

Ob cestah, ki vodijo proti mejni črti ter na letališčih in
pristaniščih, preko katerih poteka mednarodni promet, se s
tablami na primeren način opozori na članstvo Republike
Slovenije, In po potrebi sosednjih držav, v Evropski uniji.

Policija mora pri izvajanju nalog nadzora državne meje uporabiti
tisto izmed več pooblastil, ki posameznika ali skupnost najmanj
prizadene, vendar še vedno zagotavlja dosego zakonitega cilja.

Če potek mejne črte nI dovolj razpoznaven, je potrebno
bližino mejne črte na cestnih In drugih komunikacijah
označiti s posebnimi opozorilnimi tablami, zapornicami ali
z drugo primerno signalizacijo, ki opozarja na neposredno
bližino mejne črte.

Izvrševanje pooblastil ne sme povzročiti škode, ki bi bila v očitnem
nesorazmerju z njihovim namenom in zastavljenimi cilji njihove
uporabe.
Posamezno pooblastilo se sme uporabljati le, dokler ni dosežen
cilj, zaradi katerega je bilo uporabljeno, ali do trenutka, ko se
izkaže, da se s tem pooblastilom cilja ne da doseči.

Na opozorilne table In drugo signalizacijo Je prepovedano
pritrjevati ali namestiti karkoli, prepovedana pa so tudi druga
ravnanja, s katerimi bi se zakrivala vidnost teh tabel ali druge
signalizacije.

8. člen
(Omogočanje nadzora državne meje)

Oznake Iz prvega odstavka 8. člena tega zakona se
evidentirajo v evidenci državne meje, ki jo vodi upravni organ, pristojen za geodetske zadeve. Vpis ali spremembo
vpisa oznak Iz prvega odstavka 8. člena tega zakona Izvede
upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, na predlog
Policije.

Policija sme postaviti table z opozorilnimi napisi In drugo
slgnallzaci|o ali namestiti In uporabljati tehnična sredstva
za Izvajanje nadzora državne meje ali postaviti ovire, s
katerimi se preprečuje nedovoljeno prehajanje državne meje.
Za vzdrževanje tabel In druge signalizacije po tem členu je
zadolžena policija.

Lastniki In upravitelji cest, poti In drugih zemljišč morajo
brezplačno dovoliti prehod in so dolžni brezplačno
omogočiti postavitev mejnih oznak, opozorilnih tabel in
druge signalizacije.

Policisti lahko, če je to potrebno za uspešno Izvedbo nalog
po tem zakonu vstopajo na In vozijo po zemljiščih ne glede
na lastništvo.

Minister pristojen za notranje zadeve s pravilnikom
podrobneje uredi izvajanje tretjega in četrtega odstavka tega
člena.

Lastniki in posestniki zemljišč morajo pustiti prosto pot za
nemoteno Izvajanje nalog nadzora državne meje.
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11. člen
(Vidnost mejne črte in prepoved
dejavnosti ob mejni črti)

Državno mejo, po uveljavitvi Konvencije o Izvajanju
Schengenskega sporazuma pa državno mejo, ki nI notranja
meja, se sme prestopiti samo na za to določenih mejnih
prehodih, v skladu z namembnostjo mejnih prehodov, v
času, ki je za to določen In v obsegu, kot je določen.

V kolikor mora biti mejna črta na podlagi mednarodne
pogodbe prosta drevja, grmlčev|a In drugega rastlinja, ki
zmanjšuje vidnost mejnih oznak ali poteka mejne črte, In
mednarodna pogodba ne določa drugače, je za zagotovitev
vidnosti pristojen upravni organ, pristojen za geodetske
zadeve.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme v primeru
višje sile ali če je z mednarodno pogodbo drugače urejeno,
državna meja prestopiti kjerkoli In kadarkoli. Tisti, ki državno
mejo prestopi zaradi višje sile, mora takoj, ko Je to mogoče,
o tem obvestiti policijo.

Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko, Iz razlogov
javnega reda, z od redbo prepove plovbo, lov, ribolov, lete
letal In drugih naprav za letenje, gibanje ali zadrževanje
oseb ob mejni črti. Prepoved traja dokler trajajo razlogi
javnega reda.

15. člen
(Prestop notranje meje)
Notranje meje se lahko prestopajo brez mejne kontrole kadarkoli
in na kateremkoli mestu.

Zaradi vidnosti mejne črte lahko minister, pristojen za
notranje zadeve z odločbo prepove sajenje In setev določenih
vrst drevja In drugih rastlin ob mejni črti. O pritožbi na drugi
stopnji odloča Vlada Republike Slovenije.

Če je potrebno zaradi zagotavljanja javnega reda ali nacionalne
varnosti, lahko minister, pristojen za notranje zadeve z odredbo
določi, da se določeni deli notranje meje, za določen čas, smejo
prestopati le na za to določenih začasnih mejnih prehodih in da se
izvaja mejna kontrola. Odredba se objavi v sredstvih javnega
obveščanja.

Prizadeti po drugem odstavku tega člena nimajo pravice do
odškodnine zaradi Izvajanja potrebnih ukrepov po tem členu.
12. člen
(Urejanje prostora ob mejni črti)

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje
uredi izvajanje drugega odstavka tega člena.

Kadar se s prostorskim aktom občine ure|a tudi območje, ki
sega 50 metrov od mejne črte, pri pripravi In sprejemanju
prostorskega akta v skladu z zakonom, ki ureja urejanje
prostora, kot udeleženec, v delu, ki se nanaša na 50 metrski
pas, sodeluje tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

16. člen
(Tranzitni promet)
Za osebe, ki državno mejo prečkajo v zračnem prometu, ne velja
obveznost mejne kontrole:

13. člen
(Mejni incident)

-

V primerih, ko Policija ugotovi ravnanje tujih državnih organov na
ozemlju Republike Slovenije, ki ni dovoljeno z mednarodnimi
pogodbami ali s predpisi Republike Slovenije oziroma nedovoljeno
poseganje v okolje in prostor ob mejni črti Republike Slovenije, ki
ga izvršijo državni organi ali druge osebe tujih držav, o tem obvesti
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

-

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pomorski
promet.
17. člen
(Določitev mejnih prehodov)

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje
uredi izvajanje tega člena.

IV.

če po pristanku na letališču brez odlašanja znova odletijo in v
tem vmesnem času ne zapustijo zračnega plovila ali
prostorov, ki so namenjeni za tranzit potnikov;
če gre za prelet zračnega plovila brez vmesnega pristanka.

Mejne prehode, v soglasju s sosednjo državo, z uredbo določi
Vlada Republike Slovenije.
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za finance In pristojnimi organi sosednje države z
odredbo določi obratovalni čas in obseg uporabe mejnih prehodov.

PRESTOP DfcŽAVNE MEJE IN MEJNI PREHOD
14. člen
(Prestop državne meje)

Prestop državne meje je vsako človekovo gibanje preko
državne meje.
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18. člen
(Določitev mejnih prehodov za določen krog oseb)

20. člen
(Stroški ustanovitve mejnega prehoda)

Minister, prlsto|en za notran|e zadeve lahko ob Izkazanem
Upravičenem Interesu, v soglasju z ministrom, pristo|nim
ta finance, z odločbo ustanovi me|ni prehod za poimensko
določene osebe. V primeru, da se ustanovi začasni mejni
prehod na letališču ali vzletišču minister, pristojen za
notranje zadeve izda odločbo v soglasju z ministrom,
pristojnim za finance in ministrom, pristojnim za promet. O
pritožbah na drugI stopnji odloča Vlada Republike Slovenije.

Stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda
in mejnega prehoda za določen krog oseb krije pobudnik
ustanovitve takšnega mejnega prehoda. Stroški se v tem primeru
smejo obračunati pavšalno, glede na predvidene stroške za
nadzor državne meje. Stroški se opredelijo v odločbi o določitvi
takšnega mejnega prehoda.
21. člen
(Ureditev mejnega prehoda)

Mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ tri
lata.

Mejni prehodi morajo biti urejeni tako, da omogočajo smotrno,
preprosto in s čim manjšimi stroški povezano izvajanje mejne
kontrole.

V odločbi se navede, poleg kraja odprtja mejnega prehoda
ga določen krog oseb, tudi poimenski seznam oseb, ki jim
|e dovoljen prehod, čas obratovanja mejnega prehoda,
Oj?seg uporabe mejnega prehoda In druge pogoje.

Upravljalci letališč, pristanišč in železniških postaj morajo z
ustreznimi objekti in organizacijskimi ukrepi poskrbeti, da se lahko
mejna kontrola izvaja skladno z določbami tega zakona. Na
letališčih, če na njih ne potekajo le notranji poleti, je potrebno
postaviti objekte, ki omogočajo, da se potnike na notranjih letih
loči od drugih potnikov.

19. člen
(Določitev začasnih mejnih prehodov)
Minister, pristojen za notranje zadeve lahko v soglasju z
Ministrom, pristojnim za finance z odločbo ustanovi začasni
mejni prehod, če je to potrebno za smotrno Izvajanje
kratkotrajnih čezmejnih dejavnosti, kot so:
•
•
•
•
•
•

Upravljalci iz prejšnjega odstavka so dolžni Policiji oziroma organu
iz drugega ostavka 4. člena tega zakona, če ta opravlja katere
izmed oblik nadzora državne meje, brezplačno zagotoviti ustrezne
službene prostore in zadostno število parkirnih mest, brezplačno
omogočiti dostop do svojih objektov in naprav, nuditi brezplačen
prevoz pri opravljanju nalog in takoj, ko je to mogoče, brezplačno
sporočiti vozne rede, rede letenja in vsa dejanska prometna
gibanja.

vaje za primer naravnih nesreč;
športne prireditve;
ukrepi za preusmerjanje prometa;
kulturne, znanstvene, strokovne In turistične prireditve
In aktivnosti;
Izvajanje aktivnosti, ki Izhajajo Iz mednarodnih pogodb;
kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za
katera obstaja širši javni interes.

Stroške postavitve in vzdrževanja takšnih objektov kakor tudi
druge stroške, ki nastanejo v zvezi s temi obiekti, krijejo upravitelji
letališč, pristanišč in železniških postaj.

j
V primeru, da se ustanovi začasni mejni prehod na letališču
•II vzletišču minister, pristojen za notranje zadeve Izda
odločbo v soglasju z ministrom, pristojnim za finance In
ministrom, pristojnim za promet.

22. člen
(Območje mejnega prehoda)
Vsakemu mejnemu prehodu, razen mejnim prehodom, določenim
v drugem odstavku 15. člena tega zakona ter v 18. in 19. členu
tega zakona, pripada območje, ki je potrebno za opravljanje mejne
kontrole ter neposredna okolica z objekti, ki so potrebni za smotrno
in varno odvijanje prometa in opravljanje mejne kontrole.

Začasni mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za
največ šest mesecev v dvanajstih mesecih, razen zaradi
razlogov, navedenih v zadnji alinei prvega odstavka tega
6l«na, za katere se mejni prehod ustanovi za čas trajanja teh
del oziroma za čas, dokler obstaja širši javni interes.

V območje mejnega prehoda za železniški promet spada tudi
železniški tir s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem od mejne
črte do mejnega prehoda.

V odločbi se navedejo, poleg kraja odprtja začasnega
mejnega prehoda, tudi čas obratovanja mejnega prehoda,
obseg uporabe mejnega prehoda in drugI pogoji.

Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor policijske
uprave. Območje mejnega prehoda na letališču v soglasju z
direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo z
odločbo določi direktor pristojne policijske uprave.

O pritožbi v zadevah Iz prvega In drugega odstavka tega
člena, na drugi stopnji odloča Vlada Republike Slovenije.
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Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za seznam potnikov v
trajektnem prometu.

Na območju mejnega prehoda je gibanje in zadrževanje dovoljeno
le osebam, ki nameravajo prestopiti državno mejo ali so jo že
prestopile in se na mejnem prehodu zadržujejo zaradi mejne
kontrole ter drugim osebam, ki imajo upravičen razlog.

Ob prihodu iz tujine mora poveljnik plovila zagotoviti, da člani
posadke in potniki ne zapustijo plovila, preden ni opravljena mejna
kontrola, če se mejna kontrola opravlja na plovilu.

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje
uredi izvajanje prvega in drugega odstavka tega člena.

Poveljnik ladje ali zastopnik ladjarja mora, še preden pripluje ladja
v pristanišče ali najkasneje ob pristanku v pristanišču, Policij)
naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop
državne meje.

23. člen
(Označitev mejnega prehoda in njegovega območja)
Mejni prehod in njegovo območje se označita z opozorilnimi in
dopolnilnimi tablami.

Poveljnik plovila mora storiti vse potrebno, da se potniki, ki nimajo
veljavnega dokumenta za prestop državne meje ali jim je bil vstop
v Republiko Slovenijo zavrnjen, ne izkrcajo z ladje v pristanišče,
brez dovoljenja Policije.

Obliko, vsebino in način postavitve opozorilnih in dopolnilnih tabel
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, določi minister,
pristojen za notranje zadeve s pravilnikom.

Določbe prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo tudi v zračnem prometu, določbe tretjega
in četrtega odstavka tega člena pa se smiselno uporabljajo tudi v
avtobusnem prometu.

Postavitev opozorilnih in dopolnilnih tabel ni potrebna na:
začasnih mejnih prehodih, ustanovljenih na podlagi drugega
odstavka 15. člena tega zakona in 19. člena tega zakona;
mejnih prehodih, na katerih je prestop državne meje dovoljen
poimensko določenim osebam.

V.

24. člen
(Obveznost potnikov in drugih oseb,
ki se nahajajo na območju mejnega prehoda)

27. člen
(Obveznost podreditve mejni kontroli)
Oseba, ki namerava prestopiti ali je že prestopila mejno
črto, razen mejne črte na notranji meji po uveljavitvi
Konvencije o Izvajanju Schengenskega sporazuma, je dolina
izročiti veljavni dokument za prestop državne meje In se
podrediti mejni kontroli ter ne sme zapustiti območja
mejnega prehoda, dokler ni mejna kontrola opravljena, ali
se kako drugače Izmakniti mejni kontroli.

Potniki in druge osebe, ki se nahajajo na mejnem prehodu oziroma
območju mejnega prehoda, morajo upoštevati navodila in odredbe
uradnih oseb organa, ki opravlja mejno kontrolo.
25. člen
(Gradnja in postavitev objektov na območju mejnega
prehoda)

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora policistu, ki Izvaja
mejno kontrolo, pojasniti vse okoliščine, pomembne za
prehod državne meje.

Za gradnjo, postavitev oziroma spremembo namembnosti
objektov in naprav na območju mejnega prehoda je potrebno
soglasje, ki ga izda direktor policijske uprave.

Oseba iz prvega odstavka tega člena se je dolžna ravnati po
navodilih in odredbah uradnih oseb, ki Izvajajo mejno
kontrolo.

Soglasje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če bi objekt, naprava
ali dejavnost ovirala izvajanje mejne kontrole in varnostnih ukrepov
na državni meji.

28. člen
(Mejna kontrola)

Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega
dovoljenja, vendar najdlje eno leto.

Policist, ki izvaja mejno kontrolo, sme:
- zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za
prestop državne meje za osebe in stvari;
- vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke 9
pomembnih okoliščinah za vstop ali izstop iz države;
opraviti osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in
kontrolo stvari, ki jih ima oseba s seboj;
zadržati osebo za nujno potreben čas.

26. člen
(Obveznost poveljnika plovila)
Poveljnik plovila mora ob prihodu iz tujine oziroma pred odhodom
v tujino izročiti policistu prepis seznama članov posadke in seznam
potnikov na plovilu ter mu dati na vpogled potne listine članov
posadke.
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V kolikor opravlja na mejnem prehodu policist kontrolo v
neposredni bližini carinskega delavca, policist, praviloma pred
izvedbo kontrole po tretji alinei prejšnjega odstavka, omogoči
osebi, pri kateri izvaja mejno kontrolo, predložitev blaga pri
carinskem organu.

31. člen
(Uporaba drugih predpisov)
Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali
prevoznega sredstva najde predmete, ki se smejo odvzeti po
določilih Kazenskega zakonika, ali predmete, ki utegnejo biti
pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku, policist
nadaljuje postopek po določilih zakona, ki ureja kazenski postopek,
in zakona, ki ureja postopek o prekršku.

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje
uredi izvajanje druge alinee prvega odstavka tega člena.
29. člen
(Osebna kontrola, kontrola prevoznega
sredstva in kontrola stvari)

Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali
prevoznega sredstva najde predmete, ki ne spadajo med
predmete iz prejšnjega odstavka tega člena, pa v skladu s
predpisi, ki urejajo področje carine, pomenijo carinsko blago, jih v
nadaljnji postopek prepusti carinskemu delavcu.

Osebna kontrola je kontrola, ki obsega preverjanje dokumentov
za prestop državne meje z ugotavljanjem identitete osebe, ki
namerava prestopiti državno mejo in drugih pogojev za prestop
in tiralično - tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih
odtisov in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih
identifikacijskih značilnosti.

32. člen
(Zadržanje osebe)
Policist sme za nujno potreben čas, vendar za največ 48 ur,
zadržati osebo, ki namerava ali Je že prestopila mejno črto
In obstaja utemeljen sum, da Je oseba nedovoljeno prestopila
državno mejo In Je zadržanje potrebno zaradi ugotovitve
vseh potrebnih dejstev In okoliščin prehajanja državne meje
ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne Izpolnjuje pogojev za vstop
v državo In ga zaradi utemeljenih razlogov Iz države nI
možno napotiti takoj.

Policist sme zahtevati od osebe, naj pokaže, kaj ima pri sebi. V
primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, predmetov ali
zaradi ugotavljanja identitete, sme policist pregledati ali preiskati
osebo. Preiskava po tem členu ne obsega preiskave telesnih
votlin.
Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki obsega zunanji in
notranji vizualni pregled prevoznega sredstva in preiskavo
prevoznega sredstva.

Zadržano osebo je potrebno o razlogih za zadržanje obvestiti
takoj. V kolikor zadržan|e Iz prejšnjega odstavka traja več
kot 6 ur mora policist v pisni obliki z odločbo takoj obvestiti
osebo ki Je zadržana o razlogih za zadržanje. Zadržana oseba
Ima, dokler traja zadržanje pravico do pritožbe zoper odločbo
o zadržanju. O pritožbi mora odločiti pristojno okrožno
sodišče v roku 48 ur. Pritožba ne zadrži Izvršitve zadržanja.

V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža
prepovedane predmete ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju
njene identitete ali identitete drugih potnikov ter zaradi
preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo, sme
policist preiskati prevozno sredstvo, kar pomeni podroben pregled
vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov
prevoznega sredstva.

33. člen
(Območje opravljanja mejne kontrole)

Kontrola stvari obsega kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima
oseba, ki namerava prestopiti državno mejo, s seboj ali v
prevoznem sredstvu.

Mejno kontrolo opravi policist praviloma na mejnem prehodu
oziroma območju mejnega prehoda. V primeru, da je oseba
zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje, policist opravi
mejno kontrolo na območju, kjer je takšno osebo zalotil.

Pri izvajanju osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in
kontrole stvari, sme policist uporabljati ustrezne tehnične
pripomočke.

Mejna kontrola ali del mejne kontrole se sme opraviti, če tako
določa mednarodna pogodba, tudi na ozemlju druge države ali
med vožnjo na vlaku, ki je ali bo prevozil državno mejo.

30. člen
(Pravica prisotnosti)
Lastnik prevoznega sredstva in lastnik stvari oziroma oseba, ki
jih ima v posesti, ima pravico biti prisotna pri pregledu oziroma
preiskavi.
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V dovoljenju se lahko določijo posebni pogoji za vstop.

34. člen
(Delna opustitev mejne kontrole)

Ob pogoju vzajemnosti smejo pripadniki tujih varnostnih
organov, ki so člani uradnih delegacij na službenih obiskih,
vstopiti v Republiko Slovenijo In brez posebnega dovoljenja
nositi uniformo In osebno orožje, če je le to del njihove
uniforme.

Če Iz posebnih razlogov nI mogoče Izvajati mejne kontrole
v celoti, ker bi kljub temu, da so Izkoriščene vse kadrovske
In organizacijske možnosti, prišlo do nesprejemljivih
čakalnih dob za prestop meje ali drugih nesprejemljivih
motenj pri odvijanju prometa preko mejnega prehoda, sme
policist, odgovoren za organizacijo in vodenje mejne
kontrole, začasno odrediti delno opustitev mejne kontrole.

Pripadniki tujih varnostnih organov, ki spremljajo
predstavnika te države na uradnem obisku v Republiki
Sloveniji, lahko vnesejo In nosijo kratkocevno orožje in
pripadajoče strelivo s soglasjem ministra, pristojnega za
notranje zadeve.

Pri tem policist, odgovoren za organizacijo In vodenje mejne
kontrole, določi prednostne cilje mejne kontrole, ki se
morajo prilagajati konkretnim razmeram tako, da je mejna
kontrola čim bolj učinkovita.

O pritožbi v zadevah iz drugega in petega odstavka tega
člena, na drugi stopnji odloča Vlada Republike Slovenije.

V teh primerih Ima kontrola vstopa v državo praviloma
prednost pred kontrolo Izstopa Iz države.

37. člen
(Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi)

V kolikor je preko posameznega mejnega prehoda majhen
promet In če to dopuščajo varnostne razmere, sme generalni
direktor policije, v kolikor to ni v nasprotju z mednarodnimi
obveznostmi Republike Slovenije ali javnim interesom,
odrediti, da se sme mejna kontrola opravljati v obliki
policijskih patrulj.

VI.

Ne glede na določbe prejšnjega člena smejo vstopiti v Republiko
Slovenijo in izvajati z mednarodnim sporazumom določene ukrepe
za nadzor državne meje in druge naloge mednarodnega
policijskega sodelovanja pooblaščene osebe drugih držav, prav
tako pa smejo, v skladu z mednarodnimi sporazumi, tovrstne
ukrepe in naloge izvajati tudi policisti Republike Slovenije v tujini.
Ob pogoju vzajemnosti smejo na ozemlju Republike Slovenije
pripadniki tujih varnostnih organov, ki izvajajo naloge in ukrepe iz
prejšnjega odstavka tega člena, brez posebnega dovoljenja nositi
uniformo, osebno orožje ali druga prisilna sredstva, če je to del
njihove službene opreme, vendar smejo orožje in druga prisilna
sredstva uporabiti le, če je to potrebno, da bi odvrnili od sebe ali
koga drugega istočasen protipraven napad.

UKREPI V NOTRANJOSTI DRŽAVE
35. člen
(Ukrepi v notranjosti)

Policisti lahko z namenom preprečevanja nedovoljenega vstopa
in bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in
odkrivanja čezmejne kriminalitete na mednarodnih prometnih
povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni promet, če to
opravičujejo varnostne razmere, ugotavljajo identiteto oseb ter
opravijo osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo
stvari.

38. člen
(Uradnik za zvezo)
Uradnika za zvezo lahko v tujino napoti Vlada Republike
Slovenije, ki tudi podrobne|e določi naloge In pritojnosti
uradnika zvezo.

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE
VIII.
36. člen
(Tuji varnostni organi)

39. člen
(Avtomatske fotografske in snemalne naprave)

Vstop v Republiko Slovenijo se lahko dovoli pripadnikom
tujih varnostnih organov v uniformi, z orožjem In z vozili, ki
so označeni z njihovimi znaki In emblemi.

Policija sme na območjih mejnih prehodov in na drugih območjih
ob državni meji namestiti avtomatske fotografske in snemalne
naprave.

Dovoljenje za vstop tujih varnostnih organov na ozemlje
Republike Slovenije izda minister, pristojen za notranje
zadeve, pod pogojem, da to nI v nasprotju z Interesi
Republike Slovenije.
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Podatki, zbrani na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena,
se smejo hraniti 10 let po vnosu v evidenco. Podatki, zbrani na
podlagi tretjega odstavka tega člena, pa se smejo hraniti še pet
let po preteku časa, za katerega je bilo posamezniku dovoljeno
prehajanje državne meje na mejnem prehodu za določen krog
oseb.

Avtomatske fotografske in snemalne naprave, ki so nameščene
na območjih mejnih prehodov, morajo biti nameščene tako, da so
vidne. Osebe, ki se nahajajo na takšnem območju, morajo biti na
takšne naprave opozorjene.
Če se pri tem snemajo osebni podatki, je potrebno te posnetke
uničiti v roku enega leta, razen, če se ne potrebujejo za pregon
kaznivega dejanja ali prekrška.
Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje
uredi izvajanje prvega in drugega odstavka tega člena.

IX.

KAZENSKE DOLOČBE
43. člen

40. člen
(Avtomatsko zbiranje podatkov)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje fizična oseba, ki:

Policija sme od oseb, pri katerih se opravlja mejna kontrola,
neposredno zbirati osebne podatke, ki se hranijo v evidencah
po tem zakonu, pri tem pa lahko za zbiranje osebnih
podatkov uporablja tudi ustrezna tehnična sredstva, uporabi
pa lahko tudi druge podatke Iz že obstoječih evidenc.

-

41. člen
(Evidence)
-

Policija lahko za potrebe učinkovitega varovanja državne meje
vodi:
-

-

evidenco oseb, zoper katere je bila izvedena mejna kontrola;
evidenco oseb, za katere se izvede postopek ugotavljanja
identitete po 35. členu tega zakona;
evidenco oseb, ki jim je dovoljen prehod državne meje na
mejnih prehodih za poimensko določen krog oseb.

■

42. člen
(Osebni podatki)

-

V evidenci iz prve alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v
evidenci hraniti naslednji osebni podatki: ime in priimek, rojstni
podatki, bivališče, državljanstvo, podatki o listini, s katero oseba
prestopa državno mejo, kraj, čas in smer prestopa državne meje
ter prstni odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske
značilnosti, če so bili osebi odvzeti.
-

V evidenci iz druge alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v
evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek, rojstni podatki,
bivališče, državljanstvo, podatki o listini, na podlagi katere je bila
ugotovljena identiteta in okoliščine ugotavljanja identitete ter prstni
odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske značilnosti, če
so bili osebi odvzeti.

44. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se na kraju prekrška
kaznuje fizična oseba, ki:

V evidenci, vodeni na podlagi tretje alinee prejšnjega člena, se
smejo zbirati in v evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek,
rojstni podatki, bivališče, državljanstvo, kraj dovoljenega prehoda,
čas dovolitve prehajanja državne meje.
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ne pusti proste poti za nemoteno Izvajanje nalog
nadzora državne meje (tretji odstavek 8. člena);
seje ali sadi določene vrste drevja ali rastlin v nasprotju
z odločbo (tretji odstavek 11. člena);
prestopi državno mejo izven mejnega prehoda ali v
nasprotju z namembnostjo mejnega prehoda, izven časa
ali izven obsega mejnega prehoda (drugI odstavek 14.
člena);
prestopi državno mejo zaradi višje sile, pa o tem takoj
ne obvesti Policije (tretji odstavek 14. člena);
na območju mejnega prehoda ne upošteva navodil in
odredb uradne osebe organa, ki opravl|ajo mejno kotrolo
(24. člen);
brez soglasja kakorkoli spremeni namembnost objekta
ali naprave, ki je na območju mejnega prehoda (prvi
odstavek 25. člena);
poveljnik plovila ali druga oseba, ki ne izpolni obveznosti
poveljnika plovila (prvi, tretji, četrti In peti odstavek 26.
člena);
se izmakne mejni kontroli (prvi odstavek 27. člena);
se poskuša izmakniti mejni kontroli, samovoljno zapusti
območje mejnega prehoda, dokler mejna kontrola nI
opravljena ali se kako drugače izmakniti mejni kontroli
(prvi odstavek 27. člena);
ne pojasni okoliščin, pomembnih za prehod državne
meje, ali ne upošteva navodil In odredb policistov, ki
Izvajajo mejno kontrolo (drugI In tretji odstavek 27.
člena);
se pri mejni kontroli izkaže s tujo ali neveljavno listino
za prestop državne meje (prvi odstavek 27. člena).

-
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na opozorilne table In drugo signalizacijo, postavljeno
po tem zakonu ali predpisih, Izdanih na podlagi tega
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-

zakona pritrjuje kakršne koli druge table, napise, lepake
In podobno (peti odstavek 10. člena);
pluje, Izvaja lov, ribolov, se giblje ali zadržuje ob mejni
črti, kadar je to z odredbo prepovedano (drugi odstavek
11. člena);
prestopi notranjo mejo v nasprotju z odredbo (drugI
odstavek 15. člena);
se giblje ali zadržuje na območju mejnega prehoda, pa
za to nima upravičenega razloga (četrti odstavek 22.
člena).

prvega odstavka 22. člena, drugega odstavka 23. člena,
druge alinee 28. člena ter prvega in drugega odstavka 39.
člena tega zakona.
Do izdaje podzakonskih aktov po prejšnjem odstavku tega
člena se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o nadzoru
državne meje (Uradni list Republike Slovenije, številka 19/
91 In 9/98), v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
47. člen
Določbe 15. člena In druga alinea prvega odstavka 44. člena
se začnejo uporabljati šele po uveljavitvi Konvencije o
izvajanju Schengenskega sporazuma v Republiki Sloveniji.

45. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:
-

-

Po uveljavitvi Konvencije o Izvajanju Schengenskega
sporazuma v Republiki Sloveniji se na notranjih mejah
prenehajo uporabljati določbe IV. In V. poglavja tega zakona.

ne pusti proste poti za nemoteno Izvajanje nalog
nadzora državne meje (tretji odstavek 8. člena);
ne poskrbi, da bi se mejna kontrola lahko Izvajala skladno
z določbami tega zakona (drugI odstavek 21. člena);
ne zagotovi službenih prostorov, parkirnih mest,
dostopa do objektov In prostorov, brezplačen prevoz,
voznih redov, ne obvešča ali ne obvešča pravočasno o
dejanskih prometnih gibanjih (tretji odstvavek 21. člena);
brez dovoljenja kakorkoli spremeni namembnost objekta
ali naprave, ki je na območju mejnega prehoda (prvi
odstavek 25. člena);
pravna oseba, katere poveljnik plovila ali druga oseba
ne Izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, tretji, četrti
In peti odstavek 26. člena).

Po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega
sporazuma v Republiki Sloveniji preneha veljati drugi
odstavek 4. člena tega zakona.
Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se prične
uporabljati šele po vstopu Republike Slovenije v Evropsko
unijo.
48. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati vse določbe
Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list Republike
Slovenl|e, številka 1/91), razen določb od vključno 34. člena,
do vključno 42. člena, določb od vključno 44. člena do
vključno 46. člena, določb šeste In sedme točke prvega
odstvka 58. člena, določb drugega in tretjega odstavka 58.
člena, določb 13. in 14. točke prvega odstavka 59. člena in
določbe drugega odstavka 59. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek po tem
členu.
X.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen

49. člen

Minister, pristojen za notranje zadeve v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega zakona s pravilnikom podrobneje uredi
izvajanje drugega in tretjega odstavka 10. člena, drugega
odstavka 11. člena, 13. člena, drugega odstavka 15. člena,
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Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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IMENOVANJA

ZADEVE
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DELOVNEGA

ZBORA

Republika Slovenija
nn7A\/wi7nnn
DRŽAVNI
ZBOR
Oddelek za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve

_
_
OBVESTILO ŠT. 1.

Datum: 12.9.2002

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA

DELOVNO TELO
POSLANSKA SKUPINA
NOVI ČLAN
DOSEDANJI ČLAN
SPREMEMBA VELJA
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
IVAN BOŽIČ
STANISLAV BRENČIČ
OD VKLJUČNO 12. 9. 2002 DALJE

33

poročevalec, št. 89

..
h \
, .
5

'

,

»{i ■'■

■!

:

'

■

{

•
■

- J si ,
't
;

"•

•, r

. >
\

...

•

" -*i' -

.<«

^

IZ*

■ ■■-. ■.■ "■■>(!
! v ' ,
■si'-; i£<v
-iii, #>i , - v

,

,
.'S','

- .;•'

_ - -i i"
i

.

;i/iA •.
;fv ■

: V,- '

34

■

> iC . •

j;
.

,

,

(

■'

.

14. september2002

NAROČILNICA
| Ime in priimek:
i Naslov:
I Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno.
L
_

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS,
št.89/98)

