
UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN BO OMOGOČILA BOLJŠI NADZOR NAD GOTOVINSKIM
POSLOVANJEM DAVČNIH ZAVEZANCEV

Siva ekonomija, ki ni samo slovenski problem, lahko v veliki meri vpliva na višino davčnih prihodkov.
Obstajajo različne metode izračunov sive ekonomije in težko je trditi, katera je boljša. Države poskušajo
sivo ekonomijo zajeziti na različne načine, kot so strožji in boljpogosti nadzori rizičnih dejavnosti alipa z
nekaterimi zakonskimi rešitvami. Ena od zakonskih rešitev jeprav gotovo uvedba davčnih blagajn.

0 davčnih blagajnah smo v reviji DENAR pisali v 15. in 16.
številki v letu 2010, zaradi tega na tem mestu ne bomo po-
navljali vsega zapisanega. Od prve ideje za uvedbo davč-
nih blagajn (2006), pa do prve objave osnutka zakona o
davčnih blagajnah (28. april 2011), ki je bil objavljen na
spletni strani ministrstva za finance (http://\vw\v.mf.gov.
si'fileatlinin2mf.gov.si/pageuploads/Davki_jn_carine/
Predlogi predpisov. "Zakon .o_davcnih_.blagajnah_-_jav-
na. obravnava.pdf), je minilo skoraj šest let.

Ministrstvo za finance se je v primeru ureditve oziroma
priprave predpisov za nadzor gotovinskega poslovanja
odločilo za javno obravnavo, kar je pozitivno, ob tem pa
mora biti pozorno, da se ta javna obravnava ne bo zavle-
kla še nekaj let. Dejstvo je, da je le Davčno izobraževalni
inštitut, d.o.o. edini podal svoje pisne predloge na osnutek
zakona že pred prvim sestankom, ki je bil 10. maja 2011.

Šest zbornic, in to;

1. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ter v njenem
okviru Podjetniško-trgovska zbornica (PTZ), Turistično
gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in Zbornica raču-
novodskih servisov (ZRS),

2. Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS),
3. Trgovinska zbornica Slovenija (TZS) in
4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija (OZS),

so na omenjenem sestanku ustno predstavile nekatere
svoje predloge, ki so jih nato dopolnjene posredovale mi-
nistrstvu za finance 23. maja 2011.

V nadaljevanju vam predstavljamo obe verziji predlaganih
sprememb in dopolnitev osnutka zakona o davčnih bla-
gajnah. Osnovni tekst osnutka zakona je zapisan v črni
barvi, predlogi novega teksta v modri in črtan tekst v rdeči
barvi. Glede na to, da bo razprava o tem predlogu zakona
potekala še nekaj časa, vas prosimo, da nam tudi vi, dragi
bralci, če vas ta zakonodaja zanima, posredujete vaše mo-
rebitne predloge sprememb in dopolnitev osnutka zakona
na naš naslov: mfo@revijadeiiar.si



PRIPOMBE
DAVČNO IZOBRAŽEVALNEGA

INŠTITUTA d.O.O.
ZAKON O DAVČNIH BLAGAJNAH

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa obveznost uporabe davčnih blagajn pri izdaji
računov za plačilo z gotovino.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. Davčna blagajna je naprava za izdajanje računov, ki izpolnju-
je predpisane tehnične zahteve glede varnosti in nespremenlji-
vosti vanjo vpisanih podatkov. Dela davčne blagajne sta registr-
ska blagajna in z njo povezana nadzorna enota.
2. Registrska blagajna je naprava s predalom za gotovino, ra-
čunalniški terminal ali podobna naprava, ki na zanesljiv način
beleži podatke o prodaji blaga in storitev za gotovinsko plačilo.
3. Nadzorna enota je naprava, ki na zanesljiv način beleži po-
datke o delovanju registrske blagajne in preko nje izdanih ra-
čunih tako, da onemogoča spremembo ali izbris teh podatkov.
4. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so
v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilo s plačilno kartico, čekom,
darilnim bonom in podobnimi načini plačila, vsako drugo pla-
čilo, ki ni plačilo izvršeno na ali preko TRR.
5. Poslovni prostori pomenijo prostore, kjer ima zavezanec se-
dež in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavno-
sti ali pridobivanje dohodkov. Za poslovne prostore se štejejo
tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj
sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.

3. člen
(zavezanec)

Zavezanec ali zavezanka za uporabo davčnih blagajn po tem
zakonu (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je pravna oseba ali
fizična oseba samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki prodaja blago ali storitve na ozemlju
Slovenije za plačilo z gotovino.
\e glede na določbe prejšnjega odstavka ni zavezanec za upo-
rabo davčnih blagajn zavezanec, ki zaradi objektivnih okoliščin
poslovanja ne more uporabljati davčnih blagajn in za to pridobi
soglasje davčnega organa. Minister pristojen za finance pred|)i-
še postopek za izdajo taksnega dovoljenja.

PRIPOMBE
ŠESTIH ZBORNIC

ZAKON O DAVČNIH BLAGAJNAH

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa obveznost uporabe davčnih blagajn, kadar se
pri opravljanju dejavnosti uporablja pri izdaji računov za pla-
čilo z gotovino.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1 .Davčna blagajna je naprava za izdajanje računov, ki izpolnju-
je predpisane tehnične zahteve glede varnosti in nespremenlji-
vosti vanjo vpisanih podatkov. Dela davčne blagajne sta registr-
ska blagajna in z njo povezana nadzorna enota.
2. Registrska blagajna je naprava s predalom za gotovino, ra-
čunalniški terminal ali podobna naprava, ki na zanesljiv način
beleži podatke o prodaji blaga in storitev za gotovinsko plačilo.
3. Nadzorna enota je naprava ali program, ki na zanesljiv na-
čin beleži podatke o delovanju registrske blagajne in preko nje
izdanih računih tako, da onemogoča spremembo ali izbris teh
podatkov.
4. Plačilo z gotovino pomeni vsako plačilo, ki ni izvedeno preko
iransakcijskega računa, z bankovci in kovanci, ki so v obtoku
kot plačilno sredstvo, plačilo s plačilno kartico, čekom, daril-
nim bonom in podobnimi načini plačila.
5. Poslovni prostori pomenijo prostore, kjer ima zavezanec se-
dež in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavno-
sti ali pridobivanje dohodkov. Za poslovne prostore se štejejo
tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj
sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.

3. člen
(zavezanec)

(1) Zavezanec ali zavezanka za uporabo davčnih blagajn po
tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je pravna ali
fizična oseba, ki opravlja dejavnost prodaja blago ali storitve na
ozemlju Slovenije za plačilo z gotovino.
( 2 ) Ne glede na prvi odstavek tega cena oseba, katere gotovin-
sko poslovanje v zadnjih zaporednih 12 mesecih znaša manj
kot 6.000 evro. ni zavezanec.
(3 ) Ne glede na prvi odstavek tega člena davčni organ na pre-
dlog osebe, ki z lastnim sistemom notranjih kontrol zagotavlja
verodostojnost podatkov pri poslovanju z gotov ino. odloči, da ta
oseba ni zavezanec.
(■>) Minister pristojen za finance izda podzakonski predpis, v
katerem določi pogoje in merila glede sistema notranjih kon-
trol, ki zagotavlja verodostojnost podatkov pri poslovanju z
gotovino.



4. člen
(uporaba davčnih blagajn)

(1) Zavezanec mora imeti v poslovnih prostorih davčno bla-
gajno, ki izpolnjuje tehnične zahteve po tem zakonu in na tem
zakonu temelječih predpisih.
(2) Vsaka prodaja blaga ali storitev ter uporaba davčne blagaj-
ne mora biti zapisana v davčni blagajni. Ob vsaki prodaji se
mora preko davčne blagajne izdati račun in ga izročiti kupcu.
Iz računa mora biti razvidno, kdaj in iz katere davčne blagaj-
ne je bil izdan. Minister, pristojen za finance predpiše dodatne
podatke, ki morajo biti navedeni na računu, oziroma podatke,
ki morajo biti navedeni na računu, katerega vsebine ne urejajo
predpisi o davku na dodano vrednost ali zakon o gospodarskih

VARIANTA
(3) Kupci so dolžni sprejeti račun iz prejšnjega odstavka in ga
hraniti do izhoda iz poslovnih prostorov zavezanca.
(4) Zavezanec ne sme imeti v poslovnih prostorih davčne bla-
gajne ali njenih delov, ki niso skladni s predpisanimi tehnični-
mi zahtevami.
(5) Zavezanec je dolžan ob odtujitvi ali okvari davčne blagajne
o tem nemudoma obvestiti davčni organ. Zavezanec sme do
odprave napake ali pridobitve nove davčne blagajne, izdajati
račune brez uporabe davčne blagajne, vendar ne dlje kot 8 dni.
Najkasneje v roku 15 dni od ponovnega začetka uporabe davč-
ne blagajne mora takšne račune vnesti v davčno blagajno.

5. člen
(skladnost davčnih blagajn s predpisanimi

tehničnimi zahtevami)
(1) Davčne blagajne se smejo uporabljati, če je bila njihova skla-
dnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrjena v predpi-
sanem postopku.
(2) Šteje se, da je davčna blagajna skladna s predpisanimi teh-
ničnimi zahtevami, če je zanjo ugotovljena:
1. skladnost tipa nadzorne enote s predpisanimi tehničnimi
zahtevami in
2. skladnost tipa registrske blagajne s predpisanimi tehničnimi
zahtevami.
(3) Postopek iz prve točke prejšnjega odstavka izvaja Urad za
meroslovje, postopek iz druge točke prejšnjega odstavka pa
davčni organ.
(4) Minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pri-
stojnim za meroslovje, predpiše tehnične zahteve za davčne
blagajne in njihove dele ter postopek preverjanja skladnosti
nadzorne enote in registrske blagajne.

6. člen
(odgovornost prodajalca oziroma

proizvajalca davčnih blagajn)
Prodajalec oziroma proizvajalec sme dati na trg le davčne bla-
gajne oziroma njihove dele, ki izpolnjujejo predpisane tehnične
zahteve.

4. člen
(uporaba davčnih blagajn)

(1) Zavezanec mora imeti v poslovnih prostorih davčno bla-
gajno, ki izpolnjuje tehnične zahteve po tem zakonu in na tem
zakonu temelječih predpisih.
(2) Vsaka prodaja blaga ali storitev ter uporaba davčne blagaj-
ne mora biti zapisana v davčni blagajni. Ob vsaki prodaji se
mora preko davčne blagajne izdati račun in ga izročiti kupcu.
Iz računa mora biti razvidno, kdaj in iz katere davčne blagaj-
ne je bil izdan. Minister, pristojen za finance predpiše dodatne
podatke, ki morajo biti navedeni na računu, oziroma podatke,
ki morajo biti navedeni na računu, katerega vsebine ne urejajo
predpisi o davku na dodano vrednost.
(3) Kupci so dolžni sprejeti račun iz prejšnjega odstavka in ga
hraniti do konca istega dne izhoda iz poslovnih prostorov za-
vezanca.
(4) Zavezanec ne sme imeti v poslovnih prostorih davčne bla-
gajne ali njenih delov, ki niso skladni s predpisanimi tehnični-
mi zahtevami.
(5) Zavezanec je dolžan ob odtujitvi ali okvari davčne blagajne
o tem nemudoma obvestiti davčni organ. Zavezanec sme do
odprave napake ali pridobitve nove davčne blagajne, izdajati
račune brez uporabe davčne blagajne, vendar ne dlje kot 8 dni.
Davčni organ lahko na predlog zavezanca ta rok podaljša, če
zavezanec za to izkaže objektivne razloge. Najkasneje v roku
15 dni od ponovnega začetka uporabe davčne blagajne mora
takšne račune vnesti v davčno blagajno.

5. člen
(skladnost davčnih blagajn s predpisanimi

tehničnimi zahtevami)
(1) Davčne blagajne se smejo uporabljati, če je bila njihova skla-
dnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrjena v predpi-
sanem postopku.
(2) Šteje se, da je davčna blagajna skladna s predpisanimi teh-
ničnimi zahtevami, če je zanjo ugotovljena:
1. skladnost tipa nadzorne enote s predpisanimi tehničnimi
zahtevami in
2. skladnost tipa registrske blagajne s predpisanimi tehničnimi
zahtevami.
(3) Postopek iz prve točke prejšnjega odstavka izvaja Urad za
meroslovje, postopek iz druge točke prejšnjega odstavka pa
davčni organ.
(4) Minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pri-
stojnim za meroslovje, predpiše tehnične zahteve za davčne
blagajne in njihove dele ter postopek preverjanja skladnosti
nadzorne enote in registrske blagajne.

6. člen
(odgovornost prodajalca in oziroma

proizvajalca davčnih blagajn)
Prodajalec in oziroma proizvajalec sme dati na trg le davčne
blagajne oziroma njihove dele, ki izpolnjujejo predpisane teh-
nične zahteve.



7. člen
(registracija davčnih blagajn)

(1) Zavezanci so dolžni pri davčnem organu pred začetkom
uporabe davčnih blagajn, preko sistema e-dav ki, registrirati vse
davčne blagajne, ki se nahajajo v njihovih poslovnih prostorih.
(2) Registracija davčne blagajne je vpis podatkov o zavezancu,
davčni blagajni, njenih delih in lokaciji uporabe davčne blagaj-
ne, v evidenco davčnih blagajn. Če se kateri koli od navedenih
podatkov spremeni, je zavezanec dolžan prijaviti spremembo v
24 urah.
(3) Registracijo davčnih blagajn opravlja davčni organ.
(4) Minister, pristojen za finance predpiše podrobnejši posto-
pek registracije davčnih blagajn.

VARIANTA
8. člen

(neposredna povezava davčne blagajne in davčnega organa)
Davčna blagajna mora biti povezana s strežnikom davčnega
organa, na način, kot je določen s podzakonskim predpisom.
Zavezanec je dolžan zagotoviti nemoteno posredovanje podat-
kov iz davčne blagajne na strežnik davčnega organa.

9. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izda-
nih na njegovi podlagi, opravljajo davčni organ, Urad za mero-
slovje in Tržni inšpektorat.

10. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 30.000 eurov se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:
1. nima davčne blagajne (4. člen);
2. ne uporablja davčne blagajne ali uporablja davčno blagajno
oziroma njen del, ki ni v skladu s tehničnimi zahtevami, dolo-
čenimi s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na
njegovi podlagi (4. člen);
3. ne obvesti davčnega organa o odtujitvi ali okvari davčne bla-
gajne (4. člen);
4. ne registrira davčne blagajne ali ne javi sprememb (7. člen);
5. ne omogoča posredovanja podatkov iz davčne blagajne davč-
nemu organu (8. člen).
(2) Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz prej-
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se za prekrške iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
(4) Za prekrške iz 2. točke prejšnjega odstavka se poleg glavne
sankcije izreče tudi stranska sankcija odvzema davčne blagaj-
ne.

7. člen
(registracija davčnih blagajn)

(1) Zavezanci so dolžni pri davčnem organu pred začetkom
uporabe davčnih blagajn registrirati vse davčne blagajne, ki se
nahajajo v njihovih poslovnih prostorih.
(2) Registracija davčne blagajne je vpis podatkov o zavezancu,
davčni blagajni, njenih delih in lokaciji uporabe davčne blagaj-
ne, v evidenco davčnih blagajn. Če se kateri koli od navedenih
podatkov spremeni, je zavezanec dolžan prijaviti spremembo v
3 delovnih dneh 24 urah.
(3) Registracijo davčnih blagajn opravlja davčni organ.
(4) Minister, pristojen za finance predpiše podrobnejši posto-
pek registracije davčnih blagajn.

8. člen
(neposredna povezava davčne blagajne in davčnega organa)

Davčna blagajna mora biti povezana s strežnikom davčnega or-
gana, na način, kot je določen s podzakonskim predpisom, ra-
zen če laka povezava tehnično ni možna. Zavezanec je dolžan
zagotoviti nemoteno posredovanje podatkov iz davčne blagajne
na strežnik davčnega organa.

9. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izda-
nih na njegovi podlagi, opravljajo davčni organ. Urad za mero-
slovje in Tržni inšpektorat carinski organ.

10. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 30.000 eurov se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:
1. nima davčne blagajne (4. člen);
2. ne uporablja davčne blagajne ali uporablja davčno blagajno
oziroma njen del, ki ni v skladu s tehničnimi zahtevami, dolo-
čenimi s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na
njegovi podlagi (4. člen);
3. ne obvesti davčnega organa o odtujitvi ali okvari davčne bla-
gajne (4. člen);
4. ne registrira davčne blagajne ali ne javi sprememb (7. člen);
5. ne omogoča posredovanja podatkov iz davčne blagajne davč-
nemu organu (8. člen).
(2) Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz prej-
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se za prekrške iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
(4) Za prekrške iz 2. točke prejšnjega odstavka se poleg glavne
sankcije izreče tudi stranska sankcija odvzema davčne blagaj-
ne.



11. člen
(globe za kupce)

Z globo od 200 do 500 evrov se kaznuje kupec, ki ne sprejme
izdanega računa od zavezanca, oziroma ga v primeru sprejema
ne hrani do izhoda iz poslovnih prostorov zavezanca.

121 člen
(globe za proizvajalce oziroma prodajalce davčnih blagajn)

Z globo od 10.000 do 450.000 evrov se kaznuje proizvajalec ozi-
roma prodajalec davčne blagajne, ki da na trg davčno blagajno,
ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev, predpisanih s tem zakonom
in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.

132. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)

V primerih iz 10. in 11. člena tega zakona lahko davčni organ
v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini
znotraj razpona, ki je predpisan v členu.

143. člen
(uporaba drugih predpisov)

Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki
niso določena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki ureja
davčni postopek, in zakon, ki ureja davčno službo.

154. člen
(podzakonski predpisi)

Minister, pristojen za finance sprejme predpise iz 4., 5., 7. in 8.
člena v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

165. člen
(veljavnost zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Zavezanci morajo začeti uporabljati davč-
ne blagajne najkasneje v osmih mesecih od začetka veljavnosti
podzakonskih predpisov po tem zakonu (Varianta vzpostavitve
v primeru on-line povezave davčnih blagajn z davčnim orga-
nom: najkasneje v dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti
podzakonskih predpisov po tem zakonu tega zakona.
Zavezancem, ki začnejo uporabljati davčne blagajne:
- v roku šest mesecev od začetka veljavnosti tega zakona, se

prizna zmanjšanje obveznosti plačila davka v znesku 1.000
evrov in to v letnem obračunu, ki se nanaša na leto, v katerem
zavezanec začne uporabljati davčno blagajno.

-

v roku devetih mesecev od začetka veljavnosti tega zakona,
se prizna zmanjšanje obveznosti plačila davka v znesku 500
evrov in to v letnem obračunu, ki se nanaša na leto. v katerem
zavezanec začne uporabljati davčno blagajno.

11. člen
(globe za proizvajalce oziroma prodajalce davčnih blagajn)

Z globo od 10.000 do 450.000 evrov se kaznuje proizvajalec ozi-
roma prodajalec davčne blagajne, ki da na trg davčno blagajno,
ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev, predpisanih s tem zakonom
in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.

12. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)

V primerih iz 10. in 11. člena tega zakona lahko davčni organ
v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini
znotraj razpona, ki je predpisan v členu.

12. člen
(kazenske določbe za kupce)

Z globo od 50 do 500 12 R se kaznuje kupec, ki ne sprejme raču-
na in ga ne hrani do konca istega dne (tretji odstavke i. člena,

tega zakona).

14. člen
( stroški uvedbe davčne blagajne )

Strošek uvedbe davčne blagajne se zavezancu prizna kot odbi-
tek pri plačilu davka od prihodkov pravnih oseh oziroma pri-
hodkov od dejavnosti po davčnem obračunu za davčno obdobje
po uvedbi davčne blagajne. Zavezancu, ki vzpostavi davčno bla-
gajno v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti podzakon-
skih predpisov po tem zakonu se prizna dodatni odbitek davka
v višini 1000 IUR.
Ločeno stališče OZS: Stroške uvedbe davčne blagajne za-
vezancu povrne ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi
računov in drugih dokazil o nastalih stroških v Š0 dneh po vlo-
žitvi zahtevka za povračilo stroškov.

153. člen
(uporaba drugih predpisov)

Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki
niso določena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki ureja
davčni postopek, in zakon, ki ureja davčno službo.

104. člen
(podzakonski predpisi)

Minister, pristojen za finance sprejme predpise iz 4., 5., 7. in 8.
člena v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

1 7 5. člen
(veljavnost zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Zavezanci morajo začeti uporabljati davč-
ne blagajne najkasneje v osmih mesecih od začetka veljavnosti
podzakonskih predpisov po tem zakonu (Varianta vzpostavitve
v primeru on-line povezave davčnih blagajn z davčnim orga-
nom: najkasneje v dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti
podzakonskih predpisov po tem zakonu


