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Predlog zakona o 

POSPEŠEVANJU TURIZMA (ZPT) 

- EPA 1471 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi redakcijsko 
popravljen 

-PREDLOG ZAKONA O POSPEŠEVANJU TURIZMA - 
TRETJA OBRAVNAVA 

in amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o 
pospeševanju turizma - tretja obravnava 

S tem gradivom nadomešča Vlada Republike Slovenije gradivo, 
ki ga je poslala z dopisom št. 332-01/96-5 (Z3) z dne 18/5- 
1998. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Janko RAZGORŠEK, minister za malo gospodarstvo in 
turizem, 

-Tomaž ZAJC, državni sekretar v Ministstvu za malo 
gospodarstvo in turizem, 

- Nataša POBEGA, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem. 

1. člen 

Ta zakon določa pospeševanje turizma na lokalni in nacionalni 
ravni kot dejavnost v širšem interesu zaradi ugodnih vplivov, ki jih 
ima turizem na celoten gospodarski in družben razvoj. 

1. DEJAVNOST POSPEŠEVANJA TURIZMA 

2. člen 

(1) Dejavnost pospeševanja turizma je: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe, 
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, 
- promocija celovite turistične ponudbe, 
- informiranje obiskovalcev. 

(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravljajo: 
- turistična organizacija na lokalni ravni (v nadaljnjem besedilu: 

lokalna turistična organizacija), 
- turistična organizacija na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: 

nacionalna turistična organizacija). 
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2. LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

3. člen 

(1) Dejavnosti iz prvega odstavka 2.člena tega zakona opravlja 
lokalna turistična organizacija. 

(2) Lokalno turistično organizacijo ustanovi občina oziroma več 
občin na zaokroženem območju. 

(3) Člani lokalne turistične organizacije so s turizmom neposredno 
povezane pravne osebe, podjetniki posamezniki in sobodajalci 
ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost. 

(4) Članstvo v lokalni turistični organizaciji je obvezno za osebe 
iz prejšnjega odstavka, ki imajo v občini svoj sedež, poslovno 
enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, in opravljajo s 
turizmom neposredno povezano dejavnost. 

(5) V lokalni turistični organizaciji lahko sodelujejo tudi turistična in 
druga društva. 

(6) Občina iz drugega odstavka tega člena z ustanovitvenim 
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aktom določi način upravljanja lokalne turistične organizacije in 
njeno dejavnost, ki obsega najmanj: 

- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, 
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega 

centra, 
- promocijo turistične ponudbe, 
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije, 
- vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, 

ki deluje v javnem interesu, 
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture 

na območju. 

(7) V organu upravljanja lokalne turistične organizacije se zagotovi 
sorazmerno zastopanost članov posameznih dejavnosti. 

(8) Člani lokalne turistične organizacije iz tretjega odstavka tega 
člena plačujejo članarino lokalni turistični organizaciji. 

4. člen 

Turistično informacijski center 

(1) Turistično informacijski center iz točke (6) druga alinea 3. 
člena tega zakona opravlja aktivnosti v zvezi z: 
- sprejemanjem obiskovalcev, 
- nuđenjem brezplačnih informacij obiskovalcem, 
- zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
- ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 

ponudbe, 
- sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v zvezi 

s turistično ponudbo pristojnim organom. 

3. NACIONALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

5. člen 

(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona Vlada Republike Slovenije ustanovi nacionalno turistično 
organizacijo, h kateri lahko kot ustanovitelji pristopijo Gospodarska 
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Turistična zveza 
Slovenije ter lokalne turistične organizacije in druge zainteresirane 
organizacije na nacionalni ravni. 

(2) Ustanovitelji nacionalne turistične organizacije v ustanovit- 
venem aktu določijo obliko organiziranosti in način upravljanja ter 
dejavnost, ki obsega najmanj: 
- usklajevanje in pospeševanje lokalnih turističnih ponudb, 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe Slovenije, 
- promocijo turistične ponudbe Slovenije, 
- komuniciranje s turističnimi trgi v tujini, 
- vzpostavitev mreže turističnih predstavništev v tujini, 
- delovanje informacijskega sistema za potrebe pospeševanja 

turizma. 

4.TURISTIČNI KRAJ IN TURISTIČNO OBMOČJE 

6. člen 

(1) Turistični kraj je naseljen kraj, ki ima naravne, kulturne, 
zgodovinske ali druge znamenitosti pomembne za turizem, razvito 
turistično infrastrukturo ter druge vsebine, pomembne za 
oblikovanje turistične ponudbe. 

(2) Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene ali 
več občin, na katerem se lahko oblikuje celovita turistična ponudba, 
in izpolnjuje najmanj eno od naslednjih meril: 

- 300 ležišč v gostinskih obratih pridobitne narave, 
- 40.000 prenočitev turistov v predhodnem koledarskem letu, 
- 30.000 registriranih dnevnih obiskovalcev v predhodnem 

koledarskem letu. 

(3) Turistično območje je tudi območje, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
prejšnjega odstavka, tedaj ko občina oziroma občine iz svojega 
proračuna nadomestijo manjkajoči del prihodka, ki bi bil sicer 
dosežen iz naslova turistične takse, če bi bila izpolnjena merila iz 
druge alineje prejšnjega odstavka, in ga namenijo za ugodnosti in 
storitve v skladu z 22. členom tega zakona. 

(4) Višina manjkajočega prihodka se določi tako, da se število 
manjkajočih prenočitev turistov iz druge alineje prvega odstavka 
pomnoži z 8 točkami turistične takse. 

7. člen 

Podelitev statusa turističnega območja 

Občine, ki izpolnjujejo merila iz 6. člena in ustanovijo lokalno 
turistično organizacijo iz 3. člena tega zakona, pridobijo 
sposobnost, da se prijavijo pristojnemu ministrstvu za pridobitev 
statusa turističnega območja. 

8. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, podeli občinam status 
»turističnega območja« na podlagi pisne vloge, ki vsebuje: 
• dokazilo o registraciji lokalne turistične organizacije in njen 

ustanovitveni akt, 
- podatke iz prvega oziroma drugega odstavka 6. člena tega 

zakona, 
- dokazila o delovanju turistično informacijskega centra. 

(2) Lokalne turistične organizacije s turističnih območij, pridobijo 
pravico: 
- soustanovitve nacionalne turistične organizacije, 
- sodelovanja pri oblikovanju programa aktivnosti nacionalne 

turistične organizacije, 
- sofinanciranja pospeševanja turizma iz sredstev nacionalne 

turistične organizacije. 

9. člen 

Usklajevanje turističnih ponudb turističnih območij in 
istovrstnih ponudb 

(1) Na podlagi interesov po usklajevanju turistične ponudbe več 
turističnih območij, lahko lokalne turistične organizacije ustanovijo 
regionalno turistično organizacijo. 

(2) Subjekti, ki oblikujejo istovrstne ponudbe, kot npr. zdravilišča 
ipd., lahko ustanovijo področno turistično organizacijo. 

(3) Subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena pridobijo 
pravico do Sooblikovanja programa aktivnosti nacionalne turistične 
organizacije in pravico do sofinanciranja njihovih promotivnih 
aktivnosti v skladu z določili ustanovitvenega akta nacionalne 
turistične organizacije. 
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5. VIRI FINANCIRANJA 15. člen 

1. Lokalna raven 

10. člen 

Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz šestega odstavka 3. 
člena so: 
- sredstva turistične takse, članarine in druga proračunska 

sredstva občine, 
• prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev lokalne turistične 

organizacije, 
- lastni prihodki lokalne turistične organizacije, 
- sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje 

razvoja turizma, 
- sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih 

dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena 
lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se 
uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom 
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo, 

- darila in dotacije. 

11. člen 

(1) Občine iz 8. člena tega zakona predpišejo članom lokalne 
turistične organizacije članarino pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

(2) Občina kot ustanoviteljica lokalne turistične organizacije, daje 
soglasje k letnemu finančnemu načrtu lokalne turistične 
organizacije na podlagi njenega programa dela. 

12. člen 

(1) S turizmom povezane dejavnosti iz četrtega odstavka 3. člena 
tega zakona opredeli ministrstvo, pristojno za turizem, s 
podzakonskim aktom. 

(2) Pri določanju stopnje odvisnosti dejavnosti od turizma, na 
podlagi prejšnjega odstavka tega člena, se posamezne dejavnosti 
razporedijo v skupine tako, da so v prvi, najvišji skupini, zastopane 
dejavnosti, katerih prihodek je najbolj neposredno odvisen od 
turizma, v zadnji skupini pa tiste dejavnosti, katerih prihodek je 
najmanj odvisen od turizma. 

13. člen 

(1) Višino članarine za posameznega člana lokalne turistične 
organizacije iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona določi občina 
v točkah na podlagi skupine dejavnosti in glede na obseg prihodka, 
ki ga član doseže v občini v letu pred letom, za katerega se določi 
članarina. 

14. člen 

(1) Glede na skupino dejavnosti iz 12. člena tega zakona, se 
določi članarina v točkah, in sicer od 10 do 150 točk. 

(2) Občina predpiše število točk za skupine dejavnosti iz 12. 
člena tega zakona v okvirih števila točk iz prejšnjega odstavka. 

(3) Pri določanju števila točk iz prejšnjega člena tega zakona, 
občina ne sme posameznih članov prerazporejati iz skupin 
dejavnosti, ki jih določi minister, pristojen za turizem. V okviru 
posamezne dejavnosti je izhodiščno število točk za vse člane 
enako. 

(1) Glede na obseg prihodka se članarina določi v točkah, in 
sicer od 10 do 100 točk. 

(2) Občina predpiše obseg prihodka, od katerega se članarina 
določi v točkah po prejšnjem odstavku tega člena. 

16. člen 

(1) Znesek članarine se določi tako, da se vsota točk po 14. in 15. 
členu tega zakona pomnoži z vrednostjo točke. 

(2) Vrednost točke je določena v znesku 1.000 tolarjev. 

(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen 
življenjskih stroškov uskladi vrednost točke iz prejšnjega odstavka 
za odmerno leto, in sicer do 1. januarja leta, za katero se odmerja 
članarina. 

17. člen 

(1) Občina lahko pod pogoji, ki so določeni v občinskem aktu, 
predpiše oprostitev plačila članarine. 

(2) Občina lahko predpiše, da se pri določanju članarine upošteva 
manjše število točk, kot so določene v 14. in 15. členu tega zakona. 

(3) Pri določanju oprostitev iz prvega odstavka in olajšav iz 
drugega odstavka tega člena, ki jih določi občina v svojem aktu, 
morajo biti upoštevana predvsem naslednja merila: 
- višina vlaganj v izgradnjo gostinskih objektov, 
- višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture, 
- višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in 

povečanje turistične privlačnosti območja, 
- vlaganja v izboljšanje kakovosti dostopa do turističnih kmetij. 

18. člen 

(1) Članarina se odmerja vnaprej. 

(2) Članarina se plačuje po dvanajstinah mesečno aJi v enem 
znesku do 31. oktobra leta, za katerega je odmerjena članarina. 

19. člen 
t t 

(1) Člani lokalne turistične organizacije so dolžni občini sporočiti 
uradne podatke o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo, in 
o obsegu prihodka iz 13. člena tega zakona, v roku, ki ga določi 
občina. ^ 

(2) Občina posreduje pristojnemu davčnemu organu uradne 
podatke iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do 31. 
marca v letu za katerega se določa članarina. 

20. člen ,, 

(1) Če ustanovitelj ne plača članarine v roku, določenem s tem 
zakonom, lokalna turistična organizacija sporoči pristojnemu 
davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja. 

(2) Davčni organ na podlagi sporočila, iz katerega je razviden 
dolžni znesek članarine, izda odločbo, s katero naloži članu lokalne 
turistične organizacije, da v 15. dneh plača članarino s pribitkom 
v višini 50% članarine. Če član članarine in pribitka ne plača v 
navadnem roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po 
predpisih o prisilni izterjavi davkov. 
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(3) Davčna uprava Republike Slovenije sklene z lokalno turistično 
organizacijo pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo 
za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo 
druga medsebojna razmerja. 

Turistična taksa 

21. člen 

(1) Prenočitvena taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plača 
turist za vsako prenočitev preživeto v registriranem turističnem 
objektu. 

(2) Prenočitveno takso plača turist skupaj s plačilom storitev za 
prenočevanje. 

(3) Turist je dolžan plačati prenočitveno takso tudi v primeru, ko je 
deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. 

22. člen 

Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje 
stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 
21. člena tega zakona, in sicer predvsem za: 
- turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne 

signalizacije, 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 

aktivnostih pospeševanja turizma, 
- pisna promocijska gradiva, filmi in druga sredstva za promocijo 

turistične ponudbe, 
- prireditve, 
- vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, 

tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom 
ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistične društvene 
in okoljevarstvene organizacije. 

23. člen 

(1) Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 
točk. 

\ 
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži 
število točk z vrednostjo točke. 

(3) Vrednost točke turistične takse znaša 14 tolarjev. Vlada 
Republike Slovenije lahko enkrat letno uskladi vrednost točke, na 
podlagi gibanja cen življenjskih stroškov. Vrednost točke se določa 
v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. 

(4) Občina pri določitvi točk na podlagi prvega odstavka, upošteva 
vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj 
sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih 
brezplačno nudi turistom. 

24. člen 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
- otroci do 7 leta starosti, 
- invalidne osebe na podlagi članske izkaznice, 
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah, 
• učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih 

programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in 
druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge 
skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti, 

- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem 

obratu več kot 30 dni, 
- udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih 

tekmovanj, 
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih 

oproščeni plačila takse. 

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo: 
- osebe od 7-18 leta starosti, 
- turisti v kampih, 
- turisti v domovih za učence in študente. 
- učenci, dijaki in študenti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, 

ki so sestavni del mednarodne mreže mladinskih prenočišč 
IYHF. 

(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so 
oproščene plačila turistične takse. 

25. člen 

(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje 
in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati 
turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali 
najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne 
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. 

26. člen 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora 
biti vpisan razlog iz prvega oziroma drugega ali tretjega odstavka 
24. člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 28. členu. 

27. člen 

(1) Osebe iz 25. člena tega zakona nakazujejo pobrano turistično 
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun 
občine. 

(2) Osebe iz 25. člena tega zakona so v roku, ki ga določa 
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu 
organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število 
prenočitev in znesek turistične takse. 

28. člen 

(1) Osebe iz 25. člena tega zakona morajo pobirati turistično 
takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni 
evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev 
posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc 
predpiše minister, pristojen za turizem. 

(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, nadzor opravlja 
tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil. 

2. Nacionalna raven 

29. člen 

Viri financiranja za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 5. 
člena so: 
-sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih 
dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena za 
razvoj in promocijo turizma na nacionalni ravni in sicer v višini, ki 
jo določa 74. člen Zakona o igrah na srečo, 
- prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev, 
- lastni prihodki nacionalne turistične organizacije, 
- darila in dotacije. 
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30. člen 

(1) Namenska sredstva za razvoj in promocijo turizma v višini iz 
prve alineje 29. člena tega zakona opredeli Vlada Republike 
Slovenije v proračunu Republike Slovenije, na podlagi letnega 
programa pospeševanja turizma, ki ga Vladi Republike Slovenije 
predloži ministrstvo, pristojno za turizem, in so namenjena za: 
- dejavnost pospeševanja turizma, ki jo opravlja nacionalna 

turistična organizacija, 
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, 
- za turistična društva in zveze, ki imajo status društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju turizma. 

(2) Za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture iz prejšnjega 
odstavka se šteje spodbujanje investicij na turističnem območju 
iz 8. člena tega zakona, in sicer za: 
- žičnice, 
- izboljšanje gostinske ponudbe, 
- prenočitvene zmogljivosti na kmetijah, 
- pospeševanje mladinskega turizma, 
- objekte za rekreacijo, 
- izkoriščanje termalnih vod. 

31. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, nameni nacionalni turistični 
organizaciji sredstva za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 
5. člena tega zakona na podlagi njenega letnega programa, v 
katerem so zajeti tudi programi pospeševanja turizma na lokalni 
ravni. 

(2) Sredstva predvidena za spodbujanje investicij iz drugega 
odstavka 30. člena tega zakona se lahko delijo na podlagi 
naslednjih pogojev in meril: 
- izpolnjevanja določb iz 8. člena tega zakona, 
- stopnje razvitosti infrastrukture, ki je namenjena pospeševanju 

turizma, 
- predhodnih izračunov ekonomske učinkovitosti predvidene 

investicije za območje, 
- ugotovitev o nujnosti dopolnitve turistične ponudbe v skladu s 

povpraševanjem in tržnimi analizami, 
- deleža sofinanciranja in zaključenosti finančne konstrukcije 

investicije, 
- sodelovanja bank pri kreditiranju investicije. 

(3) Sredstva, dodeljena na podlagi pogojev in meril iz prejšnjega 
odstavka, se lahko uporabijo za dokapitalizacijo, kreditiranje, 
subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje projektne 
dokumentacije. 

(4) Podrobnejše pogoje in merila iz drugega odstavka tega člena 
določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

6. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NEKATERIH S 
TURIZMOM POVEZANIH DEJAVNOSTI 

1. Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in 
prodaje turističnih potovanj 

32. člen 

(1) Dejavnost organiziranja turističnih potovanj in letovanj lahko 
opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v nadaljnjem 
besedilu: organizatorji potovanj). 

(2) Dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj, 

lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v 
nadaljnjem besedilu: turistični agenti). 

(3) Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka, ki se opravljajo na 
ozemlju Republike Slovenije, lahko opravljajo organizatorji potovanj 
in turistični agenti s sedežem v Republiki Sloveniji. 

(4) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka se lahko opravlja 
pod imenom »potovalna agencija« ali »turistična agencija«. 

33. člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in drugega 
odstavka 32. člena tega zakona lahko opravljajo dejavnost, če 
imajo poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, in izpolnjujejo 
pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe. 

(2) Organizatorji potovanj morajo pred pričetkom opravljanja 
dejavnosti poleg pogojev navedenih v 32. členu, prvem odstavku 
33. člena, 34. členu in 37. členu tega zakona, skleniti pogodbo z 
zavarovalnico za primer zavarovanja nesolventnosti, ki jo 
predložijo v vlogi za izdajo licence v skladu s 37. členom tega 
zakona. To zavarovanje se nanaša na zavarovanje stroškov 
vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča, če tega 
organizator ni sposoben sam financirati. 

34. člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti zaposlijo za opravljanje 
poslov iz prvega in drugega odstavka 32. člena tega zakona 
osebe, ki imajo dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo 
in znanje dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe. 

(2) Oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj 
oziroma turističnega agenta v pravnem prometu, mora imeti 
najmanj višjo strokovno izobrazbo, znanje dveh svetovnih jezikov 
na ravni srednje strokovne izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj 
v tej dejavnosti. 

35. člen 

Organizator potovanja mora zagotoviti turističnega spremljevalca 
ali turističnega vodnika, ki izpolnjuje pogoje iz 38. in 39. člena tega 
zakona, pri vsaki izvedbi potovanja doma in v tujini, razen tedaj, 
ko je prevoz organiziran v okviru javnega potniškega prometa. 

36. člen s. 
lil 

Turistično potovanje 

(1) Turistično potovanje, letovanje oziroma turistični paket, je 
vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, ki se jih 
prodaja ali nudi v prodajo v enotni skupni ceni: i 
a - prevoz, 
b - nastanitev, 
c - druge storitve. 

(2) Turistično potovanje iz prejšnjega odstavka traja nepretrgoma 
najmanj štiriindvajset ur, letovanje pa najmanj tri dni. 

(3) V turistični paket se lahko vključijo tudi druge turistične storitve, 
ki niso obvezni sestavni del enotne skupne cene turističnega 
paketa. 

(4) Potovanje, ki traja manj kot štiriindvajset ur in ne vsebuje 
storitev prenočevanja, je izlet. 
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37. člen 

(1) Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja in prodaje 
turističnih potovanj se pridobi na podlagi licence. 

(2) Domača pravna ali fizična oseba pridobi licenco pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, če izpolnjuje pogoje, določene v 
členih 32. do 35. tega zakona in predloži dokazila o izpolnjevanju 
naslednjih pogojev: 
- da ima opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih 

potovanj vpisano v sodni register, 
- da vodja dejavnosti ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma mu ni bil 
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s 
področja organiziranja in prodaje turističnih potovanj - dokler ta 
prepoved traja. 

(3) Register izdanih licenc domačim pravnim ali fizičnim osebam, 
ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj 
vodi Gospodarska zbornica Slovenije. 

(4) Način in postopek pridobitve licence, vodenja registra in 
vsebine registra iz prejšnjega odstavka predpiše minister pristojen 
za turizem. 

2. Pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih 
vodnikov in turističnih spremljevalcev 

38. člen 

(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje 
obiskovalcev po vnaprej določenem programu. 

(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje 
organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih 
potovanj in izletov od začetka potovanja do cilja in povratka. 

(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
opravljajo osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
opravijo preizkus znanja iz javno veljavnega programa, ki ga 
določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrstvom, 
pristojnim ?a turizem. 

(4)K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj 
srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za 
stopnjo srednje strokovne izobrazbe. 

(5) Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti 
turističnega spremljevalca, ki je tuj državljan in spremlja 
organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje 
zunaj Republike Slovenije. 

39. člen 
i 

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, lahko 
uporabljajo naziv: »turistični vodnik«. 

(2) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega spremljevalca, 
lahko uporabljajo naziv: »turistični spremljevalec«. 

(3) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vodi 
Gospodarska zbornica Slovenije in vsebuje naslednje podatke: 
- ime in priimek, 
- prebivališče, 
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto, 
- podatke o relacijah vodenja za preteklo leto, 
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

40. člen 

(1) Občina lahko predpiše pogoje za opravljanje dejavnosti 
turističnega vodenja na svojem območju in program turističnega 
vodenja. 

(2) Turistični vodnik za območje občine lahko začne z opravljanjem 
dejavnosti turističnega vodenja na območju občine, ko izpolni 
pogoje, ki jih predpiše občina. V tem primeru lahko uporablja naziv: 
»lokalni turistični vodnik«. 

41. člen 

(1) Register lokalnih turističnih vodnikov vodi občina. 

(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje 
podatke: 
- ime in priimek 
- prebivališče 
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto 
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

3. Pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti s 
področja rekreacije, vodenja (razen turističnega) in 
usposabljanja na področju športa 

42. člen 

Dejavnost s področja rekreacije, vodenja (razen turističnega) in 
usposabljanja na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna 
dejavnost (kot na primer šole ali tečaji smučanja, rafting, letenje s 
padali, gorsko vodništvo, jahanje in podobno), lahko opravljajo 
pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki 
jih predpiše minister za turizem. 

7. PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V 
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU 
POSPEŠEVANJA TURIZMA 

43. člen 

(1) Društva, ki so soustanovitelji lokalne turistične organizacije ali 
nacionalne turistične organizacije v skladu s 3. in 5. členom tega 
zakona ali so vključeni v aktivnosti teh organizacij, lahko ob 
soglasju občine pridobijo status društva, ki deluje v javnem 
interesu, če namen njegove ustanovitve in delovanje presega 
interese članov. 

(2) Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu 
na področju turizma, določi minister, pristojen za turizem, s 
pravilnikom, na podlagi naslednjih meril: 
- izvajanje aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega 

prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma, 

- aktivnosti društva na področju olepševanja krajev na turističnem 
območju, 

- sodelovanje društva pri aktivnostih lokalne turistične organi- 
zacije. 

8. KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 

Odgovorna oseba občine, ki ne izpolnjuje meril iz 6. člena, pa se 
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v pravnem prometu izkazuje s statusom turističnega območja, 
čeprav tega statusa ni pridobila, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo 
pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki 
ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek po prvem in 
drugem odstavku 25. člena tega zakona: 
- če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 

25. člena tega zakona, 
- če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 27. 

člena tega zakona, 
- če ne vodi evidence v skladu z določbo 28. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo 
pravne osebe in podjetniki posamezniki, če ne plačujejo 
turističnega davka v skladu z določbami 12. in 18. člena tega 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

47. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega ali drugega odstavka 
32. člena, 37. člena ali 42. člena tega zakona, 
- če nimajo poslovnih prostorov v skladu s prvim odstavkom 33. 

člena tega zakona, 
- če nimajo zaposlenih oseb z ustrezno izobrazbo v skladu s 

prvim odstavkom 34. členom tega zakona, 
- če oseba, ki vodi dejavnost nima ustrezne izobrazbe v skladu 

z drugim odstavkom 34. člena tega zakona, 
- če poslujejo brez ustrezne licence v skladu s 37. členom. 

48. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator potovanj, če ne zagotovi turističnega 
spremljevalca ali turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanj 
doma in v tujini v skladu z določbo 35. člena tega zakona. 

49. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba, če opravlja dejavnost turističnega vodnika 
ali dejavnost turističnega spremljevalca brez opravljenega 
preizkusa znanja iz tretjega odstavka 38. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba, če opravlja dejavnost lokalnega turističnega 
vodnika v občini, ne da bi izpolnjeval pogoje, ki jih predpiše občina 
po drugem odstavku 40. člena tega zakona. 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 

Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega 

zakona uskladi Uredbo o ustanovitvi javne.ga gospodarskega 
zavoda »Center za promocijo turizma Slovenije« (Uradni list RS, 
št. 21/95) z določbo 5. člena tega zakona. 

51. člen 

Ministrstvo pristojno za turizem izda akt iz prvega odstavka 12. 
člena tega zakona v roku tridesetih dni po uveljavitvi tega zakona 

52. člen 

Program, ki ga je sprejel Svet Republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje (06.07.1995) in je vključen v Programske zasnove 
vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 14/96), se šteje za javno veljavni program po tretjem 
odstavku 38. člena tega zakona. 

53. člen 

Organizatorji potovanj in turistični agenti, ki ob uveljavitvi tega 
zakona že opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje oz. 
posredovanja turističnih potovanj in letovanj, morajo pridobiti 
licenco v skladu s 37. členom v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

54. člen 

(1) Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki ob uveljavitvi 
tega zakona že opravljajo dejavnost turističnega vodenja in 
turističnega spremljanja lahko nadaljujejo z opravljanjem te 
dejavnosti, zahtevano strokovno izobrazbo in usposobljenost v 
skladu s prvim in drugim odstavkom 38. člena tega zakona, pa si 
morajo pridobiti v roku dveh let od uveljavitve tega zakona. 

(2) Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki svojega delovanja 
v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladijo, ne smejo opravljati 
dejavnosti turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca. 

55. člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in drugega 
odstavka 32. člena, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo 
dejavnost, lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti, vendar 
morajo izpolniti pogoje iz prvega odstavka 33. člena tega zakona, 
ki se nanašajo na poslovni prostor, najkasneje v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Organizatorji potovanj in turistični agenti, ki ne izpolnijo pogoja 
glede poslovnih prostorov v skladu s 33. členom tega zakona v 
roku iz prejšnjega odstavka, ne smejo opravljati dejavnosti 
organizatorja potovanj ali turističnega agenta. 

n 
56. člen 

(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost 
usposabljanja na področju športa kot pridobitno dejavnost, ob 
uveljavitvi tega zakona lahko nadaljujejo z opravljanjem 
dejavnosti, vendar morajo izpolniti pogoje iz 42. člena tega zakona 
najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost 
na področju športa kot pridobitno dejavnost, ki ne izpolnijo pogojev 
iz 42. člena tega zakona v roku iz prejšnjega odstavka, ne smejo 
opravljati dejavnosti na področju športa kot pridobitno dejavnost. 

57. člen 

Minister, pristojen za turizem, v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona izda predpise iz prvega odstavka 28. člena in četrtega 
odstavka 37. člena tega zakona. 
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58. člen 

Vlada Republike Slovenije izda predpis iz četrtega odstavka 31. 
člena tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

59. člen 

Ne glede na določbo 57. člena zakona o igrah na srečo (Ur.l. RS, 
št.27/95) imajo lahko pravne osebe, ki pridobijo koncesijo za 
prirejanje posebnih iger na srečo v skladu z zakonom o igrah na 
srečo, lastniške naložbe v drugih pravnih osebah, katerih 
dejavnost je na področju gostinstva ali s turizmom povezanih 
dejavnosti, v drugih pravnih osebah pa le pod pogojem, da pridobijo 
dovoljenje Vlade Republike Slovenije. 

60. člen 

Turistična društva pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona 

lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo na 
dan uveljavitve tega zakona, razen na lastnini, ki je z zakonom ali 
aktom pristojnega organa določena kot javno dobro. 

61. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
turistični taksi (Ur.l. RS, št. 18/91). 

(2) Občinski odloki, ki so sprejeti na podlagi Zakona o turistični 
taksi, se uporabljajo do sprejema akta po tem zakonu, vendar 
najdlje tri mesece po uveljavitvi tega zakona. 

62. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 24.4.1998, ob 
obravnavi predloga Zakona o pospeševanju turizma - tretja 
obravnava sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi 
predlog Zakona o pospeševanju turizma za tretjo obravnavo. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 3., 4., S., 6., 10., 
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 
28., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 
46., 47., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 57. členu. Sprejeti so bili 
amandmaji k naslovu 1., 2., 3., 4. poglavja in k naslovu nad 57. 
členom. 

Iz besedila predloga zakona je bil črtan 32. člen, vanj pa so bili 
vključeni 37.a, 49.a, 56.a člen. 

Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo 
predloga zakona, pripravljenega za tretjo obravnavo. 

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil 
preštevilčenje členov in popravil sklicevanje na člene. 

V predlogu zakona so bili redakcijsko popravljeni 10., 16., 23., 31. 
členi. Redakcijski popravki ne vplivajo na vsebino posameznih 
določb, niti na vsebino zakona kot celote. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

K 1. členu 

Beseda »širšem« se nadomesti z besedo »javnem«. 

Obrazložitev: 
Predlagatelj želi s to spremembo zagotoviti, da je pospeševanje 
turizma tudi v javnem in ne le v zasebnem Interesu. Podrobnejša 
opredelitev dejavnosti, ki je v javnem interesu je določena v 2. 
členu tega zakona, medtem ko je statusna oblika subjektov, ki 
izvajajo to dejavnost, prepuščena odločitvi ustanoviteljev. 

K 3. členu 

V tretjem odstavku se črtajo »s turizmom neposredno povezane« 
Na koncu stavka se namesto pike postavi vejico in dodajo 
naslednje besede: 
»katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom«. 

Obrazložitev: 
Predlagatelj meni, da je potrebno natančneje opredeliti, da gre za 
pravne in fizične osebe, katerih dejavnost je povezana s turizmom, 
ker je takšna opredelitev izhodišče tudi za vsebino členov od 12. 
do 20. 

K 4. členu 

V prvem odstavku se za besedo »center« besedilo nadomesti 
tako, da se glasi: 

»iz druge alineje šestega odstavka 3. člena tega zakona opravlja 
aktivnosti v zvezi z:« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 6. členu 

V prvi alinei drugega odstavka se število »300« nadomesti s 
številom »500«. 

flhrazložitev: 
Optimalno število ležišč, ki bi na zaokroženem turističnem območju 
omogočalo finančno osnovo za izvajanje minimalnih aktivnosti, ki 
so potrebne za oblikovanje in promocijo turistične ponudbe, bi 
bilo najmanj 5.000 prenočitvenih zmogljivosti. Glede na razvitost 
turizma pri nas pa je še sprejemljivo število 500 ležišč za 
oblikovanje turističnega območja tako, da to ustvari najnujnejša 
sredstva vsaj za nuđenje turističnih informacij. 

K 8. členu 

V drugi alinei prvega odstavka se beseda »prvega« nadomesti z 
besedo »drugega«, beseda »drugega« pa se nadomesti z besedo 
»tretjega« 

OfclflZlOŽilfiv: 
Sprememba je potrebna zaradi ustreznega sklicevanja na 
posamezna določila. 

K 12. členu 

V prvem odstavku se za besedo »turizmom« doda beseda 
»neposredno«, besedi »četrtega odstavka« se nadomesti z 
besedama »tretjega odstavka«, besede »ministrstvo, pristojno 
za turizem« pa se nadomesti z besedami »minister pristojen za 
turizem«. 

Obrazložitev: 
Popravek se nanaša na uskladitev besedila z določilom tretjega 
odstavka 3. člena in je redakcijske narave. 

K 20. Členu 

V prvem odstavku se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedo 
»član«. 

Obrazložitev: 
Popravek pomeni uskladitev s tretjim odstavkom 3. člena in 
ostalimi členi tega zakona, ki določajo članstvo in članarino. 

K 21. členu 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

(1) »Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje 
turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo 
turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali 
ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.« 

V drugem in v tretjem odstavku se beseda »prenočitvena« 
nadomesti z besedo »turistična«. 

Obrazložitev: 
Predlagatelj želi s to spremembo poudariti, da plačuje turist 
turistično takso kot nadomestilo za različne ugodnosti, ki jih je 
deležen v kraju začasnega bivanja. Turistična taksa se torej ne 
nanaša na storitve v zvezi s prenočevanjem, saj so te določene 
v ceni za prenočevanje. 

K 22. členu 

V peti alinei se besede »turistične društvene in okoljevarstvene 
organizacije« nadomestijo z besedami »turistična in okolje- 
varstvena društva«. 

Obrazložitev- 
Namen te spremembe je poenotenje rabe pojmov, ki so uporabljeni 
v celotnem besedilu tega zakona In izhaja iz določil Zakona o 
društvih (Ur.l. RS, št.60/95) 

K 24. členu 

V drugem odstavku se besedilo zadnje alineje spremeni tako, da 
se glasi: 

»turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo 
v mladinskih prenočiščih, katera so vključena v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč IYHF.« 

Obrazložitev: 
Predlagatelj želi s to spremembo omogočiti 50 % popust na plačilo 
prenočitvene takse v mladinskih prenočiščih vsem turistom, ki 
so člani mednarodnih mladinskih organizacij, in ne le učencem, 
dijakom in študentom. 
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K 30. Členu 

V tretji alinei prvega odstavka se črtata besedi »in zveze«. 

Obrazložitev: 
Predlog popravka je redakcijske narave in se nanaša na 
poenoteno rabo pojma »društvo«, skladno z Zakonom o društvih. 

K 42. členu 

Naslov pred tem členom in besedilo 42. člena se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

»3. Pogoji za opravljanje dejavnosti na področju športa kot 
pridobitne dejavnosti«. 

»Dejavnost na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna 
dejavnost (kot npr. šole ali tečaji smučanja, jadranja, tenisa, jahanja 
ipd.) lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki pod 
pogojem, da usposabljanje izvaja oseba, ki ima licenco za 
opravljanje strokovnega dela ali oseba, ki je vpisana v razvid 
zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu, pristojnemu za šport.« 

Obrazložitev: 
S to spremembo želi predlagatelj doseči, da se za opravljanje 

pridobitne dejavnosti na področju športa ne postavljajo posebni 
pogoji, ker jih je praktično, zaradi različnih športnih zvrsti, 
nemogoče predpisati. Po drugi strani pa želi doseči, da se za 
usposabljanje, ki se v tem okviru opravlja na pridobitni podlagi, 
zagotovi strokovnjake z ustreznim preverjenim znanjem, ki 
zagotavlja kakovost storitev in varstvo potrošnika. Hkrati je na ta 
način dosežena uskladitev s pogoji, ki so že določeni v Zakonu o 
športu. 

K 46. členu 

V prvem odstavku se besedi »turističnega davka« nadomestita z 
besedo »članarine«. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. 

K 51. Členu 

Besedi »Ministrstvo pristojno« se nadomestita z besedama »Min- 
ister pristojen«. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. 
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Predlog zakona o 

KEMIKALIJAH (ZKem) 

- EPA 250 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 7/5-1998 določila 
besedilo: 

- PRELOGA ZAKONA O KEMIKALIJAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 8. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 5/3-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje k predlogu zakona o 
kemikalijah - drug obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih telese sodelovali: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

zdravstvo, 
- Majda BENJE MIHELIČ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja postopke in zahteve prijavljanja novih snovi ter 
ocenjevanja novih in obstoječih snovi, vodenje seznama in 
izmenjavanje informacij o kemikalijah, registracijo biocidov, pogoje 
za proizvodnjo, promet in uporabo; razvrščanje, označevanje in 
pakiranje kemikalij glede na stopnjo njihove nevarnosti ter pogoje, 
obveze in ukrepe za ustrezno ravnanje s kemikalijami. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 

1. Kemikalije so snovi in pripravki. 

2. Snovi so kemični elementi ali njihove spojine v naravnem stanju 
ali pridobljeni v proizvodnem procesu, vključno z dodatki, ki so 

nujni za vzdrževanje njihove stabilnosti, ter z nečistočami, ki so 
neizogibno prisotne zaradi uporabljenega postopka pridobivanja. 
Pojem vključuje tudi polimerne snovi in tiste raztopine snovi, pri 
katerih bi odstranitev topila povzročila kemično spremembo snovi 
ali vplivala na njeno obstojnost. 

3. Polimerne snovi so snovi, ki so sestavljene iz molekul, za 
katere je značilno zaporedje ene ali več vrst monomernih enot in 
kjer pretežna večina molekul vsebuje najmanj tri monomerne 
enote, ki so kovalentno vezane med seboj ali pa na eno ali več 
drugačnih monomernih enot ali drugih reaktantov in kjer ima večina 
molekul enako molsko maso. Molske mase polimerne snovi smejo 
biti porazdeljene znotraj takega območja, da se lahko njihove 
razlike pripiše predvsem razlikam v številu prisotnih monomernih 
enot. V smislu tega pojma pomeni izraz »monomerna enota« 
izreagirano obliko monomere v polimeru. 

4. Pripravki so zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več 
snovi. 

5. Obstoječe snovi so snovi, ki so zajete v seznamu EINECS. 
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6. Nove snovi so snovi, ki jih ni v seznamu EINECS. 

7. Nevarne snovi so snovi, ki imajo najmanj eno od nevarnih 
lastnosti iz desete točke tega člena. 

8. Nevarni pripravki so pripravki, ki imajo vsaj eno od nevarnih 
lastnosti iz desete točke tega člena. 

9. Nevarne kemikalije so snovi in pripravki iz sedme in osme 
točke tega člena. 

10. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi katerih se kemikalije 
razvrščajo kot nevarne, v naslednje skupine: 

(a) eksplozivne kemikalije so trdne, tekoče, pastozne ali 
želatinozne kemikalije, ki lahko eksotermno reagirajo tudi ob 
odsotnosti zračnega kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo 
plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro vžgejo ali zaradi 
segrevanja in povečanja pritiska eksplodirajo, če so prostorsko 
omejeni; 

(b) oksidativne kemikalije so kemikalije, ki povzročijo močno 
eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem 
z vnetljivimi); 

(c) zelo lahko vnetljive kemikalije so tekoče kemikalije, ki imajo 
izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemikalije, 
ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku; 

(d) lahko vnetljive kemikalije so: 

- kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po 
sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja 
zunanje energije, 

- trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem 
stiku z vii;om vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po 
odstranitvi tega vira, 

- tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče, 

- kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah 
sproščajo lahko vnetljive pline; 

(i 
(e) vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče; 

^ji 
(f) zelo strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju 
ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročijo 
smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(g) strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali 
pri prehajapju skozi kožo že v majhnih količinah povzročijo smrt 
ali akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(h) zdravju škodljive kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, 
vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali 
akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(i) jedke kemikalije so kemikalije, ki lahko poškodujejo ali uničijo 
živo tkivo, če pridejo v stik z njim; 

(j) dražilne kemikalije so kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že 
pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s 
kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje; 

(k) kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost so kemikalije, ki lahko 
pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo reakcijo 
preobčutljivosti, tako da ob nadaljnji izpostavljenosti tej kemikaliji 
pride do nastanka značilnih negativnih učinkov; 

(I) rakotvorne kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, 
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo raka ali povečajo 
pogostnost njegovega nastanka; 

(m) mutagene kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, 
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske 
okvare ali povečajo pogostnost njihovega nastanka; 

(n) kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje so kemikalije, ki 
lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo 
oziroma povečajo pogostnost nastajanja nedednih škodljivih 
učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov na moške ali ženske 
razmnoževalne funkcije ali sposobnosti; 

(o) okolju nevarne kemikalije so kemikalije, ki lahko ob prehajanju 
v okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti takojšnjo ali 
dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin okolja. 

11. Biocidi so kemikalije, glive in mikroorganizmi vključno z virusi, 
ki imajo določen negativni učinek na škodljive organizme. 
Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med biocide v smislu 
tega zakona. 

12. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15.06.1990. 

13. CAS je karakteristična številka že odkritih snovi po 
mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service. 

14. ELINCS je evropski seznam novih snovi. 

15. EU lndex je značilna številka nevarne snovi iz seznama EU o 
že razvrščenih snoveh (priloga I k EU smernici 67/658/EEC). 

16. Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema predhodne 
raziskave, proizvodnjo, promet, uporabo, ravnanje z ostanki in 
embalažo in njihovo varno odstranjevanje. 

17. Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, 
obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje 
kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali 
biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj 
proizvodne enote. 

18. Proizvajalec je pravna oseba ali podjetnik posameznik (v 
nadaljnjem besedilu: fizična oseba), ki proizvaja ali pridobiva 
kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali 
spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo. 

19. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev 
tretjemu. 

Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje 
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je 
bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo, 
razen tranzita preko carinskega območja, izvoz pa je vsak iznos 
kemikalije iz carinskega območja Republike Slovenije in zajema 
tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz kemikalije. 

20. Uvoznik je pravna ali fizična oseba, za račun katere se v 
Republiko Slovenijo uvaža kemikalijo ali izdelek. 

21. Uporaba je priprava za uporabo, raba, shranjevanje. 

22. Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s 
kemikalijo. 

23. PIC je »postopek predhodnega soglasja«. To je postopek, pri 
katerem se kemikalije, ki so prepovedane ali omejene v državi 
izvoznici, smejo izvažati le tako, da se o tem predhodno obvesti 
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državo uvoznico. Kemikalije, ki so na PIC seznamu, se sme 
izvažati le s privoljenjem države uvoznice. Če država uvoznica 
ne privoli v uvoz, mora tudi v lastni državi ravnati v skladu s to 
odločitvijo. 

24. Prijava je postopek, ki ga mora izvesti prijavitelj pri pristojnem 
organu, pred pričetkom proizvodnje ali dajanja v promet nove 
snovi, tudi v primeru lastne uporabe. 

25. Prijavitelj je pravna ali fizična oseba, ki z namenom, da bi 
prijavila novo snov, predloži ustrezne dokumente pristojnemu 
državnemu organu. Za snovi tujih proizvajalcev, ki se uvažajo v 
Republiko Slovenijo, je lahko prijavitelj le izključni zastopnik tujega 
proizvajalca, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. 

26. Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v 
promet kemikalijo ali izdelek, ki je predmet obravnave tega zakona 
in ima določene obveze po tem zakonu v zvezi s sporočanjem. 

27. Predlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki predlaga dajanje 
biocida v promet. 

28. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv 
človekovega delovanja. 

29. Pooblaščeni laboratoriji so akreditirani laboratoriji, ki jih je 
imenoval pristojni minister. 

3. člen 
(izjeme, kjer se zakon ne uporablja) 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pripravke v končni 
obliki, ki so urejene v posebnih zakonih: 
- zdravila za humano in veterinarsko rabo, 
- živila in predmeti splošne rabe, ki prihajajo v neposredni stik z 

živili, 
- kozmetični izdelki in drugi predmeti splošne rabe, 
- mamila, 
- odpadki, 
- krmila, 
- streliva in eksplozivi, kadar se dajejo v promet z namenom 

razstreljevanja ali za doseganje drugih pirotehničnih učinkov. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo tudi za: 
- proizvodnjo, promet (registracijo) in uporabo fitofarmacevtskih 

sredstev, kolikor so urejeni s posebnim zakonom, 
- radioaktivne snovi, ki ne vsebujejo nevarnih snovi potem zakonu, 
- proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za mamila in 

psihotropne snovi (prekurzorjev), 
- prevoz kemikalij. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe tega 
zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem 
besedilu: DLP) uporabljajo za vse kemikalije, določbe, ki urejajo 
razvrščanje, označevanje in pakiranje pa tudi za fitofarmacevtska 
sredstva, živila in predmete splošne rabe ter kozmetične izdelke, 
če imajo katero od lastnosti iz desete točke 2. člena tega zakona, 
določbe glede razvrščanja in označevanja pa tudi za odpadke, 
streliva in eksplozive, če imajo katero od lastnosti iz desete točke 
2. člena tega zakona. 

4. člen 
(nevarni Izdelki) 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izdelke, ki so bili 
obdelani s katero od nevarnih kemikalij iz skupin od f do n iz 
desete točke 2. člena tega zakona ali ki vsebujejo nevarne 
kemikalije nad določeno mejo, če minister, pristojen za zdravstvo 
(v nadaljnjem besedilu: minister) ugotovi, da so lahko zdravju 

škodljivi. 

Podrobnejši postopek ugotavljanja zdravju škodljivih izdelkov iz 
prejšnjega odstavka in njihov seznam določi minister. 

II. ODGOVORNOST ZA KEMIJSKO VARNOST 

5. člen 
(kemijska varnost) 

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in 
proizvajajo ali opravljajo promet s kemikalijami in vsi, ki jih 
uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati kemijsko varnost. 

6. člen 
(odgovornost pravnih in fizičnih oseb) 

Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarne kemikalije v 
promet, mora poskrbeti za navodila za varno uporabo nevarne 
kemikalije ter za oskrbo odpadkov, skladno s predpisi o odpadkih 
in mora odgovarjati za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri 
njihovi proizvodnji ali prometu. 

7. člen 
(odgovornost uporabnikov) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo vsi uporabniki 
zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne 
ogrožajo svojega in življenja drugih ter ne povzročajo škodljivih 
učinkov na človeka in okolje. 

8. člen 
(Urad za kemikalije) 

Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje nalog v skladu s 
tem zakonom, se ustanovi Urad za kemikalije Republike Slovenije, 
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo (v nadaljnjem 
besedilu: Urad). 

III. PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI 

9. člen 
(pogoji za dajanje v promet novih snovi) 

Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko proizvajajo in 
dajejo v promet le, če so bile prijavljene na način, ki ga določa ta 
zakon in so vpisane v seznam ELINCS, ki ga vodi Urad, razen če 
ni z zakonom drugače določeno. 

Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Objavijo se tudi ime oziroma firma in naslov 
prijavitelja, kakovostna in količinska sestava snovi, oblika 
formulacije, pakiranje, razvrstitev, ter drugi podatki o snovi, ki so 
potrebni za njeno razpoznavanje, če niso tajne narave. 

Snov se lahko daje v promet samo v tisti fizikalno kemični obliki in 
sestavi ter za namene, za katere je bila prijavljena. V primeru 
kakršne koli spremembe in v primeru novih znanstvenih spoznanj 
v zvezi z nevarnostjo prijavljene snovi, mora prijavitelj obvestiti 
Urad in predložiti dodatno dokumentacijo. 

10. člen 
(izjeme, za katere ni obvezna prijava) 

Minister določi seznam novih snovi, ki se lahko proizvajajo in 
dajejo v promet brez prijave glede na določbo iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. Seznam teh snovi in količine, ki se proizvajajo 
ali uvažajo, na podlagi podatkov zavezancev vodi Urad. 
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11. člen 
(prijava nove snovi) 

Prijavo nove snovi vloži prijavitelj pri Uradu. 

Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o prijavitelju 
vsebovati dokumentacijo o preskusih, na podlagi katere je mogoče 
izdelati oceno nevarnosti iz katere je razvidno, kakšno nevarnost 
predstavlja določena snov za človeka in okolje, o pričakovani 
količini, ki bo dana v promet v enem letu, in druge predpisane 
podatke. 

Vsebino prijave, roke, način izdaje potrdila o prijavi in podrobnejši 
postopek ob prijavi nove snovi predpiše minister. 

12. člen 
(postopek Urada) 

Urad najkasneje 60 dni po prejemu prijave nove snovi obvesti 
prijavitelja o tem, ali je prijavna dokumentacija popolna. Če je 
dokumentacija popolna v tem roku izda potrdilo, v katerem navede 
registracijsko številko, pod katero se snov vpiše v seznam. V 
primeru, da je dokumentacija nepopolna, Urad zahteva njeno 
dopolnitev. 

V primeru suma, ki ga utemeljujejo najnovejša znanstvena 
spoznanja o tem, da je snov bolj nevarna, kot izhaja iz prijavne 
dokumentacije, Urad še pred potekom roka iz prejšnjega odstavka 
zahteva dodatne podatke, ki se nanašajo na specifična vprašanja 
za razjasnitev suma ali z odločbo določi, da lahko prijavitelj daje 
kemikalije na osnovi te snovi v promet šele po razjasnitvi 
predhodnih vprašanj. 

Urad lahko v primeru suma, da je že prijavljena snov bolj nevarna, 
kot izhaja iz prijavne dokumentacije, zahteva predložitev 
dokumentacije o dodatnih preskusih že prijavljene snovi, še preden 
so dosežene mejne količine iz 28. člena tega zakona. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Urad z odločbo začasno 
prepove dajanje kemikalije v promet, dokler ni predložena 
zahtevana dokumentacija. 

Zoper odločbo Urada je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo, ki pa ne zadrži njene izvršitve. 

c 

IV. REGISTRACIJA BIOCIDOV 

13. člen 
(registracija biocidov) 

Ne glede na določbe 12. člena tega zakona se biocidi lahko dajejo 
v promet le na podlagi dovoljenja Urada in vpisa v seznam. 
Dovoljenje se lahko izda za največ deset let. 

Stroške registracije biocida nosi predlagatelj. 

14. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja) 

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Uradu. Obrazec vloge 
predpiše minister. 

15. člen 
(vsebina vloge) 

Vloga za izdajo dovoljenja za promet z biocidom mora vsebovati 
podatke o predlagatelju in o izdelovalcu biocida, podatke o 
fizikalno-kemijskih lastnostih biocida in o laboratorijskih ter drugih 

preskušanjih, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti nevarnost, 
ki jo predstavlja biocid za človeka in okolje, predlog deklaracije in 
navodila za uporabo, status v državi proizvajalki, podatke o 
ravnanju z ostanki in embalažo po izteku roka uporabnosti oziroma 
po njegovi uporabi, predlog razvrstitve v skupino nevarnosti ter 
druge podatke, ki jih predpiše minister. 

16. člen 
(izdaja dovoljenja) 

Urad izda odločbo najkasneje 60 dni po prejemu vloge za izdajo 
dovoljenja, v nasprotnem primeru zahteva njeno dopolnitev tako, 
da navede, katere manjkajoče podatke je potrebno še predložiti. 

V postopku izdaje dovoljenja Urad izdela oceno nevarnosti za 
snov in za pripravek biocida. 

Dovoljenje se izda, če je ob upoštevanju varnostnih ukrepov 
mogoča taka uporaba biocida, ki ne ogroža človeka ali okolja. 

Predpis o dajanju biocidov v promet, o natančnejšem postopku 
izdajanja in o vsebini dovoljenja za promet ter o njegovem 
podaljšanju, izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje. 

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo. 

V. OCENJEVANJE KEMIKALIJ 

17. člen 
(ocenjevanje) 

V postopku ocenjevanja Urad izdela oceno nevarnosti na podlagi 
podatkov, ki jih mora priskrbeti prijavitelj oziroma predlagatelj. V 
primeru, da je snov nevarna, se izdela tudi ocena medicinskih 
ukrepov v primeru akutnih zastrupitev z nevarnimi kemikalijami 
(v nadaljnjem besedilu: zdravstvena ocena). Zdravstveno oceno 
izdela center za zastrupitve iz 33. člena tega zakona. Oceni se 
izdelata za snov, v primerih, določenih s tem ali s posebnim 
zakonom, pa tudi za pripravek na njeni osnovi. 

Stroške izdelave ocen iz prejšnjega odstavka tega člena plača 
naročnik. 

Pri izdelavi ocene nevarnosti se lahko priznava tuja dokumentacija 
o testiranju, če je bilo testiranje opravljeno v skladu z načeli DLP. 
Lahko se prizna tudi ocena nevarnosti, ki so jo izdelali pooblaščeni 
organi držav članic Evropske unije. V takem primeru mora biti 
Uradu predložen overjen prevod ocene nevarnosti v slovenski 
jezik, ki je predhodno strokovno preverjen s strani izvedenca iz 
50. člena tega zakona, in dokaz o pooblastilu tujega organa za 
izdelavo ocene nevarnosti. 

Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin 
snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister. 

18. člen 
(strokovna telesa za svetovanje pri ocenjevanju) 

Za dajanje strokovnega mnenja o primernosti snovi oziroma o 
pripravku, kadar se ta ocenjuje, za vpis v seznam oziroma za 
dajanje v promet in uporabo, minister na predlog Urada imenuje 
strokovno telo ali več strokovnih teles glede na posamezne 
skupine snovi, oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, 
sestavljeno iz izvedencev ustreznih področij. 
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VI. RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE, OPREMLJANJE IN 
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ 

19. člen 
(obveznosti pravne in fizične osebe) 

Če ni s tem ali s posebnim zakonom oziroma s predpisi na njegovi 
podlagi drugače določeno, mora pravna ali fizična oseba, ki daje 
nevarno kemikalijo v promet, kemikalijo razvrstiti, pakirati, opremiti 
in označiti v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 

20. člen 
(razvrščanje) 

Če ima kemikalija nevarne lastnosti iz desete točke 2. člena tega 
zakona, se razvrsti kot nevarna. 

Kemikalija mora biti razvrščena glede na največjo stopnjo 
nevarnosti, ki jo predstavlja. 

Razvrstitev nevarne kemikalije se izvede, na podlagi: 

1. veljavne EU liste že razvrščenih nevarnih snovi ali 
2. na podlagi rezultatov preskušanj lastnosti snovi. 

Dokler snov iz seznama EINECS še ni razvrščena v EU listo že 
razvrščenih nevarnih snovi, se lahko razvršča tudi na podlagi: 

3. rezultatov neposrednih preskušanj lastnosti obstoječih snovi 
iz seznama EINECS v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon, 

4. predhodnih poizvedb o nevarnih lastnostih obstoječih snovi iz 
seznama EINECS in pripravkov na njihovi osnovi pri drugih pravnih 
in fizičnih osebah, ki preskušajo, proizvajajo ali dajejo v promet 
snovi iz seznama EINECS, in so bile ugotovljene skladno s pogoji, 
ki jih določa ta zakon. 

21. člen 
(pakiranje in označevanje kemikalij) 

Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v originalnem 
pakiranju. Pakiranje mora biti v skladu s stopnjo nevarnosti 
kemikalije in z namenom njene uporabe. Nevarne kemikalije morajo 
biti opremljene z napisi v slovenskem jeziku. 

Nevarne kemikalije za industrijsko uporabo so lahko izjemoma 
opremljene le z napisi v tujem jeziku, če so vsi, ki z njimi ravnajo, 
seznanjeni z njihovimi nevarnostmi. 

22. člen 
(predpis ministra) 

Kriterije in način razvrščanja, pakiranja in označevanja za 
posamezne skupine kemikalij predpiše minister. 

23. člen 
(verodostojnost označevanja) 

Prepovedano je označevanje ali navajanje, da je kemikalija, ki je 
razvrščena kot nevarna, manj nevarna, ali da ni nevarna zdravju 
in okolju. 

24. člen 
(varnostni list) 

Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja, 
mora pravna in fizična oseba, ki daje v promet kemikalijo izdelati 
varnostni list in ga dati na razpolago vsakemu poklicnemu 
uporabniku in Uradu. Vsebino varnostnega lista predpiše mini- 
ster. 

25. člen 
(javno oglaševanje) 

Pri vsakem oglaševanju kemikalij, ki so po deseti točki 2. člena 
tega zakona razvrščene kot nevarne, je treba navesti njihove 
nevarne lastnosti ter da je pred uporabo treba natančno prebrati 
opozorila na pakiranju in navodila o varni uporabi. 

VII. OBVEZNOST SPOROČANJA 

26. člen 
(obveznost prijavitelja glede rednega sporočanja pri 

prijavljenih novih snoveh) 

Prijavitelj mora redno, najmanj enkrat letno, Uradu pisno sporočiti 
podatke o količinah prijavljenih novih snovi, ki jih je dal v preteklem 
koledarskem letu v promet, o spremembah metod za ugotavljanje 
izpostavljenosti ljudi in okolja in druge predpisane podatke in vsako 
spremembo podatkov, na podlagi katerih je bila snov razvrščena, 
zlasti pa o novih izsledkih, o učinkih in delovanju snovi na človeka 
ter na okolje. 

27. člen 
(obveznost sporočanja pri novih snoveh, za katere ne 

velja obvezna prijava) 

Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet snovi, za 
katere po 10. členu tega zakona ni obvezna prijava, mora Uradu 
predložiti podatke, ki jih predpiše minister. 

28. člen 
(sporočanje rezultatov dodatnih preskusov) 

Če količina prijavljene snovi, ki jo prijavitelj daje v promet, letno ali 
skupno od začetka dajanja v promet doseže ali preseže mejne 
količine, mora prijavitelj predložiti Uradu rezultate dodatnih 
preskusov, določenih v predpisu ministra, na zahtevo pa tudi 
prej. 

Urad lahko upošteva dokazila o preskusih na vretenčarjih, ki jih 
je predložil drug prijavitelj, če ta s tem pisno soglaša. 

>li 
Če prijavitelj ne predloži rezultatov dodatnih preskusov iz prvega 
odstavka tega člena, lahko Urad z odločbo začasno prepove 
dajanje snovi v promet. 

Predpise o mejnih količinah snovi, pri katerih se zahtevajo dodatni 
preskusi, o vrsti, obsegu preskusov in o testnih metodah ter 
pogoje, pod katerimi se lahko uporabijo podatki, izvedeni za isti 
namen drugega prijavitelja, določi minister. 

29. člen 
(obveznost zavezanca pri snoveh, pripravkih in 

izdelkih) 

Če ni z zakonom drugače določeno, mora zavezanec Uradu 
predložiti predpisane podatke za vsako snov iz seznama EINECS, 
kot tudi za blagovno skupino pripravkov in nevarnih izdelkov na 
osnovi teh snovi, kakor tudi za vse druge snovi, ki niso nove po 
tem zakonu, a se v Republiki Sloveniji še niso proizvajale ali 
dajale v promet, kakor tudi za pripravke na njihovi podlagi in si o 
tem pridobiti potrdilo. 

Za nevarne snovi, pripravke ali nevarne izdelke iz prejšnjega 
odstavka, se lahko upošteva tudi dokumentacija, ki je izdelana 
na podlagi ustreznih metod, ki niso v skladu z DLP. 
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Pri postopku izdaje potrdila se smiselno upoštevajo določbe 
prvega, drugega in petega odstavka 12. člena tega zakona in 17. 
člena tega zakona. O izdaji potrdil iz tega člena vodi Urad poseben 
register. 

Predpis o vsebini zahtevanih podatkov pred začetkom proizvodnje 
oziroma prvega dajanja v promet izda minister. 

Zavezanec mora enkrat letno do 31. marca Uradu pisno sporočiti 
imena in količine snovi, pripravkov in nevarnih izdelkov, ki jih je 
proizvedel ali dal v promet ter druge zahtevane podatke. 

30. člen 
(mednarodna obveznost sporočanja) 

Na mednarodni ravni Urad izmenjuje podatke o prijavljenih novih 
snoveh za namene enotne liste ELINCS, podatke o obstoječih 
snoveh z namenom izdelave ocene nevarnosti in za enotno 
razvrščanje obstoječih snovi iz seznama EINECS ter podatke o 
biocidih za namene oblikovanja skupnih list in druge zahtevane 
podatke s področja tega zakona v skladu s programi sodelovanja 
in mednarodnimi pogodbami. 

Seznam EINECS izda minister. 

31. člen 
(postopki in vsebina sporočanja) 

Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vsebini podatkov 
iz 26., 27., 28., četrtega odstavka 29. člena tega zakona in 30. 
člena oziroma način zbiranja podatkov za posamezne skupine 
kemikalij izda minister. 

32. člen 
(tajnost podatkov) 

Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu (lahko) razkritje določenih 
podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, lahko 
povzroči poslovno škodo, jih lahko označi s stopnjo tajnosti, ki jo 
mora Urad upoštevati, razen v primerih, če je ogroženo zdravje 
ljudi aii okolje. 

Med tajne podatke oziroma poslovne skrivnosti se ne štejejo 
podatki, ki so pomembni za varovanje ljudi in okolja in sicer najmanj 
naslednji: 

- trgovsko ime snovi ali pripravka, 
- ime proizvajalca in prijavnega ali sporočilnega zavezanca, 
- fizikalno-kemične lastnosti, 
• vsi možni načini in ukrepi za preprečevanje škodljivih učinkov 

snovi oziroma za pretvorbo snovi v neškodljivo, 
- povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških 

preskusov, 
- stopnja čistosti in identiteta nevarnih dodatnih snovi in primesi, 

če so ti nevarni in je to potrebno za razvrščanje in označevanje 
snovi, 

- priporočila o preventivnih ukrepih pri uporabi in o takojšnjih 
ukrepih ob nesrečah, 

- podatki iz varnostnega lista, 
- analitične metode za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja. 

Podrobnejši predpis o tajnosti podatkov za posamezne skupine 
kemikalij in o ravnanju s tajnimi podatki izda minister. 

33. člen 
(sporočanje pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu 

in njegove naloge) 

Minister pooblasti zdravstveni zavod za zbiranje, urejanje in stalno 
posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih 
kemikalij (v nadaljnjem besedilu: center za zastrupitve). 

Center za zastrupitve izvaja informativno-dokumentacljsko 
dejavnost, stalno informacljsko-konzultacijsko dejavnost za 
akutne zastrupitve s kemikalijami, vodi register zastrupitev, 
sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog antidotov v 
Republiki Sloveniji ter opravlja druge naloge v skladu s 
programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, so 
dolžne sporočati centru za zastrupitve predpisane podatke. 

Minister podrobneje uredi vsebino in način sporočanja podatkov 
o kemikalijah in za register zastrupitev na področju Republike 
Slovenije. 

34. člen 
(hramba dokumentov o prijavi in sporočanju) 

Oseba, ki je dolžna predložiti prijavno dokumentacijo, dokazila o 
preskusih ali sporočilno dokumentacijo, mora vso predloženo 
dokumentacijo ali dokazila hraniti do izteka desetih let po 
prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne kemikalije. 

VIII. PROIZVODNJA IN PROMET Z NEVARNIMI 
KEMIKALIJAMI 

35. člen 
' (manj nevarne alternative) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo v promet nevarne 
kemikalije morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
nevarnost za človeka in okolje ter zagotavljajo zamenjavo nevarnih 
kemikalij z manj nevarnimi nadomestili. 

36. člen 
(postopek predhodnega soglasja) 

Za izvajanje postopka predhodnega soglasja (v nadaljnjem 
besedilu: PIC postopek) skrbi Urad. 

Predpis o vsebini in izvajanju PIC postopka in o prometu določenih 
nevarnih kemikalij izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim 
za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

37. člen 
(pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi 

kemikalijami) 

Če ni drugače določeno, lahko proizvodnjo ali promet z nevarnimi 
kemikalijami opravljajo pravne ali fizične osebe s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki poleg pogojev, določenih s splošnimi in 
posebnimi predpisi, izpolnjujejo tudi pogoje, določene s tem 
zakonom in so vpisane v seznam, ki ga vodi Urad. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z 
nevarnimi kemikalijami, morajo pri vpisu v seznam Iz prejšnjega 
odstavka tega člena, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo 
pogoje, določene s tem zakonom in Uradu sporočiti vsako 
spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev iz tega 
zakona. 
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V primeru, da pogoji za opravljanje proizvodnje ali prometa z 
nevarnimi kemikalijami iz tega zakona niso več izpolnjeni, izda 
Urad odločbo o izbrisu iz seznama iz prvega odstavka tega člena. 

38. člen 
(strokovno znanje in tehnični pogoji za proizvodnjo in 

promet) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo oziroma dajejo nevarne 
kemikalije v promet, morajo imeti zaposlene, ki imajo potrebno 
strokovno znanje glede na vrsto in obseg dejavnosti, in izpolnjujejo 
tehnične pogoje za proizvodnjo oziroma promet. 

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo za naloge 
v zvezi s proizvodnjo in prometom z nevarnimi kemikalijami določiti 
odgovorno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ravnanje z 
nevarnimi kemikalijami. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi 
kemikalijami, morajo biti usposobljene dati uporabniku ustrezno 
informacijo. 

Predpise o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma promet z 
nevarnimi kemikalijami, ki zajemajo tudi vplive na neposredno 
ogroženo okolico, izda minister, pristojen za gradnjo objektov, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, ministrom, 
pristojnim za zaščito in reševanje in ministrom, pristojnim za delo. 

Predpise o sanitarno-tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma 
promet izda minister. 

Posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami, ki so po 
deseti točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupine (f) do (o) 
in naloge in pogoje usposobljenosti odgovorne osebe iz drugega 
odstavka tega člena določi minister. 

39. člen 
(usposobljenost za ravnanje z nevarnimi 

kemikalijami) 

Delavci, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, morajo biti za varno 
delo z njimi ustrezno usposobljeni. 

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka 37. člena tega zakona 
so v skladu s predpisi dolžne skrbeti za stalno usposobljenost 
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami. 

Vsebino programov usposabljanja za posamezna področja 
kemikalij, o načinu usposabljanja, in opravljanju preizkusa znanja 
delavcev glede na vrsto del, ki jih opravljajo ter o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki izvajajo 
usposabljanje, izda minister, pristojen za delo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za 
zaščito in reševanje ter ministrom, pristojnim za okolje. 

40. člen 
(evidence o izdaji in prepoved izdajanja nevarnih 

kemikalij) 

Zaradi preprečevanja izdajanja nevarnih kemikalij, ki so po deseti 
točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupino pod (f) in (g) 
nepoučenim osebam in zaradi preventive zastrupitev z njimi, 
morajo pravne in fizične osebe o izdajanju teh kemikalij voditi 
evidenco na način, ki ga predpiše minister. V evidenco se vpiše 
imejn naslov ter rojstni podatki prejemnika, njegova enotna 
matična številka ter namen uporabe kemikalije. 

Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah iz 
prejšnjega odstavka najmanj pet let in jih morajo na zahtevo 
posredovati Uradu. 

Kemikalije iz prvega odstavka tega člena je prepovedano izdajati 
osebam, mlajšim od 18 let. 

41. člen 
(odstranjevanje ostankov in embalaže) 

Proizvajalci in pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne 
kemikalije, morajo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki 
poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in varno odstranje- 
vanje njihovih ostankov in embalaže. 

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo ravnati z njihovimi ostanki 
in embalažo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. 

IX. VARSTVO ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA 

42. člen 
(varstvo ljudi ali okolja, prepovedi in omejitve) 

Vlada Republike Slovenije določi vrste in količine nevarnih snovi, 
pri katerih je treba izvajati posebne preventivne, varnostne in 
druge ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob morebitnih 
nesrečah s temi snovmi in predpiše ukrepe. 

Minister lahko začasno prepove ali omeji proizvodnjo, promet ali 
uporabo nevarnih kemikalij, če obstaja sum, da škodujejo človeku 
ali okolju, za fitofarmacevtska sredstva v soglasju z ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

Ne glede na prejšnji odstavek , lahko minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za okolje, za fitofarmacevtska sredstva pa 
tudi v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, prepove ali 
omeji proizvodnjo ali promet ali uporabo nevarnih kemikalij, ki so 
na listi prepovedanih ali omejenih kemikalij Evropske unije. 

Minister lahko določi, da se določene nevarne kemikalije in nevarni 
izdelki, ki vsebujejo ali lahko sproščajo človeku ali okolju nevarne 
snovi, oziroma so toksični njihovi metaboliti, lahko dajejo v promet 
ali uporabljajo le pod določenimi pogoji. 

43. člen 
(prepovedi) 

Če obstaja utemeljen sum, da določena kemikalija povzroča 
nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, lahko Vlada 
Republike Slovenije trajno prepove ali omeji njeno proizvodnjo, 
promet ali uporabo. 

Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji določene 
proizvodne postopke, v katerih nastajajo določene nevarne 
kemikalije in prepove proizvodnjo, promet ali uporabo kemikalij, 
če njihova proizvodnja ali uporaba povzroča nepopravljive 
posledice za zdravje ljudi ali okolje, določi pogoje v zvezi s 
postopnim zmanjševanjem proizvodnje, prometa ali uporabe 
nevarnih kemikalij in nevarnih izdelkov ter določi tudi druge ukrepe, 
ki zmanjšujejo nevarnost. 

44. člen 
(ukrepi za varnost in zdravje pri delu) 

Varstvo delavcev pred škodljivimi učinki nevarnih kemikalij urejajo 
predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. 
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X. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA XI. STROKOVNO SVETOVANJE VLADI IN MINISTRU 

45. člen 
(dobra laboratorijska praksa) 

Neklinični preskusi snovi, katerih rezultati omogočajo ocenjevanje 
njihovih morebitnih nevarnosti za ljudi in okolje in se uporabljajo v 
postopkih za dajanje v promet in uporabo, v registracijskih, 
prijavnih ali sporočilnih postopkih, se opravljajo v skladu z načeli 
DLP. 

Predpis o načelih dobre laboratorijske prakse in o hrambi 
dokumetov izda minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje in ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

46. člen 
(DLP dokazilo in hramba dokumentov) 

Prijavitelj ali zavezanec, ki predloži rezultate preskusov, mora 
dokazati, da preskusi, na katerih temeljijo predloženi rezultati, 
ustrezajo zahtevam načel DLP. Dokazilo mora vsebovati: 

1. DLP-potrdilo o skladnosti laboratorija z načeli DLP, ki ga izda 
Urad in 
2. pisno izjavo laboratorija, ki je opravil preskus, da je preskus 
potekal v skladu z načeli DLP. 

DLP potrdilu iz prve točke prejšnjega odstavka tega člena so 
enakovredna DLP - potrdila drugih držav, s katerimi ima Republika 
Slovenija zagotovljeno medsebojno priznavanje podatkov. 

Dokumentacijo v zvezi z DLP je treba hraniti 30 let po končani 
študiji. Obveznost hranjenja v skladu z načeli DLP se lahko prenese 
s predajo dokumentacije in pisnim sporazumom na naročnika 
študije ali tretjo osebo, o čemer se obvesti Urad. 

47. člen 
(ocenjevanje DLP) 

Ocenjevanje laboratorijev in študij glede izvajanja dobre 
laboratorijske prakse opravljajo strokovnjaki, ki jih pooblasti min- 
ister (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci). 

Predpis o ocenjevanju in o postopkih nadzora za izdajanje ali 
odvzem DLP-potrdila, izda minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

Stroške ocenjevanja in pridobitve DLP-potrdila določi Vlada 
Republike Slovenije. 

48. člen 
(poročanje o izvajanju dobre laboratorijske prakse) 

Urad pripravi letno poročilo za minulo koledarsko leto o izvajanju 
načel DLP v Republiki Sloveniji. Poročilo vsebuje seznam 
laboratorijev, ki so opravljali preskuse in v katerih se izvaja nadzor 
izvajanja načel DLP, ter povzetek rezultatov opravljenega nadzora. 

Urad skrbi za izpolnjevanje obvez v zvezi z izvajanjem DLP, ki 
izhajajo iz meddržavnih oziroma mednarodnih sporazumov. 

Urad enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije objavi 
seznam laboratorijev, ki so opravljali preskuse v skladu z načeli 
DLP. 

d 

49. člen 
(medresorska komisija) 

Za usklajevanje dela pristojnih resorjev na področju kemikalij, 
Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko komisijo, ki jo 
sestavljajo predstavniki vseh ministrstev oziroma resorjev, ki imajo 
pristojnosti na področju nevarnih kemikalij, predstavniki 
gospodarstva, znanosti in druge strokovno zainteresirane 
javnosti. 

Vlada Republike Slovenije na predlog medresorske komisije 
sprejme nacionalni program za ravnanje s kemikalijami. 

Za obravnavo posameznih specifičnih področij lahko pristojni 
minister ustanavlja podkomisije medresorske komisije iz prvega 
odstavka tega člena. 

50. člen 
(izvedenci za svetovanje ministru) 

Strokovno svetovanje ministru pri izvajanju nalog iz tega zakona 
opravljajo zdravstveni zavodi in drugi izvedenci, ki jih pooblasti 
minister. 

51. člen 
(informacijska podpora) 

Za strokovno analitično obdelavo podatkov, za informacijsko 
podporo pri obveščanju Vlade Republike Slovenije in mednarodnih 
organov in pri izmenjavi informacij o kemikalijah na nacionalni in 
mednarodni ravni, se pri Uradu organizira informacijska podpora. 

V informacijsko podporo na področju nevarnih kemikalij se 
vključujejo vsa pristojna ministrstva oziroma državni organi, z 
zbirkami (bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo, v skladu s 
programom informacijske podpore, ki vključuje tudi načrt 
izmenjave informacij med pristojnimi organi. 

XII. STROŠKI 

52. člen 
(stroški) 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad se zaračunavajo 
stroški. Vlada Republike Slovenije izda predpis, ki določi višino 
stroškov. 

Stroške potrebnih preiskav, pridobivanja dokumentacije in 
postopka v zvezi s prijavo nove snovi in o izjemi (10. in 11. člen), 
v zvezi s postopkom dajanja biocidov v promet (13. do 16. člen), 
za izdelavo ocene nevarnosti (17. člen), pridobivanja informacij v 
zvezi s kemikalijami (26., 27., 28. in 29. člen), v zvezi z 
ocenjevanjem laboratorijev za DLP in izdajo DLP - potrdila (46. in 
47. člen) plača prijavitelj oziroma predlagatelj ali zavezanec. 

Stroški centra za zastrupitve v zvezi z izvajanjem nalog iz 33. 
člena tega zakona se krijejo iz državnega proračuna na podlagi 
letnega programa dela. 

Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije (49. člen) in 
njenih podkomisij ter strokovnih teles za svetovanje pri 
ocenjevanju (18. člen), zdravstvenih zavodov in izvedencev iz 
50. člena tega zakona se plačajo iz državnega proračuna. 
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XIII. URAD ZA KEMIKALIJE 

53. člen 
(pooblastila in naloge Urada) 

Urad ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in pristojnosti: 

1. Sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih snovi oziroma 
pripravkov v skladu s predpisi, ki jih izdata Vlada Republike 
Slovenije ali pristojni minister (10., 11., 15., 17., 26., 27., 28., in 29. 
člen) ter v skladu s predpisi izdaja o tem potrdila (12. člen). 

2. Predlaga ministru v imenovanje enega ali več strokovnih teles 
oziroma izvedencev za ocenjevanje kemikalij (18. in 50. člen). 

3. Vodi seznam snovi, za katere ni potrebna prijava, seznam 
prijavljenih snovi, seznam biocidov in seznam snovi, pripravkov 
in nevarnih izdelkov, za katere je obveznost sporočanja (9., 10., 
13. in 29. člen). 

4. Izdaja dovoljenja za promet in uporabo biocidov (13. člen). 

5. Pripravlja poročila za organe in mednarodne organizacije, ki jim 
je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s tem zakonom in 
na podlagi mednarodnih sporazumov (30. in 48. člen). 

6. Skrbi za izvajanje PIC postopka (36. člen). 

7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo in 
promet z nevarnimi kemikalijami, izdaja odločbe o izpolnjevanju 
pogojev, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje 
po tem zakonu, in izdaja odločbe o izbrisu iz seznama (37. člen). 

8. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira izobraževanje 
odgovornih oseb (38. člen). 

9. Sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP 
dokumentacije in izdaja DLP- potrdila ter skrbi za DLP ocenjevanje 
(46. in 47. člen). 

10. Vodi seznam in enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavi seznam ustanov (laboratorijev), ki opravljajo preskuse v 
skladu z dobro laboratorijsko prakso (48. člen). 

11. Koordinira delo medresorske komisije (49. člen) in informa- 
cijsko podporo na področju kemikalij, v katero se vključujejo vsi 
organi, pristojni za nevarne snovi z zbirkami (bazami) podatkov, 
s katerimi razpolagajo, organizacije, ki imajo svoje predstavnike 
v medresorski komisiji in raziskovalne organizacije, ki razpolagajo 
s podatki o nevarnih kemikalijah (51. člen). 

12. Daje določene informacije vsem pristojnim organom in slu- 
žbam, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih kemikalij, oziroma 
te podatke potrebujejo za svoje delo kot so organ državne 
statistike, carinski organi, organi in službe za varstvo pri delu, 
enote zdravstvenega varstva, organi in službe za varstvo okolja 
in organi za zaščito in reševanje idr. 

13. Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika, ki lahko izkaže utemeljen 
interes za takšno informacijo, daje informacije, ali je določena 
snov prijavljena ali sporočena po tem zakonu ali drugem ustreznem 
postopku v kakšni državi, s katerimi ima Republika Slovenija 
sklenjene mednarodne pogodbe. 

14. Na zahtevo držav uvoznic, v katere namerava proizvajalec s 
svojim sedežem v Republiki Sloveniji izvažati nevarno snov, mora 
Urad sporočiti podatke, ki se ne štejejo za tajne oziroma poslovne 
in proizvodne skrivnosti. 

15. Sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa 
Vlada Republike Slovenije na področju nevarnih kemikalij, 
predvsem sporazumov na področju medsebojnega priznavanja 
podatkov in sodelovanja na področju kemijske varnosti in skrbi 
za njihovo izvajanje. 

16. Pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja nevarnih 
kemikalij, ki jih izda Vlada Republike Slovenije oziroma minister, in 
skrbi za njihovo izvajanje. 

17. Opravlja druge z zakonom določene naloge. 

XIV. SODELOVANJE CARINSKIH ORGANOV 

54. člen 
(naloge carinskih organov) 

Nadzor nad uvozom in izvozom kemikalij opravljajo carinski organi 
v skladu s posebnim zakonom. 

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, carinski organi 
ne morejo odobriti carinsko dovoljene rabe ali uporabe uvoženih 
kemikalij, razen tranzita kemikalij, dokler uvoznik ne predloži 
ustreznega potrdila inšpektorja iz 55. člena tega zakona. 

Carinski organi lahko za kemikalijo ali nevarne izdelke, za katere 
uvoznik ni pridobil potrdila inšpektorja iz 55. člena tega zakona ali 
se uvažajo v nasprotju s tem zakonom ter za prevozna sredstva 
in embalažo, v kateri se prevažajo, zahtevajo, da se na stroške 
in odgovornost imetnika pravice do razpolaganja (uvoznika) vrnejo 
v tujino ali pa jih začasno zasežejo, do odprave ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti ali do izdaje odločbe pHstojnega 
organa. 

Pri carinjenju kemikalij lahko carinski organi, če niso na razpolago 
ustrezni podatki, ki jih vodi Urad, zahtevajo predložitev 
varnostnega lista. 

Carinske organe, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije, določi 
Vlada Republike Slovenije. 
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XV. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

55. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo zdravstveni inšpektorji - 
usposobljeni za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za 
kemikalije). 

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se uvoz kemikalij 
nadzira na državni meji. Nadzorstvo nad kemikalijami na državni 
meji izvajajo zdravstveni inšpektorji, ki izpolnjujejo pogoje po 

' posebnem zakonu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo 
na varnost in zdravje pri delu, se opravlja v skladu s predpisi, ki 
urejajo varnost in zdravje pri delu. 

56. člen 
(pogoji za imenovanje inšpektorja za kemikalije) 

Za inšpektorja za kemikalije je lahko imenovana oseba, ki ima 
končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit s področja 
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zakonodaje o kemikalijah ter izpolnjuje druge splošne pogoje za 
delo v državni upravi. 

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda 
minister. 

57. člen 
(opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev) 

Vzorec kemikalije se jemlje brez nadomestila njegove vrednosti v 
skladu s predpisi. 

Analize vzorcev, ki jih jemljejo inšpektorji iz 55. člena, opravljajo 
pooblaščeni laboratoriji. 

Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji 
iz tega zakona, izda minister. 

58. člen 
(pooblastila inšpektorja za kemikalije po tem zakonu) 

Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem predpisu o 
zdravstveni inšpekciji, ima inšpektor za kemikalije po tem zakonu 
naslednja pooblastila. 

1. prepove proizvodnjo in promet s kemikalijami, če lahko zaradi 
neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem zakonom in s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi grozi neposredna nevarnost za ljudi 
ali okolje, 
2. ustavi proizvodnjo ali promet, ki ne ustreza pogojem, določenim 
s tem zakonom, 
3. prepove promet kemikalije, ki ni v skladu s tem zakonom, 
4. odredi, da je treba v rqku, ki ga je določil, odpraviti ugotovljene 
nepravilnosti. 

Inšpektor za kemikalije ustavi proizvodnjo oziroma promet 
kemikalije zlasti: 

- če pravna ali fizična oseba proizvaja ali daje v promet snov, ki ni 
bila prijavljena v skladu s tem zakonom in ni vpisana v seznam, 

- če pravna ali fizična oseba daje v promet kemikalijo, ne da bi 
bila pravilno razvrščena v skladu s tem zakonom, 

- če pravna ali fizična oseba daje kemikalijo v promet, ne da bi 
bila označena v skladu s tem zakonom. 

Pritožba zoper odločbo inšpektorja za kemikalije ne zadrži njene 
izvršitve. 

XVI. KAZENSKE DOLOČBE 

59. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. proizvaja ali daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno 
prijavil pri Uradu (prvi odstavek 9. člena), 
2. proizvaja ali daje v promet biocid, ne da bi pridobil dovoljenje 
Urada (13. člen), 
3. ne razvrsti kemikalije glede na največjo stopnjo nevarnosti, ki 
jo predstavlja (drugi odstavek 20. člena), 
4. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji (22. člen), 
5. nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj nevarno 
ali navaja, da ni nevarna (23. člen), 
6. ne izdela varnostnega lista ali navede napačne podatke ali ga 
ne da na razpolago (24. člen), 

7. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi (25.člen), 
8. proizvaja ali daje v promet kemikalije, ne da bi predložil Uradu 
zahtevane informacije (prvi odstavek 29. člena), 
9. proizvaja ali daje v promet kemikalije, ne da bi izpolnjeval 
predpisane pogoje (37. in 38. člen), 
10. izda osebi mlajši od 18 let kemikalijo, ki je po 10. točki 2. člena 
razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g) ali če ne vodi 
predpisane evidence oziroma ne da Uradu na razpolago podatkov 
(40. člen), 
11. ne izvaja predpisane preventivne, varnostne, zdravstvene in 
druge ukrepe za zaščito, reševanje in zdravniško pomoč ob 
morebitnih nesrečah (prvi odstavek 42. člena), 
12. ne upošteva prepovedi ali omejitev proizvodnje, prometa ali 
uporabe nevarnih kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju, so 
na listi prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi metaboliti 
(drugi, tretji in četrti odstavek 42. člena), 
13. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo, katere 
proizvodnja, promet ali uporaba so prepovedani ali izvaja 
prepovedane proizvodne postopke, oziroma ne upošteva njihovih 
omejitev (prvi in drugi odstavek 43. člena), 
14. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP-dokazilo pridobljeno z 
zvijačo (46. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
osebe pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

60. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. daje v promet nevarno kemikalijo, ki: 
- ni v originalnem pakiranju ali 
- ni pakirana v skladu s stopnjo nevarnosti oziroma namenom 

njene uporabe ali 
- ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (21. člen), 
2. ne sporoča redno, podaja nepopolne podatke ali ne sporoča 
novih izsledkov o učinkih prijavljene snovi na človeka ali okolje 
ter drugih predpisanih podatkov o novih snoveh (26. člen), 
3. ne sporoči Uradu dodatnih podatkov v primeru spremembe 
oziroma ob novih spoznanjih v zvezi s prijavljeno novo snovjo 
(tretji odstavek 9. člena) ali o snoveh, za katere ni obvezna prijava 
(27. člen) ali predpisanih podatkov o dodatnih preskusih (28. člen) 
ali predpisanih podatkov o snoveh iz seznama EINECS (peti 
odstavek 29. člena), 
4. ne hrani prijavne dokumentacije do izteka desetih let po 
prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne kemikalije 
(34. člen), 
5. ne skrbi za stalno usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi 
kemikalijami (drugi odstavek 39. člena), 
6. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi 30 let po 
končani študiji oziroma je ne hrani na predpisan način (tretji 
odstavek 46. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
osebe pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

61. člen 
(pričetek dela Urada) 

Urad za kemikalije začne delovati v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 
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62. člen 
(rok za pripravo predpisov na podlagi tega zakona) 

Minister izda predpis iz 56. člena tega zakona najkasneje šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

Drugi predpisi se izdajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

63. člen 
(rok za uskladitev z zakonom za nevarne kemikalije, 

ki so na dan uveljavitve že bile na trgu) 

Pravna in fizična oseba, ki daje v promet nevarno snov, nevaren 
pripravek, ali nevarni izdelek, ki je bil na dan uveljavitve zakona 
že v prometu na ozemlju Republike Slovenije, mora razvrstitev, 
pakiranje, opremljanje in označevanje uskladiti s tem zakonom 
najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

64. člen 
(prijava oziroma sporočanje o snoveh, ki so bile v 

proizvodnji ali v prometu na dan uveljavitve zakona) 

Snovi, ki so bile v proizvodnji ali prometu v Republiki Sloveniji na 
dan uveljavitve zakona, ne glede na to ali so v smislu tega zakona 
nove ali obstoječe, je treba v skladu s tem zakonom prijaviti 
oziroma sporočiti Uradu zahtevane podatke najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. 

Navodilo o načinu te prijave oziroma o potrebnih podatkih o snoveh 
izda Urad v enem mesecu po pričetku delovanja. 

65. člen 
(rok za uskladitev poslovanja z zakonom o 

kemikalijah) 

Pravne in fizične osebe morajo uskladiti pogoje in zahteve iz 37., 
38. in 39. člena tega zakona s tem zakonom najkasneje v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

66. člen 
(rok za imenovanje inšpektorjev za kemikalije) 

Ustrezno število inšpektorjev za kemikalije, potem ko izpolnjujejo 
s tem zakonom predpisane pogoje, se imenuje najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. 

Do imenovanja inšpektorjev za kemikalije po prejšnjem odstavku 
tega člena opravljajo inšpekcijski nadzor zdravstveni inšpektorji, 
ki izpolnjujejo pogoje po posebnem zakonu. 

67. člen 
(imenovanje komisij, zavodov) 

Minister pooblasti zdravstveni zavod iz 33. člena kot center za 
zastrupitve najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Vlada 
Republike Slovenije imenuje medresorsko komisijo iz 49. člena v 
šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

) 
Minister pooblasti strokovnjake za ocenjevanje izvajanja dobre 
laboratorijske prakse v treh mesecih po uveljavitvi zakona (47. 
člen). 

Minister pooblasti akreditirane laboratorije za opravljanje analiz 
inšpekcijskih vzorcev iz 57. člena tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi zakona. 

68. člen 
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih) 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega zakona, 
se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določbe naslednjih izvršilnih 
predpisov: 

- Pravilnik o natančnejših merilih za razvrščanje strupov v skupine 
in o metodah za določanje stopnje strupenosti posameznih 
strupov (Uradni list SFRJ, št. 1/83), 

- Pravilnik o načinu uničevanja neuporabljenih strupov in 
embalaže, uporabljene za pakiranje strupov ter o načinu jemanja 
strupov iz prometa (Uradni list SFRJ, št. 7/83), 

- Pravilnik o tehničnih in sanitarno higienskih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86), 

- Pravilnik o označevanju strupov, ki se dajo v promet na 
domačem trgu (Uradni list SFRJ, št. 32/86), 

- Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih snovi in iz 
njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstva (Uradni list RS, št. 29/96, 34/96 in 35/97). 

69. člen t 
(predpis, ki se preneha uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o 
prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91). 

70. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji dne 5.3.1998 opravil 
prvo obravnavo, sklenil da je predlog zakona o kemikalijah 
primerna podlaga za pripravo besedila za drugo obravnavo, ter 
Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici naložil, da pripravi 
predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči: 

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Bolj jasno precizira prvi odstavek 43. člena in sicer v kakšnem 
primeru lahko Vlada Republike Slovenije trajno prepove ali omeji 
promet, proizvodnjo ali uporabo določene kemikalije. 

3. V 58. členu natančneje opredeli kriterije in postopke za prepoved 
proizvodnje. Preuči naj tudi možnost za predhodno začasno 
prepoved proizvodnje. 

Predlagatelj je preučil vse pripombe in stališča Državnega zbora. 
Glede na mnenje Sekretariata za pravne zadeve in stališče 
Državnega zbora, je predlagatelj poenotil izraze, kjer je bilo le 
mogoče. V zvezi z odgovornostjo pravnih ali fizičnih oseb, ki 
proizvajajo ali dajejo kemikalije v promet predlagatelj meni, da bi 
bila povezava odgovornosti za kemijsko varnost z zakonom o 
varstvu potrošnikov preozek okvir za tako široko področje kot je 
področje kemikalij, saj njihov vpliv ni omejen le na potrošnike, 
temveč tudi na okolje. Na podlagi mnenja Sekretariata za pravne 
zadeve in v povezavi s stališčem Državnega zbora je predlagatelj, 
da bi se izognil nejasnosti glede odgovornosti za izdelek, v 2. 
členu črtal 5. in 11. točko, v katerih je podana definicija izdelka in 
nevarnega izdelka, vse ostale točke tega člena je ustrezno 
preštevilčil ter preštevilčenje upošteval tudi v vseh členih besedila 
predloga zakona, kjer so citirane posamezne točke 2. člena tega 
zakona. 

V 49. členu je predlagatelj upošteval mnenje Sekretariata za 
zakonodajo tako, da je v 49. člen vključil pravni temelj za pripravo 
in sprejem nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami, ki 
ga sprejme in redno dopolnjuje Vlada Republike Slovenije. V predlog 
zakona za drugo obravnavo je predlagatelj vključil tudi potrebne 
redakcijske in nomotehnične popravke. Kazenske določbe je 
predlagatelj popravil tako, da se dosledno navaja citat prekrška 
in nato citat ustreznega člena v oklepaju. Ponovno je preučil ali so 
vse materialne določbe ustrezno sankcionirane ter v posameznih 
členih opravil še nekatere redakcijske popravke. 

V zvezi s stališčem Državnega zbora; da se bolj jasno precizira 
prvi dostavek 43. člena, in sicer v kakšnem primeru lahko Vlada 
Republike Slovenije trajno prepove ali omeji promet, proizvodnjo 
ali uporabo določene kemikalije, je predlagatelj dopolnil prvi 
odstavek 43. člena tako, da Vlada Republike Slovenije lahko trajno 
prepove ali omeji promet, proizvodnjo ali uporabo določene 
kemikalije le, če obstaja utemeljen sum, da le ta povzroča 
nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje. V zvezi s 
stališčem Državnega zbora, da naj predlagatelj v 58. členu 
natančneje opredeli kriterije in postopke za prepoved proizvodnje, 
je predlagatelj dopolnil določbo tako, da lahko inšpektor prepove 
proizvodnjo in promet s kemikalijami, če lahko zaradi 
neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem zakonom in s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi grozi neposredna nevarnost za ljudi in 
okolje. 

Glede pripombe na 69. člen, ki določa, da se razveljavi samo 
zakon o prometu s strupi, je predlagatelj ocenil, da bi z 
razveljavitvijo drugih zakonov, ki urejajo navedeno materijo in ki 
jih predlagatelj omenja v obrazložitvi, nastala pravna praznina. 
Zato predlagatelj meni, da je z razveljavitvijo omenjenih zakonov 

potrebno počakati do sprejema novih zakonov, ki bodo celovito 
uredili področje kemikalij. Po mnenju predlagatelja pa ni potrebno, 
da bi se še naprej uporabljala Odločba o seznamu strupov, ki se 
smejo dajati v promet, iz 68. člena predloga zakona, zato jo je 
črtal iz seznama predpisov, ki se uporabljajo do izdaje novih. 

Glede na mnenje Sekretariata za pravne zadeve in stališče 
Državnega zbora je predlagatelj, ne da bi posegal v predlagane 
vsebinske rešitve, pravno redakcijsko popravil oziroma spremenil 
naslednje določbe: 
- v 1. členu je bolj jasno definirano, kaj zakon določa; 
- v 10. točki 2. člena je podtočka a) redakcijsko popravljena v 

skladu z definicijo iz EU smernice 67/548/EEC; 
- v 23. točki 2. člena je besedilo redakcijsko popravljeno v skladu 

z zadnjim besedilom PIC konvencije; 
- v 27. točki 2. člena se beseda »registracijo« nadomesti z 

besedami »dajanje biocida v promet.« 
- v 3. členu je besedilo redakcijsko popravljeno glede na to, da so 

bili med izjemami pomotoma poleg kozmetičnih izdelkov zajeti 
le predmeti splošne rabe, ki prihajajo v neposredni stik z živili, 
ne pa tudi drugi predmeti splošne rabe, ki so urejeni s posebnimi 
EU smernicami, kot so igrače in tekstilni izdelki, ter le promet 
predhodnih sestavin za mamila, ne pa tudi proizvodnja. V istem 
členu je besedilo v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi 
popravljeno tako, da je usklajeno z EU smernicami 91/414/ 
EEC, ki ureja dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
uporabo in dopolnitvijo smernice 88/379/EEC, ki ureja 
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov. 
Beseda »kemikalije« v prvem odstavku 3. člena nadomestil z 
besedo »pripravki«, kar je v skladu z 2. točko 1. člena EU 
smernice 67/548/EEC; 

• v prvem odstavku 9. člena je za besedo »seznam« dodana 
beseda »ELINCS«, glede na to, da je treba nedvomno zagotoviti, 
da gre za seznam novih snovi, ki ga bo Republika Slovenija po 
uveljavitvi tega zakona dolžna sprejeti; 

- v 11. členu so bili izpuščeni roki, ki jih določi minister v zvezi s 
prijavo nove snovi, zato jih je predlagatelj vnesel v besedilo; 

- v 18. členu je beseda »snov« nadomeščena z besedami »snovi 
oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo«, glede na to, da se 
določbe o ocenjevanju uporabljajo tudi za ocenjevanje biocidov 
in fitofarmacevtskih sredstev, pri katerih se ocenjujejo tudi 
pripravki; 

- v naslovu 21. člena je črtana beseda »opremljanje«; 
- besedilo 30. člena je pravno redakcijsko popravljeno tako, da je 

bolj jasno in da je dana nedvoumna pravna podlaga za prenos 
na EU ravni usklajenih list snovi EINECS in ELINCS v slovenski 
pravni sistem; 

■ v 32. členu je besedilo prve alinee drugega odstavka popravljeno 
tako, da so vključeni tudi pripravki; 

- 37. člen je pravno redakcijsko popravljen v smislu vključevanja 
Republike Slovenije v Evropski skupni trg in polnopravno 
članstvo v Evropski uniji, po katerem bo sedež pravne ali fizične 
osebe, ki proizvaja ali daje v promet kemikalije v Republiki 
Sloveniji lahko tudi v kateri izmed držav članic Evropske unije; 

■ v četrtem odstavku 38. člena je predlagatelj med soglasodajalce 
za predpis o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma promet z 
nevarnimi kemikalijami, ki zajemajo tudi vplive na neposredno 
ogroženo okolico, dodal tudi ministra, pristojnega za delo; 

■ v 39. členu je predlagatelj med soglasodajalce za predpis o 
vsebini programov za posamezna področja kemikalij, o načinu 
usposabljanja, in opravljanju preizkusa znanja delavcev glede 
na vrsto del, kijih opravljajo ter o pogojih, kijih morajo izpolnjevati 
pravne in fizične osebe, ki izvajajo usposabljanje, dodal tudi 
ministra, pristojnega za okolje; 

• v 38. in 39. členu je bila izvedena redakcijska sprememba tako, 
da se namesto besedila »ministrom, pristojnim za varstvo pred 
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naravnimi in drugimi nesrečami«, navaja izraz »ministrom, 
pristojnim za zaščito in reševanje«; 

-«besedilo 46. člena je redakcijsko popravljeno tako, da je 
odpravljena dvoumnost; 

■ besedilo 12. točke 53. člena je redakcijsko popravljeno tako, da 
se med organi, ki jim Urad posreduje podatke, navaja tudi organ 

državne statistike, besedilo »organ carinske službe« pa je 
nadomeščeno z besedama »carinski organi«; 

- besedilo 65. člena je redakcijsko popravljeno tako, da so v 
izogib dvoumnosti, precizirani členi predloga zakona, za katere 
ta določba velja. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

1) k 1. členu: 

Črtata se besedi »registracijo biocidov«, ter doda novi drugi 
odstavek, ki se glasi : 
»Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za biocide, 
kolikor ta zakon ne določa drugače.« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z novo smernico EU 
6309/97/EEC, ki ureja dajanje biocidov v promet. 

2) k 3. členu: 

a) V drugem odstavku 3. člena se doda nova prva alinea, ki se 
glasi: 
»- proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem, kolikor sta urejena 
s posebnim zakonom,« 
b) Dosedanje prva do četrta alinea postanejo druga do peta alinea. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga glede na to, da je Republika Slovenija 
ratificirala Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja 
zalog in uporabe kemičnega orožja, ter o njegovem uničenju ter 
da bo sprejet poseben zakon o kemičnem orožju, ki ureja 
proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem. 

3) k 11. členu: 

a)_ Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če količina prijavljene nove snovi v enem letu na proizvajalca ne 
presega količine, ki jo določi minister, se izvede skrajšana prijava.« 

b) Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z EU smernico 67/548/ 
EEC. 

4) k 12. členu: 

a) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Po prejemu prijave nove snovi, Urad najkasneje v roku 60 
oziroma 30 dni za skrajšano prijavo, obvesti prijavitelja o tem, ali 
je prijavna dokumentacija popolna. Če je dokumentacija popolna, 
Urad istočasno z obvestilom izda potrdilo, v katerem navede 

registracijsko številko, pod katero se snov vpiše v seznam. V 
primeru, da prijavna dokumentacija ni popolna, Urad v roku 60 
oziroma 30 dni po vložitvi, zahteva njeno dopolnitev.« 

b) Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če Urad ne odloči drugače, sme prijavitelj dati prijavljeno snov v 
promet šele po preteku 60 oziroma 30 dni za skrajšano prijavo od 
predaje popolne prijave Uradu. Če prijavitelj snovi za skrajšano 
prijavo prejme obvestilo, da je prijavna dokumentacija popolna 
prej kot v 30 dneh, sme dati snov v promet, vendar ne prej kot 15 
dni od vložitve prijave.« 

c) Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti 
odstavek. 

* Obrazložitev: , 

S predlaganim amandmajem se besedilo zakona usklajuje z 
zahtevami EU smernice o prijavi nove snovi 67/548/EEC. 

5) k naslovu IV. poglavja: 

a) Spremeni se naslov IV. poglavja, tako, da se glasi: »DAJANJE 
BIOCIDOV V PROMET« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se besedilo zakona usklajuje z 
besedilom EU smernice o dajanju biocidov v promet, ki je bila 
sprejeta 16. februarja 1998, torej potem, ko je bil predlog zakona 
o kemikalijah že v postopku sprejemanja v Državnem zboru. 

6) k 12 členu: 

Za naslovom IV. poglavja se doda novi člen 12 a, ki se glasi: 

»12 a 
(dovoljenje za snovi) 

Snovi, ki se uporabljajo v pripravkih biocidov (v nadaljnjem besedilu: 
biocidne snovi), se lahko dajejo v promet in uporabljajo le, če 
izpolnjujejo zahteve tega zakona in predpisov na njegovi podlagi 
in so vključene v eno od skupnih list Evropske unije oziroma v 
eno izmed prilog I ali IA oziroma IB predpisa iz 16. člena tega 
zakona. 

Za biocidne snovi, ki se na podlagi izjave predlagatelja uporabljajo 
izključno za biocide, ne veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo 
na prijavo nove snovi. Skupne liste biocidnih snOvi I, IA, IB 
Evropske unije bodo prevzete v slovenski pravni sistem s 
predpisom na podlagi tega zakona.« 
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Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se besedilo zakona usklajuje z 
besedilom EU smernice o dajanju biocidov v promet. 

7) k 13. členu: 

a) Naslov 13. člena se spremeni naslov tako da se glasi: 
»(dovoljenje za pripravke)« 

b) Besedilo 13. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»Pripravki biocidov (v nadaljnjem besedilu: biocidni pripravki) se 
lahko dajejo v promet in uporabljajo le na podlagi dovoljenja Urada 
in vpisa v register. 

Dovoljenje se izda na podlagi popolnega, skrajšanega ali 
posebnega postopka. 

Po popolnem postopku ali avtorizaciji se lahko dajejo v promet in 
uporabo biocidni pripravki, kadar je biocidna snov razvrščena v 
seznam I ali IA, ki sta priloga predpisa iz 16. člena tega zakona in 
so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz tega predpisa. 

Po skrajšanem postopku ali registraciji se lahko dajejo v promet 
in uporabo biocidni pripravki, ki vsebujejo le snovi, razvrščene v 
prilogo IA predpisa iz 16. člena tega zakona, če ne vsebujejo 
nobene nevarne snovi (biocidi z manjšim tveganjem) ali kadar je 
biocidna snov razvrščena v prilogo IB predpisa iz 16. člena tega 
zakona. 

% 
Po posebnem postopku se lahko v promet in uporabo dajejo 
biocidni pripravki, ki imajo isto sestavo v dovoljenih odstopanjih in 
imajo enake lastnosti kot že dovoljeni biocidni pripravek (analogni 
biocidi), če predlagatelj predloži izjavo, v kateri lastnik 
dokumentacije dovoljuje Uradu uporabo podatkov za potrebe 
izdaje dovoljenja. 

O vrsti postopka odloča Urad. 

Minister predpiše vsebino posebnega postopka. 

Dovoljenje se lahko izda za največ deset let. 

Stroške postopkov v zvezi z izdajo dovoljenja za promet biocidov 
nosi predlagatelj.« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se besedilo zakona usklajuje z 
besedilom EU smernice o dajanju biocidov v promet. 

8) k 16. členu: 

a) V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Dovoljenje lahko določi posebne pogoje za dajanje biocidnega 
pripravka v promet ali uporabo.« 

b) Za 16. členom se dodajo novi 16a člen, 16b člen in 16c člen, ki 
se glasijo: 

»16a 
(podaljšanje dovoljenja) 

Dovoljenje za promet in uporabo biocidnega pripravka je mogoče 
na zahtevo predlagatelja podaljšati v primeru, da niso spremenjeni 
pogoji, pod katerimi je bilo izdano. Zahtevo za podaljšanje je treba 

vložiti 90 dni pred potekom njegove veljavnosti. V primeru suma, 
da niso izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, 
lahko Urad zahteva dodatno dokumentacijo. « 

16b 
(odvzem ali sprememba dovoljenja) 

Urad odvzame ali spremeni dovoljenje: 
- če obstaja sum, da je prišlo do kakršne koli spremembe dejstev, 

na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, 
- če je biocidna snov črtana iz seznamov, ki so priloge predpisa 

iz 16. člena tega zakona, 
- če so spremenjeni ali niso več izpolnjeni pogoji, 
- če to zahteva imetnik dovoljenja in zahtevo obrazloži, 
- če je bilo dovoljenje pridobljeno na podlagi napačnih podatkov. 

16c 
(omejitve prometa biocidnih pripravkov) 

Biocidni pripravki, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščeni kot 
zelo strupeni, strupeni, rakotvorni, mutageni ali strupeni za 
razmnoževanje, se ne smejo dajati v promet ali uporabljati v široki 
potrošnji.« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se besedilo zakona usklajuje z 
besedilom EU smernice o dajanju biocidov v promet, ki je bila 
sprejeta 16. februarja 1998, torej potem, ko je bil predlog zakona 
o kemikalijah že v postopku sprejemanja v Državnem zboru. 

9) k 17. členu: 

a) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Za ocenjevanje snovi iz seznama EINECS se lahko namesto 
dokumentacije, pridobljene v skladu z določbami tega zakona, 
upošteva tudi dokumentacija, ki je izdelana na podlagi drugih 
ustreznih metod in principov, ki jih odobri Urad.« 

b) Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z regulativo 793/93/EEC, 
ki določa ocenjevanje obstoječih snovi, za katere v nekaterih 
primerih ne obstajajo podatki, pridobljeni na podlagi metod in 
principov, določenih z zakonom o kemikalijah. 

10) k 20. členu: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Če ima kemikalija nevarne lastnosti iz desete točke 2. člena 
tega zakona, se razvrsti kot nevarna. 

Kemikalija mora biti razvrščena glede na največjo stopnjo 
nevarnosti, ki jo predstavlja. 

1. Razvrstitev nevarne snovi se izvede: 
a) na podlagi rezulatov preskušanj lastnosti snovi v skladu z 
določbami tega zakona ali 
b) na podlagi veljavnega EU seznama že razvrščenih nevarnih 
snovi ali 
c) na podlagi poizvedb o že obstoječih podatkih. 

2. Razvrstitev nevarnega pripravka se izvede: 
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a) na podlagi predpisane dogovorne računske metode ali 
b) na podlagi neposrednih eksperimentalnih določanj toksikoloških 
lastnosti pripravka po predpisanih postopkih in merilih ali 
c) na podlagi poizvedb o lastnostih snovi ali pripravkov o že 
obstoječih podatkih. 

Kadar za snov ali pripravek še ni podatkov ali če so bili pridobljeni 
z drugimi metodami oziroma niso bili pridobljeni v skladu s 
predpisanimi postopki, se v izogib nepotrebnim preskusom na 
vretenčarjih, za vsak primer posebej oceni potreba po 
preskušanju. 

Zavezanec, ki proizvaja ali daje v promet nevarne snovi iz 
seznama EINECS, ki še niso razvrščene v EU seznam 
razvrščenih nevarnih snovi in zavezanec, ki proizvaja ali daje v 
promet nevarne pripravke, morata v izogib nepotrebnih 
preskusom na vretenčarjih izvesti ustrezne poizvedbe, s katerimi 
pridobita že obstoječe podatke, potrebne za razvrstitev « 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je upošteval pripombe, ki jih je podalo Evropske 
združenje kemične industrije preko CEFIC/PHARE projekta. Po 
teh pripombah je potrebno bolj jasno ločiti razvrščanje snovi in 
pripravkov, ter jasno določiti, da je poleg neposrednih preskusov 
na vretenčarjih mogoče snovi oziroma pripravke razvrščati tudi 
na podlagi drugih načinov, kot so poizvedbe o lastnostih snovi 
oziroma pripravkov pri drugih zavezancih oziroma da je potrebno 
v primeru manjkajočih podatkov, o potrebnosti preskusov na 
vretenčarjih, oceniti vsak primer posebej. Zaradi zmanjševanja 
preskusov na vretenčarjih naj bi zakon zavezance izrecno 
obvezal, da izvajajo poizvedbe o lastnostih snovi oziroma 
pripravkov. Besedilo je v celoti skladno s predpisi EU (smernici 
67/548 in 88/379). 

11) k 21. členu: 

a) Prvi odstavek tega člena se nadomesti z besedilom: 

»Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v originalnem 
pakiranju. Pakiranje mora biti v skladu s stopnjo nevarnosti 
kemikalije in z namenom njene uporabe. Določene nevarne 
kemikalije morajo biti pakirane v embalaži, ki onemogoča odpiranje 
otrokom. Ustreznost embalaže preverja pooblaščeni laboratorij. 

Nevarne kemikalije morajo biti označene z največjo stopnjo 
nevarnosti, ki jo kemikalija predstavlja. 

Pakiranje in označevanje ne smeta biti zavajujoča. 

Nevarne kemikalije morajo biti opremljene z napisi v slovenskem 
jeziku.« 

b) Drugi odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 

Amandma k 21. členu se predlaga zaradi uskladitve z zahtevami 
nove EU smernice o dajanju biocidov v promet ter z zahtevami 
EU smernice 91/442/EEC o posebnih zahtevah za zapirala, varna 
za otroke. 

12) k 24. členu: 

Za besedo »Uradu« se pika nadomesti z vejico, in doda naslednje 
besedilo »za biocidne pripravke pa tudi drugim uporabnikom«. 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z novo sprejeto smernico 
o dajanju biocidov v promet. 

13) k 29. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če ni z zakonom drugače določeno, mora zavezanec za vsako 
snov iz seznama EINECS, ki se v Republiki Sloveniji še ni 
proizvajala ali dajala v promet, kakor tudi za nevarne pripravke 
na osnovi teh snovi, predložiti Uradu v roku 30 dni po dajanju v 
promet podatke iz varnostnega lista, podatke o predvidenih načinih 
uporabe, podatke o predvidenih oziroma znanih področjih uporabe, 
ter podatke o količini snovi, ki jo namerava proizvesti ali dati v 
promet v enem letu. Podatke se predloži na način, ki ga predpiše 
minister. 

Za kemikalije iz prejšnjega odstavka Urad vodi poseben seznam, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Zavezanec mora sporočiti Uradu v predpisanih rokih podatke o 
obstoječih snoveh, ki jih je v določenem obdobju proizvedel ali 
uvozil v količinah nad določeno mejo, potrebne za določanje 
prioritet za enotno razvrščanje snovi iz seznama EINECS na 
mednarodni ravni. 

Zavezanec mora enkrat letno najkasneje do 31. marca Uradu 
pisno sporočiti imena in količine snovi, pripravkov in nevarnih 
izdelkov, ki jih je proizvedel ali dal v promet.« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi doslednega upoštevanja načel 
prostega pretoka blaga, po katerem za snovi, ki so uvrščene na 
evropsko skupno listo obstoječih snovi EINECS, velja načelo 
prostega pretoka blaga. Ne glede na to pa je zaradi zagotavljanja 
kemijske varnosti v Republiki Sloveniji potrebno, da pristojni or- 
gan vodi seznam kemikalij, ki so v proizvodnji ali v prometu v 
Republiki Sloveniji. Seznam je treba objaviti v Uradnem listu zaradi 
informacije proizvajalcem oziroma tistim, ki dajejo kemikalije v 
promet zaradi izognitve podvajanja obveščanja Urada ter zaradi 
nadzora preko inšpekcije za kemikalije. S predlaganim 
amandmajem se ukinja rigoroznejši obseg informacij o kemikalijah 
vnaprej, s čimer je zadoščeno predpisom EU o prostem pretoku 
blaga, ohranja pa se, po mnenju predlagatelja, zahteva po 
minimalno potrebni informaciji o kemikalijah, v še sprejemljivem 
roku po začetku proizvodnje ali dajanja v promet. Ker se na ravni 
Evropske unije za namene določanja prioritet za ocenjevanje 
tveganja obstoječih snovi in za njihovo enotno razvrščanje, zbirajo 
podatki o obstoječih snoveh, ki jih je posamezni proizvajalec ali 
uvoznik v določenem obdobju proizvedel ali uvozil v količinah 
nad določeno mejo, je s tretjim odstavkom predlaganega 
amandmaja dana pravna podlaga za zbiranje teh podatkov. 

14) k 31. členu: 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 

»Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vsebini podatkov 
iz 26., 27., 29. in 30. člena tega zakona oziroma način zbiranja 
podatkov za posamezne skupine kemikalij izda minister.« 
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Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 29. 
členu. 

15) k 42. členu: 

Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije predpiše posebne preventivne in 
druge ukrepe, ki jih izvajajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost za nuđenje zdravniške pomoči ob 
morebitnih nesrečah s kemikalijami.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da so kemikalije lahko nevarne zdravju človeka in da 
je nevarnost odvisna tudi od količine teh kemikalij, in da so 
morebitne nesreče s temi kemikalijami lahko širših razsežnosti, 
je v javnem interesu, da se določijo dolžnosti in oprema za 
dekontaminacijo oziroma nuđenje zdravniške pomoči ob takih 
nezgodah. Ker problematika kemičnih nesreč posega na več 
področij in s tem pristojnosti, je potrebno dati pooblastilo za predpis 
Vladi Republike Slovenije. 

16) k 54. členu: 

Za prvim stavkom četrtega odstavka se doda stavek, ki se glasi: 

»Pri carinjenju nevarnih kemikalij je predložitev varnostnega lista 
obvezna.« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi možnosti zadostnega nadzora 
nevarnih kemikalij, za katere se po sprejetju zakona o kemikalijah 
zaradi prostega pretoka blaga ne bodo več izdajala uvozna 
dovoljenja. Zato je treba carinskim organom, ki bodo pridobili s 
tem zelo pomembno vlogo pri nadzoru pretoka blago preko meje, 
omogočiti ustrezno informacijo. 

17) k 59. členu: 

a) V drugi točki se za besedo »proizvaja« dodata vejica in beseda 
»uporablja« 

b) Doda se nova tretja točka, ki se glasi: 

»3. daje v promet ali uporablja biocidne pripravke, ki so razvrščeni 
kot zelo strupeni, strupeni, kancerogeni, mutagani ali strupeni za 
razmnoževanje (16. c člen),« 

c) Točke od tretje do štirinajste postanejo točke četrta do petnajsta. 

d) V osmi točki se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»ne predloži Uradu predpisanih podatkov oziroma jih ne predloži 
v predpisanem roku (prvi in tretji odstavek 29. člena)« 

e) V enajsti točki se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»ne izvaja predpisanih posebnih preventivnih in drugih ukrepov 
za nuđenje zdravniške pomoči ob morebitnih nesrečah s 
kemikalijami (prvi odstavek 42. člena),« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmajem k 16., 
29. in 42. členu. 

18) k 60. členu: 

a) V prvi točki se dodajo nove tretja do peta alinea, ki se glasijo; 
»- ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča 
odpiranje otrokom ati 
- ni označena z največjo stopnjo nevarnosti, ki jo kemikalija 

predstavlja ali 
- je pakirana ali označena tako, da deluje zavajujoče ali« 

b) Tretja alinea postane šesta alinea. 

c) V tretji točki se besedi »peti odstavek« nadomesti z besedama 
»četrti odstavek« 

d) Za šesto točko, se doda nova, sedma točka, ki se glasi: 
» 7. ne predloži varnostnega lista za nevarno kemikalijo (četrti 
odstavek 54. člena).« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z amandmaji k 21., 29., 
in 54. členu. 

19) k 67. členu 

a) Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi: 

»Za izvajanje nalog iz 21. in 57. člena tega zakona do 31.12.2001 
minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona pooblasti 
laboratorije, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisom na podlagi 
57. člena.« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga, ker je na podlagi preverbe dejanskega 
stanja nemogoče pričakovati akreditacijo laboratorijev pred letom 
2000, zato je treba določiti prehodno obdobje. 

b) Za 67. členom se doda nov 67a člen, ki se glasi: 

»67a 
(pridobitev dovoljenja za biocidne pripravke) 

Dokler biocidne snovi, ki se uporabljajo v pripravkih biocidov, še 
niso uvrščene v katero od prilog I ali IA oziroma IB predpisa iz 16. 
člena tega zakona, se dovoljenje za biocidni pripravek izda v 
skladu z določbami tega zakona oziroma predpisov na njegovi 
podlagi, ne da bi bila snov razvrščena v katero izmed navedenih 
prilog.« 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga zaradi uskladitve z EU smernico o dajanju 
biocidov v promet. V tej smernici je določeno, da v obdobju desetih 
let po začetku veljavnosti smernice za dajanje biocidov v promet, 
za katere še ni skupnih list, tečejo postopki dajanja biocidov v 
promet v skladu z nacionalno zakonodajo. 
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Predlog zakona o 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI 

SLOVENIJE (ZKGZ) 

- EPA 235 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 7/5-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KMEITJSKO GOZDARSKI ZBOR- 
NICI SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 8. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 5/3-1998 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo tudi amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da se obravnava navedenih gradiv uvrsti na dnevni 
red 9. seje Državnega zbora Republike Slovenije, torej, da se 
skrajšajo roki obravnave predloga tega zakona, da bi se na ta 
način omogočilo sprejem zakona pred poletnimi počitnicami. 

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO 
GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE 

1. člen 
(Ustanovitev) 

V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica). 

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so: 

- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva; 

- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost; 

Tako bi bilo mogoče izvesti prve volitve v svet zbornice hkrati 
z volitvami organov občine, kar bi pocenilo in racionaliziralo 
volitve v svet zbornice. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- mag. Franci BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 

- Ervin KUHAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 

k 

- pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, 
gozdarstva in ribištva. 

2. člen 
(Pravni položaj) 

Zbornica je pravna oseba javnega prava. 

Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnih in 
nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema 
obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje 
vključuje. 

Sedež zbornice je v Ljubljani. 
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3. člen 
(Pojem kmetijstva in gozdarstva) 

Po tem zakonu pojem kmetijstva in gozdarstva obsega vse 
dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v 
kmetijstvo razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter 
lovstva; gozdarstvo razen storitev za gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev, 
povezanih z ribogojstvom. 

Kmetijski oziroma gozdarski obrat je gospodarska celota, ki jo 
sestavljajo gospodarski objekti z opremo, v katerih se opravlja 
katera od dejavnosti, navedenih v prvem odstavku tega člena, 
skupaj s stanovanjskim objektom in morebitnimi kmetijskimi 
zemljišči ali gozdovi, ne glede na organizacijsko obliko. Posamezno 
kmetijo oziroma kmetijsko ali gozdarsko organizacijo lahko 
sestavlja več kmetijskih oziroma gozdarskih obratov. 

Med kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu 
štejejo tudi gospodarski obrati, to so gospodarske celote objektov 
z opremo, ki so potrebni za opravljanje določene gospodarske 
dejavnosti, ki predelujejo pretežno lastni pridelek oziroma lastne 
proizvode glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v 
nadaljnjega besedilu: stranski obrati), in gospodarski obrati, ki 
izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe 
glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v nadaljnjem 
besedilu: pomožni obrati). 

■s 
Za pridelovanje vrtnin kot kmetijsko dejavnost se po tem zakonu 
ne štejejo urejanje in vzdrževanje vrtov ter parkov, izdelovanje 
vencev, šopkov in podobnih izdelkov, trgovanje s temi izdelki 
oziroma storitvami, razen če se te dejavnosti opravljajo v 
stranskem kmetijskem obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke 
glavnega obrata in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši 
obseg poslovanja. 

4. člen 
t (Delovno področje) 

Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti 
naslednje naloge: 

- obravnava problematiko kmetijstva in gozdarstva ter skrbi za 
njun skladen razvoj; 

- oblikuje stališča in predloge kmetijstva in gozdarstva za 
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; 

- oblikuje stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delovnih 
razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in okolju 
prijazno kmetovanje, gospodarjenje z gozdovi, gospodarski 
ribolov in ribogojstvo; 

- spremlja razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristojnim 
državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem 
javnih pooblastil daje obvestila in predloge na njihovo zahtevo 
ali na svojo pobudo; 

- daje pobude za sprejem zakonov in drugih predpisov ter za 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, in ustrezne 
organe lokalnih skupnosti pripravlja mnenja k predlogom 
zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo interese kmetijstva in 
gozdarstva; 

- zagotavlja strokovno svetovanje na področju kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva; 

- zagotavlja vodenje rodovništva, selekcije in kontrole za goveda, 
prašiče, konje in drobnico; 

- opravlja naloge s področja poklicnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja za osebe, ki opravljajo kmetijsko 
oziroma gozdarsko dejavnost, in neposredno izvaja različne 
oblike usposabljanja za te dejavnosti; 

- podpira in pospešuje sodelovanje kmetijskih in gozdarskih 
izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi in 

gozdarskimi obrati; 
- zagotavlja gospodarsko svetovanje oziroma posreduje in 

pospešuje tovrstno svetovanje, če ga ne izvaja sama; 
- v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopa člane v 

gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti 
pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil; 

- vodi seznam svojih članov; 
- opravljajo druge naloge. 

Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zakonom. 
Listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so 
javne listine. 

Dejavnost zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanaša na 
vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske, 
gozdarske in ribiške obrate iz 3. člena tega zakona, ne glede na 
obseg, način gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače 
določeno. 

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena ima zbornica pravico do vpogleda in 
uporabe podatkov in evidenc: 

- o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter naslovu 
fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in podatke o 
pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije; 

- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična 
številka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski 
dohodek zemljišč) iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra; 

- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih na 
podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in enotna 
matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije; 

- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost 
in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile kot 
podjetniki, in jih vodijo pristojni davčni organi; 

- o pravnih osebah, ki so članice zbornice, iz Poslovnega registra 
Slovenije. 

5. člen 
(Organizacijske enote) 

V zbornici se kot oblike delovanja zaradi zagotavljanja interesov 
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organizirajo 
območne enote. Območne enote medsebojno sodelujejo in v 
zadevah, ki se tičejo več območnih enot, oblikujejo skupna 
stališča. 

Zaradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica 
na predlog območne enote oziroma občin z določenega 
gospodarsko zaključenega območja organizira izpostave 
območne enote za to gospodarsko območje. 

6. člen 
(Statut)' 

Zbornica ima statut, v katerem uredi zlasti: ime in sedež; namen 
in naloge; javna pooblastila in način njihovega izvajanja; način 
včlanjevanja in prenehanja članstva; pravice, obveznosti in 
odgovornosti članov; zastopanje članov; podrobnejšo notranjo 
organizacijo, območne enote, njihove sedeže in njihove izpostave; 
organe zbornice in območnih enot ter število njihovih članov, 
sestavo, naloge in pooblastila, mandatno dobo ter možnost 
ponovne izvolitev oziroma imenovanja; volitve članov sveta 
zbornice in območnih enot, način volitev oziroma imenovanja 
članov organov; naloge in pooblastila direktorja zborničnega urada 
in vodje območne enote ter imenovanja in razrešitve vodilnih 
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delavcev; pravice in dolžnosti članov ter organov; zastopanje 
zbornice; financiranje zbornice ter višino članarine; način 
opravljanja nadzorstva nad finančnim poslovanjem; razpolaganje 
s premoženjem; odnos do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je; 
osnove za urejanje pravic in dolžnosti delavcev zbornice; osnove 
za plače delavcev zbornice; druge splošne akte zbornice. 

Statut zbornice začne veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k 
njegovim delom, ki se nanašajo na: ime in sedež, namen in naloge; 
javna pooblastila ter način njihovega izvajanja; podrobnejšo 
notranjo organizacijo, območne enote in njihove izpostave; sestavo 
organov; financiranje zbornice in višino članarine; razpolaganje s 
premoženjem; odnos do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je; 
splošne akte zbornice in osnove za plače delavcev zbornice, 
soglasje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada). 

7. člen 
(Razmerje med zbornico in državnimi organi, organi 

lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil) 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
seznanijo zbornico s predlaganimi ukrepi, ki jih nameravajo 
sprejeti, če ti ukrepi zadevajo kmetijstvo, gozdarstvo ali ribištvo, 
in zahtevajo od zbornice, da jim v primernem roku sporoči svoje 
mnenje. Če nujnost ali narava ukrepa nalaga drugače, organom 
ni treba pošiljati zbornici gradiv v mnenje. 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno 
področje zbornice, dajejo zbornici potrebne podatke in pojasnila, 
v drugih zadevah pa vzpostavijo ustrezno sodelovanje. 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih izvaja zbornica, 
opravlja pristojno ministrstvo. 

Nadzor nad izvajanjem programa dela zbornice in kmetijsko- 
gozdarskih zavodov izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

II. ČLANSTVO 

8. člen 
(Fizične in pravne osebe) 

Člani zbornice so fizične in pravne osebe, določene s tem zakonom 
(v nadaljnjem besedilu: obvezni člani), lahko pa so člani zbornice 
tudi druge pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: 
prostovoljni člani). 

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na področju 
kmetijstva in gozdarstva so člani zbornice razvrščeni v dve volilni 
skupini. 

Zbornica se povezuje v druge oblike zborničnega povezovanja v 
skladu z zakonom in svojimi akti. 

9. člen 
(Prva volilna skupina) 

Prvo volilno skupino sestavljajo fizične osebe, ki izpolnjujejo enega 
od naslednjih pogojev: 

- če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali 
uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike 
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko 
dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih 
zemljišč dosega v letu 1998 najmanj 16.800 tolarjev, ta znesek 

pa se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju 
katastrskega dohodka; 

- osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost 
iz 3. člena tega zakona in so se priglasile kot samostojni 
podjetniki; 

- če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali 
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, 
gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona 
kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so 
pa zavezanci za davek iz dejavnosti in niso zajeti z določbo iz 
1. in 2. alinee tega odstavka; 

- osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje; 

- osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo edini in glavni poklic in 
živijo na kmetiji ter ne opravljajo drugega poklica. 

t; 
Šteje se, da je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic osebi, 
ki je uveljavila pravico do pokojnine kot zavarovanec - kmet. 

t! 
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in v 
Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani zbornice, če imajo 
na območju Republike Slovenije katastrski dohodek oziroma 
dohodek iz kmetijske ali gozdarske dejavnosti. 

Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo 
pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku tega člena, so 
na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice. 

10. člen 
(Druga volilna skupina) 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo sedež v 
Republiki Sloveniji in: 

- so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju 
Republike Slovenije razen javnih zavodov oziroma 

- se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško 
dejavnostjo iz 3. člena tega zakona, ne glede na pravno obliko. 

Pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so 
na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice, če so njihovi 
člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov predmet poslovanja 
povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zlasti če na območju 
Republike Slovenije opravljajo eno ali več od naslednjih dejavnosti: 

- skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav; 
- predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki so 

povezane s kmetijstvom; 
- skladiščenje in prodaja kmetijskih In gozdnih proizvodov ter 

proizvodov iz stranskih dejavnosti, ne glede na stopnjo obdelave 
ali predelave; 

- prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za stanovanjska 
in gospodarska poslopja ter za stranske dejavnosti. 

11. člen 
(Prostovoljni člani) 

O sprejemu in prenehanju članstva prostovoljnih članov odloča 
upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne 
zahteve. Če kandidat za člana oziroma član ni zadovoljen z 
odločitvijo upravnega odbora zbornice, lahko v 15 dneh od prejema 
odločitve vloži pritožbo na svet zbornice. Če član oziroma kandidat 
za člana ni zadovoljen z odločitvijo sveta zbornice lahko zahteva 
varstvo svojih pravic pred pristojnim sodiščem splošne pristojnosti 
v 30 dneh po prejemu sklepa sveta zbornice oziroma v 30 dneh 
po izteku roka za izdajo sklepa sveta zbornice. 
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Prostovoljno članstvo preneha: 

- zaradi izstopa: z zadnjim dnem koledarskega leta, če je zbornica 
prejela odstopno izjavo najpozneje dva meseca pred iztekom 
koledarskega leta, drugače pa z iztekom naslednjega 
koledarskega leta; 

- zaradi smrti ali prenehanja pravne osebe; 
- zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočna odločba, ki 

jo izda upravni odbor zbornice potem, ko ugotovi, da član ne 
izpolnjuje več pogojev za članstvo ali kljub opominu ne izpolnjuje 
članskih obveznosti, zlasti do plačila prispevka. 

V postopku za izključitev mora biti članu omogočeno, da se izjavi 
o izključitvenih razlogih. 

III. ORGANI IN DELOVANJE ZBORNICE 

12. člen 
(Organi) 

Obvezni organi zbornice so: 

- svet zbornice; % 
- upravni odbor zbornice; 
- nadzorni odbor zbornice; 
- predsednik in dva podpredsednika zbornice; 
- častno razsodišče zbornice in stalna arbitraža zbornice; 
- direktor zborničnega urada (v nadaljnjem besedilu: direktor). 

Obvezni organi območne enote so: 

- svet območne enote; 
- predsednik in dva podpredsednika območne enote; 
- vodja območne enote. 

Za proučitev določenih zadev lahko svet zbornice ali upravni 
odbor zbornice imenuje tudi druge odbore oziroma stalna ali 
občasna delovna telesa. 

Mandatna doba članov organov zbornice je štiri leta in so po 
izteku enega mandata lahko ponovno voljeni oziroma imenovani, 
vendar le še za naslednji mandat. 

13. člen 
(Sestava in delovno področje sveta) 

Svet zbornice ima 54 članov, in sicer po 6 z območja območne 
enote iz 6. člena tega zakona, pri čemer se iz prve volilne skupine 
volijo 4 člani sveta, iz druge volilne skupine pa 2 člana sveta. 

Svet zbornice razpravlja in odloča o vseh zadevah, ki po tem 
zakonu oziroma statutu zbornice niso v pristojnosti upravnega 
odbora. 

Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 

- voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika in druge 
člane upravnega odbora zbornice, člane nadzornega odbora 
zbornice in drugih odborov zbornice; 

- na predlog upravnega odbora imenuje direktorja ter njegovega 
namestnika; 

- na predlog direktorja imenuje vodjo območne enote; 
- sprejema letni program dela in proračun; 
- določa stopnjo zborničnega prispevka; 
- obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu o 

finančnih sredstvih; 
- sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem proračunu; 

- sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o svojem 
delu; 

- usmerja delo območnih enot; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Svet območne enote opravlja zlasti naslednje naloge: 

- voli predsednika in oba podpredsednika sveta območne enote; 
- obravnava letni program dela območne enote in ga predlaga 

svetu zbornice; 
- predlaga letno poročilu o delu in o porabi finančnih sredstev in ju 

predlaga svetu zbornice; 
- obravnava splošne akte zbornice, za katere je tako določeno v 

statutu zbornice, in daje nanje pripombe in predloge; 
- sprejema poslovnik o svojem delu; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zbornice. 

14. člen 
(Sklepčnost in večina) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, svet zbornice oziroma 
območne enote lahko sklepa, če je na seji navzočih več kot 
polovica članov, sklep pa je sprejet, če je za njegov predlog 
glasovala večina navzočih članov. 

Pri enaki razdelitvi glasov se šteje, da je predlog zavrnjen. Če 
glasovi ostanejo enako razdeljeni pri volitvah, odloča glas 
predsednika sveta, če svet pred izvedbo volitev ne odloči drugače. 

15. člen 
(Razpust sveta) 

Svet zbornice lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu 
novih volitev. Takšen sklep lahko sprejme le, če je na seji navzoča 
več kot polovica članov, ki so bili izvoljeni v vsaki volilni skupini, 
če je za predlog glasovala več kot polovica navzočih članov iz 
vsake volilne skupine. 

Sklep o razpustitvi sveta zbornice lahko svet zbornice sprejme, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- če ne izpolnjuje svojih nalog; 
- če večkrat prekorači svoje delovno področje. 

Svet zbornice lahko iz razlogov iz drugega odstavka tega člena 
oziroma če je najmanj polovici od celotnega števila članov sveta 
območne enote, ki so bili imenovani v posamezni volilni skupini, 
prenehal mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena 
mesta, razpusti tudi svet območne enote. 

Članom sveta, ki so bili vanj imenovani po predčasni razpustitvi 
sveta, traja mandat do izteka tekoče splošne štiriletne mandatne 
dobe, kot velja za druge svete. 

16. člen 
(Upravni odbor - delovno področje) 

Upravni odbor zbornice vodi in organizira delo zbornice in opravlja 
personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso pridržane 
svetu zbornice in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni 
red za seje sveta zbornice. 

V upravni odbor zbornice je lahko izvoljena oseba, ki je član 
sveta zbornice. V skladu s statutom lahko svet zbornice izvoli 
določeno število, vendar ne več kot eno tretjino od vseh članov 
upravnega odbora tudi izmed priznanih strokovnjakov, katerih 
strokovno, raziskovalno, pedagoško ali znanstveno delo je 
povezano s kmetijstvom ali gozdarstvom. 
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Upravni odbor zbornice odloča tudi o nastanku in prenehanju 
obveznega članstva, če se o tem pojavi dvom ali spor, ter o 
sprejemu in prenehanju oziroma izključitvi iz prostovoljnega 
članstva. 

Če je svet zbornice razpuščen, upravni odbor opravlja svoje 
funkcije do izvolitve novega upravnega odbora. 

V času od razpustitve sveta zbornice do prve seje novoizvolje- 
nega sveta sme upravni odbor zbornice opravljati samo zadeve, 
ki spadajo v redno poslovanje. 

17. člen 
(Predsednik in podpredsednika) 

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. S statutom 
zbornice pa se lahko določena pooblastila predsednika zbornice 
prenesejo na direktorja oziroma druge pooblaščence. Predsednik 
upravnega odbora zbornice je hkrati predsednik zbornice, 
podpredsednika upravnega odbora zbornice pa sta hkrati 
podpredsednika zbornice. 

Sklepe in druge listine, ki imajo za zbornico pravno zavezujoč 
značaj, podpisuje predsednik skupaj z direktorjem. 

Predsednik sveta območne enote je hkrati predsednik območne 
enote, podpredsednika sveta območne enote sta hkrati 
podpredsednika območne enote. 

Vsaka volilna skupina ima enega podpredsednika zbornice 
oziroma območne enote. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden od podpredsed- 
nikov, ki ga določi predsednik. 

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funkcija, 
se brez odlašanja opravijo ponovne volitve. 

18. člen 
(Nadzorni odbor zbornice) 

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje zbornice in o svojem 
delu poroča svetu zbornice. 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in trije 
člani. 

Nadzorni odbor mora kot kolegijski organ nadzorovati zlasti 
zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost 
poslovanja. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke in 
obvestila, ki so potrebna za vestno opravljanje njegovih nalog. 
Zaradi strokovne pomoči lahko nadzorni odbor k svojemu delu 
povabi tudi izvedence. 

V nadzornem odboru morata biti zastopani obe volilni skupini. V 
nadzorni odbor ne smejo biti izvoljeni član upravnega odbora 
zbornice in tudi ne direktor oziroma vodja območne enote ter 
njuna namestnika. 

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, mora 
svet zbornice na naslednji seji izvoliti novega člana nadzornega 
odbora za čas do izteka mandatne dobe. Če se svet zbornice 
predčasno razpusti, nadzorni odbor opravlja svoje naloge do 
izvolitve novega nadzornega odbora. 

19. člen 
(Častno razsodišče) 

Pri zbornici deluje častno razsodišče. 

Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev 
dobrih poslovnih običajev. 

Častno razsodišče odloča: 

- o kršitvah dobrih poslovnih običajev; 
- o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov ter sklepov organov 

zbornice, če je to določeno s statutom zbornice. 

Častno razsodišče obravnava zadeve iz prejšnjega odstavka, 
odloča o odgovornosti ter izreka kršilcem ukrepe, določene v 
statutu zbornice. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega 
razsodišča urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 

20. člen 
(Stalna arbitraža) 

Pri zbornici deluje stalna arbitraža, ki rešuje spore iz medsebojnih 
poslovnih odnosov med člani zbornice; med člani in drugimi 
pravnimi in fizičnimi osebami; spore glede obveznega članstva, 
sprejema oziroma izključitve iz članstva zbornice. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo stalne arbitraže 
urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 

21. člen 
(Strokovne in druge službe) 

Za poslovanje službe zbornice skrbi zbornični urad, ki ga pod 
nadzorom predsednika zbornice vodi direktor. 

Za poslovanje območne enote skrbi tajništvo, ki ga pod nadzorom 
predsednika sveta območne enote vodi vodja območne enote. 

Direktorja in njegovega namestnika imenuje svet zbornice na 
predlog upravnega odbora zbornice. 

Vodjo območne enote in njegovega namestnika imenuje svet 
zbornice na predlog direktorja. 

Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno 
največ še enkrat imenovana za funkcijo iz tretjega oziroma 
četrtega odstavka tega člena. 

Zbornica ima strokovne službe, ki skrbijo za izvajanje nalog 
zbornice in za pripravo usklajenih programov dela kmetijskih 
strokovnih služb v kmetijsko-gozdarskih zavodih in izdelavo 
njihovih finančnih načrtov. 

Za obračunavanje plač delavcev v zbornici in kmetijsko- 
gozdarskih zavodih se uporabljajo predpisi o razmerjih plač v 
državnih organih oziroma o javnih uslužbencih. 

IV. FINANCIRANJE ZBORNICE 

22. člen 
(Prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva: 

- z zborničnim prispevkom; 
- s prihodki iz lastne dejavnosti; 
- s sredstvi, ki jih zbornici v skladu z zakonom dodelijo država, 

občine in druge lokalne skupnosti; 
- s krediti; 
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- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

S sredstvi, zbranimi na podlagi prejšnjega odstavka, razpolaga 
zbornica in pri tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za delo območnih 
enot in izpostav ter kmetijsko-gozdarskih zavodov. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet zbornice najpozneje 
do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto. Zbornični prispevki se 
plačujejo na načini in v roku, ki ga določi svet zbornice s splošnim 
aktom. 

Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu s programom 
dela zbornice in kmetijsko-gozdarskih zavodov, h katerim da 
soglasje Vlada, iz proračuna sredstva za delo kmetijske in 
gozdarske svetovalne službe, selekcijske, kontrolne in 
rodovniške službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških in 
vinarskih centrov ter drugih dejavnosti kmetijsko-gozdarskega 
zavoda, katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali 
storitev oziroma iz drugih virov. 

Nadzor nad porabo sredstev zbornice izvaja Računsko sodišče. 

23. člen 
(Zbornični prispevek A) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so osebe iz 1. 
alinee prvega odstavka in osebe iz četrtega odstavka 9. člena ter 
osebe iz 1. alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona, ki so 
hkrati tudi zavezanci davka od dohodka iz kmetijstva. 

Če več zavezancev za zbornični prispevek A sestavlja samo 
eno gospodinjstvo, je zavezanec eden izmed polnoletnih članov 
kot predstavnik gospodinjstva. 

Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega dohodka 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za katastrski 
dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva po 29. in 30. členu 
zakona o dohodnini ne plačuje, in za olajšave v primeru naravnih 
nesreč. 

Zbornični prispevek A se odmeri po stopnji, ki mora biti enaka za 
vse zavezance na območju Slovenije. 

24. člen 
(Zbornični prispevek B) 

Zbornični prispevek B plačujejo osebe iz 2. alinee prvega odstavka 
in iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, ki dosegajo dohodke 
s kmetijsko proizvodnjo, določeno v predpisih o dohodnini, ali so 
se na svojo zahtevo priglasile kot podjetniki in so za te dohodke 
zavezanci za davek iz dejavnosti. Osnova za zbornični prispevek 
B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za 
oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini. 

25. člen 
(Zbornični prispevek C) 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe iz 2. alinee prvega 
odstavka in iz drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane 
amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu. 

26. člen 
(Odmera in pobiranje prispevkov) 

Zbornične prispevke odmerja in pobira ter v skladu s predpisi 
izterja zbornica lahko pa to nalogo prenese na drugega. 

V. VOLITVE V SVET ZBORNICE 

27. člen 
(Obdobja rednih volitev) 

Redne volitve v svet zbornice se opravijo vsake štiri leta. 

28. člen 
(Pasivna in aktivna volilna pravica) 

V prvi volilni skupini ima pravico voliti in biti izvoljen za člana sveta 
zbornice član zbornice, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 
18 let starosti. 

Za člana sveta zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena 
fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki 
vodi poslovanje pravne osebe - članice zbornice. 

29. člen 
(Način volitev) 

Osebe iz prve volilne skupine volijo člane sveta zbornice na 
podlagi splošne in enake volilne pravice. 

Osebe iz druge volilne skupine volijo člane sveta zbornice po 
volilnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki teh oseb. 

30. člen 
(Razpis volitev) 

Volitve v svet zbornice razpiše upravni odbor zbornice. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
manj kot 40 dni. 

31. člen 
(Volilni organi) 

Volitve vodi volilna komisije zbornice. Volilno komisijo zbornice 
imenuje upravni odbor zbornice. Sestavljajo jo predsednik in trije 
člani ter njihovi namestniki. 

Volitve izvajajo volilna komisija območne enote ali volilna komisija 
volilne enote, ki ju sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. 

Delo na volišču vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in 
dva člana ter njihovi namestniki. 

32. člen 
(Naloge volilnih komisij) 

Volilna komisija zbornice: 

- skrbi za enotno uporabo določb zakona in statuta zbornice, ki 
se nanašajo na postopek volitev; 

- imenuje volilne komisije območnih oziroma volilnih enot; 
- usklajuje delo volilnih komisij območnih enot; 
- daje navodila v zvezi z izvajanjem volitev; 
- potrjuje kandidature oziroma liste kandidatov ter sestavlja 

seznam kandidatur oziroma list kandidatov; 
- ugotavlja izid volitev v svet zbornice. 

Volilna komisija območne oziroma volilne enote izvaja neposredno 
tehnično delo pri Izvedbi volitev ter določa volišča in imenuje 
volilne odbore. 
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33. člen 
(Predčasno prenehanje mandata) 

Če preneha mandat članu sveta zbornice med trajanjem man- 
data sveta, postane član sveta za preostanek mandatne dobe 
tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je 
prenehal mandat. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne 
volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, 
ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot 3 leta. 

34. člen 
(Volilni imenik za prvo volilno skupino) 

Volitve v svet zbornice v prvi volilni skupini se opravijo na podlagi 
volilnega imenika, ki ga sestavi komisija za sestavo volilnega 
imenika na podlagi seznama članov zbornice. Komisijo imenuje 
direktor. 

Član zbornice se vpiše v volilni imenik za območje volišča, na 
katerem ima stalno prebivališče. Če član zbornice nima stalnega 
prebivališča na območju Republike Slovenije, se vpiše v volilni 
imenik za volišče, ki ga določi komisija za sestavo volilnega 
imenika. 

Če član zbornice ni vpisan v volilni imenik, lahko glasuje na podlagi 
potrdila, ki mu ga izda komisija za sestavo volilnega imenika. 

35. člen 
(Volitve v prvi volilni skupini) 

Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah, in sicer 
se v vsaki volilni enoti voli 4 člane v svet zbornice. Volilna enota 
obsega območje območne enote. 

Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih lahko vložijo 
skupine članov zbornice. Listo kandidatov v volilni enoti, ki jo 
predlaga skupina članov zbornice, mora v volilni enoti podpreti s 
podpisi najmanj 20 članov zbornice. 

Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži 
zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje. 

V volilni enoti se mandate dodeljuje listam kandidatov po zaporedju 
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov vsake 
posamezne liste deli z vsemi števili od 1 do 4 (d'Hondtov sistem). 
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov 
dobi lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi kandidatov. 

36. člen 
(Volitve v drugi volilni skupini) 

Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v 
katerega izvoli organ upravljanja pravne osebe - članice zbornice 
enega ali več predstavnikov. 

Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. 

37. člen 
(določbe o volitvah v statutu zbornice) 

Podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, glasovanjem in 
ugotavljanjem izida glasovanja določi statut zbornice. Statut lahko 
določi tudi volilne enote za volitve članov sveta zbornice. 

38. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni 

zbor) 

Glede dela volilnih organov, potrjevanja kandidatur in postopka 

izvedbe glasovanja se primerno uporabljajo določbe zakon o 
volitvah v državni zbor. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
(priprave za organiziranje in začetek dela zbornice) 

Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, pri čemer mu pomaga 
kmetijska svetovalna služba. 

40. člen 
(Razpis prvih volitev) 

Prve volitve v svet zbornice se opravijo najpozneje v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. 

Prve volitve razpiše minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

V aktu o razpisu prvih volitev se določijo dan razpisa volitev in za 
volitve prve volilne skupine tudi dan glasovanja, območne enote 
in volilne enote, imenuje se volilna komisija zbornice ter določijo 
druge pravice, obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, 
če niso urejeni s tem zakonom. 

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, določi za prve 
volitve tudi podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, 
glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja ter imenuje komisijo 
za pripravo volilnega imenika. 

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi 
volilni imenik na podlagi podatkov Davčne uprave Republike 
Slovenije in drugih podatkov iz evidenc iz zadnjega odstavka 4. 
člena tega zakona, ki ji jih morajo pristojni organi dati. 

41. člen 
(Prve volitve v drugi volilni skupini) 

Člani druge volilne skupine volijo svoje predstavnike v prvi svet 
zbornice tako, da se z vsake območne enote izvolita dve fizični 
osebi kot predstavnika pravnih oseb, ki imajo sedež na območju 
te območne enote, pri čemer po enega predstavnika imenujeta 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije. 

Pristojni organ organizacije iz prejšnjega odstavka tega člena 
izda izvoljenim članom sveta zbornice potrdilo o izvolitvi in o 
izvoljenih članih sveta zbornice obvesti volilno komisijo zbornice. 

42. člen 
(Sklic prve seje sveta zbornice) 

Prvo sejo sveta zbornice po prvih volitvah skliče minister, pristojen 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

S konstituiranjem sveta zbornice preneha za pravne osebe in 
samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo izključno s kmetijsko 
dejavnostjo po tem zakonu obvezno članstvo v Gospodarski 
zbornici Slovenije oziroma v Obrtni zbornici Slovenije. 

43. člen 
(začasna stopnja zborničnih prispevkov) 

Do sprejema stopnje zborničnih prispevkov na pristojnem organu 
zbornice znaša stopnja prispevkov: 

- za zavezance za plačilo prispevka A iz 23. člena tega zakona: 
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- za fizične in pravne osebe, ki imajo katastrski dohodek od 
višine 16.800 tolarjev pa do višine 100.000 tolarjev v letu 
1998, znaša letni prispevek 1.000 tolarjev; 

- za fizične in pravne osebe, ki imajo katastrski dohodek nad 
100.000 tolarjev v letu 1998, znaša letni prispevek 1% od 
katastrskega dohodka; 

- za zavezance za plačilo prispevka B iz 24. člena tega zakona: 
1,53 % od osnove; 

- za zavezance za plačilo prispevka C iz 25. člena tega zakona: 
0,51 % od osnove. 

Zavezanci morajo prispevke plačevati od prvega v naslednjem 
mesecu po konstituiranju sveta zbornice. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije sklenejo sporazum o višini 
in načinu plačevanja prispevka tistih pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani 
dveh ali vseh treh navedenih zbornic. 

44. člen 
(Stroški za izvedbo prvih volitev, začetek dela 

zbornice in za delo kmetijsko-gozdarskih zavodov) 

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet zbornice, stroški 
konstituiranja sveta zbornice in stroški za začetek dela zbornice 
se v višini 100.000.000 tolarjev krijejo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. 

45. člen 
(kmetijsko-gozdarski zavodi) 

Z dnem konstituiranja zbornice, se ukine Uprava Republike 
Slovenije za pospeševanje kmetijstva kot organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delavci te 
uprave postanejo z istim dnem delavci zbornice. Zbornica 
prevzame tudi pristojnosti in naloge ter arhive te uprave. 

Najpozneje v treh mesecih od konstituiranja zbornice prevzame 
zbornica ustanoviteljske pravice: 

- Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, Murska Sobota; 
- Obdravskega zavod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj; 
- Kmetijskega zavoda Maribor; 
- Zavod za živinorejo in veterinarstvo, Celje; 
- Kmetijskega zavoda Ljubljana; 
- Živinorejsko veterinarskega zavoda Kranj; 
- Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica; 
- Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec. 

V kmetijsko-gozdarske zavode se najpozneje v roku iz prejšnjega 
odstavka prenesejo tudi dejavnosti, premoženje in delavci: 

- Poskusnega vinogradniškega centra Ivanjkovci in poskusnega 
sadjarskega centra Gačnik v kmetijsko-gozdarski zavod 
Maribor; 

- Selekcijsko trsničarskega središča Vipava v kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica. 

S 1.1.1999 se v kmetijsko-gozdarske zavode iz Zavoda za 
gozdove Slovenije prenesejo tudi dejavnost izobraževanja in 
prosvetljevanja lastnikov gozdov s pripadajočimi delavci in 
premoženjem. 

S prevzemom ustanoviteljskih pravic kmetijskih zavodov ter 
vključitvijo poskusnih centrov postane zbornica lastnica njihovega 
kapitala, z vključitvijo delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, pa 
postane zbornica tudi lastnica kapitala, ki predstavlja prostore in 
opremo, ki jih za svoje delo uporabljajo ti delavci. Zato se izdela 
popis sredstev in premoženja ter zaključna bilanca po stanju na 
dan pred prenosom ustanoviteljskih pravic na zbornico in nova 
otvoritvena bilanca za prevzete zavode. Zavodi pošljejo en izvod 
popisa in vsake bilance tudi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo 
in gozdarstvo. 

Kmetijsko-gozdarski zavodi morajo s premoženjem, ki so ga 
pridobili iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih 
javnih sredstev in z njim upravljajo, ravnati kot dober gospodar, 
ne smejo spremeniti namembnosti prostorov in ne odtujevati 
opreme v vrednosti več kot 1.000.000 tolarjev letno brez soglasja 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Vse premoženje obstoječih kmetijskih zavodov, ki je bilo 
pridobljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih 
javnih sredstev, ter drugo premoženje v družbeni lastnini, s 
katerimi upravljajo obstoječi kmetijski zavodi, ter premoženje 
sadjarskih in vinogradniških poskusnih centrov iz tretjega 
odstavka tega člena, postane premoženje kmetijsko-gozdarskih 
zavodov, ki z njim upravljajo, njihov kapitalski lastnik pa postane 
zbornica. 

Po prevzemu ustanoviteljskih pravic nad kmetijsko-gozdarskimi 
zavodi in poskusnimi centri ter prevzemom dela sredstev v državni 
lastnini, kijih ima v upravljanju Zavod za gozdove Slovenije, morajo 
zbornica oziroma kmetijsko-gozdarski zavodi za spremembo 
namembnosti prostorov, odtujitev prostorov ali opreme, katere 
vrednost presega 1.000.000 tolarjev, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo izda podrobnejše 
predpise za prevzem dejavnosti, delavcev in premoženja po tem 
členu. 

46. člen 
(Začetek veljavnosti zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji dne 5. 3. 1998 
sprejel predlog zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
v prvi obravnavi in ob tem sprejel tudi sklepe in stališča. 

Predlagatelj je ob pripravi druge obravnave predloga zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije preučil sklepe in stališča 
Državnega zbora RS in tudi Državnega sveta RS, jih ustrezno 
upošteval oziroma do njih zavzel stališče, ki je podano v 
nadaljevanju te obrazložitve. 

Predlagatelj je ponovno preučil predlog, da naj bi imeli kot osnovne 
območne kmetijsko gozdarske zbornice in na nivoju Slovenije 
krovno, ki naj bi jih združevala in usmerjala njihovo delo. Ugotovil 
je, da takšna organiziranost ne bi bila racionalna in učinkovita in 
tudi ne bi dosegla svojega namena. Kmetijstvo in gozdarstvo sta 
gospodarski panogi, kista v pristojnosti države. Lokalne skupnosti 
na tem področju nimajo pristojnosti ne v smislu izdajanja predpisov 
in tudi ne v smislu izvajanja oziroma nadzora nad izvajanjem 
predpisov. Ni še jasno, kakšne pristojnosti naj bi na tem področju 
imele bodoče pokrajine. V različnih evropskih državah so 
kmetijsko gozdarske zbornice in tudi država in lokalne skupnosti 
različno organizirane in imajo različne pristojnosti, kar prav gotovo 
narekujejo posebne razmere v vsaki od teh držav. Iz nekaterih 
držav pa so nam svetovali, da za naše razmere ni ustrezno imeti 
območnih zbornic, in to ne samo zaradi težav, ki nastanejo v 
zvezi z njihovim delom, usklajevanjem njihovih stališč, kar 
posledično pomeni njihovo neučinkovitost in ukvarjanje samih s 
seboj, temveč tudi zato, ker je Slovenija majhna država. 

Vsi ti razlogi so tudi bili povod, da je predlagatelj umaknil prejšnjo 
verzijo predloga zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah, kar 
je Državni zbor tudi sprejel. 

Prav tako je predlagatelj ponovno preučil predvideni sedež 
kmetijsko gozdarske zbornice. Meni, da naj sedež ostane v 
Ljubljani, kot je to tudi predvideno, saj so vsi organi, s katerimi 
zbornica sodeluje, v Ljubljani. Torej bi sedež zbornice izven 
Ljubljane pomenil oteževanje njenega učinkovitega dela. Zbornica 
pa bo imela v okviru območnih enot in izpostav tesno sodelovanje 
s terenom in bo lahko usklajevala vse interese na področju 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva v različnih območjih RS. 

Sedeža območnih enot predlagatelj ne predlaga, ker predlog 
zakona niti ne določa območnih enot, torej je nesmiselno določati 
njihove sedeže. Zaradi racionalnosti pa se predvideva sedež 
območnih enot zbornice na sedanjih kmetijskih zavodih, vendar 
bo o tem odločeno s statutom zbornice, zato je bil 6. člen predloga 
zakona dopolnjen, in sicer, da statut zbornice določi tudi sedeže 
območnih zbornic. 

Glede na zakon o varstvu osebnih podatkov je uporaba podatkov 
iz zbirk podatkov dopustna le, če tako določa zakon in to za 
točno določen namen. Ker mora zbornica imeti imenik članov, ki 
ga bo treba vzpostaviti že za prve volitve, je nujno, da ima dostop 
do vzpostavljenih baz podatkov, seveda v skladu z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. 

Povečanje cenzusa, to je 16.800 tolarjev katastrskega dohodka, 
za članstvo v zbornici iz prve volilne skupine bi bilo sicer možno, 
vendar je predlagatelj pri določanju višine tega cenzusa pregledal 
tudi zakonodajo drugih evropskih, držav, kjer je praviloma cenzus 
za obvezno članstvo 1 ha kmetijskih ali gozdnih zemljišč, to pa je 
približno enako predlagani višini KD, ki v povprečju pomeni 1,26 
ha zemljišč. Ta cenzus je tudi izenačen s cenzusom za plačilo 
davka iz kmetijstva, katerega osnova je KD, kar bo prav gotovo 
olajšalo tudi sestavo evidence zavezancev za plačilo zborničnega 

prispevka A. 

Predlagatelj je proučil stališče DZ glede volilne pravice po 9. členu 
predloga zakona in meni, da je treba zagotoviti članstvo v zbornici 
in s tem volilno pravico vsem polnoletnim osebam, ki izpolnjujejo 
katerega od pogojev, navedenih v prvem odstavku 9. člena 
predloga zakona. 

Predlagatelj vztraja pri tem, da je članstvo v zbornici za fizične in 
pravne osebe iz 9. in 10. člena predloga zakona obvezno. Glede 
primerljivosti z Evropo, pa je že povedano, da ima večina evropskih 
držav cenzus za obvezno članstvo 1 hektar kmetijskih ali gozdnih 
zemljišč, predlagani KD v predlogu zakona pa pomeni v povprečju 
1,26 ha. 

Predlagatelj je ponovno preučil možnost, da bi se volitve v organe 
zbornice izvajale po večinskem sistemu, vendar je ponovno 
ugotovil, da je proporcionalni sistem ustreznejši. Proporcionalni 
sistem zagotavlja ustreznejše zastopanje vseh interesov in vseh 
lastniških in organizacijskih struktur, ki naj bi bili včlanjeni v 
zbornico. Predvidena zbornica naj bi združevala lastnike in druge 
uporabnike kmetijskih zemljišč in gozdov z različnim obsegom 
lastnine, z različnimi dejavnostmi in oblikami organiziranosti, pa 
tudi kmete-podjetnike ter ribiče, kar pomeni številne različne 
interese. Zato je po mnenju predlagatelja nujno, da se s 
proporcionalnim volilnim sistemom zagotovijo možnosti, da ob 
volitvah vsi ti različni interesi dobijo svoje predstavnike v organih 
upravljanja zbornice. 

Predlagatelj je smiselno upošteval stališče, da naj bi prve volitve 
razpisal in vodil začasni upravni odbor. Volitve naj bi razpisala 
Vlada, priprave nanje in vlogo volilne komisije pa naj bi imel iniciativni 
odbor, ki bi ga imenovala Vlada. 

Glede na stališča in sklepe DZ ob prvi obravnavi predloga zakona 
o KGZ je predlagatelj ponovno preučil predlagane rešitve glede 
prenosa ustanoviteljskih pravic nad kmetijskimi zavodi na zbornico. 
V kmetijskih zavodih so kmetijska svetovalna služba, služba za 
selekcijo, rodovništvo in kontrolo proizvodnosti v živinoreji. Te 
službe so tudi v drugih evropskih državah pri kmetijsko- 
gozdarskih zbornicah kot javnopravnih združenjih ali pri ustreznih 
združenjih kmetov, saj so na ta način pod njihovim neposrednim 
nadzorom in so zato tudi bolj povezane z njimi fn tudi učinkovite. 

Predlagatelj je upošteval vse konkretne pripombe Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve DZ in je dopolnil 6., 7., 15. in 43. 
člen predloga zakona. 

Načelnih pomislekov Sekretariata glede obveznega članstva in 
natančnejšega določanja javnih pooblastil zbornici pa ni upošteval, 
ker meni, da se le z obveznim članstvom lahko zagotovi, da bo 
zbornica zakoniti predstavnika kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 
da bo lahko imela javna pooblastila in s tem javnopravni značaj. 

Javna pooblastila pa bodo določena tudi v materialnih zakonih in 
ne samo v tem, ki je predvsem organizacijski. Predlagatelj pozna 
ustavo in ve, da se javna pooblastila lahko dajejo le z zakonom ali 
z odlokom lokalne skupnosti na podlagi zakona, ne pa s statutom. 
Vendar mora statut prevzeti iz zakonov predpisana javna 
pooblastila in podrobneje določiti način njihovega izvajanja, kar je 
v 6. členu predloga zakona tudi napisano. 

Predlagatelj je zadnji odstavek iz 22. člena predloga zakona za 
prvo obravnavo prenesel v 7. člen predloga zakona za drugo 
obravnavo, kamor po vsebini tudi spada. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Amandma k 3. členu: 

V drugem odstavku se med besedi "kmetijski oziroma" doda 
vejica in beseda "ribiški"; za besedo "obrat" pa besedilo "(v 
nadaljnjem besedilu: kmetijski oziroma gozdarski obrat)". 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. Že iz prvega 
odstavka tega člena je namreč razvidno, da pod pojem "kmetijstvo 
in gozdarstvo" po tem zakonu spada tudi ribištvo, torej se med 
kmetijske oziroma gozdarske obrate šteje tudi ribiški. Vendar se 
iz dosedanjih pripomb vidi, da zadeva ni povsem jasna, kar naj bi 
bilo z amandmajem odpravljeno. 

Amandmaja k 13. členu: 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Svet zbornice sestavlja enako število izvoljenih svetnikov iz vsake 
območne enote iz 6. člena tega zakona." 

Obrazložitev: Glede na to, da predlog zakona ne bo določal 
števila območnih enot, ni mogoče določiti števila članov sveta in 
tudi ne strukture njegove sestave. Zato se predlaga amandma k 
13. in 40. členu. 

2. Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. Besedilo 
odstavka, katerega črtanje se predlaga, ni potrebno, saj ne določa 
neposrednih pristojnosti sveta. Te pristojnosti bo natančno določal 
statut. 

Amandma k 35. členu: 

V drugem odstavku 35. člena se za besedilom "skupine članov 
zbornice" doda še besedilo "in politične stranke". 

Obrazložitev: Upoštevaje stališča in sklepe Državnega zbora je 
predlagatelj iz osnovnega besedila črtal možnost, da bi politične 
stranke lahko predlagale liste kandidatov za svet zbornice. Ker 
pa imajo politične stranke v vsem javnem življenju tudi v Sloveniji 
veliko vlogo, predlagatelj meni, da jim je treba dati možnost, da to 
vlogo tudi legalno odigrajo, zato predlaga gornji amandma. 

Amandma k 39. členu: 

Črta se besedilo "pri čemer mu pomaga kmetijska svetovalna 
služba" in doda nov odstavek, ki se glasi: 

"V postopku priprave za organiziranje in začetek dela zbornice 
obvezno sodeluje kmetijska svetovalna služba." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. Kmetijska 
svetovalna služba mora sodelovati v postopku priprave za 
organiziranje in začetek dela zbornice. 

Amandma k 40. členu: ( 

Drugi, tretji in četrti odstavek 40. člena se nadomestijo z novimi 
drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom, ki se glasijo: 

"Prve volitve razpiše Vlada Republike Slovenije, ki imenuje tudi 
komisijo za pripravo volilnega imenika. 

V aktu o razpisu prvih volitev se določijo: način uresničevanja 
aktivne in pasivne volilne pravice, število članov sveta iz vsake 
volilne skupine, dan volitev in volilne enote ter druge pravice, 
obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, če niso urejeni 
s tem zakonom. 

Predlog akta o razpisu prvih volitev v svet zbornice pripravi 
Iniciativni odbor za ustanovitev zbornice (v nadaljnjem besedilu: 
iniciativni odbor), ki ga v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona 
na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, 
imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Z dnem razpisa prvih volitev iniciativni odbor prevzame funkcije 
volilne komisije zbornice." 

Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

Obrazložitev: Upoštevaje predloge Državnega zbora predlagatelj 
predlaga, da prve volitve v svet zbornice razpiše Vlada RS. Vlada 
naj imenuje tudi iniciativni odbor, ki pripravi akt o razpisu volitev in 
po razpisu volitev prevzame funkcije volilne komisije. Akt o razpisu 
volitev pa bo vseboval vse določbe glede uresničevanja aktivne 
in pasivne volilne pravice, ki niso v tem zakonu, zlasti pa 
kandidacijski postopek, glasovanje, ugotavljanje izida glasovanja, 
število članov sveta zbornice iz vsake volilne skupine, volilna 
območja, ki za prve volitve nadomeščajo območne enote zbornice, 
ter druge pravice in obveznosti, ki jih je treba urediti za uspešno 
izvedbo prvih volitev. 

Amandma k 41. členu: 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za prvi svet zbornice izvolita predstavnike članov zbornice iz 
druge volilne skupine Gospodarska zbornica Slovenije in 
Zadružna zveza Slovenije." 

Obrazložitev: Amandma je povezan z amandmajem k 13. členu 
predloga zakona in z novim besedilom 40. člena predloga zakona, 
ki se nanaša na volitve. Ker naj v zakonu ne bi bila določena 
sestava sveta zbornice, je treba tudi za prve volitve določiti število 
članov zbornice iz druge volilne skupine v aktu o razpisu volitev. 

Amandmaji k 43. členu: 

1. V prvi alinei prvega odstavka se številka "1.000" nadomesti s 
številko "2.000". 

Obrazložitev: Po ponovni preučitvi višine članskega prispevka 
je predlagatelj ugotovil, da je treba najnižji članski prispevek 
povečati, saj bi bili sicer stroški obračunavanja in morebitne 
izterjave večji kot učinek prispevka. 

2. V drugi alinei prvega odstavka se številka "1" nadomesti s 
številko "2". 

Obrazložitev: Po ponovni preučitvi višine članskega prispevka 
je predlagatelj ugotovil, da je treba skladno s spremembo članskega 
prispevka iz prve alinee prvega odstavka tega člena povečati 
tudi prispevek, ki je vezan na odstotek od katastrskega dohodka. 

3. V tretji alinei prvega odstavka se številka "0,51" nadomesti s 
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številko "0,20". 

Obrazložitev: S tem amandmajem se znižuje stopnja prispevka 
C, ker je bilo ob ponovnih preračunih ugotovljeno, da bi bile 
obremenitve za zavezance za plačilo prispevka C nesorazmerne 
z obremenitvami za zavezance za plačilo drugih dveh prispevkov. 

Amandmaji k 45. členu: 

1. Zadnja alinea drugega odstavka se črta. 

Obrazložitev: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je 
osrednja slovenska strokovna inštitucija, ki se v določenem delu 
tudi edina ukvarja z raziskavami na področju hmelja, pivovarstva 
in zdravilnih zelišč, ter je pooblaščena za določene analize, ki jih 
lahko opravlja le neodvisna državna institucija. Zato ustanoviteljskih 
pravic na tem inštitutu ne more imeti kmetijsko gozdarska zbornica. 

2. Za zadnjo alineo drugega odstavka se doda vejica in besedilo 
"ti zavodi nadaljujejo z delom po veljavni registraciji do uskladitve 
ustanovnih aktov s tem zakonom." 

Obrazložitev: Zaradi jasnosti je treba dodati, da obstoječi zavodi 
nadaljujejo z delom po veljavni registraciji, do uskladitve svojih 
aktov s tem zakonom. 

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

"Zbornica uskladi ustanovne akte zavodov iz drugega odstavka 
tega člena in jih organizira kot javne zavode" 

Obrazložitev: Po 3. členu zakona o zavodih se lahko javni zavod 
organizira tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso javna služba, se 
pa izvajajo na način in pod pogoji javnih služb, pri čemer je lahko 
ustanovitelj razen države, občine ali mesta tudi druga z zakonom 

pooblaščena javno pravna oseba. Ker se dejavnosti kmetijske 
svetovalne službe ter službe za selekcijo, rodovništvo in kontrolo 
proizvodnosti v živinoreji opravljajo na način javne službe 
(vzpostavljena je mreža, izdeluje se program na podlagi zakona, 
storitve teh služb morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem 
potencialnim uporabnikom, dejavnost se ne izvaja s ciljem 
pridobivanja dobička) in ker bo zbornica oseba javnega prava, 
bo lahko kmetijsko gozdarske zavode organizirala kot javne 
zavode. 

4. V četrtem odstavku se besedilo "S 1.1.1999" nadomesti z 
besedilom "Najpozneje v treh mesecih po konstituiranju zbornice". 

Obrazložitev: Ker je nemogoče predvideti datum ustanovitve in 
konstituiranja zbornice, je treba spremeniti rok, v katerem se iz 
Zavoda za gozdov prenesejo določene dejavnosti na Kmetijsko 
gozdarsko zbornico. 

5. Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Najpozneje v treh mesecih od konstituiranja zbornice se na 
zbornico prenesejo tudi pristojnosti in naloge s področja vodenja 
kontrole, selekcije in rodovništva za govedo, drobnico, prašiče in 
konje; delavci, prostori, oprema, baze podatkov in druga 
dokumentacija ter drugo premoženje, kije namenjeno za izvajanje 
teh nalog oziroma pristojnosti. Zbornica postane lastnica 
navedenega premoženja." 

Obrazložitev: Zaradi združitve in s tem ekonomičnejšega in 
učinkovitejšega vodenja kontrole proizvodnosti, selekcije in 
rodovništva za govedo, drobnico, prašiče in konje v okviru 
zbornice se s tem amandmajem predlaga prenos vrha teh služb 
od Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete in 
Veterinarske fakultete na zbornico. 
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Predlog zakona o 

SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO- 

VARNOSTNI AGENCIJI (ZSOVA) 

- EPA 491 - II - prva obravnava 

Vlada Republike .Slovenije je na 60. seji dne 7/5-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO- 
VARNOSTNI AGENCIJI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlada Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Drago FERŠ, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencija. 

- Marjan KRANJC, državni podsekretar v Slovensko 
obveščevalno-varnostni agenciji, 

- Janez ŽIROVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, 

- Boštjan HOŽIČ, svetovalec direktorja v Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji. 

VSEBINA 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

2. POSEBNOSTI PRAVNE UREDITVE OBVEŠČEVALNO- 
VARNOSTNIH SISTEMOV V DRŽAVAH PARLAMENTARNE 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Strokovno delo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije 
(SOVA) poteka v skladu z določbami Zakona o notranjih zadevah. 
Leta 1991 je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o notranjih zadevah (Uradni list RS št. 19/91) oblikovana Varnostno- 
informativna služba (VIS). Ta je bila formirana kot temeljna 
organizacijska oblika za opravljanje strokovnega dela 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve R Slovenije na 
področju zbiranja, dokumentiranja in analiziranja informacij o 
načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih služb ter 
drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo obrambne ter 
varnostne interese ali škodujejo gospodarskim in političnim 
interesom države, ter o pripravah in izvrševanju terorističnih in 
drugih nasilnih dejanj organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi 
ali z zlorabo državnega prostora. 

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije in nastankom mednarodno 
priznane države je nastala potreba po novi vlogi in organizaciji 
obveščevalno-varnostne službe. Njeno strokovno delo naj bi se 
postopoma usmerjalo zlasti v pridobivanje in vrednotenje tajnih 
podatkov ter posredovanje informacij varnostnega, političnega in 
gospodarskega pomena, namenjenih načrtovanju prioritet Vlade 
Republike Slovenije in pravočasnemu sprejemanju ukrepov, 
pomembnih za varnost države. 

V bodočem obveščevalno-varnostnem sistemu države 
obveščevalno-varnostna služba ne bo imela klasičnih policijskih 
pooblastil. Kot samostojna vladna služba bo Vladi Republike 
Slovenije in pristojnim državnim organom zagotavljala informacije 
ter analitične ocene, potrebne za odločanje pri zagotavljanju ter 
uveljavljanju prednostnih nalog nacionalne varnosti in strateških 
interesov Republike Slovenije. 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija bo svoje z zakonom 
določene naloge opravljala pod nadzorom zakonodajne, sodne in 
izvršilne oblasti ter javnosti. 

Pri pripravi rešitve položaja obveščevalno-varnostne službe je 
predlagatelj upošteval Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne 
varnosti Republike Slovenije, primerjavo tujih pravnih ureditev 
delovanja obveščevalnih in varnostnih služb ter oceno obstoječih 
kadrovskih, materialnih in tehničnih možnosti R Slovenije. 

2. POSEBNOSTI PRAVNE UREDITVE 
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNIH SISTEMOV V 
DRŽAVAH PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE 

Obveščevalno-varnostna dejavnost v državah parlamentarne 
demokracije je v večini primerov načeloma urejena z zakoni, 
podrobnosti in odstopanja od ustavnih norm pa so praviloma 
urejeni z resornimi ali celo internimi predpisi vladnih ter upravnih 
organov oz. služb. 

Skupna značilnost vseh obveščevalno-varnostnih služb v 
sistemih parlamentarne demokracije je, da nimajo oz. ne smejo 
uporabljati klasičnih policijskih ali pooblastil, ki veljajo za 
kriminalistično službo v predkazenskem postopku. 

Primerjalna zgodovinska analiza je pokazala, da so obveščevalno- 
vamostni sistemi v demokratičnih državah nastajali dalj časa in 
se prilagajali aktualni varnostni problematiki ter organizaciji 
državnega aparata. 

Pri večjih obveščevalno-varnostnih sistemih je uveljavljena pravna 
praksa, ki ločuje varnostno, protiobveščevalno in obveščevalno 
dejavnost. Tovrstno ločevanje je pogojeno z velikostjo sistemov, 
s stopnjo ofenzivnosti mednarodne strategije posameznih držav, 
z aktualno notranjo varnostno problematiko in ureditvijo političnega 
sistema. V letih po padcu berlinskega zidu in preseganju blokovske 
razdelitve so v večjih obveščevalno-varnostnih sistemih (ZRN, 
Italija, ZDA) ponovno oživele težnje po postopni integraciji 
obveščevalne in varnostno-informativne dejavnosti.To je posledica 
okoliščin, ko se s koncem hladne vojne ter z razpadom 
socialističnega bloka nacionalnovarnostna problematika vse bolj 
sooča z novimi varnostnimi izzivi. 

V obveščevalno-varnostnih sistemih manjših držav je uveljavljena 
pravna praksa, ki združuje obveščevalno in varnostno- 
informativno komponento v okviru ene državne službe. 

Posegi v človekovo zasebnost so v državah parlamentarne 
demokracije urejeni z internimi akti varnostnih in obveščevalnih 
služb, s posebnimi dekreti vlad ali pa posebnimi zakonskimi akti, 
ki dopolnjujejo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Posegi v 
človekove pravice in temeljne svoboščine so urejeni z zakoni, ki 
eksplicitno urejajo posamezna področja (npr. varstvo in zaščita 
osebnih podatkov, kontrola pisemskih ter drugih pošiljk, nadzor 
komunikacijskih sredstev, sodna odobritev posebnih metod dela 
ipd.). Nadzor nad zakonitostjo in primernostjo posegov pristojnih 
državnih organov v človekove pravice in temeljne svoboščine 
praviloma izvajajo posebna parlamentarna telesa, pravosodni 
organi ter javnost. 

Primerjalna analiza dostopnih predpisov je pokazala, da so 
sedanje pravne rešitve nastajale v tesni soodvisnosti z dinamiko 
uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih, svoboščin, varstva 
ter zaščite osebnih podatkov in utrjevanja demokratičnih 
nadzornih inštitucij. 

V Evropi se v zadnjem desetletju krepijo prizadevanja za pravno 
uveljavljanje parlamentarnega nadzora nad nosilci obveščevalne 
in varnostne dejavnosti, kadar ti posegajo v človekove pravice in 
temeljne svoboščine. 

3. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Razlogi, ki narekujejo sprejem prvega zakona o obveščevalno- 
varnostni službi, so zlasti naslednji: 

- obstoječa zakonska ureditev je prehodna in nedodelana, poleg 
tega pa je v praksi presežena ter neusklajena z ustavo in že 
sprejeto novo zakonodajo; 

- razveljavitev posameznih določb Zakona o kazenskem postopku 
in Zakona o notranjih zadevah z odločbama Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (št. U-l-25/95, Uradni list RS št. 5/98 in št. 
U-l-158/95, Uradni list RS št. 31/98), ki se nanašajo na uporabo 
posebnih operativnih metod in sredstev dela; 

- zaščita človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred nezakoni- 
timi posegi v njegovo zasebnost ter potreba po kataložni 
opredelitvi pogojev in okoliščin sodno dovoljenih posegov vanje; 

- obveščevalno-varnostni sistem je treba urediti v skladu s 
standardi, ki veljajo v sodobnih obveščevalno-varnostnih 
sistemih; 

- obveščevalno-varnostno področje je treba uskladiti s 
sistemskimi rešitvami, ki so v Republiki Sloveniji že sprejete. 
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4. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilji zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji 
so: 

1. urediti obveščevalno-varnostno dejavnost v skladu z možnostmi 
in s strateškimi potrebami Republike Slovenije in kot klasično 
funkcijo države; 

2. uveljaviti zamisel o obveščevalno-varnostni službi v skladu z 
Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti in s 
strateškimi interesi Republike Slovenije; 

3. uveljaviti inštitut parlamentarnega, sodnega in strokovnega 
nadzora nad delom obveščevalno-varnostne službe; 

4. določiti razmerja obveščevalno-varnostne službe do državnih 
organov, organov državne uprave in nosilcev javnih funkcij; 

5. dokončno urediti status arhivskega gradiva nekdanje Službe 
državne varnosti ter zaščititi interes posameznika in države pred 
morebitno zlorabo; 

6. zagotoviti pravne podlage za strokovno delo agencije. 

Osnovna načela zakona so: 

- zaščita parlamentarne demokracije in interesov države; 

- načelo varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

- načelo ločevanja obveščevalno-varnostne od policijske 
dejavnosti; 

- načelo nujnosti in sorazmernosti pri pridobivanju tajnih podatkov. 

5. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagana rešitev ne predvideva ustanovitve novih služb in s 
tem povezanih dodatnih finančnih sredstev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. NALOGE IN ORGANIZACIJA SLOVENSKE 
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE 

1. člen 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) je samostojna služba vlade, ki opravlja s tem 
zakonom določene naloge. 

2. člen 

(1) Agencija pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje 
informacije: 

- pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodar- 
skih interesov države; • 

- o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo 
ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države, njeno 
ustavno ureditev ali druge interese države; 

- pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, 
objektov in območij, ki so pomembni za zaščito interesov države, 
ter sodeluje pri varnostnem preverjanju določenih oseb. 

(2) Agencija opravlja naloge v skladu s prioritetami, ki jih določi 
vlada. 

3. člen 

(1) Agencijo vodi direktor agencije, ki je za delo agencije odgovoren 
vladi. 

(2) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog 
predsednika vlade. 

4. člen 

Direktor agencije določi postopke in ukrepe za zavarovanje 
podatkov in informacij ter varnost oseb - virov podatkov. 

5. člen 

(1) Direktor agencije ima namestnika, ki pomaga direktorju pri 
vodenju agencije in ga nadomešča, kadar je le-ta odsoten ali 
zadržan. Namestnika direktorja agencije na predlog predsednika 
vlade imenuje in razrešuje vlada. 

(2) Namestnik direktorja agencije je za svoje delo odgovoren 
direktorju agencije. 

6. člen 

(1) Agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade in 
ministra, na čigar delovno področje se nanašajo. 

(2) Agencija obvešča predsednika republike in predsednika 
državnega zbora o zadevah iz njune pristojnosti. 

7. člen 

(1) Parlamentarni nadzor nad delom agencije opravlja pristojno 
delovno telo državnega zbora. 

(2) Agencija poroča o svojem delu pristojnemu telesu iz prejšnjega 
odstavka najmanj enkrat letno. 

8. člen 

(1) Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje vlada izmed svojih 
članov, spremlja izvajanje pravic, dolžnosti in pooblastil direktorja 
agencije ter nadzira izvajanje prioritet iz drugega odstavka 2. 
člena tega zakona. O svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno 
poroča vladi. 

(2) Dejstva in drugi podatki, ki jih agencija posreduje na seji telesa 
iz prejšnjega člena in komisiji iz prejšnjega odstavka, veljajo za 
državno tajnost. 

9. člen 

Pri opravljanju svojih nalog agencija sodeluje s pristojnimi organi 
in službami v Republiki Sloveniji ter tujini. 

10. člen 

(1) Državni organi so dolžni samostojno ali na zahtevo agencije 
posredovati agenciji podatke in informacije, pomembne za 
izvajanje njenih nalog. 
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(2) Če agencija pri izvajanju svojih nalog ugotovi, da obstajajo 
razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje oziroma 
pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za katerega 
se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora o tem obvestiti 
generalnega direktorja policije. 

(3) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za sum kaznivega 
dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno 
ureditev, lahko direktor agencije zahteva, da policija začasno 
odloži izvedbo dejanj in ukrepov v predkazenskem postopku, če 
to terjajo interesi varnosti države in pri tem ni podana nevarnost 
za življenje ter zdravje tretjih oseb. 

2. POOBLASTILA 

11. člen 

Naloge agencije, opredeljene v 2. členu tega zakona, opravljajo 
uradne osebe agencije. 

12. člen 

Pri opravljanju nalog agencije so uradne osebe agencije 
pooblaščene, da: 

- izvajajo vse oblike pridobivanja tajnih podatkov; 

- zbirajo in uporabljajo osebne in druge podatke; 

- v primerih, ko je to potrebno zaradi okoliščin, ki zahtevajo 
takojšnje ukrepanje, zahtevajo pomoč policistov in pooblaščenih 
uradnih oseb drugih organov, drugih uradnih oseb, odgovornih 
oseb pravnih oseb ter posameznikov, ki so jim jo v okviru njihovih 
pooblastil in možnosti dolžni nuditi. 

13. člen 

Ko uradna oseba agencije opravlja naloge agencije, ima pravico 
nositi in uporabiti orožje v skladu s predpisom, ki ga izda vlada. 

14. člen 

(1) Uradne osebe agencije imajo posebno izkaznico, ki jo izda 
direktor agencije. 

(2) Vlada določi grafično podobo agencije in obrazec posebne 
izkaznice z besedilom, ki izkazuje pooblastila njenega imetnika. 

15. člen 

V zvezi z delom agencije se v postopkih pred sodišči in upravnimi 
organi uradne osebe agencije izkazujejo s posebno izkaznico iz 
prvega odstavka prejšnjega člena. 

3. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE 
PODATKOV 

16. člen 

Agencija za uresničevanje svojih nalog zbira, obdeluje, shranjuje 
in posreduje osebne ter druge podatke in vodi ter uporablja evi- 
dence na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, če s 
tem zakonom za posamezne primere ni določeno drugače. 

17. člen 

(1) Agencija vodi razvid operativnih podatkov in zagotavlja njihovo 
nedostopnost nepooblaščenim osebam. 

(2) Razvid je urejen in sistemiziran niz načrtno pridobljenih ter 
ovrednotenih tajnih podatkov iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona. 

(3) Razvid vsebuje naslednje podatke: evidenčno številko, da- 
tum začetka in zaključka zadeve, šifro, temo, kratko vsebino ter 
stanje pri reševanju zadeve, roke, seznam dokumentov v zadevi, 
popis komisijsko uničenih dokumentov in popis arhiviranih 
dokumentov ter osebne podatke, določene v drugem odstavku 
18. člena tega zakona. 

(4) Otvoritev zadeve v razvidu dovoli direktor agencije. 

(5) Pridobivanje tajnih podatkov zunaj zadev v razvidu ni 
dovoljeno. 

18. člen 

(1) Agencija v okviru razvida iz prejšnjega člena vodi naslednje 
evidence, ki vsebujejo osebne podatke: 

- evidenco oseb, ki jih agencija operativno obravnava; 
- evidenco vpogledov v razvid in evidence; 
- evidenco pritožb. 

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje skupne 
osebne podatke: 

- ime in priimek, 
- psevdonim, 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj, država), 
- naslov stalnega in/ali začasnega bivališča, 
- državljanstvo. 

(3) Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evi- 
dence še naslednje podatke: 

- evidenca oseb, ki jih agencija operativno obravnava: evidenčno 
številko, vzdevek ali lažno ime osebe, njene družinske in 
premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic, zaposlitev, 
razlog za operativno obravnavo ter morebitno uporabo oblik 
pridobivanja tajnih podatkov; 

- evidenca vpogledov v razvid in evidence: evidenčno številko, 
datum zahtevka, podatke o upravičenosti in datum odobritve 
vpogleda oz. zavrnitve ter razlog zavrnitve in postopke agencije 
v zvezi s pravicami posameznikov; 

- evidenca pritožb: podatke o uradni osebi agencije ali obliki 
pridobivanja tajnih podatkov, zoper katero je bila dana pritožba, 
pritožnikove podatke, podatke o upravičenosti in razlogih za 
ravnanje agencije ter sprejetih ukrepih in odgovoru pritožniku. 

19. člen 

(1) Uradne osebe agencije pri opravljanju nalog agencije zbirajo 
osebne in druge podatke iz evidenc upravljalcev zbirk podatkov 
in od drugih subjektov kot tudi od drugih oseb, ki o tem kaj vedo. 

(2) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki upravljajo 
z osebnimi in drugimi podatki, morajo agenciji na pisno zahtevo 
direktorja agencije brez nadomestila pisno posredovati osebne in 
druge podatke ali jih dati na vpogled. 
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20. člen 

(1) Kadar agencija zbira osebne in druge podatke po določbah 
tega zakona, o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev 
določene naloge. 

(2) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili na podlagi 
zahteve direktorja agencije v primeru iz prejšnjega odstavka ne 
smejo seznaniti osebe, na katero se podatki nanašajo, o 
posredovanju slednjih agenciji pred potekom določenega časa, 
ki pa ne sme biti krajši od petih let. 

(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev osebe 
s seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem časovnem 
obdobju posredovani njeni osebni in drugi podatki. 

21. člen 

(1) Osebni podatki, vsebovani v razvidu iz 17. in v evidencah iz 
prvega odstavka 18. člena tega zakona, se lahko uporabljajo 
samo za izvajanje nalog agencije, drugim uporabnikom pa se 
lahko posredujejo samo, če jih za njihovo uporabo pooblašča 
zakon. 

(2) Direktor agencije ob zaključku zadeve določi rok predaje 
gradiva iz zadeve v razvidu Arhivu Republike Slovenije. Uporabnost 
in roki dostopnosti arhiviranega gradiva so določeni s predpisi o 
arhivskem gradivu in arhivih. 

(3) Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v zbirkah 
iz prvega odstavka tega člena po njihovem arhiviranju. 

4. PRIDOBIVANJE TAJNIH PODATKOV 

22. člen 

(1) Agencija pridobiva tajne podatke s tajnim sodelovanjem in 
posebnimi oblikami pridobivanja tajnih podatkov. 

(2) Direktor agencije določi pogoje in način registracije tajnih 
sodelavcev. 

23. člen 

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko agencija za 
opravljanje svojih nalog uporablja naslednje posebne oblike 
pridobivanja tajnih podatkov: 

- sodelovanje s tujimi sorodnimi službami, 
- spremljanje mednarodnih sistemov zvez, 
■ tajni nakup dokumentov in predmetov, 
- tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z 

uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje, 
- kontrolo pisem in drugih pošiljk, 
- prisluškovanje, nadzorovanje in snemanje komunikacij. 

24. člen 

(1) Sodelovanje s tujimi sorodnimi službami, spremljanje 
mednarodnih sistemov zvez ter tajni nakup dokumentov in 
predmetov dovoljuje direktor agencije s pisno odredbo. 

(2) Odredba mora vsebovati podatke o osebi, organizaciji, tuji 
državi ali tuji službi, na katero se posebna oblika pridobivanja 
tajnih podatkov nanaša, način, obseg, trajanje in utemeljitev 
razlogov za njeno uporabo. 

(3) Odobritev tajnega nakupa dokumentov in predmetov se lahko 
nanaša le na enkraten tajni nakup. 

25. člen 

(1) Tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z 
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje dovoli direktor 
agencije s pisno odredbo, če je mogoče utemeljeno sklepati, da 
se bodo na ta način pridobili podatki iz prvega odstavka 2. člena 
tega zakona, in če teh podatkov ni mogoče pridobiti drugače ali bi 
bila drugačna pridobitev teh podatkov povezana z nesorazmernimi 
težavami. 

(2) Odredba mora biti pisna in mora vsebovati podatke o osebi, 
na katero se posebna oblika pridobivanja tajnih podatkov nanaša, 
način, obseg, trajanje in utemeljitev razlogov za njeno uporabo. 

(3) Izvajanje posebne oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega 
odstavka tega člena lahko traja največ en mesec, iz tehtnih 
razlogov se lahko vsakič podaljša za en mesec. Za vsako 
podaljšanje izda direktor agencije pisno odredbo z obrazložitvijo 
razlogov za podaljšanje. 

26. člen 

(1) Kontrolo pisem in drugih pošiljk ter prisluškovanje, 
nadzorovanje in snemanje komunikacij v Republiki Sloveniji dovoli 
na predlog direktorja agencije s pisno odredbo za vsak primer 
posebej predsednik okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež 
agencije, in sicer če je izkazana verjetnost, da obstaja nevarnost: 

- tajnih načrtov ali priprav za oborožen napad na Republiko 
Slovenijo; 

- tajnih aktivnosti iz tujine ali v sodelovanju s tujino zoper 
suverenost, neodvisnost in državno celovitost Republike 
Slovenije; 

- tajnih aktivnosti, načrtov in priprav za izvedbo terorističnih ter 
drugih nasilnih dejanj proti državnemu organu in nosilcem javnih 
funkcij v Republiki Sloveniji ter tujini; 

- posredovanja in izročitve tajnih podatkov ter tajnih dokumentov 
Republike Slovenije nepooblaščeni osebi v Republiki Sloveniji 
ali tujini; 

- tajne obveščevalne dejavnosti posameznikov, organizacij in 
skupin na območju Republike Slovenije v korist tujine; 

- tajnih aktivnosti mednarodno povezanih skupin ali posamez- 
nikov, ki škodujejo strateškim interesom Republike Slovenije; 

- tajnih aktivnosti, katerih cilj je oslabiti strateške interese 
Republike Slovenije v korist tuje države ali organizacije; 

in je utemeljeno pričakovati, da se v zvezi s to aktivnostjo uporablja 
določeno komunikacijsko sredstvo ali bo to sredstvo uporabljeno, 
pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da podatkov ni mogoče 
pridobiti drugače oz. bi njihovo pridobivanje na drug način lahko 
ogrozilo življenje in zdravje ljudi. 

(2) Predlog in odredba morata vsebovati podatke o osebi, na 
katero se posebna oblika pridobivanja tajnih podatkov nanaša, 
utemeljitev razlogov za njeno uporabo, podatke o načinu njenega 
izvajanja, obsegu in trajanju, komunikacijskem sredstvu in 
okoliščinah, ki narekujejo uporabo posebne oblike pridobivanja 
tajnih podatkov, ter utemeljitev, da podatkov ni mogoče pridobiti 
drugače oz. bi njihovo pridobivanje na drug način lahko ogrozilo 
življenje in zdravje ljudi. 
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(3) Uporaba posebne oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega 
odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece. Iz tehtnih 
razlogov se lahko njena uporaba podaljša vsakič še za en mesec, 
vendar skupno ne več kot šest mesecev. Vsako podaljšanje mora 
odobriti predsednik sodišča iz prvega odstavka tega člena. 
Uporaba posebne oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega 
odstavka tega člena se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi 
katerih je bila odrejena. O prenehanju mora direktor agencije pisno 
obvestiti predsednika sodišča, ki je odredbo izdalo. 

(4) Podjetja, ki opravljajo prenos poštnih pošiljk in telekomunikacij, 
morajo agenciji omogočiti ter zagotoviti pogoje za izvršitev sodno 
odobrenih posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Podatki, pridobljeni z uporabo posebnih oblik pridobivanja tajnih 
podatkov iz prvega odstavka tega člena, morajo biti zapisani v 
izvirni obliki, hrani pa jih agencija do zaključitve zadeve iz razvida. 

(6) O številu in razlogih za uvedbo ter prenehanje uporabe poseb- 
nih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvega odstavka tega 
člena direktor agencije mesečno poroča pristojnemu delovnemu 
telesu Državnega zbora R Slovenije. 

27. člen 

Podatki, ki jih agencija zbere s posebnimi oblikami pridobivanja 
tajnih podatkov, se ne morejo uporabiti kot dokaz v kazenskem 
postopku. 

28. člen 

Iz razlogov tajnosti pri uporabi oblik pridobivanja tajnih podatkov 
lahko direktor agencije dovoli uporabo uradnih listin s prirejenimi 
identifikacijskimi podatki in uporabo prirejenih identifikacijskih 
oznak. Listino oziroma oznako izda pristojni organ na zahtevo 
direktorja agencije. 

5. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI UREDITVE 
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

29. člen 

(1) Za delavce agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
delavcev v državnih organih, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. 

(2) Delavci agencije so uradne osebe agencije in druge osebe, ki 
so zaposlene v agenciji. 

30. člen 

(1) Delovno razmerje za opravljanje nalog v agenciji lahko sklene 
kandidat, čigar zaposlitev poleg pogojev, določenih v predpisih, ki 
urejajo sklenitev delovnega razmerja v državnih organih, in aktu 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v agenciji, ne 
pomeni varnostnega tveganja za agencijo. 

(2) Agencija lahko zbere o osebi, ki želi skleniti delovno razmerje 
v agenciji, z njeno pisno privolitvijo še podatke, na podlagi katerih 
ugotavlja varnostne zadržke za delo v agenciji. 

31. člen 

(1) Delovno razmerje v agenciji se lahko sklene brez javnega 
natečaja. 

(2) Kandidatu, s katerim ni bilo sklenjeno delovno razmerje, 
agencija ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev. 

32. člen 

Programe za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in usposabljanje 
delavcev agencije določi direktor agencije. 

33. člen 

(1) Uradne osebe agencije morajo opravljati z zakonom določene 
naloge tudi, če je izvajanje le-teh povezano z nevarnostjo za 
njihovo varnost, zdravje ali življenje. 

(2) Za vrednotenje pogojev dela iz prejšnjega odstavka vlada 
določi odstotek povečanja osnovne plače uradnim osebam 
agencije. 

34. člen 

Uradni osebi agencije, ki je zaradi opravljanja njenih z zakonom 
določenih nalog v sodnem postopku in je po oceni agencije naloge 
izvrševala v skladu s predpisi, agencija omogoči strokovno pravno 
pomoč. 

35. člen 

(1) Zaradi nemotenega opravljanja nalog lahko direktor agencije 
za stalno ali začasno razporedi uradno osebo agencije iz ene 
notranje organizacijske enote v drugo ali na drugo delovno mesto 
ali v drug kraj. 

(2) Z delom na novem delovnem mestu mora uradna oseba 
agencije pričeti z dnem, določenim v odločbi, sicer ji s tem dnem 
preneha delovno razmerje. 

(3) Odločba o razporeditvi uradne osebe agencije po službeni 
potrebi je dokončna. 

36. člen 

(1) V primerih, ko je uradna oseba agencije po prvem odstavku 
prejšnjega člena razporejena na nižje vrednoteno delovno mesto, 
obdrži količnik za izračun plače, ki jo je imela na prejšnjem 
delovnem mestu. 

(2) Uradna oseba agencije, ki je razporejena po prvem odstavku 
prejšnjega člena, ima pravico do potnih stroškov ali nadomestila 
stroškov za ločeno življenje in selitvenih stroškov, če se preseli. 

(3) Uradni osebi agencije, ki je razporejena po prvem odstavku 
prejšnjega člena, agencija zagotovi ustrezne pogoje za nastanitev. 

37. člen 

(1) Direktor agencije lahko začasno razporedi delavca agencije, 
ki nima statusa uradne osebe agencije, na delovno mesto, ki je 
opredeljeno kot delovno mesto uradne osebe agencije, oz. ga 
začasno zadolži za opravljanje nalog agencije, če to zahteva 
narava dela in ima delavec potrebna znanja za izvajanje 
zahtevanih nalog. 

(2) Za čas začasne razporeditve oz. zadolžitve iz prejšnjega 
odstavka ima delavec pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnega 
mesta, na katerega je bil razporejen, oziroma iz nalog, za katere 
je bil zadožen. 
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38. člen 

(1) Uradne osebe agencije so dolžne opravljati delo v posebnih 
delovnih pogojih, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom 
določenih nalog. 

(2) Posebni delovni pogoji so: 

- delo v neenakomernem delovnem času, 
- delo v izmenah, 
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dneh, 
- delo preko polnega delovnega časa, 
- popoldansko in nočno delo, 
- delo v podaljšanem delovnem času, 
- pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu 

ali doma, 
- dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja 

izjemoma, 
- izraba in prekinitev dopusta glede na potrebe agencije. 

(3) Delo v neenakomernem delovnem času oziroma delo v 
izmenah vključuje opravljanje delovne obveznosti ob sobotah, 
nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dneh ter delo v 
popoldanskem in nočnem času v okviru določene redne mesečne 
oziroma letne delovne obveznosti. 

(4) Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest. 

(5) Druge oblike dela v posebnih pogojih se odredijo, če to terjajo 
varnostne razmere oziroma je samo tako mogoče opraviti 
določene naloge, ki jih ni moč odlagati ali pa morajo biti opravljene 
v določenem roku. 

(6) Direktor agencije določi primere, v katerih je dovoljeno odrediti 
delo iz prejšnjega odstavka, in osebe, ki ga lahko odredijo. 

39. člen 

(1) Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri katerem 
mora biti uradna oseba agencije v pripravljenosti za delo na 
delovnem mestu, določenem kraju ali domu. 

(2) Pripravljenost za delo na domu se ne šteje v število ur tedenske 
oziroma mesečne delovne obveznosti. 

(3) Če uradna oseba agencije med dežurstvom ali pripravljenostjo 
za delo na delovnem mestu ali določenem kraju dela, se to število 
ur šteje v število ur njene delovne obveznosti. 

40. člen 

Pogoji za delovanje sindikata v agenciji se določijo s pogodbo, ki 
jo podpišeta direktor agencije in sindikalni zaupnik. 

41. člen 

(1) Uradne osebe agencije morajo med stavko opravljati naloge 
agencije, opredeljene v 2. členu tega zakona. 

(2) Drugi delavci agencije uresničujejo pravico do stavke pod 
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državnih organih in morajo 
uradnim osebam agencije omogočiti izvršitev nalog agencije. 

42. člen 

(1) Uradna oseba agencije ne sme opravljati dela, ki bi jo oviralo 
pri izvrševanju delovnih nalog, ali dela, ki bi škodovalo ugledu 

agencije, oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti 
agencije. 

(2) O tem, katerih del uradna oseba agencije ne sme opravljati, 
odloča direktor agencije. 

(3) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega ter 
prejšnjega člena določi vlada odstotek povečanja osnovne plače 
uradnim osebam in delavcem agencije. 

43. člen 

(1) Uradna oseba agencije, za katero se ugotovi, da ni sposobna 
opravljati svojega dela, je pa sposobna za drugo delo v agenciji, 
se razporedi na delovno mesto, ki ustreza stopnji njene strokovne 
usposobljenosti in zdravstvenemu stanju. 

(2) Če uradni osebi agencije iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
zagotoviti dela v agenciji, jo vlada na predlog direktorja agencije 
razporedi v drug organ državne uprave ali v drug državni organ. 

(3) Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja z 
zakonom določenih nalog, obdrži uradna oseba agencije tudi po 
razporeditvi plačo, ki jo je prejemala na prejšnjem delovnem mestu, 
če je to zanjo ugodneje. 

(4) Če uradna oseba agencije ni sposobna za opravljanje svojega 
ali drugega dela v agenciji ali v drugem organu državne uprave ali 
drugem državnem organu, se postopek nadaljuje pri pristojni enoti 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja 
pravic iz invalidskega zavarovanja. 

44. člen 

Agencija dodatno zavaruje uradne osebe agencije za primer 
nesreče pri delu. 

45. člen 

(1) Družini uradne osebe agencije, ki pri opravljanju dela izgubi 
življenje, poravna agencija stroške pogreba v kraju, ki ga določijo 
svojci. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina oziroma zakonec 
uradne osebe agencije pravico do enkratne denarne pomoči, in 
sicer v višini skupnega zneska plač, ki jih je prejela uradna oseba 
agencije v zadnjih desetih mesecih. 

(3) Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine. 

6. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA 
ODGOVORNOST 

46. člen 

Uradni osebi agencije, ki je začasno odstranjena z dela ali 
delovnega mesta v agenciji, se med trajanjem začasne odstranitve 
z dela ali delovnega mesta odvzameta posebna izkaznica in orožje. 

47. člen 

V disciplinskih postopkih zoper uradno osebo agencije je javnost 
izključena. 

48. člen 

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti 
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delavcev odloča na prvi stopnji direktor agencije ali od njega 
pooblaščeni delavec. 

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec agencije 
pravico do ugovora na disciplinsko komisijo vlade v osmih dneh 
od dneva vročitve odločbe. 

7. POSEBNE DOLOČBE O FINANČNEM IN 
MATERIALNEM POSLOVANJU AGENCIJE 

49. člen 

Pri finančnem in materialnem poslovanju agencije v razmerju do 
tretjih, uporablja agencija naziv, ki ga na predlog agencije določi 
vlada. 

50. člen 

Predpisi, ki veljajo za Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na 
področju carinskih, davčnih in drugih dajatev, obrambnih zadev, 
telekomunikacij, sistemov zvez, poštnih storitev, nabave 
namenske opreme, izvrševanja proračuna ter na drugih področjih, 
veljajo tudi za agencijo. 

51. člen 

Za nakup specialne operativne tehnike ter prostorov, ki jih za 
izvajanje svojih nalog uporablja agencija, se ne uporabljajo 
predpisi, ki določajo obveznosti javnega naročila, temveč za te 
nakupe izda soglasje pristojna komisija vlade. 

52. člen 

Finančno-materialne evidence vodi agencija samostojno. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za delavce agencije uporabljajo določbe 136. člena Zakona o 
notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 28/80,38/88,27/89 in Uradni 
list RS št. 19/91, 4/92, 58/93 in 87/97). 

54. člen 

Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s 
povečanjem, se uradnim osebam agencije šteje vsakih dvanajst 
mesecev dejanskega opravljanja dela za šestnajst mesecev 
zavarovanja. 

55. člen 

Gradivo iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti, ki ni 
neposredno povezano z redno dejavnostjo agencije, se izroči 
Arhivu Republike Slovenije najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

56. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 30. člen Zakona 
o Viadi Republike Slovenije. 

57. člen 

Agencija uskladi svoje delovanje z določbami tega zakona 
najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve. 

58. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je pri oblikovanju besedila predloga zakona sledil 
zahtevi, da je treba z zakonom urediti položaj Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) v okviru sistema 
izvršilne oblasti, določiti področje strokovnega dela SOVE kot 
obveščevalne in varnostne službe države ter razmejiti njeno in 
delo organizacijskih enot ministrstva za notranje zadeve in 
ministrstva za obrambo. 

Pri tem je predlagatelj izhajal iz rešitev Resolucije o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki jo je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel 20. decembra 1993, ter primerjave 
tujih pravnih ureditev delovanja obveščevalnih in varnostnih služb. 

Prvič v zgodovini demokratične slovenske države naj bi bilo s 
posebnim zakonom pravno urejeno delo obveščevalno- 
varnostne službe, ki bo v okviru sprejete politike nacionalne 
varnosti in določenih prioritet dela pridobivala in vrednotila 
predvsem tajne podatke ter posredovala informacije, pomembne 
za varnost in obstoj države. Pri tem ne bo imela na voljo klasičnih 
policijskih pooblastil ali drugih sredstev prisile, niti pooblastil v 
predkazenskem postopku. 

Na obveščevalnem področju agencija kot samostojna vladna 
služba pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje 
informacije, ki so pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih 
in gospodarskih interesov države. Na varnostnem področju 
pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje informacije o 
organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo 
ali bi lahko ogrožale nacionalno varnost države ali njeno ustavno 
ureditev. 

Agencijo vodi direktor, ki ga na predlog predsednika vlade imenuje 
in razrešuje vlada. Za svoje delo je odgovoren vladi. V 4. členu 
predlagatelj nalaga direktorju agencije obveznost, da predpiše 
pogoje in ukrepe, ki bodo zavarovali zlasti tajnost podatkov in 
informacij ter njihovih izvorov pred možnimi zlorabami. 

Predlagatelj opredeljuje funkcijo namestnika direktorja, ki 
nadomešča direktorja v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. 
Namestnika na predlog predsednika vlade imenuje in razrešuje 
vlada, za svoje delo pa je odgovoren direktorju agencije. 

Naslednji 6. člen predloga predvideva, da agencija o spoznanjih 
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in ugotovitvah s svojega delovnega področja obvešča 
predsednika vlade in ministra, na čigar delovno področje se 
informacija nanaša. O določenih dognanjih obvešča tudi 
predsednika Republike Slovenije in predsednika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Ob predvidevanju, da bo oblike in obseg parlamentarnega nadzora 
nad delom obveščevalnih in varnostnih služb uredil poseben 
predpis, sta v 7. in 8. členu parlamentarni in strokovni nadzor nad 
delom agencije opredeljena le načelno. 

Predlagatelj je pristojnosti posebne tričlanske vladne komisije 
razširil tudi na pooblastilo, da nadzoruje izvajanje prioritet dela, ki 
jih določi vlada. 

V 9. členu je opredeljena osnova sodelovanja agencije z drugimi 
državnimi organi in institucijami, v 10. členu predloga zakona pa 
predlagatelj nalaga državnim organom obvezo, da posredujejo 
agenciji podatke in informacije, ki se nanašajo na njeno področje 
dela. Zaradi ohranitve celovitosti pravnega reda na področju 
pregona kaznivih dejanj je predlagatelj v drugem odstavku istega 
člena naložil dolžnost obveščanja tudi agenciji. Pri tem je treba 
opozoriti, da so interesi države mnogokrat pomembnejši od 
kazenskega pregona, zato je po vzoru Zakona o kazenskem 
postopku predvidel izjemo od načela legalitete kazenskega 
pregona. 

Predlagatelj v besedilu od 11. do 15. člena določa uradne osebe 
agencije kot izvajalce, ki imajo pri izvajanju nalog zakonita 
pooblastila. Uradne osebe agencije imajo le tista pooblastila, ki so 
nujno potrebna za izvrševanje z zakonom določenih nalog. 
Predlagatelj predvideva, da bodo uradne osebe agencije pri 
izvrševanju določenih nalog lahko tudi nosile orožje, vlada pa bo 
s posebnim predpisom določila okoliščine in postopke, v katerih 
bodo posest, nošenje in uporaba strelnega orožja dopustni. 

Predlog zakona v tem delu tudi določa, da ima uradna oseba 
posebno izkaznico, ki jo izda direktor agencije, obrazec posebne 
izkaznice pa določi Vlada R Slovenije s posebnim predpisom, v 
katerem se določi tudi grafična podoba agencije. 

Predlagatelj posebej opozarja na določilo 15. člena predloga 
zakona. Uradne osebe agencije namreč opravljajo naloge v 
posebnih pogojih. Zaradi njihove in zaščite njihovih najbližjih določa 
predlog zakona posebno obliko izkazovanja istovetnosti v 
postopkih pred sodnimi in upravnimi organi, kadar so ti uvedeni v 
zvezi z delom agencije. 

Področje zbiranja, varstva in zavarovanja podatkov ureja predlog 
zakona v besedilu od 16. do 21. člena predloga zakona. Po predlogu 
zakona je agencija upravljalka zbirk osebnih podatkov z vsemi 
pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 
osebnih podatkov. 

Predlagatelj zakona uvaja v 17. členu predloga nov termin, in 
sicer razvid operativnih podatkov. Gre za urejen in sistemiziran 
niz načrtno operativno pridobljenih in ovrednotenih podatkov iz 
programa dela agencije. Zaradi doslednega spoštovanja načela 
zakonitosti dela je predlagatelj v petem odstavku 17. člena izrecno 
prepovedal pridobivanje tajnih podatkov zunaj vnaprej odobrenih 
zadev iz razvida. 

Po zaključitvi zadeve se gradivo iz razvida po določenem roku 
prenese v Arhiv Republike Slovenije. Njegovo uporabo in dostop 
v omenjeni ustanovi urejajo predpisi o arhivskem gradivu in Arhivu 
Republike Slovenije. 

Opredelitev ostalih evidenc, kot jih predvideva 18. člen, se nanaša 
na delovno področje agencije in je potrebna zaradi zagotavljanja 
načela javnosti. Slednje se zagotavlja tudi z opredelitvijo vsebine 
evidenc v drugem in tretjem odstavku istega člena. 

Predlog zakona v 20. in 21. členu zagotavlja agenciji določeno 
stopnjo tajnosti in omejitev posameznikovih pravic do vpogleda v 
evidence ter do obveščanja posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev določene naloge. 

Omenjene rešitve so nujne za nemoteno in racionalnejšo izvedbo 
nalog agencije. 

V besedilu od 22. do 28. člena predlagatelj uvaja termin oblike 
pridobivanja tajnih podatkov. S tem želi jasneje določiti cilj dejavnosti 
agencije, tj. zgolj pridobivanje in vrednotenje tajnih podatkov ter 
posredovanje informacij pristojnim organom. 

Predlagatelj nadalje določa pristojne organe za odrejanje posebnih 
oblik pridobivanja tajnih podatkov. Uporabo posebnih oblik 
pridobivanja tajnih podatkov iz prvih štirih alinei 23. člena odobri 
direktor. Uporabo pridobivanja tajnih podatkov iz zadnjih dveh 
alinej pa odobri predsednik okrožnega sodišča. 

Delovna razmerja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev agencije določa 
besedilo od 29. do 48. člena predloga zakona. 

Zaradi vrste nejasnosti je predlagatelj v 55. členu predloga 
predvidel postopek z arhivom nekdanje Službe državne varnosti. 
Meni, da ima arhiv zgodovinsko in kulturno vrednost, zato je 
treba preprečiti njegovo uničenje ali zlorabo. Za možno rešitev je 
predlagatelj predvidel, da se arhiv, če ni vezan na prednosti dela 
agencije, izroči Arhivu Republike Slovenije. 

Predlagatelj meni, da je s predlaganim besedilom primerno uredil 
področje dela in organizacijo Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije ter tako zagotovil učinkovitost in strokovnost njenega 
dela ter celovitejši nadzor nad njim. 

28. maj 1998 49 poročevalec, št. 34 



BiH 

■■ 

' 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 0 

PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 

KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI 

BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z 

NOTRANJIM PRAVOM (BMKPSO) 

- EPA 495 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14. maja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH 
VSTOP V DRŽAVO IN/ALI BIVANJE V NJEJ STA V 
NASPROTJU Z NOTRANJIM PRAVOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. . 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 

teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
• Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec ministra v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop 
v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom, 
podpisan v Ljubljani dne 27. januarja 1998. 

2. člen 

Besedili sporazuma v slovenskem in angleškem jeziku se glasita:* 

SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 

O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 
KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI 

BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z 
NOTRANJIM PRAVOM 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v 
nadaljevanju: pogodbenici) sta se 

z željo, da v duhu dobrega sodelovanja in na medsebojni podlagi 
olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje 
v njej sta v nasprotju z notranjim pravom, 

dogovorili naslednje: 

I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC 

1. člen 

(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice 
ponovno sprejeti na svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje 
ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na 
ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi ali utemeljeno 
domneva, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene pogodbenice. 

(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na 
podlagi dokumentov, navedenih v prilogi k temu sporazumu. 
Državljanstvo se lahko utemeljeno domneva tudi na podlagi drugih 
podatkov. Če se državljanstvo utemeljeno domneva, se le-to 
ugotavlja v sodelovanju z najbližjim diplomatsko-konzularnim 
predstavništvom zaprošene pogodbenice. 

(3) Pogodbenica prosilka mora osebo pod istimi pogoji ponovno 
sprejeti, če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v 
trenutku, ko je zapustila ozemlje pogodbenice prosilke, ni imela 
državljanstva zaprošene pogodbenice. 

(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za vsako osebo, ki se 
sklicuje na svojo prošnjo za odpust iz državljanstva, če se pristojni 
organi o njej še niso dokončno odločili. 

II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH 
DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA 

2. člen 

(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice 
ponovno sprejeti na svoje ozemlje državljana tretje države ali 
osebo brez državljanstva, ki ne izpoljuje ali ne izpolnjuje več 
pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice 
prosilke, če se ugotovi, da je taka oseba vstopila na ozemlje 
pogodbenice prosilke po bivanju na ozemlju zaprošene 
pogodbenice ali potovanju čezenj. 

(2) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice 
ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez 
državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za 
vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če 
ima taka oseba veljaven vizum ali kako drugo veljavno dovoljenje 
za bivanje, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica. 

3. člen 

Obveznost ponovnega sprejema, določena v 2. členu, ne velja, 
kadar gre za: 

a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno državno mejo s 
pogodbenico prosilko; 

b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po 
zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na 
ozemlje pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali 
dovoljenje za bivanje; 

c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju pogodbenice prosilke; 

d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je 
pogodbenica prosilka priznala bodisi status begunca na 
podlagi določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z 
dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu 
beguncev z dne 31. januarja 1967 ali status osebe brez 
državljanstva na podlagi Newyorške konvencije o statusu 
oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954; 

e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je 
zaprošena pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično 
državo ali v kako drugo tretjo državo. 

4. člen 

Pogodbenica prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje 
ozemlje tistih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, 
za katere bi zaprošena pogodbenica po ustreznem preverjanju 
ugotovila, da v času odhoda z ozemlja pogodbenice prosilke ne 
ustrezajo določbam 2. in 3. člena tega sporazuma. 

* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA 

5. člen 

(1) Zaprošena pogodbenica je dolžna brez odlašanja odgovoriti 
na prošnjo za ponoven sprejem, v vsakem primeru pa najkasneje 
v petnajstih dneh. Vsako zavrnitev ponovnega sprejema je treba 
utemeljiti. 

(2) Zaprošena pogodbenica mora najpozneje v enem mesecu 
ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. 
To obdobje se lahko podaljša na zahtevo pogodbenice prosilke. 

6. člen 

Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki izdati potrdilo 
o ponovnem sprejemu, vključno z identifikacijskimi podatki in 
morebitnimi dokumenti osebe, za katero se zahteva ponoven 
sprejem. Kadar se ponoven sprejem izvede brez spremstva, 
mora biti pogodbenica prosilka o tem pisno obveščena. 

7. člen 

Pogodbenica prosilka krije stroške prevoza oseb, ki jih je treba 
ponovno sprejeti, do meje zaprošene pogodbenice. Pogodbenica 
prosilka po potrebi krije vse stroške ponovnega sprejema oseb. 

IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE 

8. člen 

(1) Vsaka pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli 
vstop na svoje ozemlje in tranzit čezenj državljanom tretjih držav 
ali osebam brez državljanstva, ki jih je pogodbenica prosilka 
zavrnila, če je takšen tranzit potreben in najgospodarnejši. Tranzit 
se lahko opravi po cesti, železnici ali z letalom. 

(2) Pogodbenica prosilka prevzame polno odgovornost za 
nadaljevanje potovanja take osebe v namembno državo in bo 
tako osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kateregakoli 
razloga ne bi mogel izvesti. 

(3) Pogodbenica prosilka zaprošeni pogodbenici potrdi, da ima 
oseba, za katero je bil odobren tranzit, veljaven dokument za 
prevoz v namembno državo. 

9. člen 

Pogodbenica prosilka mora obvestiti zaprošeno pogodbenico, ali 
zavrnjena oseba potrebuje spremstvo. Spremstvo zagotovi 
pogodbenica prosilka, ki tudi krije vse potrebne stroške tranzita v 
namembno državo in vse stroške, ki bi nastali pri vračanju. 

10. člen 

Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa 
pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti 
in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v 
državo tranzita ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, 
vključno z vsemi podatki o uradnih osebah, če le-te spremljajo 
tako osebo. Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki 
Ha zahtevo za tranzit odgovoriti v oseminštiridesetih urah po 
prejemu take zahteve. 

11. člen 

Tranzit se lahko zavrne, če osebi v njeni namembni državi grozi 
kazenski pregon ali obsodba zaradi njene rase, veroizpovedi, 

etnične pripadnosti ali članstva v določeni družbeni skupini ali 
zaradi njenega političnega prepričanja. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE 

12.člen 

Pogodbenici po diplomatski poti določita: 

- državne organe, odgovorne za obravnavo prošenj za ponoven 
sprejem ali tranzit; 

- mednarodne mejne prehode, ki se lahko uporabijo za ponoven 
sprejem ali za vstop oseb, ki so v tranzitu. 

13. člen 

Če je treba za izvajanje tega sporazuma sporočati osebne 
podatke, naj taka informacija vsebuje le: 

a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in če je to potrebno, še o 
njenih družinskih članih, kot so: priimek, ime, vsako prejšnje 
ime, vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, 
sedanje in vsa prejšnja državljanstva; 

b) potni list, potni dokument, prepustnica ali kakršenkoli drug 
identifikacijski dokument (številka, datum izdaje, organ, ki ga 
je izdal, kraj izdaje, čas veljavnosti); 

c) druge podatke, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo 
premeščena; 

d) načrt potovanja; 

e) dovoljenja za vstop v državo, ki jih je izdala ena od pogodbenic 
ali tretja država, njihove opise; 

f) obvestilo o posebni pomoči starejšim ali bolnim osebam, če je 
ta potrebna. 

14. člen 

(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti 
ponovnega sprejemanja ali vračanja oseb, ki izhajajo iz drugih 
mednarodnih sporazumov, veljavnih za pogodbenici. 

(2) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb 
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, 
dopolnjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne 
31. januarja 1967, in Newyorške konvencije o statusu oseb brez 
državljanstva z dne 28. septembra 1954. 

(3) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin z dne 4. novembra 1950. 

15. člen 

Morebitna nesoglasja v zvezi z razlago ali uporabo tega 
sporazuma se rešujejo po diplomatski poti. 

16. člen 

(1) Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati z dnem prejema kasnejše od not, s katerima se pogodbenici 
uradno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih postopkov, 
potrebnih za začetek njegove veljavnosti. 
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(2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno preneha 
izvajati sporazum, z izjemo 2. člena tega sporazuma, zaradi 
razlogov državne varnosti, javnega reda ali zdravja ljudi z uradnim 
obvestilom drugi pogodbenici. Prenehanje izvajanja sporazuma 
začne veljati takoj. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 27. januarja 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa tri besedila enako verodostojna. Ob sporu ali razlikah v razlagi 
tega sporazuma prevlada angleško besedilo. 

(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od 
pogodbenic lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom 
drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati prvi dan drugega 
meseca po mesecu, v katerem je druga pogodbenica prejela 
uradno obvestilo. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Mirko Bandelj, l.r. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE MAKEDONIJE: 

Tomislav Čoljrevski, l.r. 

Da bi to potrdila, sta predstavnika pogodbenic, pravilno 
pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum. 

PRILOGA 

K SPORAZUMU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 

O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, 
KATERIH VSTOP V DRŽAVO IN/ALI 

BIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z 
NOTRANJIM PRAVOM 

Kadar gre za Republiko Makedonijo, se državljanstvo lahko 
ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi teh dokumentov 
Republike Makedonije: 

- potrdilo o državljanstvu; 
- potni list; 
- osebna izkaznica; 

tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali je njihova veljavnost 
potekla pred manj kot tremi leti. 

Kadar gre za Republiko Slovenijo, se državljanstvo lahko ugotavlja 
ali utemeljeno domneva na podlagi teh dokumentov Republike 
Slovenije: 

*■ 
- potrdilo o državljanstvu; 
- potni list; 
- osebna izkaznica; 

tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali je njihova veljavnost 
potekla pred manj kot tremi leti. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo 
in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom sta minister 
za notranje zadeve Republike Slovenije Mirko Bandelj in minister 
za notranje zadeve Republike Makedonije Tomislav Čokrevski 
podpisala v Ljubljani 27.01.1998. 

Sporazum ureja vprašanja sprejema lastnih državljanov, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za vstop in/ali bivanje na ozemlju pogodbenice 
prosilke in vprašanja ponovnega sprejema teh oseb, če se izkaže, 
da niso bili državljani zaprošene države pogodbenice. Sporazum 
ureja tudi vprašanja sprejema tujcev na podlagi vnaprejšnjega 
obvestila ter sprejema državljanov tretjih držav, ki so vstopili na 
ozemlje pogodbenice prosilke po bivanju na ozemlju zaprošene 
pogodbenice ali potovanju čezenj. 

Sporazum se začasno uporablja od dne podpisa. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo 
in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje aH izdati kakšnega novega predpisa. 

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za 
odstranitev tujcev iz območja Republike Slovenije se že sedaj, če 
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV 0 

ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE 

NAVADNIH POTNIH LISTOV (BMEOV) 

- EPA 494 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 14. maja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH 
MEHIŠKIH DRŽAV O ODPRAVI VIZUMOV ZA IMETNIKE 
NAVADNIH POTNIH LISTOV, . 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kol 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
■ Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 
Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih 
potnih listov, podpisan na Dunaju dne 18. marca 1998. 

* Besedilo izvirnika v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV 

O ODPRAVI VIZUMOV 
ZA IMETNIKE NAVADNIH POTNIH 

LISTOV 

1. člen 

1. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne polne liste, 
lahko kot turisti vstopijo na ozemlje druge pogodbenice in tam 
bivajo brez vizuma največ tri mesece. 

2. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne liste, 
lahko z namenom tranzita ali poslovno vstopijo na ozemlje 
druge pogodbenice in tam bivajo brez vizuma največ en mesec. 

2. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki vstopijo na ozemlje druge 
pogodbenice kot turisti ali pa z namenom tranzita, obiska in 
poslovno, ne smejo tam opravljati pridobitne dejavnosti ali imeti 
statusa rednega študenta. 

3. člen 

Državljani vsake pogodbenice, ki želijo bivati na ozemlju druge 
pogodbenice več kot tri mesece ali tam opravljati pridobitno 
dejavnost ali redno študirati, si morajo predhodno pridobiti ustrezna 
dovoljenja in vizume pristojnih organov druge pogodbenice. 

4. člen 

Pristojni organi vsake pogodbenice si pridržujejo pravico, da 
nezaželenim osebam ne dovolijo vstopa ali bivanja v državi. 

5. člen 

Ta sporazum ne oprošča državljanov vsake pogodbenice 
obveznosti, da spoštujejo zakone in predpise, ki veljajo v drugi 
pogodbenici. 

6. člen 

Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo svoje 
državljane nazaj na svoje ozemlje. 

7. člen 

Pogodbenici si bosta izmenjali vzorce svojih veljavnih potnih listov 
po diplomatski poti najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma. 

8. člen 

Če ena od pogodbenic spremeni potne liste ali vpelje novo potno 
listino po začetku veljavnosti tega sporazuma, pošlje drugi 
pogodbenici po diplomatski poti vzorce teh listin najmanj 30 dni 
pred njihovo vpeljavo. 

9. člen 

Vsaka pogodbenica lahko zaradi javnega reda ali varnosti 
začasno preneha izvajati predhodna določila v celoti ali delno. 
Tako prenehanje izvajanja kot tudi njegov preklic se mora 
nemudoma sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

10. člen 
i 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadarkoli odpove, tako da drugi pogodbenici 30 dni prej 
pošlje pisno sporočilo po diplomatski poti. 

11. člen 

Ta sporazum morajo odobriti pristojni organi vsake pogodbenice 
v skladu z njuno zakonodajo in začne veljati z dnem prejema 
zadnje od izmenjanih not, s katerima sta si pogodbenici 
medsebojno sporočili, da so notranji pogoji za njegovo uveljavitev 
izpolnjeni. 

Sestavljeno na Dunaju dne 18. marca 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, španskem in angleškem jeziku. 

Za Vlado Za vlado 
Republike Slovenije: Združenih mehiških držav: 

dr. Katja Boh, l.r. Roberta Lajous, l.r. 
veleposlanica veleposlanica 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 
mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih 
listov sta na Dunaju 18. marca 1998 podpisala dr. Katja Boh, 
veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju in Roberta Lajous, 
veleposlanica Združenih mehiških držav na Dunaju. 

Sporazum omogoča državljanom obeh držav pogodbenic, da 
vstopajo na ozemlje druge pogodbenice in tam ostanejo največ 
90 dni v obdobju šest mesecev, ne da bi za to potrebovali vizum. 
Imetnikom diplomatskih oz. službenih potnih listov držav 
pogodbenic pa sporazum omogoča vstop in bivanje v državi 
sprejema za čas opravljanja njihovih dolžnosti. Sporazum določa 
še obveznost držav pogodbenic, da brez formalnosti sprejmeta 
nazaj na svoje ozemlje svoje državljane. Sporazum se lahko, 

razen določbe o obveznem sprejemu svojih državljanov, iz 
razlogov javnega reda ali varnosti začasno preneha izvajati. 
Sporazum se lahko odpove s 30 dnevnim odpovednim rokom. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih oz. 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna dodatna sredstva iz 
proračuna. 
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Poročilo o 

DELU SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA SUKCESIJO V LETU 1997 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo pošilja v prilogi 

- POROČILO O PO6L0VANJU SKLADA RS ZA SUKCESIJO 
ZA LETO 1997. 

Skladno z drugim odstavkom 5. člena zakona o Skladu RS za 
sukcesijo (Uradni list RS št. 10/93, 38/94 in 40/97) nadzorni 
odbor Sklada RS za sukcesijo poroča o delovanju Sklada 
Državnemu zboru. 

Pri razpravi o poročilu bodo sodelovali: 

Danijel Starman, predsednik nadzornega odbora 
Andrej Rant, predsednik upravnega odbora 
Blanka Primec, dir. Sklada 

Blanka Primec, l.r. 
dir. Sklada 

I. POSTOPKI ZA ZAVAROVANJE 

SLOVENSKIH INTERESOV PRI DELITVI 

PREMOŽENJA BIVŠE SFRJ V TUJINI. 

Postopki se po svoji vsebini nanašajo na zavarovanje depozitov 
nekdanje Narodne banke Jugoslavije pri tujih bankah in 
nepremičnine bivše SFRJ v tujini. 

Brazilija 

Ministrstvo za zunanje zadeve je obvestilo Sklad, da je Zvezna 
republika Jugoslavija prodala oziroma oddala v najem del 
prostorov nekdanjega konzulata v Sao Paulu. V zadevo se je 
preko svojega veleposlanika v Braziliji vključila tudi Hrvaška. Sklad 
je poskušal pridobiti natančnejše podatke glede možnosti zahteve 
za ničnost pogodbe o prodaji oz. oddaji v najem, sklenjene v 
nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta 777 in 1022, ki zavezuje 
tudi Brazilijo, vendar konkretnega odgovora od častnega konzula 
Republike Slovenije v Braziliji še ni prejel. 

Ciper 

Pri podružnici Beograjske banke na Cipru je deponiranih na 
računih Narodne banke Jugoslavije 146 mio USD, ki so začasno 
zamrznjeni. Ciprsko prvostopno sodišče se je razglasilo za 
nepristojno za odločitev v sporu, ki ga je Slovenija začela zaradi 
zamrznitve sredstev bivše NBJ pri podružnici Beograjske banke 
na Cipru. Zoper tako odločitev je Slovenija vložila pritožbo, po 
opravljenih obiskih predsednika upravnega odbora Sklada in 
prestavnika Ministrstva za zunanje zadeve na ciprskem zunanjem 
ministrstvu, Centralni banki, so .se te inštitucije dogovorile, da 
ostanejo sredstva zamrznjena. Pravobranilec je izdal mnenje, da 
se sredstva ne smejo sprostiti, dokler traja postopek. Pri tem so 
upoštevali mednarodne obveznosti Cipra po resoluciji VS in mnenjih 
Evropske skupnosti. Po lobiranju ZRJ na Cipru je pravobranilec 
decembra Centralni banki predložil novo mnenje, s katerim je 
omogočil sprostitev sredstev po presoji Centralne banke. Po 
posvetu z Ministrstvom za zunanje zadeve Cipra Centralna banka 
zaenkrat ni realizirala možnosti, ki ji jih tako mnenje ponuja, vendar 
je možnost sprostitve latentna. Pravobranilec je kasneje obljubil 
ponovno proučitev zadeve in izdajo novega mnenja potem, ko 
smo v zaščito sredstev na Cipru vključili tudi pogajalskega 
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posrednika za nasledstvo nekdanje SFRJ, sir Arturja VVattsa. Pri 
pravobranilcu je bil na razgovoru tudi državni sekretar dr. Petrič. 
V podporo prizadevanjem za to, da sredstva nekdanje NBJ na 
Cipru ostanejo zamrznjena, se je vključila tudi Hrvaška. 

Francija 

V Franciji je tudi drugostopenjsko sodišče potrdilo zamrznitev in 
odločilo v korist Republike Slovenije. Po podatkih NBJ z dne 
31.01.1992 je bilo v Franciji deponiranih 275 min DEM, 30 mio 
CHF in 72 mio USD. Postopek se na pritožbo ZRJ nadaljuje pred 
vrhovnim sodiščem, kjer bo predvidoma končan v dveh letih. 
Sodišče sicer ni s sodbo odredilo, da bi morale poslovne banke 
tudi predložiti podatke o višini deponiranih sredstev. Iz podatkov, 
ki izhajajo iz tožbe Franco-Yougoslave ocenjujemo, da se giblje 
višina deponiranih sredstev okoli 170 mio USD. Paralelno s tem 
postopkom poteka spor po tožbi Slovenije in drugih držav 
naslednic postopek pred trgovinskim sodiščem v Parizu zaradi 
razveljavitve sporne pogodbe med Banque Franco Yugoslave in 
nekdanjo Narodno banko Jugoslavije. Postopek je v teku. 

Italija 

Sklad se je vključil kot stranski intervenient v sporu v Italiji, ki ga 
je začela Republika Hrvaška, skupaj z Makedonijo in Bosno in 
Hercegovino zaradi zamrznitve sredstev in delitve le teh ter 
nepremičnin med države naslednice. Višina sredstev NBJ v 
bankah ni znana. Po podatkih, ki izhajajo iz popisa diplomatsko 
konzularnih prestavništev SFRJ, ki ga je leta 1989 pripravil bivši 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, je imela SFRJ naslednje 
nepremičnine: 

Rim: - ambasada, Via dei Monti Parioli 20, 
- rezidenca, dva apartmaja: Via Ximenenes 8 in Via 
Archimeda 104 

Milano: - generalni konzulat, Via Matilda Serao 1 
- apartma Via Corsica 5 

Trst: - pet apartmajev: Via Cordaroli 7/1, Via D'Anunzio 27, 
Via Bassegio 75, Via Bassegio 69 (dva apartmaja) 
Benetke: jugoslovanski paviljon na Beneškem bienalu. 

Republika Slovenija, niti druge tri države naslednice, nimajo 
natančnih podatkov o deponiranih sredstvih v italijanskih bankah, 
iz zadnje informacije od 31.01.1992 izhaja, da je deponiranih DEM 
40.000.000 in okoli 2 mio ITL. Sodišče še ni začelo vsebinske 
obravnave, do sedaj je odločalo le o formalnih predpostavkah, 
zlasti stvarni pristojnosti. Postopek se nadaljuje v letu 1998. 

Nova Zelandija 

Častni konzul Republike Slovenije na Novi Zelandiji je posredoval 
pobudo novozelandske Vlade, da bi države naslednice sprožile 
postopek za prodajo prostorov konzulata bivše SFRJ v 
VVellingtonu. Vrednost nepremičnine je sedaj ocenjena na približno 
650 000 USD. Stavba je prazna in propada. Slovenija se je načelno 
strinjala s prodajo, vendar pa je treba pred dokončno odločitvijo 
pridobiti še več podatkov, zlasti o uradni ocenjeni vrednosti 
nepremičnine in oceno stroškov, ki bremenijo postopek dražbe. 
S prodajo se strinja tudi Hrvaška. 

Švica 

Na dan 31.01.1992 so bila v švicarskih bankah deponirana 
sredstva NBJ v naslednji višini: CHF 26.7 mio, USD 70 mio, DEM 
380 mio. Po dveletnih pisnih intervencijah slovenskega 
veleposlaništva v Bernu ter diplomatskih predstavnikov Hrvaške, 

BiH in Makedonije ter Banke Slovenije je švicarsko bančno 
združenje s sedežem v Bemu priporočilo bankam, da na zahtevo 
diplomatskega predstavništva držav naslednic sporočijo podatke 
o sredstvih bivše NBJ vsem državam naslednicami. Tako je sklad 
od veleposlaništva v Bernu pridobil podatke o stanju sredstev 
nekdanje SFRJ 1,4 mio DKK, 3,7 mio DEM, 2 mio CHF, 31,5 mio 
USD. 

ZDA 

V New Yorku je ameriška korporacija 3rd Avenue Corp. tožila vse 
države naslednice zaradi neplačila najemnine najetih prostorov 
za potrebe jugoslovanskega konzulata, prostorov predstavništva 
Jugoslovanske gospodarske zbornice in prostorov Jugoslovan- 
skega kulturnega centra. Najemnina ni bila poravnana od maja 
1992 dalje. Vtoževani znesek je okoli 2 mio USD. Slovenija je 
ugovarjala pasivno legitimacijo. Postopek se bo nadaljeval aprila 
1998. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

ZAKONA O SKLADU RS ZA 

SUKCESIJO 

Za zaščito interesov slovenskih pravnih oseb so bile v juliju 1997 
sprejete spremembe in dopolnitev zakona o Skladu RS za 
sukcesijo (objavljene v Uradnem lisu RS 40/97). Dodanih je bilo 
šest novih členov, po kateri morajo sodišča po uradni dolžnosti 
prekiniti pravdne postopke oz. ustaviti izvršbe, če ima tožeča 
stranka sedež v eni od bivših republik SFflJ ali v tujini, postopek 
pa je posredno ali neposredno povezan s sukcesijo. Zneski, 
priznani v stečajnih postopkih upnikom s sedežem v eni od republik 
bivše SFRJ, se nakažejo na žiro račun Sklada RS za sukcesijo. 
Poplačilo upnikov se uredi skladno s posebnim zakonom, sprejetim 
po sklenitvi sukcesijskega sporazuma. Sklad je ugotovil, na podlagi 
prejetih pozivov za dostavo mnenja in obvestil o odločitvah sodišč, 
da sodišča zelo različno tolmačijo zakon. Zlasti je razvidno, da ne 
poznajo problematike sukcesije in s tem odločajo meritorno o 
zadevah, ki bi jih morala po uradni dolžnosti prekiniti. Zaradi 
usklajenega dela sodišč pri izvajanju zakona je bil Vrhovnemu 
sodišču predlagan skupni sestanek. 

Ne glede na to pa je bila po enem stečajnem postopku (OZ 
Galteks, Ljubljana) že sklenjena pogodba o prenosu sredstev na 
žiro račun Sklada v višini 1.8 mio SIT, ki jih je Sklad takoj vezal po 
pogodbi pri Ljubljanski banki. V letu 1998 se pričakuje še več 
nakazil. 

III. PREOBLIKOVANJE 

JUGOSLOVANSKE BANKE ZA 

MEDNARODNO EKONOMSKO 
SODELOVANJE 

Sklad je bil konec meseca julija obveščen s strani nekaterih 
slovenskih pravnih oseb, ustanoviteljic in delničark Jubmes, da 
so prejeli dopis predsednika Jubmes, ker je Zvezna Republika 
Jugoslavija sprejela zakon o ukinitvi Jubmes kot posebne izvozne 
banke. Predsednik banke jih je obvestil, da se banka na podlagi 
zakona o ukinitvi statusno spreminja v običajno poslovno banko. 
Pozval jih je, naj obnovijo po priloženi pogodbi svoje članstvo v 
novi banki. Med ustanoviteljicami Jubmes je bila tudi bivša SFRJ, 
torej bi njen delež pripadal Republiki Sloveniji oziroma Skladu RS 
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za sukcesijo. Sklad je v zvezi s ponudbo JUBMES-a dal pobudo 
za skupni sestanek GZS in Združenja bank Slovenije. Pogodba o 
ustanovitvi in statut nove banke nista predvidevala ureditve 
sukcesijskih vprašanj. Zato je Sklad v posebnem pismu opozoril 
JUBMES na ta vprašanja in na upravičenost Sklada do ustreznega 
deleža delnic nekdanje države ter do tistih delnic, ki so jih na 
sklad po zakonu prenesli prvotni ustanovitelji iz Republike 
Slovenije. Opozorilo, da pravna razmerja glede delitve premoženja 
institucij bivše SFRJ, kar je bila tudi Jubmes, še niso rešena in da 
ZRJ enostransko ureja zadeve, ki se lahko rešijo le po sporazumu 
držav članic, je bilo poslano tudi na Gospodarsko zbornico 
Slovenije. GZS je namreč vodila koordinacijo med slovenskimi 
delničarji Jubmes, da pristopi k novi pogodbi. Pogodbo je podpisalo 
17 bivših delničarjev. Vendar pa je oktobra 1997 prispelo obvestilo, 
da je Zvezna republika Jugoslavija v celoti prevzela delnice bivše 
SFRJ in podržavila tisti del premoženja, ki je pripadal pravnim 
osebam iz drugih bivših republik. 

IV. PREVZEM TERJATEV 

a) 
Sklad je sklenil z Republiko Slovenijo dve pogodbi, s katerima je 
prevzel terjave do bivše Narodne banke, ki izhajajo iz plačanih in 
neplačanih deviznih hranilnih vlog, tako kot jih je prvotno prevzela 
Republika Slovenija po posebnih zakonih: po zakonu o prevzemu 
terjatev RS do bivše NBJ iz naslova izplačanih deviznih vlog 
543.629.939 DEM in po zakonu o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog v višini 930.793.200 DEM. 

b) 
Po sprejetih spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu RS za 
sukcesijo je bila po stečajnem postopku proti stečajnemu dolžniku 
OZ Galteks, Ljubljana že sklenjena pogodba o prenosu sredstev 
na žiro račun Sklada v višini 1.8 mio SIT, ki jih je Sklad takoj vezal 
po pogodbi pri Ljubljanski banki. 

V. DRUGO 

Računsko sodišče je v letu 1997 opravilo pregled računovodskih 
izkazov pri Skladu RS za sukcesijo in podalo pozitivno mnenje. 

Državni zbor je imenoval v maju nove člane nadzornega odbora 
Sklada RS za sukcesijo. Novi člani NO so izvolili za predsednika 
Danijela Starmana, odvetnika iz Kopra. 

Sklad je sodeloval pri pripravi in nato izvedbi Sklepa Vlade RS o 
prijavi terjatev in obveznosti, ki jih imajo slovenske pravne osebe 
do upnikov in dolžnikov iz Hravške, BiH in Makedonije. Zavezanci 
so prijavljali terjatve in obveznosti na dan 31.12.1991 in 31.12.1996. 
Tehnični del zbiranja prijav in ureditev prijav je izvedla Gospodarska 
zbornica Slovenije. Popolne prijave je poslalo približno 240 
zavezancev. 

Blanka Primec, l.r. 
dir. Sklada 
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POSLANSKE POBUDE 

D  
POBUDA 

Zmaga Jelinčiča za ukinitev predmeta 

"patofiziologija" na Medicinski fakulteti v 

Ljubljani  

Ministru za šolstvo In šport dajem pobudo, naj v skladu s 
svojimi kompetencami modernizira študij medicine na 
medicinski fakulteti v Ljubljani tudi na ta način, da se ukine 
predmet patofiziologija. Omenjeni predmet se po dosegljivih 
podatkih kot samostojni predmet ne predava nikjer v 
normalno razvitem svetu, poleg beograjske medicinske 
fakultete ga predavajo na ta način le še v Ljubljani. Sodim, 
da se ob vstopanju v Evropo moramo tudi na takih področjih 
približati zahodnim normam In se jim prilagoditi. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT: 

1. 
O Spremljanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov 

spada, kot je razvidno iz 6. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. 
1. RS, št. 67/93 in 39/95 - U-1-22/94-15), med avtonomne 
pristojnosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Po 32. 
členu zakona jih sprejema senat fakultete, akademije ali visoke 
strokovne šole, potem ko si pridobi soglasje senata univerze 
(oziroma Sveta za visoko šolstvo RS, če deluje kot samostojen 
visokošolski zavod). Pred uvedbo oziroma pred razpisom za 
vpis je vsak novi študijski program ocenjen v Svetu za visoko 
šolstvo Republike Slovenije. Pri ocenjevanju Svetovne komisije 
za posamezna študijska področja uporabljajo Merila za 
ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov, 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 29/94. 

2. 
Z navedenim utemeljujemo, da na Ministrstvu za šolstvo nismo 
pristojni za presojo o vsebini študijskih programov in njihovo 
spreminjanje. Pregled direktive Evropske skupnosti o študiju 
medicine (Council Directive 93/16/EEC - Doctors' Directive) pa 
kaže, da je študijski program Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani sestavljen ustrezno.V direktivah je govor o predkliničnem 
in kliničnem delu programa (basic sciences, clinical sciences) in 
o možnem, vendar ne nujnem povezovanju (integriranju) obeh 

delov; med predmetnimi področji je omejena tudi celična in 
molekulama patologija, med predmeti - ti so primeroma našteti - 
pa tudi patofiziologija. 

3. 
Pobudo gospoda Zmaga Jelinčiča, poslanca SNS, smo poslali 
tudi senatu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, senatu 
Univerz v Ljubljani in Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije 
oziroma njegovi komisiji za medicino in veterino. Z njihovimi mnenji 
ga bomo seznanili, brž ko jih bomo dobili. 

POBUDA 

Davorina Terčona za enotno ureditev 

delovnega časa upravnih organov za 

poslovanje s strankami  

Vladi Republike Slovenije dajem pobudo, da z Uredbo 
oziroma drugim ustreznim aktom, enotno uredi urnik vseh 
državnih organov za poslovanje s strankami. 

Zdajšn|a ureditev, ko imajo posamezni državni organi 
različno določene uradne ure za poslovanje s strankami, 
pač glede na pravilnike in navodila posameznih ministrstev, 
nI v skladu z načelom približevanja uprave državljanom, 
povzroča zmedo In dodatne stroške. 

Upravne enote, Izpostave Ministrstva za finance, Ministrstva 
za obrambo In Ministrstva za okolje in prostor (Geodetske 
uprave), se v nemalo primerih celo nahajajo v istih objektih. 
V mnogih primerih pa objekte delijo z lokalnimi skupnostmi 
In tudi pravosodnimi organi; poslujejo pa po različnih 
urnikih. Stranke se morajo zato večkrat vračati, da bi opravile 
zadeve, ki bi jih, če bi bili urniki usklajeni, lahko opravile v 
enem dnevu. 

Zaradi navedenega smatram, da bi bilo potrebno In nujno, 
da Vlada predpiše enoten urnik uradnih ur za vse državne 
organe, katerim se bi po možnosti prilagodile še lokalne 
skupnosti In pravosodni organi. 
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Pričakujem, da bo Vlada mo|o pobudo sprejela In enotno 
uredila urnik za poslovanje s strankami. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov s 
strankami ureja Uredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih 
organih (Uradni list RS, št. 72/93, v nadaljevanju: Uredba), ki 
določa, da se uradne ure za neposredno poslovanje z državljani, 
drugimi osebami, organizacijami in skupnostmi ter z drugimi 
pravnimi osebami razporedijo najmanj na tri dni v tednu. V primerih, 
ko je opravljanje nalog upravnega organa ali posamezne notranje 
organizacijske enote upravnega organa vezano na stalno 
poslovanje z državljani in drugimi osebami, organizacijami in 
skupnostmi ter z drugimi pravnimi osebami, se uradne ure za 
opravljanje teh nalog določijo tako, da trajajo ves delovni čas 
organa. Ne glede na sam razpored uradnih ur, morajo upravni 
organi v okviru svojega delovnega časa na ustrezen način 
zagotoviti dajanje pojasnil in napotkov, ki so pomembni za 
uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti pri teh organih, 
kakor tudi sprejem vlog in strokovno pomoč pri sestavi vlog. 
Opravljanje teh nalog zagotovijo upravni organi praviloma v skupni 
sprejemno-informacijski pisarni. 

Uredba hkrati natančneje odreja uradne ure ministrstev, upravnih 
organov in upravnih organizacij v njihovi sestavi ter dopušča, da 
minister v posebnih primerih, ko to narekuje značaj nalog oziroma 
način dela organa, razporedi uradne ure tudi drugače. 

S tem je v veljavni Uredbi odprta možnost poenotenju uradnih ur 
znotraj državne uprave, kolikor na posameznih območjih to 
poenotenje ni že izpeljano, ter to dopuščajo dejanske možnosti, 
kar je odvisno od narave poslovanja s strankami in drugimi subjekti. 
Iz tega razloga se je Vlada Republike Slovenije odločila za takšno 
ureditev, ki ureja le okvirno razporeditev delovnega časa in uradnih 
ur, s tem da omogoča tudi poenotenje poslovanja znotraj danih 
možnosti. 

Načelno soglasje k predlagani pobudi daje tudi Ministrstvo za 
pravosodje, ki navaja, da urejata delovni čas in uradne ure za 
poslovanje s strankami na sodiščih in državnih tožilstvih Sodni 
red (Uradni list RS, št. 17/95) in predpis o notranjem poslovanju 
državnih tožilcev, katerega izda generalni državni tožilec. Tako je 
sedanja ureditev delovnega časa in uradnih ur za poslovanje s 
strankami in drugimi subjekti v pravosodnih organih usklajena s 
kadrovskimi in prostorskimi možnostmi, glede na celotni delovni 
čas. 

K temu bi dodali še podatek, da so v isti stavbi sodišče in upravne 
enote le na 5 lokacijah v Sloveniji in sicer v Idriji, Kočevju, Novi 
Gorici, Slovenski Bistrici in Šmarju pri Jelšah. 

Popolna dejanska uskladitev v državnih organih je mogoča že 
znotraj veljavne ureditve ter je predmet dogovora, v okviru danih 
možnosti. Enako velja tudi za usklajevanje s pravosodnimi organi 
in organi lokalnih skupnosti, kar bi terjalo podrobnejšo analizo 
konkretnih možnosti. Vendar je potrebno izrecno opozoriti, da 
Vlada Republike Slovenije nima vpliva na uradne ure lokalnih 
skupnosti v zadevah iz njihove izvirne pristojnosti, razen moči 
argumenta. 

Sicer pa so na lokacijah, kjer so upravne enote skupaj z drugimi 
državnimi organi ali z lokalno skupnostjo, v večji meri poenotili 
delovni čas. 

POBUDA 

Mirana Potrča za zakonsko zagotovitev 

obveznega pokojninskega zavarovanja 

enemu od staršev duševno prizadetega 
družinskega člana  

V skladu s tretjim odstavkom 30. člena Poslovnika DZ dajem 
pisno poslansko pubudo Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. Ker se pobuda nanaša na vprašanje, ki je v 
pristojnosti Ministrstva za delo, družino In socialne zadeve, 
želim, g. predsednik, da jo v skladu prvim odstavkom 31. 
člena Poslovnika DZ pošl|ete omenjenemu pristojnemu 
ministrstvu. 

Vsebina pobude: 

Ministrstvu za delo, družino In socialne zadeve dajem v 
razmislek pobudo, da naj se v nov zakon o pokojninskem in 
Invalidskem zavarovanju, ali v spremembe in dopolnitve 
zakona, ki bodo predlagale reformo obstoječega pokojnin- 
skega sistema, vključi tudi rešitev, na osnovi katere bo 
zagotovljeno obvezno pokojninsko zavarovanje za tistega 
od obeh staršev, ki se odloči, da bo v družini, ki Ima duševno 
prizadetega odraslega družinskega člana ali otroka, skrbel 
za tako prizadeto osebo in to za čas, dokler za tako osebo 
skrbi. 

Predlagamo tudi, da bi tistemu od staršev, ki se za to odloči, 
za pokojninsko osnovo upošteva povprečno plačo v 
Republiki Sloveniji. 

Obrazložitev: 
Tudi na sejah Državnega zbora smo že nekajkrat razpravljali 
in omenjali težak socialni položaj družin z otroki ali odraslimi 
družinskimi člani, ki niso sposobni skrbeti zase. Vsaka 
družina s tako osebo Je pred težko odločitvijo, kako se bo 
prilagodila danim razmeram. Odločitev staršev za odda|o 
otrok v ustrezne zavode Je v veliki večini primerov 
nesprejemljiva. Starši skušajo omogočiti usposabljanje 
svojih otrok čimbližje domu, da otroci niso prikrajšani za 
vse lepote družinskega življenja, ki so jih deležni zdravi 
otroci. Iz ljubezni do otrok se odpovedujejo marsikateri 
dobrini v svoj prid. Starši v večini primerov nimajo možnosti 
prilagajanja svojih službenih obveznosti potrebam otroka 
oz. osebe z motnjo, posebno v sedanjem prehodnem stanju 
naše družbe, ki temelji predvsem na ustvarjanju kapitala In 
man| na reševanju socialnih potreb. Zato mora običajno 
eden od staršev, največkrat mati, pustiti službo In ostati 
doma, saj ukvarjanje in delo s takimi otroki In osebami 
zahteva stalno prisotnost, veliko potrpežljivosti in ljubezni 
ter predstavlja včasih velike psihične In fizične napore. 
To delo pa ni vrednoteno in tudi nI plačano tako kot delo 
tistih, ki so lahko zaposleni. Predstavlja pa še dodatno skrb 
staršev, kaj bo z njimi na starost, ko ne bodo upravičeni do 
poko|nine, kljub temu, da so s svojim delom razbremenili 
družbo za vsa tista finančna sredstva, ki jih zagotavlja 
država za plačilo oskrbe v zavodih. 

Zato dajem gornjo pobudo In prosim pristo|no ministrstvo, 
da o njej razmisli ter ml sporoči odgovor v skladu s 
Poslovnikom DZ (drugI odstavek, 31. člena Poslovnika DZ). 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE: 

Ob načelni podpori poslanski pobudi menimo, da je navedeno 
vprašanje možno proučiti le v okviru vseh ukrepov, ki so 
predvideni v reformi sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Pri tem velja zagotoviti sorazmernost pravic 
posameznih skupin zaščitenih oseb, in enakopravnost staršev, 
ki skrbijo za otroke. Glede na dejstvo, da bi glede na sedanjo 
prispevno stopnjo za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in višino povprečne plače na zaposlenega delavca 
v državi, mesečno prispevek, ki bi ga za navedene osebe moral 
skladno s splošnimi pravili zagotavljati državni proračun, znaša 
38.420 SIT, bi navedeni predlog veljalo preveriti tudi z vidika 
primerjave z zneski drugih socialno varstvenih pravic, ki se 
neposredno zagotavljajo upravičencem, in so bistveno nižje od 
navedenega zneska. 

gostinskih obratih In Igralnicah, ne pa na Hrvaškem. To bi v 
veliki meri pripomoglo tudi k spremembi tega dela Slovenije 
iz tranzitne v turistično deželo. 

Obenem zahtevam od Vlade RS, da spremeni sestav 
neustrezne diplomatske pogajalske skupine, ter vanjo 
vključi, poleg slovensko usmerjenih strokovnjakov tudi še 
najmanj enega predstavnika Državnega zbora, približno tako 
kot ga Ima hrvaška stran. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada Republike Slovenije v skladu s sklepi državnega zbora 
teži s svojimi ukrepi in ravnanji razvijati in krepiti dobrososedske 
odnose s sosednjo Republiko Hrvaško. Enostransko spreminjanje 
dvostransko dogovorjene in urejene kategorizacije mejnih 
prehodov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško kot 
recipročen ukrep za brisanje slovenske narodnostne manjšine iz 
preambule ustave Republike Hrvaške gotovo ne bi bilo v prid tej 
usmeritvi. 

POBUDA 

Zmaga Jelinčiča za prekategorizacijo 

mejnih prehodov v Istri ter spremembo 

pogajalske skupne z Republiko Hrvaško 

Ponovno se je pokazalo, da je slovenska vlada do tega 
trenutka vodila s sosednjo Hrvaško popolnoma napačno 
politiko. Navkljub stalnemu opozarjanju In dobronamernim 
sugestijam SNS je Vlada do sedaj sosedom popuščala, v 
glavnem tudi zaradi neustrezne strokovne podpore na MZZ 
ter nesposobnih pogajalcev v diplomatski komisiji, skoraj 
nikakršne logistične In Informacijske podpore s strani SOVE, 
ter neodločnega stališča Vlade. 
V zvezi z najnovejšimi posegi v integriteto slovenskega 
naroda, ko Hrvatje po svoji zgodovinski navadi kratijo pravice 
drugim narodom na ta način, da v svoji državi ne priznajo 
avtohtone slovenske manjšine dajem slovenski vladi 
naslednji predlog: 

Na slovensko-hrvaškl me|l v Istri na| se vsi mednarodni 
prehodi spremenijo v meddržavne. Na ta način nikakor ne 
bi bila okrnjena možnost prebivalcev obeh držav In še 
posebej slovenske in Italijanske avtohtone manjšine, da bi 
prosto prehajali iz ene države v drugo. Zagotovo pa bi 
Hrvaški na ta način onemogočili velik turističen priliv In s 
tem tudi finančne prilive, ki nastajajo ob prihodu predvsem 
Italijanskih gostov v Istro. Na ta način bi Italijanske goste 
tudi zadržali v Sloveniji, kjer bi denar trošili v slovenskih 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala informacijo o spremembi 
ustave Republike Hrvaške, izrazila svoje obžalovanje v zvezi s 
črtanjem slovenske manjšine pri naštevanju avtohtonih manjšin 
na Hrvaškem in o svojih stališčih in sklepih seznanila državni 
zbor Republike Slovenije. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Hrvaške je na našo pisno zahtevo, da navedejo razloge in 
posledice te spremembe, z noto z dne 23. decembra pojasnilo, 
da s to spremembo položaj slovenske manjšine na Hrvaškem ne 
bo spremenjen, in da so le-tej zagotovljene vse pridobljene pravice 
in oblike organiziranega delovanja na Hrvaškem. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da bi uresničitev pobude o 
prekategorizaciji mednarodnih mejnih prehodov v Istri v 
meddržavne povzročila vrsto negativnih, tudi mednarodnih 
posledic, zlasti s strani drugih držav, katerih državljani 
tradicionalno uporabljajo te prehode. Prekategorizacija bi prizadela 
tudi gospodarske odnose zainteresiranih podjetij obeh držav, na 
katerih sloni turistično gospodarstvo v Istri. Sprejem pobude pa bi 
negativno vplival tudi na Sloveniji in Slovence na Hrvaškem 
naklonjene istrske in druge poslance, ki so že odločno zahtevali 
vrnitev črtanih določil v preambulo ustave Republike Hrvaške. 

V zvezi s pobudo, da se v Diplomatsko komisijo imenuje poslanca 
državnega zbora, Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da bi 
imenovanje članov državnega zbora v delovna telesa vlade bilo v 
nasprotju z načelom delitve oblasti med izvršilno, sodno in 
zakonodajno. 

Vlada Republike Slovenije iz navedenih razlogov pobudo poslanca 
g. Zmaga Jelinčiča zavrača. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

o  
DODATNO VPRAŠANJE 

O NEZAKONITEM POSLOVANJU 

MEDIAS INTERNACIONAL 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 7. julija 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

V zvezi z mojim vprašanjem na Isto temo z dne 6.6.1997, 
postavljam Vladi RS, zlasti pa Ministrstvu za zdravstvo, za 
notranje zadeve In za finance dodatno vprašanje: kje je 
zapisnik Agencije za plačilni promet, nadziranje In 
Informiranje v zvezi s to firmo, ki sta ga okoli 20. 6. 1996 
napisali ga. Vesna Clmprič in ga. Mojca Stanovnik, v katerem 
naj bi se potrjevale vse nepravilnosti pri delovanju omenjene 
firme, baje tudi utaja davkov (za leto 1994 - 4 milijone SIT, za 
leto 1995 - 20 milijonov SIT), kjer naj bi bile ugotovljene 
marže firme med 70 In 99 % (čeprav so z uredbo vlade 
maksimirane na 7 %) itd. Sprašujem tudi, kako so reagirale 
naše ustrezne ustanove, ko naj bi ga. Dlani Dimnik ob 
prehodu čez Italijansko mejo spomladi 1996 Italijanski 
cariniki odkrili cca 600.000 dem gotovine In kdo je posredoval 
pri teh ustanovah, da nI prišlo do ustreznih reakcij? 

Sprašujem tudi, zakaj je Imel Inšpektor Pele Aleš, ki je bil 
poslan v kontrolo firme Iz Ministrstva za zdravstvo, dne 3. 7. 
1997 v skladu s 66. členom zakona, le pol dneva (dopoldan) 
časa za pregled tako kompleksne dokumentacije In naj bi 
moral še Istega dne popoldne oddati poročilo? Ali drži 
namig, da ga. Diana Dimnik nI bila v firmi zaradi obvestila dr. 
Šemu Jožeta, glavnega sanitarnega Inšpektorja? Ali je bila 
pri pregledu upoštevana možnost, da firma vodi dvojno 
knjigovodstvo? 

Sprašujem tudi kdo je spremljal g. Pele Aleša pri opravljanju 
njegove naloge, ali katera od naših obveščevalnih služb, ali 
morda kakšna tuja, ali kakšen predstavnik ministrstva? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor: 

Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
Podružnica Ljubljana, je v letu 1996 pred ustanovitvijo nove Davčne 
uprave Republike Slovenije opravila inšpekcijska pregleda davkov 

in prispevkov za leti 1994 in 1995 pri pravnih osebah Medias 
International d.o.o., Ljubljana in Promed d.o.o., Ljubljana, in o 
ugotovitvah sestavila zapisnik. V zvezi z navedenimi ugotovitvami 
tečejo upravni in sodni postopki, ki še niso končani. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz inšpekcijskih pregledov obeh pravnih 
oseb, predstavljajo davčno tajnost v smislu določil 36. člana Zakona 
o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96). 

Glede domnevnega carinskega prekrška, Vlada ne more podati 
ugotovitev, saj naj bi bil ta storjen, kot je razvidno iz poslanskega 
vprašanja, na italijanski strani. 

Ministrstvo za zdravstvo - Urad Republike Slovenije za zdravila 
je prejel zapisnik in informacijo Agencije dne 8/7-1996. Na 
Zapisniku sta podpisana ga. Mojca Stanovnik in ga. Vesna Cimprič. 
V Informaciji, ki je bila priložena k zapisniku, je izrecno navedeno, 
da za firmo Medias International ni bil priložen zapisnik tržnega 
inšpektorja. V zadnjem odstavku je navedeno, da bo Agencija, 
kot pristojni organ za inšpiciranje pravilnosti in zakonitosti 
obračunavanja in plačevanja prometnega davka od prometa 
storitev prodaje blaga na debelo v postopku inšpiciranja ugotovila 
tudi nepravilnosti pri oblikovanju cen v smislu Uredbe o dajanju 
soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov 
za humano rabo, in bo svoje ugotovitve odstopila pristojnemu 
organu po navedeni uredbi, to je Ministrstvu za ekonomske odnose 
in razvoj. 

Za vlaganje zahtevkov za izdajo soglasja k veleprodajnim cenam 
medicinskega blaga je še vedno pristojno Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj. Ob posredovanju predlogov 
veleprodajnih cen zdravil Vladi Republike Slovenije v soglasje, 
posreduje predloge cen Ministrstvu za zdravstvo - Uradu 
Republike Slovenije za zdravila in prosi za pisno soglasje oziroma 
morebitne predloge in mnenja. Urad na podlagi predpisane uredbe 
(priloga 1 in priloga 2) svoje pisne pripombe posreduje pristojnemu 
ministrstvu - Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (priloga 
3). V času delovanja Urada RS za zdravila, firma Medias Interna- 
tional ni vložila nobenega zahtevka za izdajo soglasja k realnim 
cenam oziroma Urad RS za zdravila o tem ni bil obveščen. 

Glede utaje davkov ni pristojno Ministrstvo za zdravstvo, kot tudi 
ne za morebitni carinski prekršek, kar je drugo vprašanje: 
Kriminalistična služba Ministrstva za notranje zadeve opravlja 
kriminalistično preiskavo v zvezi s sumom storitve kaznivega 
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dejanja davčne zatajitve, ki naj bi ga storila direktorica omenjenih 
podjetij dr. Diana Dimnik. Ti sumi izhajajo iz zapisniških ugotovitev 
DURS-a. Kriminalistična preiskava je še v teku. 

V zvezi z vprašanjem glede inšpektorja Aleša Pelca sporočamo, 
da je Urad Republike Slovenije za zdravila prejel poslansko 
vprašanje v petek, 27/6-1997, vlogo za pregled poslovanja (brez 
roka - samo kot takojšen pregled) pa je Zdravstvenemu 
inšpektoratu Republike Slovenije posredoval v ponedeljek, 30/6- 
1997. 

Zdravstveni inšpektorat RS je dne 1/7-1997 prejel dopis Urada 
Republike Slovenije za zdravila z zahtevkom, da nemudoma 
sporoči naše ugotovitve v zvezi s poslovanjem firm Medias Inter- 
national d.o.o. Ljubljana, Resljeva 30 in Promed d.o.o. Ljubljana, 
Resljeva 30. Urad Republike Slovenije za zdravila je želel, da 
ugotovimo način posredovanja zdravil obeh firm uporabnikom, in 
sicer ali posreduje zdravila na drobno ali na kakšen drugačen 
način. 

Za zadevo je bil zadolžen zdravstveni inšpektor Aleš Pele, dipl. 
ing. pharm. z nalogo, da dne 3/7-1997 opravi inšpekcijski pregled 
in dostavi poročilo o svojih ugotovitvah še isti dan. V skladu s 
pristojnostmi Zdravstvenega inšpektorata RS je inšpektor opravil 
pregled v obeh podjetjih ter svoje ugotovitve zabeležil na zapisnik 
št. 524-01/97-14-38. 

1.za Medias International d.o.o.: 
- seznam kupcev v obdobju 1/9-1996 do 3/7-1997 s pripombo 

podjetja,.da seznam ni ažuriran; 
- potrdilo o prijavi in odjavi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

za go. Senevo Lovšin; 
- spisek oz. kataloge za promet z zdravili (Fresenious, Medisens, 

Nove biomedike, Kretz Technike in Becton Dickinson); 
- seznam dobaviteljev; 
- izpise prodaje Medias International d.o.o. po mesecih in artiklih 

za naključno izbrane kupce od 1/9-1996 do 3/7-1997; 
- dokumente za prodajo zdravil po naključno izbranih preparatih 

za Medias International d.o.o. 
- pogodbe o zaposlitvi, ki pa niso bile popolne; 
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne 

subjekte; 
- odločbo Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo z 

dne 11/6-1992. 

2.za Promed d.o.o.: 
- listino, iz katere je razvidno, da je bil v tem obdobju edini kupec 

Promeda d.o.o. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor; 
- potrdilo o prijavi in odjavi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

za go. Senevo Lovšin; 
- pogodbe o zaposlitvi, ki pa niso bile popolne; 
- seznam izdelkov, s katerimi vrši promet na debelo (Sanofi, Pas- 

teur); 
- listino, iz katere je razviden dobavitelj; 
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitivi po dejavnosti za poslovne 

subjekte; 
- odločbo Urada RS za zdravila z dne 26/3-1997. 

Podjetje Medias International d.o.o. je na zahtevo inšpektorata 
dne 7/7-1997 dostavilo naslednjo dokumentacijo: 

1.Za Medias International d.o.o.: 
- sklep sodišča z oznako Srg 94/99874, št. vložka 1/17716/00 z 

datumom 9/6-1995; 
- pogodbe o zaposlitvi med Medias International d.o.o. in go. 

Senevo Lovšin z datumi 1/2-1994, 1/2-1995,1/2-1996 ter aneks 

k pogodbi z dne 1/2-1996 in pogodbo o zaposlitvi z datumom 1/ 
1-1997. 

Pogodbe so bile naknadno overjene z datumom 10/7-1997 in 
dostavljene Zdravstvenemu inšpektoratu dne 11/7-1997, kot tudi 
sklep o odgovorni osebi za sprejem in izdajo zdravil z dne 1/3- 
1996, prav tako overjen 10/7-1997. 

2.Za podjetje Promed d.o.o.: 
- sklep sodišča z oznako Srf 94/12635 št. vložka 1/19781/00 z 

datumom 20/9-1995; 
- pogodbe o zaposlitvi ge. Seneve Lovšin z dne 1/2-1994, 1/2- 

1995, 1//2-1996, 1/1-1997 ter aneks k pogodbi z dne 1/1-1997. 
Tudi te pogodbe so overili dne 10/7-1997 in jih inšpektoratu 
dostavili dne 11/7-1997 kot tudi sklep o odgovorni osebi za 
sprejem in izdajo zdravil z dne 1/3-1996, overjen 10/7-1997. 

Zdravstveni inšpektorat RS deluje še naprej na pridobivanju 
podatkov o kupcih ter vrstah in količinah prodanih zdravil. 

Po pregledih Zdravstvenega inšpektorata dne 3/7-1997 je bilo 
ugotovljeno, da obe podjetji kršita 64. člen Zakona o zdravilih, 
podjetje Medias International d.o.o. pa krši tudi 66. čl. Zakona o 
zdravilih. 

V zvezi z ostalimi vprašanji pojasnjujemo, da je zdravstveni 
inšpektor Aleš Pele, dipl. ing. pharm. dne 3/7-1997 sam opravil 
inšpekcijski pregled, ki je trajal od 8. do 16.15 ure. Zdravstveni 
inšpektorat RS ima dva inšpektorja usmerjena v inšpekcijski 
nadzor nad zdravili. To delovno mesto zahteva diplomiranega 
inženirja farmacije in specializacijo iz preizkušanja zdravil. Za 
ugotavljanje vodenja dvojnega knjigovodstva Zdravstveni • 
inšpektorat RS ni pristojen. 

Glavni zdravstveni inšpektor izjavlja, da nikoli ni komuniciral ne 
ustno in ne pisno z go. Diano Dimnik in z nikomer iz podjetij 
Medias International d.o.o. in Promed d.o.o. 

O UKREPIH ZA ODPRAVO ŠKODE PO 

DIVJADI  

.i vol ni si 
BOGOMIR ŠPILETIČ, poslanec SDS, je 25. julija 1997 Vlado 
Republike Slovenije oziroma ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo In prehrano g. Cirila Smrkolja vprašal: 

"Vlado Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva 
sprašujem, kaj je storila za odpravo škode po divjadi, ki je 
čedalje večja? To je še posebej aktualno v občini Kočevje, 
ker je več kot 80% površin zagozdenih. 

In pa ali je Vlada, oziroma pristojna ministrstva že 
obravnavala vlogo podjetja Merkator, v zvezi z povračilo 
škode po divjadi In kakšne sklepe je sprejela?" 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgovorilo: 

Preprečevanje škode po divjadi in povračilo škode določa zakon 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list 
SRS, št. 25/76) v členih od 68. do 75. 
Zakon določa dolžnosti lovske organizacije, dolžnosti lastnika, 
uporabnika oziroma imetnika kmetijskega zemljišča na katerem 
je lovišče in določa tudi postopek za uveljavljanje in določitev 
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škode. Škodo, ki jo na premoženju povzročijo zavarovane lovne 
vrste živali, pa mora po določilih zakona povrniti družbenopolitična 
skupnost, ki je odredila trajno ali začasno prepoved lova. Po 
statističnih podatkih lovskih organizacij Slovenije so izplačani 
odškodninski zahtevki dosegli naslednje vrednosti: lovsko leto 
1994/95 - 27.597.248 sit in leto 1995/96 - 29.311.996 sit. 
Z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, 
št. 57/93) so bile določene vrste razglašene za naravno 
znamenitost. 9. člen navedene uredbe določa kdo mora povrniti 
škodo lastniku, ki jo na njegovem premoženju povzročijo živali 
zavarovanih vrst. V primeru škode, ki jo povzroči zavarovana 
divjad je to Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
obvezo določeno z uredbo in z zakonom izpolnjuje tako, da je bilo 
večina odškodninskih zahtevkov izplačano na podlagi poravnave. 
Skupni znesla izplačil na podlagi uredbe so bili naslednji: 1.194.000 
sit - leta 1993, 1.442.000 sit - leta 1994, 8.860.000 sit - leta 1995, 
11.458.000 sit - leta 1996. 

Seveda je razumljivo, da škoda povzročena po divjadi ni samo 
gospodarsko vprašanje ampak je v enaki meri tudi ekološko 
vprašanje oziroma vprašanje ravnotežja med živalskim in 
rastlinskim svetom. Že zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter 
o upravljanju lovišč izhaja pri urejanju vprašanj škode tudi iz 
ekoloških predpostavk in uresničevanje določb zakona naj bi 
prispevalo k zagotavljanju ravnotežja med divjadjo in njeno okolico. 
Tudi določbe 12. člena zakona o gozdovih še bolj natančno 
opredeljujejo pomen naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem, 
zato je z njimi določeno, da se v lovskogojitvenem načrtu območja 
na podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z 
njenim okoljem, določijo ukrepi za njegovo zagotovitev. Ti ukrepi 
pa so tako ukrepi v okolju kot tudi posegi v populacije divjadi. 
Zavedati se namreč moramo, da neusklajenost obeh navedenih 
komponent narave ne izhaja vedno samo iz preštevilčnih populacij 
divjadi temveč tudi iz različnih dostikrat ne dovolj premišljenih 
človekovih posegov v njeno okolje, ki sprožijo neusklajenost. Z 
analizo divjadi in okolja lahko predvidimo ukrepe, ki bodo obstoječe 
stanje izboljševali. 
Razumljivo je, da je za dinamično stanje, ki vlada v naravi, 
potrebno tudi dovolj dinamično in strokovno spremljanje 
tega stanja. Za njegovo spreminjanje pa je nujno potreben 
načrtovan pristop in dosledno spremljanje njegovega 
uresničevanja. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato že drugo 
leto zapored posveča skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in 
Lovsko zvezo Slovenije in lovskimi organizacijami, veliko 
pozornost lovskogojitvenim načrtom območij, ki naj bi vsebovali 
vse možne prijeme za zagotavljanje ravnotežja med divjadjo in 
njenim okoljem. Že drugo leto zapored so ti potrjeni in že drugo 
leto zapored se spremlja njihovo uresničevanje. Do leta 2000 pa 
naj bi bili skupaj z gozdnogospodarskimi načrti območij izdelani 
tudi srednjeročni lovskogojitveni načrti območij. 

Razreševanje in zagotavljanje ravnotežja med divjadjo in njenim 
okoljem pa je gotovo med napolj zahtevnimi na območju občine 
Kočevje kot ugotavlja poslenc Bogomir Špiletič tudi zaradi velilke 
gozdnatosti. Gotovo je zaradi nje Kočevska eden od dveh centrov 
populacije jelenjadi v Sloveniji in vseh velikih plenilcev - zveri, ki 
so nedvomno dragocene naravne znamenitosti, da ne naštevamo 
še drugih. Taka življenjska pestrost zahteva tudi pestrost ukrepanj, 
ob stalni prisotnosti razmisleka, da gre kljub veliki gozdnatosti v 
bistvu za kulturno krajino, kjer mora imeti tudi človek znosne 
pogoje za sobivanje. Tako celovito razmišljanje je v 6. Kočevsko- 
Belokranjskem območju prisotno gotovo že od leta 1987, ko se je 
že začelo na podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti 
divjadi z njenim okoljem, močneje posegati v populacijo jelenjadi s 
povečanim odvzemom - odstrelom (lovsko leto 1987/88 - odvzem 
1682 jelenjadi; lovsko leto 1993/94 - odvzem 2611 jelenjadi). Po 
letu 1994 je na podlagi kazalnikov ugotovljeno, da se je populacija 

jelenjadi zaradi odstrela in zaradi velikih plenilcev (volk) zmanjšala 
tako, daje bilo doseženo ravnotežje z okoljem in logična posledica 
tega je bila tudi zmanjševanje odvzema iz nje. To se bo spet 
začelo povečevati, ko bo analiza bioloških kazalnikov, ki jih lovske 
organizacije in Zavod za gozdove Slovenije spremljajo 
neprekinjeno, pokazala, da je spet prišlo do neusklajenosti med 
jelenjadjo in okoljem. 

Zavedati pa se je potrebno, da bodo kljub še taki usklajenosti 
škode, ki jih bo jelenjad povzročala v specifičnih delih 
svojega okolja (zimovaiišča, rukališča) lahko še vedno 
občutne. Takim prostorom bo treba v bodoče bolj prilagoditi 
človekovo dejavnost, njihovim lastnikom pa škodo 
ugotovljeno na strokovno utemeljen način tudi priznati in 
poravnati. Določila veljavne zakonodaje že dajejo vse 
možnosti za to. 

O PODPISOVANJU MEDNARODNIH 

DOKUMENTOV S STRANI ŽUPANA 

NOVE GORICE 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 31. julija 1997 ministra 
za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja vprašal: 

Sprašujem ministra RS za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja 
s čigavim pooblastilom je novogoriški župan g. Šparcapan 
podpisal določene dokumente v Strasbourgu In kakšni so 
bili ti dokumenti? 

Sprašujem ali se mednarodna politika vodi iz MZZ, ali je v 
domeni LDS, ali celo zgolj v domeni lokalnih veljakov LDS, 
oziroma ali je vse skupaj storil župan Nove Gorice na svojo 
roko? 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je posredovalo naslednji 
odgovor: 

V času julijskega zasedanja Evropskega parlamenta (točneje 15. 
julija 1997) je italijanski parlamentarec v Evropskem parlamentu 
g. Giacomo Santini pod naslovom "Gorizia - Nova Gorica: dve 
mesti, ena meja, skupni cilji" organiziral predstavitev potreb in 
projektov, ki bi obe obmejni mesti pripravili na spremembe, ki jih 
bo prinesel proces pridruževanja Republike Slovenije k Evropski 
uniji. Gre predvsem za prestrukturiranje nekaterih gospodarskih 
panog in infrastrukture v smislu priprav na prihodnost. 

Predstavitve se je udeležil tudi župan Nove Gorice g. Črtomir 
Špacapan, ki je skupaj s svojim kolegom, županom Gorice g. 
Goetanom Valentijem, predstavil trenutne razmere v obeh mestih. 
Pri predstavitvi sta sodelovala tudi predsednik goriške 
gospodarske zbornice g. Guido Bevilaqua in prof. Robert Leonardi 
iz Evropskega inštituta za gospodarske in politične vede v 
Londonu, ki naj bi pripravil posebno študijo o projektih, za katere 
bi skušali dobiti sredstva Evropske unije. 

Predstavitve projektov se je g. Črtomir Špacapan udeležil kot 
župan oziroma predstavnik lokalnih oblasti v Novi Gorici. Stalna 
misija Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju in Stalno 
predstavništvo Republike Slovenije pri Svetu Evrope v 
Strasbourgu, ki pokriva tudi delovanje Evropskega parlamenta, 
nista bila vključena niti v organizacijo niti v realizacijo omenjene 
predstavitve projektov. 
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Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije prav tako 
nima informacij, da bi g. Črtomir Špacapan ob tej priložnosti 
podpisal kakršne koli dokumente mednarodnega značaja. 

O IMENOVANJU DRŽAVNEGA 

SEKRETARJA ZA CESTE 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 1. avgusta 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado republike Slovenije, kako je lahko 
Imenovala gospoda Žareta Preglja za državnega sekretarja 
za ceste v Ministrstvu RS za promet In zveze, čeprav Ima 
samo višjo Izobrazbo, za delovno mesto pa je zahtevana 
visoka Izobrazba gradbene smeri? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/ 
91, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93) v 19. členu le za višje upravne 
delavce izrecno predpisuje visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in ustrezne delovne izkušnje. Visoka strokovna izobrazba 
ustrezne smeri je torej določena kot pogoj zgolj za imenovanje 
višjih upravnih delavcev. Nazivi le-teh so našteti tako v 15. členu 
navedenega zakona kot v ustreznih podzakonskih aktih. Med 
njimi ni naziva državnega sekretarja, saj je državni sekretar 
funkcionar in zanj veljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih 
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), na 
kar napotuje II. odstavek 35. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97). Zakon o 
funkcionarjih v državnih organih nikjer ne predpisuje visoke 
strokovne izobrazbe kot pogoja za izvolitev ali imenovanje 
funkcionarja, kar posledično pomeni, da je za opravljanje funkcije 
državnega sekretarja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima visoke 
strokovne izobrazbe. 

Imenovanje Žareta Preglja za državnega sekretarja za ceste v 
Ministrstvu za promet in zveze je tako skladno z veljavno 
zakonodajo. 

O KRITERIJIH, KI JIH JE VLADA 

UPOŠTEVALA PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA USTANOVITEV NOVIH 

OBČIN 

PETER LEŠNIK, poslanec SNS, Je 25. septembra 1997 ministra 
brez resorja Vlade RS, odgovornega za lokalno samoupravo 
mag. Boža Grafenauerja vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije In ministra za lokalno 
samoupravo g. Boža Grafenauerja, katere politične kriterije 
je poleg zakonskih (ZLS), uporabila pri obrazložitvi predloga 
Vlade Republike Slovenije za ustanovitev novih občin? 

V obrazložitvi Vlada zatrjuje, da je navedeni predlog enak 
predlogu Vlade za ustanovitev novih občin, kot ga je Vlada 

podala že leta 1994. 

Kar pa seveda nI res! 

KS Selnica ob Dravi Je po tedanjem predlogu bila del 
vladnega predloga. Iniciativni odbor za ustanovitev nove 
občine Selnica ob Dravi, nasprotuje odločitvi Vlade Republike 
Slovenije, ker je po njihovem mnenju Vlada RS ravnala 
pristransko in v duhu delitve fevdov med koalicijskima 
partnerjema. 

Po njihovem mnenju bi Izločitev KS Sevnica ob Dravi bila v 
duhu predloga tako, da tudi njihova izločitev iz občine Ruše, 
Iz katere se Izloča, bila sposobna zadovoljevati potrebe 
svo|ih prebivalcev v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. 
Sprašujem g. ministra, ali je pri vseh 22-ih sprejetih predlogih 
dosledno upošteval kriterije, ki veljajo za ustanovitev novih 
občin? 

Vlado Republike Slovenije tudi sprašujem ali je pri 22-ih 
sprejetih predlaganih predlogih dosledno upoštevala lastno 
obrazložitev, katero |e navedla v večini primerov, ko ni 
podprla predlagateljev. Ta obrazložitev po mojem mnenju 
nI strokovna, temveč politična, glasi se pa takole: 
"Vlada Republike Slovenije nasprotuje delitvi občin, ki bi 
povzročila slabitev ekonomske moči lokalnih skupnosti in 
posledično obremenjevala sredstva državnega proračuna." 

Služba za lokalno samoupravo pri Vladi Republike Slovenije mu je 
posredovala odgovor: 

Poslansko vprašanje poslanca Petra Lešnika se nanaša na 
gradivo Vlade RS z naslovom Predhodna opredelitev Vlade 
Republike Slovenije o predlogih za izvedbo postopka za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in je bilo 
objavljeno v poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije 
št. 45 z dne 25. 9. 1997. Gradivo je bilo pripravljeno na osnovi 
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23. 5.1997 in 
v njem se vlada prehodno opredeljuje do predlogov in pobud za 
ustanovitev novih občin ter ostalih teritorialnih sprememb, ki so 
bili vloženi pri Državnem zboru Republike Slovenije. 

Prehodno opredelitev o predlogih za izvedbo postopka za 
ustanovitev občin ter za druge ozemeljske spremembe občin je 
Vlada RS pripravila zaradi uskladitve 2. in 3. člena Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij z ustavo na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 73/94), vključuje 
pa tudi predhodno opredelitev Vlade RS do predlogov, pobud in 
vlog, ki so bili vloženi po Zakonu o postopku za ustanovitev občin 
ter za določitev njihovih območij - ZPUODO (Uradni list RS, št. 
44/96). Dokončno pa se bo Vlada RS opredelila do predlogov za 
ustanovitev občin na podlagi 11. člena ZPUODO. 

V svojem predhodnem mnenju se|fe vlada opredelila do 80 pobud 
za oceno ustavnosti 2. in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij, do 45 predlogov za ustanovitev občin 
in 29 pobud za ustanovitev občin ter 7 predlogov in 17 pobud za 
spremembo območja občin. V svojem predhodnem mnenju je 
vlada kot predlagatelj po 6. členu ZPUODO predlagala ustanovitev 
9 novih občin, 4 teritorialne spremembe občin in spremembo 
imena ali sedeža občine v 6 primerih, obenem pa je v okviru svoje 
prehodne opredelitve predlagala, da se nadaljuje postopek za 
ustanovitev občin v 13 primerih in za spremembo območij občin 
v 6 primerih. 

Pri večini predlogov in pobud je vlada ugotovila, da niso izpolnjeni 
pogoji za ustanovitev občin oziroma za predlagane spremembe. 
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Pri vrsti predlogov in pobud bi nadaljnja členitev občin pomenila, 
da tudi preostali del občine ne bi več izpolnjeval zahtevanih pogojev 
za obstoj občine. Predlogi in pobude za ustanovitev občin pogosto 
ne izpolnjujejo v celoti pogojev iz 13. člena ZLS, v večini primerov 
pa niso v skladu s 13.a členom Zakona o lokalni samoupravi, pri 
čemer največkrat bistveno odstopajo od kriterija števila 
prebivalcev. 

Pri uresničevanju teritorialne komponente lokalne samouprave v 
Sloveniji je potrebno upoštevati dejstvo, da gre za proces katerega 
cilj je oblikovanje čimbolj naravnih in funkcionalnih enot z 
upoštevanjem zakonskih meril. Tako bo vlada pri oblikovanju 
predloga za ustanovitev občin v skladu z 11. členom ZPUODO 
upoštevala ustavne in zakonske temelje za ustanovitev občin in 
odločbo Ustavnega sodišča RS, ki posebej postavlja nekatere 
zahteve v zvezi s spremembami območij mestnih občin. Poseben 
poudarek bo vlada dala tudi zahtevi po upravno-organizacijski 
racionalnosti in dejstvu, da je z javno finančnega stališča 
pomembno, da bi veliko število novih občin vplivalo na državni 
proračun ter, da bi sledili teritorialni oblikovanosti, ki bo omogočala 
ne le izvajanje lokalne samouprave temveč tudi izvajanje tistih 
nalog države, ki jih bo ta izvajala preko občin. Pri oblikovanju 
predloga za ustanovitev novih občin bo vlada upoštevala tudi 
strokovne podlage, ki so bile pripravljene leta 1994. 

Po sklepu državnega zbora je rok, v katerem so morali občinski 
sveti prizadetih občin dati v 30 dneh mnenje k predlogom za 
nastanek novih občin in spremembo njihovih območij pretekel 31. 
10. 1997. Tako vlada sedaj pripravlja svoje mnenje in predlog, ki 
ga bo predložila državnemu zboru, kot je to predpisano v 11. 
členu ZPUODO. V citiranem zakonu je predpisan tudi ves nadaljnji 
postopek. 

dolgoročne naloge), 3.1.32. (razvoj železniške infrastrukture), 
3.1.33 (razvoj cestne infrastrukture), so poleg drugih sprememb, 
v celoti nadomeščene z novim besedilom. Tako je vnovem besedilu 
točke 3.1.31. prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije med cilji razvoja prometa 
navedeno: "izgrajevanje optimalne strukture prometnega omrežja 
v Republiki Sloveniji, v okviru mednarodnega prometnega sistema". 
V tej luči je potrebno gledati tudi povezave z Reko in Zagrebom. 
Neposrednejši odgovor na vprašanje prometnih povezav je iskati 
v prioritetah izgradnje posameznih železniških in (avto)cestnih 
odsekov, ki so formalizirane v Nacionalnem programu razvoja 
Slovenske železniške infrastrukture in Nacionalnem programu 
izgradnje avtoceste v Republiki Sloveniji, ki sta bila sprejeta v letu 
1995 (UL RS št. 13-1. III. 1995). Obe omenjeni in domnevno 
sporni povezavi z Zagrebom in Reko nista po Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Slovenije v prvi prioriteti. 

Iz spremenjenega in dopolnjenega državnega prostorskega plana 
je tako razvidno, da v celoti odraža stvarnost in interese Slovenije 
po njeni osamosvojitvi oziroma po razpadu bivše SFRJ. Zakon o 
urejanju prostora je že dolgo v pripravi in bo poslan v pripravo v 
Državni zbor pomladi leta 1998. Pomemben del zakonskih vsebin, 
ki so sicer stvar integralnega projekta prenove prostorske 
zakonodaje pa je bil rešen že s tremi zakonskimi novelami, 
uveljavljenimi 25. julija letos, tj. novima Zakonoma o stavbnih 
zemljiščih in o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini ter 
spremembami in dopolnitvami Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor. 

Povsem nov prostorski plan Republike Slovenije je v pripravi, je 
trenutno v fazi izdelave strokovnih gradiv in bo poslan v prvo 
obravnavo v Državni zbor jeseni leta 1999. 

O PRIPRAVI NOVEGA PROSTORSKEGA 

ZAKONA IN NOVEGA PROSTORSKEGA 

PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, ]e 27. oktobra 1997 
ministra za okolje In prostor dr. Pavla Gantarja vprašal: 

Sprašujem ministra za okolje, kdaj bo napisan nov 
prostorski zakon In kdaj bo na osnovi le-tega pripravljen 
novi prostorski plan Republike Slovenije. Stari, ki Je bil 
napisan v 80-lh letih Je za današnjo rabo popolnoma 
neuporaben, saj Je vse vezano na Zagreb In Reko, kar Je bilo 
v času SFRJ sicer logično, nikakor pa to ne more biti več 
temelj za današnji čas. 

Ministrstvo za okolje in prostor mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Dolgoročni plan SRS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 je bil 
res izdelan leta 1986 (UL SRS št. 1/86) in velja do leta 2000. 
Ravno zaradi spremenjenih okoliščin ob osamosvojitvi Slovenije, 
ki imajo tudi prostorske implikacije je že leta 1995 Državni zbor 
sprejel (UL RS št. 72 -15. XII. 1995) spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije, ki se nanašajo na zasnove državnega 
prometnega omrežja s področja magistralnih cest in železniških 
prog, zasnovo kolesarskega omrežja, zasnovo omrežja radarjev 
za vodenje zračnega prometa in omrežja meteoroloških radarjev. 
Omenjene spremembe in dopolnitve zadevajo tako grafični kot 
tekstualni del. Besedila točke 3.1.31 (cilji razvoja prometa, temeljne 

POSLANSKO VPRAŠANJE IN POBUDA 

O POSTOPKU UGOTAVLJANJA 

ODGOVORNOSTI NAČELNICE 

UPRAVNE ENOTE RADOVLJICA 

MIROSLAV MOZETIČ, poslanec SKD, je 18. novembra 1997 
ministra za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal: 

Ali je minister za notranje zadeve že predlagal vladi začetek 
postopka za ugotavljanje odgovornosti načelnice Upravne 
enote Radovljica In njeno razrešitev? 

Če tega še nI predlagal - zakaj tega nI storil In kdaj namerava 
sprožiti ustrezni postopek spričo dejstva, da Je bilo 
nezakonito delovanje načelnice, ki je povzročilo kršitve 
ustavnih pravic in neodgovorno ravnanje z javnimi sredstvi, 
sodno ugotovljeno že Julija letos? 

Koliko minister za notranje zadeve Vladi še nI predlagal 
začetka postopka za ugotavljanje odgovornosti načelnice 
Upravne enote Radovljica In njeno razrešitev, dajem na 
podlagi členov 30 • 32 zgoraj navedenega Poslovnika 
naslednjo pobudo: 

Minister za notranje zadeve naj brez odlašanja predlaga vladi 
začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti načelnice 
Upravne enote Radovljica gospe Irene Jan in njeno razrešitev 
zaradi njenega sodno ugotovljenega nezakonitega 
delovanja, s katerim je kršila ustavne pravice In neodgovorno 
ravnala z družbenimi sredstvi. 
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OBRAZLOŽITEV: 

I. Nezakoniti akti In dejanja načelnice Upravne enote 
Radovljica 

1. Načelnica UE je dne 20. 9.1995 izdala nezakonito odločbo 
(št. 123-4/95) o razporeditvi Olge Jambrek z delovnega mesta 
v. d. vodje notranje organizacijske enote za upravne notranje 
zadeve na delovno mesto referenta v Oddelku za občo 
upravo Iste UE. Naslednjega dne (21. 9. 1995) je pisno 
odredila "preselitev In primopredajo", s katero naj bi se 
fizično Izvršila odločba o razporeditvi. 

Pravna zastopnica Olge Jambrek je v ugovoru zoper odločbo 
o razporeditvi navedla, da je bila odločba o razporeditvi 
napačno in nezakonito Izdana na podlagi 30. člena Zakona 
o delavcih v državnih organih, ki se ne more uporabiti za 
delavce, ki imajo status višjega upravnega delavca. Odločbo 
je torej sprejela načelnica UE Radovl|ica kot nepristojni or- 
gan in jo Je bilo šteti za brezpredmetno. 

Načelnica je ugovoru ugodila in svojo odločbo načelnice 
UE št. 123-4/95 z dne 20/9-1995 kot nezakonito odpravila. 

2. Kljub temu pa je z nadaljnjimi nezakonitimi dejanji v praksi 
naprej izvajal odpravljeno odločbo: 

V času od 20. 9. 1995 dalje je načelnica UE Radovljica ga. 
Irena Jan na podlagi ustnega obvestila Olgi Jambrek kot v. 
d. vodji NOE za upravne notranje zadeve odvzela poob- 
lastila, ji prepovedala komuniciranje z delavci upravne enote, 
ji prepovedala dostavo pošte In drugih dokumentov, ji 
prepovedala vpogled v uradne dokumente in gradiva, 
odredila odklop telefonske linije v njeni pisarni, odvzem 
osebne šifre za vklop in izklop varnostne naprave v oddelku, 
JI ukinila stimulacijo, odložila obravnavo njene vloge za 
povrnitev stroškov šolnine, vloge za odobritev študijskega 
dopusta ter prošnje za sklenitev pogodbe o Izobraževanju. 

S temi dejanji je načelnica upravne enote tožnlcl dejansko 
prepovedala Izvrševati njene pristojnosti, dela In naloge, 
vključno s fizičnim onemogočanjem njihovega Izvrševanja. 
Vrhovno sodišče RS Je v upravnem sporu na podlagi 
izvedenega dokaznega postopka, vključno z javno 
obravnavo, ugotovilo kot nesporno, da je načelnica storila 
vsa navedena dejanja In jih je zato štelo za dokazana 
(Vrhovno sodišče RS, I Uv 5/96-17 z dne 12. 5. 1997)." O 
nezakonitosti teh dejanj je odločilo Ustavno sodišče v 
ustavnem sporu in ugotovilo, da ni bilo ne zakonite podlage 
ne dejanske potrebe, da bi načelnica kakorkoli posegala v 
obstoječi položaj ustavne prltožnlce (Ustavno sodišče RS, 
Up-183/97 z dne 10. 7.1 997). 

3. Ustavno sodišče Je nadalje ugotovilo, da je "načelnica 
(je) z imenovanjem pooblaščenca za vodenje notran|e 
organizacijske enote posegla v pristojnost Vlade, zato je 
njeno ravnanje že iz tega razloga nezakonito." 

II. Kršitev ustavnih pravic In druge škodljive posledice 
nezakonitih dejanj 

4. Ustavno sodišče je odločilo, da Je načelnica upravne enote 
ga. Irena Jan z ugotovljenimi dejanji nesporno kršila ustavne 
pravice Olge Jambrek do osebnega dostojanstva (iz 34. 
člena Ustave) ter do nedotakljivosti delavčeve duševne 
celovitosti In njegovih osebnih pravic: "Z ugotovljenim 
nezakonitim ravnanjem se omejuje možnost razvoja 
delavčevih sposobnosti, kar pomeni nedopusten poseg v 

njegove osebnostne pravice. Možnost poklicnega in 
osebnega razvoja, vključno z doseganjem in razvojem 
statusa, položaja oziroma ugleda v delovnem In življenjskem 
okolju so ob nesporni pomembnosti eksistenčne varnosti 
neločljivi elementi, ki opredeljujejo dostojanstvo in osebnost 
vsakega posameznika (prav tam)." 

5. Ustavno sodišče Je nadalje ugotovilo, da Je "s stališča 
delavca nevzdržno, da ostane v delovnem razmerju 
nerazporejen In de facto brez dela." Nadalje Je poudarilo, da 
namen zagotavljanja ustavnih pravic do svobode dela In 
proste Izbire zaposlitve gotovo nI le golo preživetje, pač pa 
- v skladu z določbami mednarodnih sporazumov s tega 
področja - zagotavljanje pravičnega zaslužka z delom In s 
tem omogočanje človeka vrednega življenja. To vključuje 
tudi pravico do opravljanja Izbranega poklica, do Izobraže- 
vanja In izpopolnjevanja v tem poklicu in možnost 
napredovanja pri delu. Zato je ustavno sodišče v 
obravnavanem primeru dopustilo tudi možnost, da so 
ugotovljena nezakonita ravnanja načelnice upravne enote 
pomenila tudi poseg v ustavne pravice Olge Jambrek do 
svobode dela in do proste Izbire poklica. 

6. Načelnica upravne enote Je od 20.9.1995, ko Je samovoljno 
onemogočila Olgi Jambrek izvrševati njena uradna 
pooblastila ter opravljati dela in naloge v. d. vodje notranje 
organizacijske enote, do objave sodbe Ustavnega sodišča, 
s katero se načelnici Upravne enote Radovljica prepove 
nadaljnje preprečevanje pritožnlci Oigl Jambrek opravljati 
naloge "vršilke dolžnosti vodje notranje organizacijske 
enote za upravne notranje zadeve v Upravni enoti 
Radovljica" dne 10. 7. 1997, po mnenju Ustavnega sodišča 
tudi "neodgovorno ravnala z javnimi sredstvi." 

Se pravi, da načelnica upravne enote v tem primeru 
odgovarja za to, da je država iz svojega proračuna plačevala 
osebni dohodek Olge Jambrek v času 1 leta, 10 mesecev in 
20 dni. Ustrezna Izguba državnega proračuna In posredno 
slovenskih davkoplačevalcev, ki ga Je zakrivila načelnica 
upravne enote s svojim nezakonitim In samovoljnim 
preprečevanjem ustavne pravice do dela znaša v brutto 
znesku okoli 6.000.000 SIT. 

7. Jože Hribernlk, pravni zastopnik Olge Jambrek, je dne 14. 
10. 1997 vložil na Okrožno sodišče v Ljubljani tožbo na 
plačilo odškodnine zaradi prestanih duševnih bolečin, ki 
so posledica dolgotrajnih in hudih kršitev njenih ustavnih 
pravic, v katerih predlaga sodišču, da izda sodbo, na podlagi 
katere sta "tožena stranka Republika Slovenija In Irena Jan 
dolžni nerazdelno plačati tožnlcl Olgi Jambrek odškodnino 
v znesku 10.000.000,00 SIT In njene pravdne stroške. V 
primeru pozitivne odločitve pristojnega sodišča bo tudi 
sorazmerni del odškodnine, ki ga bo plačala država 
predstavljal stroške državnega proračuna, ki bo nastal zaradi 
navedenih nezakonitih dejanj načelnice upravne enote 
Radovljica. 

III. Zakonite podlage za ugotavljanje odgovornosti 

8. Minister, pristojen za upravo, torej minister za notran|e 
zadeve predlaga vladi začetek postopka za ugotavljanje 
odgovornosti načelnika upravne enote In njegovo razrešitev, 
če ugotovi, da načelnik ne izvršuje svojih nalog oziroma Jih 
ne Izvršuje pravilno in pravočasno (43. člen zakona o upravi, 
Uradni list RS, št. 67-2393/94 z dne 27. oktobra 1994). 
Predstojnik lahko predlaga razrešitev višjega upravnega 
delavca, če oceni, da po svojih delovnih In strokovnih 
kvalitetah nI primeren za opravljanje dolžnosti (23/2 člen 
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Zakona o delavcih v državni upravi, Uradni list RS, št. 15 z 
dne 20. aprila 1990). O ZADOLŽENOSTI OBČIN 

9. Sodno ugotovljena nezakonita de|an|a In Izdani akti 
načelnice upravne enote Radovljica gospe Irene Jan, s temi 
de|an|l povzročene kršitve ustavnih pravic podrejenega 
uslužbenca ter finančno Izmerljive škodljive posledice 
nezakonitih dejan), ki pomenijo neodgovorno ravnanje 
uradne osebe z javnimi sredstvi, nesporno nalagalo ministru 
za notranje zadeve kot predstojniku dolžnost, da po 
zakonitem postopku predlaga vladi začetek postopka za 
ugotavljanje odgovornosti uradne osebe In njeno razrešitev. 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

V skladu s 36. členom zakona o upravi načelnika upravne enote 
imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, pristojnega za 
upravo, po predhodnem mnenju občinskih svetov občin, za katerih 
območje je organizirana upravna enota. Minister, pristojen za 
upravo, vladi predlaga začetek postopka za ugotavljanje 
odgovornosti načelnice upravne enote in njegovo razrešitev, če 
ugotovi, da načelnik svojih nalog ne izvršuje oz. jih ne izvršuje 
pravilno in pravočasno (43. člen zakona o upravi). Ocena za 
takšno ugotovitev je lahko pisno poročilo ali opozorilo 
posameznega oz. resornega ministrstva, na podlagi katere se bo 
lahko ugotovilo, da načelnik ne izvršuje nalog pravilno, t.j, 
strokovno, lahko je tudi poročilo o opravljenem inšpekcijskem 
nadzoru, na podlagi katerih se bo ugotovilo, ali so naloge izvršene 
pravočasno, t.j. v predpisanih rokih (71. člen zakona o upravi). 
Če se torej ugotovi, da zgoraj navedena dejstva obstajajo, minis- 
ter pristojen za upravo, predlaga vladi začetek postopka za 
ugotavljanje odgovornosti načelnika upravne enote in posledično 
njegovo razrešitev; vlada pa mora v skladu z določbami 23. člena 
zakona o delavcih v državnih organih in upoštevajoč dejstvo, da 
ima načelnik upravne enote status višjega upravnega delavca, 
za katerega se v postopku razrešitve uporabljajo določbe 23. 
člena zakona o delavcih v državnih organih, pri razrešitvi uporabiti 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku. 

Ministrstvo za notranje zadeve, ki v skladu z določbami 40. in 41. 
člena in že navedenim 71. členom zakona o upravi spremlja oz. 
nadzoruje delo upravne enote oziroma delo oddelka za upravne 
notranje zadeve, pri delu Upravne enote Radovljica ni ugotovilo 
nobenih nezakonitosti oz. nepravilnosti, ki bi na podlagi navedenih 
zakonskih določb terjale postopek ugotavljanja odgovornosti 
načelnice upravne enote. 

Prav tako tudi nobeno drugo ministrstvo v okviru opravljenih 
strokovnih nadzorov ministrstvu za notranje zadeve ni 
posredovalo zahteve po odpravi pomanjkljivosti oziroma 
ugotavljanja odgovornosti. 

Glede na to ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da ni pogojev 
za začetek postopka ugotavljanja odgovornosti načelnice Upravne 
enote Radovljica in zavrača pobudo poslanca. 

PETER HRASTELJ, poslanec SLS, je 21. novembra 1997 
ministra brez resorja Vlade Republike Slovenije, 
odgovornega za področje lokalne samouprave vprašal: 

Postavljam vprašanje Ministrstvu za lokalno samoupravo, 
vendar mislim, da bo prišel odgovor z Ministrstva za fi- 
nance. V letih 1991, 1992 se je kar nekaj občin v Republiki 
Sloveniji zadolžilo za Izdajo občinskih obveznic. 
Sprašujem, koliko je tako zadolženih občin in katere so In 
za kakšne vsote so se zadolžile? Rad bi imel poimenski 
seznam. 
Drugič, ali je že katera občina takšno zadolženost tudi 
poplačala? 

Ministrstvo za finance mu je posredovalo naslednji odgovor: 

1. 
Do 31.12.1992 se je z izdajo obveznic zadolžilo 12 občin. 

2. 
Obveznice so izdale bivše občine Ajdovščina, Črnomelj, Laško, 
Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Radovljica, Šmarje pri Jelšah, 
Trbovlje, Zagorje ob Savi in Skupščina mesta Ljubljane. 

3. 
Po zbranih podatkih od občin je razvidno, da je bila izdana emisija 
obveznic v teh občinah v skupni višini 113,0 milijonov DEM 
(obveznice so bile nominirane v markah). Skupna višina dejanske 
zadolžitve je po podatkih o prodanih obveznicah znašala do 
31.12.1992 v predhodno naštetih občinah 46,0 milijonov DEM. Pri 
tem je bila dejanska zadolžitev po posameznih občinah naslednja: 
Trbovlje 8,7 milijonov DEM, Skupščina mesta Ljubljane 6,0 
milijonov DEM, Novo mesto 6,9 milijonov DEM, Laško 6,5 milijonov 
DEM, Zagorje ob Savi 5,5 milijonov DEM, Radovljica 2,5 milijonov 
DEM, Postojna 2,2 milijonov DEM, Piran 1,9 milijonov DEM_, Šmarje 
pri Jelšah 1,6 milijonov DEM, Ormož 1,6 milijonov DEM, Črnomelj 
1,5 milijonov DEM in Ajdovščina 1,1 milijonov DEM, kar je tudi 
razvidno iz priložene tabele. 

Zaradi oblikovanja novih občin so se obveznosti prejšnjih občin iz 
naslova plačila zapadlih obveznic razdelile med novo oblikovane 
občine, kar praktično pomeni, da ta dolg plačuje več občin. Višina 
zadolžitve iz tega naslova in dodatnega dolgoročnega 
zadolževanja je povzročila, da posamezne občine niso mogle 
same popraviti zapadlih obveznosti. 

Pravno podlago za pomoč države pri servisiranju teh obveznosti 
predstavljajo določbe 29. člena zakona o financiranju občin. Po 
uveljavitvi nove lokalne samouprave prejemajo pomoč v obliki 
dodatnih sredstev finančne izravnave, ob izpolnitvi pogojev, ki jih 
navaja 29. člen zakona o financiranju občin, občine Trbovlje, 
Zagorje ob Savi in Laško. 
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4. 
Na podlagi občinskih podatkov je razvidno, da sta obveznost iz 
naslova dolgoročne zadolžitve z obveznicami že v celoti pokrili 
občini Piran in Radovljica, občina Trbovlje pa jo bo v letu 1998. 

Priloga: 

PREGLED IZDANIH IN PRODANIH OBČINSKIH OBVEZNIC PO 
STANJU 31.12.1992 

V MIO DEM 

OBČINA 
IZDANE PRODANE 

OBVEZNICE OBVEZNICE 

1.Ajdovščina 3,5 1,1 
2. Črnomelj 5,0 1,5 
3. Laško 15,0 6,5 
4. Novo mesto 20,0 6,9 
5. Ormož 2,5 1,6 
6. Piran 7,0 1,9 
7. Postojna 10,0 2,2 
8. Radovljica 10,0 2,5 
9. Šmarje pri Jelšah 10,0 1,6 
10. Trbovlje 10,0 8,7 
11. Zagorje ob Savi 10,0 5,5 
12. Skupščina mesta Ljubljane 10,0 6,0 

SKUPAJ: 113,0 46,0 

O KONCESIJSKIH AKTIH, KI 

OMOGOČAJO IZKORIŠČANJE 

MINERALNIH SUROVIN 

VILI TROFENIK, poslanec SLS, |e 30. januarja 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Izkoriščanje mineralnih surovin (gramos, glina, Itd.) je v 
skladu z 21. členom Zakona o varstvu okolja (uradni list 32/ 
93) možno le na podlagi koncesije, ki jo podeli Republika 
Slovenija. 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije: 
- ali obstaja v skladu s 23. členom Zakona o varstvu okolja 

koncesijski akt, ki omogoča podelitev koncesije za 
Izkoriščanje gramoza; 

- koliko dovoljenj - koncesij za Izkoriščanje gramoza oz. 
gline v Republiki Sloveniji je bilo podeljenih v letih 1996 
in 1997; 

- koliko od teh so izdale Upravne enote In koliko pristojno 
ministrstvo; 

- na podlagi katerega predpisa so bila izdana dovoljenja, če 
ni bil sprejet ustrezen koncesijski akt; 

- ali Vlada Republike Slovenije razpolaga s podatki o škodi 
In posledicah nelegalnega izkoriščanja gramoza; 

- kakšni ukrepi so bili sprejeti s strani pristojnih državnih 
organov za preprečitev negativnih posledic nelegalnega 
Izkoriščanja gramoza; 

- ali so v skladu z zakonom predpisani postopki za 
pridobitev koncesij za Izkoriščanje gramoza potrebni tudi 

v primerih ob vzdrževalnih delih na vodotokih In drugih 
posegih v okolje pri katerih je pridobivanje gramoza 
stranska posledica posega v prostor; 

• zaradi katerih razlogov tečejo že skoraj dve leti neuspešno 
postopki za pridobitev dovoljenja za izkoriščanja gramoza 
na območju Upravne enote Ormož, tako v primeru 
gramoznice Jurkovec, kakor tudi v primeru sanacije struge 
reke Drave v Središču ob Dravi? 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila naslednji odgovor: 

1. Izkoriščanja gramoza, seveda v skladu s predpisi, to je na 
legalen način, je na območju Republike Slovenije možno, če je za 
pridobivalno območje izdano dovoljenje za izkoriščanje rudnin po 
26. členu zakona o rudarstvu (ZRud, Uradni list SRS, št. 17/75, 
29/86 in 24/89) ali vodnogospodarsko soglasje za odvzem po 2. 
členu strokovnega navodila o načinu odvzemanja mivke, peska, 
proda in kamna (Ur. I. SRS, št. 27/84), izdanega na podlagi zakona 
o vodah (ZVod, Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list 
RS, št. 15/91). 
Izkoriščanje gramoza, sicer v manjših količinah, je (legalno) tudi 
možno, če je (bilo) za raziskovalno območje izdano dovoljenje za 
raziskovanje rudnin po 15. členu prej navednega rudarskega 
zakona - ZRud, seveda pred uveljavitvijo ZVO. Ker izkoriščanje 
gramoza na podlagi kakšnih drugih dovoljenj, kakor tudi na podlagi 
poprej dodeljenih koncesij na območju Republike Slovenije pa 
(še) ni mogoče, saj pričakovana nova predpisa, ki naj bi 
posodobljeno uredila tudi to področje (pridobivanje koncesij), to je 
zakon o rudarstvu in zakon o vodah, še nista sprejeta, se je 
Vlada Republike Slovenije odločila, da bo v kratkem, na podlagi 
23. člena v povezavi z 12. točko 111 .b člena ZVO izdala ustrezen 
koncesijski akti. S tem zakonom bo torej mogoče pridobiti koncesije 
le na oziroma ob obstoječih območjih, za katera je dovoljenje za 
izkoriščanje rudnin po 26. členu ZRud že bilo dano pred uveljavitvijo 
ZVO. 
Vlada Republike Slovenije se je namreč odločila, da je treba, 
zlasti iz razloga racionalnega izkoriščanja naravnih virov oziroma 
njihovega varstva tudi za bodoče generacije, ki bodo živele v 
Sloveniji, način in pogoje podeljevanja koncesij za nova območja 
reševati sistemsko. Sistemsko reševanje pa je, kot znano, mogoče 
le v okviru zakona. Besedilo novega rudarskega zakona je, kot 
znano, Vlada Republike Slovenije že določila na svoji 45. seji dne 
15.1.1998 in ga poslala v zakonodajni postopek državnemu zboru 
Republike Slovenije (gle. Poročevalec DZ, št. 15 z dne 11.2.1998, 
EPA 391 - II - prva obravnava ZRud), novi zakon o vodah pa je 
ministrstvo za okolje in prostor tudi že pripravilo in je trenutno v 
medresorskem (medministrskem) usklajevanju. Zato je realno 
pričakovati, da bo tudi novi zakon o vodah v kratkem poslan v 
zakonodajni postopek. 

2. Da je izkoriščanje gramoza na območjih, za katera so bila pred 
uveljavitvijo ZVO izdana dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje 
rudnin po določbah ZRud ter VG soglasje za (stalno) črpanje po 
vodarskem izvršilnem predpisu, legalno, jasno izhaja iz 3., 11. in 
12. točke 111 .b člena zakona o vrastvu okolja (ZVO, Uradni list 
RS, št. 32/93 in 1/96). Na tej podlagi bo torej Vlada Republike 
Slovenije le za ob teh območjih nahajajoča se dodatna pridobivalna 
območja, za črpanje gramoza oziroma drugih kamnin, lahko izdala 
ustrezne uredbe o koncesiji (koncesijski akt), ker za to obstoje 
utemeljeni razlogi. Na podlagi (sicer neuradnih) podatkov (o tem 
več v nadaljevanju) je bilo namreč ugotovljeno, da je na podobno, 
katerih večina obratuje brez vsakih predpisanih dovoljenk, v okviru 
obstoječih odkopnih polj oziroma območij kamnolomov in 
gramoznic, za katera so bila v preteklosti (pred uveljavitvijo ZVO) 
izdana predpisana "rudarska" dovoljenja, pa je še dovolj rezerv, 
da se do sprejetja novih rudarskih predpisov zagotavljajo potrebe 
gradbeništva, vključno z gradnjo (avto)cest. 
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3. V zvezi z navedenim velja posebej poudariti, da so z uveljavitvijo 
zakona o varstvu okolja (ZVO), torej 3.7.1993, glede na določbe 
17. in 111. člena tega zakona, med drugim tudi vse mineralne 
surovine (torej tudi gramoz in glina) postale lastnina Republike 
Slovenije, njihova raba in izkoriščanje na novih pridobivalnih 
območjih pa možna le na podlagi poprej podeljene koncesije. Pri 
tem je potrebno, glede na določbe 11. in 12. točke 111.b člena 
ZVO, posebej poudariti, da se na novo pridobivalno območje 
šteje vsako takšno območje (izkopno polje), za katerega pred 
3.7.1993 ni bilo izdano dovoljenje za izkoriščanje rudnin na podlagi 
26. člena zakona o rudarstvu (ZRud). Navedeno seveda velja 
tudi za odvzem proda iz voda oziroma vodnih zemljišč, ki bi bil na 
drugih območjih (vodnega zemljišča), kot je to z obstoječim VG 
soglasjem določeno. 

4. Podlaga za pridobitev koncesije za rabo in izkoriščanje katerekoli 
naravne dobrine, ki je v lasti Republike Slovenije, torej tudi gramoza 
oziroma gline, na novih pridobivalnih (odkopnih) območjih, je torej 
lahko le koncesijski akti vlade Republike Slovenije, kot ga 
opredeljuje 23. člen ZVO. S takšnim aktom se, med drugim, določijo 
tudi predmet in pogoji za pridobitev koncesije, pravico do rabe 
oziroma izkoriščanja pa nato lahko potencialni investitor pridobi 
le s sklenitvijo ustrezne koncesijske pogodbe. Kot znano, vlada 
Republike Slovenije lahko izdaja, na podlagi 23. člena ZVO in 
ustreznih določb zakona o vladi Republike Slovenije, koncesije 
za posamezne vrste naravnih dobrin z uredbami, kot je to bilo že 
storjeno za npr. več koncesij za izkoriščanje ali rabo različnih 
vrst vod iz določenih območij za določen namen (za pitno vodo, 
za gospodarsko izkoriščanje za namakanje kmetijskih zemljišč, 
za proizvodnjo električne energije, za vzrejo rib). Lokacija oziroma 
območje izkoriščanja, kot ga bo opredeljeval koncesijski akt, pa 
bo moral seveda temeljiti v ustreznih prostorskih aktih 
(prostorskem članu in prostorskem izvedbenem aktu), za katerih 
pravočasno pripravo in sprejemanje ter njihovo skladnost z 
zakonom, torej tudi zakonom, ki varuje kmetijska zemljišča in 
gozdove, pa je, kot znano, zadolžena občina. 
Kako se prične s pripravo in nadaljuje s sprejemanjem občinskih 
prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov, je že dolgo 
časa urejeno z ustreznimi predpisi o urejanju prostora in naselij. 
Po teh določbah se mora najprej pripraviti in nato sprejeti program 
priprave prostorskega akta, na podlagi programa priprave nato 
izdelati njegov osnutek, ga javno razgrniti najmanj za mesec dni, 
v času javne razgrnitve organizirati ustrezne javne obravnave, 
po končani javni razgrnitvi pripraviti predlog stališč do prejetih 
pripomb in predlogov, s katerim se mora seznaniti občinski svet 
in ga sprejeti, na podlagi stališč do pripomb in predlogov osnutek 
po potrebi dopolniti oziroma pripraviti in nanj pridobiti vsa z zakonom 
predpisana in s programom priprave določena soglasja in soglasja, 
ter šele nato predlagati občinskega prostorskega plana vlade 
Republike Slovenije ugotoviti njegovo skladnost z obveznimi 
izhodišči državnega prostorskega plana. Med takšna obvezna 
izhodišča pa se, kot znano, šteje tudi varstvo kmetijskih zemljišč 
in gozdov. 
5. Pripomniti je še treba, da so novi posegi: odvzemanje gramoza, 
peska in drugega odkopnega materiala iz vodne struge v količini 
nad 10.000 m3, površinsko pridobivanje energetskih, kovinskih 
in nekovisnkih rudnin in kamnin z zmogljivostjo 5.000 ton letno ali 
več ali s površino 1 ha ali več, ter izkop v gramoznici z odprtimi 
površinami 0,1 ha ali več po 1.1.1997 posegi v okolje oziroma 
prostor, za katere je potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje 
po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja 
vplivov na okolje (Ur. I. RS, št. 66/96), na osnovi 57. člena ZVO. Po 
tej uredbi je obvezno okoljevarstveno soglasje tudi v primeru, če. 
gre za razširitev že obstoječega posega v prostor, tako da bo 
dosegel ali presegel navedeni obseg posega. Inšpekcijski nadzor 
nad tem, ali se pri tovrstnih posegih upoštevajo navedene zahteve, 
pa opravlja okoljevarstveni inšpektor. 

II. -1. Najprej je potrebno pojasniti, da je ministrstvo za okolje in 

prostor že v začetku leta 1994, z dopisom št. 354-01-16/93 (z 
dne 17.5.1994) poslala vsem prvostopnim upravnim organom, 
pristojnim za urejanje prostora in izdajo "prostorskih" dovoljenj, 
posebno okrožnico, da ZVO velja in zato ni več mogoče izdajati 
lokacijskih dovoljenj za nova pridobivalna območja, brez pred- 
hodne pridobitve koncesije, še manj pa "rudarskih" dovoljenj. Ker 
v Republiki Sloveniji po uveljavitvi ZVO, torej po 3.7.1993, vlada 
Republike Slovenije ni izdala prav nobenega koncesijskega akta 
za izkoriščanje gramoza oziroma gline, seveda tudi ni bila sklenjena 
prav nobena koncesijska pogodba oziroma ni bilo podeljeno prav 
nobeno koncesijsko dovoljenje za izkoriščanje gramoza in peska. 

2. V zvezi z obravnavanim vprašanjem, ki se nanaša na upravne 
enote, velja pojasniti, da ni z nobenim zakonom določeno, da bi, 
po uveljavitvi ZVO, upravna enota lahko izdajala koncesijska 
dovoljenja za izkoriščanje gramoza oziroma gline na novih 
pridobivalnih področjih, ter hkrati dodati, da določbe zakona o 
rudarstvu (ZRud), ki določajo, kaj se mora priložiti zahtevi za 
izdajo dovoljenja za izkoriščanje rudnin (27. in 54. člen), veljajo še 
vedno v nespremenjeni obliki (dikciji). Takšnih dovoljenj pa tudi ne 
more dajati nobena občina oziroma katerakoli druga lokalna 
samoupravna skupnost niti z zainteresiranimi investitorji sklepati 
kakršnihkoli pogodb o izkoriščanju gramoza, gline in katerihkoli 
drugih mineralnih surovin. Zahtevi za izdajo dovoljenja za 
izkoriščanje rudnin pa je potrebno po 4. točki 27. in tudi 54. člena 
rudarskega zakona (ZRud), med drugim, predložiti tudi lokacijsko 
dovoljenje. Glede na določbe 12. in 13. točke 111,b člena ZVO 
navedeno tudi pomeni, da lahko gospodarski ali drug subjekt, ki 
že ima pridobljeno dovoljenje za izkoriščanje rudnin iz 26. ali 54. 
člena ZRud, izkorišča mineralno surovino ali kakšno drugo rudo 
oziroma mineralno surovino le v okviru že, z "rudarskim" 
dovoljenjem, izdanim pred 3.7.1993, opredeljenega pridobivalnega 
prostora (odkopnega polja). Če pa gre za "večje" posege v prostor, 
pa je potrebno tudi okoljevarstveno soglasje, za kar pa je potrebno 
predhodno pripraviti poročilo o vplivih na okolje. 

3. Ker pa je iz obravnavanega vprašanja razvidno, kot da obstaja 
sum, da so v letih 1996 in 1997 na območju Republike Slovenije 
bila izdana dovoljenja za izkoriščanje gramoza in gline (na novih 
pridobivalnih območjih), je potrebno še pojasniti, daje pred pripravo 
teh pojasnil ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi 42. člena 
zakona o upravi, z dopisom z dne 17.2.1998 naročilo vsem 
upravnim enotam, da preverijo, koliko za katera območja in za 
katere mineralne surovine je UE izdala novih "rudarskih" dovoljenj, 
vsem vodjem enot, pristojnih za okolje in prostor upravnih enot, 
koliko zahtev za izdajo lokacijskih dovoljenj za nova pridobivalna 
območja je bilo vloženih in koliko izdanih, ter svojemu inšpektoratu 
(Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor), da poda 
ustrezno poročilo o podvzetih in izvršenih ukrepih. Iz preveritev 
oziroma poročil upravnih enot pa jasno izhaja, da nobena enota 
upravne enote, pristojna za urejanje prostora, ki je na zahtevo 
ministrstva za okolje in prostor, pravočasno posredovala podatke, 
v letih 1996 in 1997, ni izdala nobenega lokacijskega dovoljenja 
za nova pridobivalna območja. Iz teh poročil pa tudi izhaja, da 
nobena enota upravne enote, pristojna za gospodarstvo, v teh 
letih ni izdala "rudarskega" dovoljenja za izkoriščanje kakršnekoli 
mineralne surovine na novih pridobivalnih območjih. 

3. V zvezi z obravnavanimi vprašanji je potrebno tudi odgovoriti, 
da po uveljavitvi ZVO, torej tudi ne v letih 1996 in 1997, ni bilo 
izdano nobeno novo vodnogospodarsko soglasje za stalni odvzem 
po 2. členu strokovnega navodila o načinu odvzema mivke, peska, 
proda in kamna na vodnih zemljiščih. 

III. -1. Kertorej ne obstaja še noben koncesijski akt, ki bi omogočal 
sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje gramoza oziroma 
gline na popolnoma novih pridobivalnih območjih, torej na območjih, 
ki bi bila izven območij, za katera so bila pred 3.7.1993 izdana 
dovoljenja za izkoriščanje rudnin v skladu z določbami še vedno 
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veljavnega zakona o rudarstvu (ZRud), to pomeni, da se v primeru, 
če bi se gramoz oziroma glina izkoriščala na takšnih novih 
pridobivalnih območjih, takšna raba oziroma izkoriščanje šteje 
za nelegalno. Proti takšnim investitorjem torej lahko ukrepa pristojni 
inšpektorat. 

2. Ker je potrebno, kot znano, zahtevi za izdajo dovoljenja za 
raziskovanje, kakor tudi za izkoriščanje (16. in 27. člen ZRud) 
priložiti tudi lokcijsko dovoljenje, lahko proti investitorju, ki izkorišča 
gramoz nelegalno, ukrepa tudi urbanistični inšpektor po določbah 
73. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(ZUN), ter seveda tudi po 76.č členu navedenega zakona. 
Urbanistični inšpektor obravnava takšnega "nelegalnega 
posegovalca v prostor" kot neke vrste "črnograditelja", saj izvaja 
posege v prostor brez predpisanega lokacijskega dovoljenja. Na 
podlagi navedenih zakonskih določb urbanistični inšpektor svojo 
odločbo pošlje pristojnemu sodišču, ki nato po uradni dolžnosti 
vpiše v zemljiško knjigo zaznambe v tej odločbi vsebovanih odredb 
in prepovedi, ki temeljijo v 76.c členu ZUN. Po 76.c členu je namreč 
za vsak nedovoljen poseg v prostor, med drugim prepovedana 
njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih dejavnosti, promet 
z njim in zemljiščem, na katerem je sklenitev kreditnih, 
zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih 
poslov med živimi. Seveda pa proti takšnim "investitorjem" ukrepa 
tudi inšpektor, pristojen za varstvo naravnih dobrin, torej okoljski 
inšpektorat. Proti "investitorju", ki odvzema prod, mivko ipd. iz 
vodnega zemljišča brez predpisanega VG soglasja, pa ukrepa 
ravno tako okoljski inšpektor. 

3. Proti zgoraj navedenim "investitorjem" se seveda lahko ukrepa 
tudi po okoljskih določbah. Po 9. členu ZVO je povzročitelj čezmerne 
obremenitve odgovoren kazensko in odškodninsko, po 10. členu 
obstaja podlaga za odškodninsko odgovornost za razvrednotenje 
okolja. Po 56. členu je predpisana odškodnina za nevarnost ali 
razvrednotenje okolja kot sestavni del poročilo o vplivih na okolje. 
V 66. členu je podana vsebina sanacijskih programov, v katerih je 
v finančnem načrtu obvezen prikaz stroškov in odškodnin za 
razvrednotenje in nevarnost za okolje. V 78. členu so zahteve po 
odškodnini in nadomestilu za razvrednotenje in nevarnost. V 79. 
členu pa je celo utemeljena polna odgovornost kritja vseh stroškov 
za odpravo posledic poškodb in zlorabe okolja. Se pravi, da gre 
za kazensko in odškodninsko odgovornost ne samo po 
prostorskih, pač pa tudi, če že ne zlasti okoljevarstvenih določbah. 

4. Če pa so s "črno gradnjo", torej tudi z nelegalnim izkoriščanjem 
mineralnih surovin, povzročeni onesnaženje, poškodba ali 
razvrednotenje okolja, nevarnost okolja ali škoda na naravni in 
celo kulturni dediščini, pa se lahko ukrepa tudi po določbah 76.b 
člena ZUN. Po teh določbah je takšen investitor, ali če njega ni 
mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljalec zemljišča dolžan 
plačati odškodnino. Višino, trajanje in način plačila odškodnine 
določi seveda sodišče (drugi odstavek 76.b člena ZUN) in pri 
tem neposredno uporablja merila za takšno določanje, kot je to 
našteto v navedeni zakonski določbi. Pri tem velja posebej navesti, 
da v primeru, če je upravičenec do odškodnine država ali občina, 
vloži zahtevo za odškodnino pristojni državni pravobranilec. V 
primeru izkoriščanja gramoza brez predpisanih dovoljenj je torej 
v vsakem primeru upravičenec država. Zato bo vsak investitor, 
ki črpa gramoz brez rudarske pravice oziroma predhodno 
pridobljene koncesije, slej kot prej prišel pod "inšpektorjev" 
drobnogled, ter bo tudi, slej ko prej, zoper njega vložena tožba 
(pri pristojnem sodišču). 

5. Vlada Republike Slovenije, kakor tudi ministrstvo, pristojno za 
varstvo naravnih dobrin (Ministrstvo za okolje in prostor) in 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo (Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti) sicer še ne razpolagajo s popolnimi podatki o škodi 
oziroma posledicah nelegalnega izkoriščanja gramoza. Pojasniti 
pa je treba, da je bila že pred časom, konkretno pred že skoraj 

dvema letoma, na pobudo oziroma predlog Društva tehničnih 
vodij pri površinskem odkopavanju, pričeta posebna akcija 
omejevanja nelegalnega pridobivanja. Pri tej akciji aktivno 
sodelujeta ministrstvo za gospodarske dejavnosti ter ministrstvo 
za okolje in prostor, zlasti pristojna organa v njegovi sestavi (Urad 
RS za prostorsko planiranje ter Inšpektorat RS za okolje in 
prostor) in tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije. V 
zvezi z navedenim velja posebej poudariti, da je prvi takšen 
sestanek organiziral navedeni urad, dne 21.11.1996. O tem 
sestanku obstoja tudi zapisnik št. 350-13-148/95. Temu sestanku 
je pred kratkim sledil ponovno sestanek z državnim pravo- 
branilcem in delavci MOP, MGD in pristojnih inšpektoratov. 

6. Ker omenjeno društvo razpolaga z vsemi evidentiranimi 
lokacijami nelegalnega izkoriščanja, kot tudi vse lokacije legalnega 
izkoriščanja vseh mineralnih surovin na območju Republike 
Slovenije, se bo to gradivo v celoti uporabilo kot ustrezna podlaga 
državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, 
kot ga opredeljuje 5. člen novega rudarskega zakona ter pri 
podrobnejših načrtih gospodarjenja s posameznimi vrstami 
mineralnih surovin (8. člen novega ZRud). Velika, če že ne največja 
pomanjkljivost obstoječih rudarskih predpisov je namreč ta, da z 
njimi ni nikjer določeno, kako in na podlagi česa se država, kot 
lastnica vseh mineralnih surovin, odloči o ciljih, usmeritvah in 
pogojih za usklajeno oziroma smotrno, racionalno in okolju prijazno 
raziskovanje in izkoriščanje vseh in posebej opredeljenih 
mineralnih surovin. O najvišji stopnji njihovega izkoriščanja in 
pogojih za njihovo smotrno izkoriščanje, torej tudi, da se na 
določenih območjih, določene ali pa prav vse vrste mineralnih 
surovin ne bodo izkoriščale oziroma da je njihovo izkoriščanje 
prepovedano, to je, da ni in tudi ne bo nikoli možno (rudnine naj v 
miru počakajo na naše zanamce). Navedene pomanjkljivosti pa 
odpravlja v zakonodajni postopek že vloženi predlog novega 
zakona o rudarstvu (EPA 391 - prva obravnava.) 

7. V zvezi z vprašanjem o tem, kakšni ukrepi so bili sprejeti, je 
potrebno najprej pojasniti, da v javnosti, kljub temu, da je raba 
naravnih virov ustavna kategorija, njihovo izkoriščanje, pa tudi 
pristojnosti in nadzorstvo v zvezi z njim, niso (še) ustrezno 
(pravilno) razumljeni. Že če se medsebojno primerjajo prej opisana 
opozorila državnega pravobranilca in Društva tehničnih vodij (glej 
4. točka tega sklopa vprašanj) ter obravnavano poslansko 
vprašanje, je mogoče ugotoviti, da se skrb za kontrolo nad smotrno 
rabo, varstvom in izkoriščanjem tudi gramoza in gline ne more 
usmerjati le na inšpekcijo za okolje in prostor. Inšpekcija za okolje 
in prostor se sicer vključuje v prizadevanja za razreševanje 
problematike nedovoljenega (nelegalnega) izkoriščanja mineralnih 
surovin na osnovi svojih pooblastil in različnih materialnih predpisov, 
ki opredeljujejo delo te inšpekcije. 

- Ker je glede na določbe 50. člena zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (ZUN), lokacijsko dovoljenje 
predpisano tudi za izkoriščanje mineralnih surovin, je inšpekcija 
za prostor, če le-to ne obstaja, dolžna ukrepati (po 73. členu 
ZUN). Kolikor pa dovoljenje obstaja, poseg pa se izvaja v 
nasprotju s pogoji, ki so določeni v lokacijskem dovoljenju, pa je 
inšpekcija ravno tako dolžna ukrepati (tokrat po 75. členu ZUN). 
Predpisano oziroma mogoči so še različni drugi inšpektorski 
ukrepi, kot na primer predlog za kaznovanje za gospodarski 
predstopek, predlog za kaznovanje sodniku za prekrške (v 
tem primeru je mogoče predlagati tudi izrek varstvenega 
odvzema predmetov, če so bili uporabljeni ali namenjeni za 

, prekršek ali se nahajajo v nelegalnem kamnolomu) in predlog 
pristojnemu sodišču, da se v sodnem postopku določi 
odškodnina, če inšpektor ugotovi, da so zaradi nelegalnega 
izkoriščanja mineralne surovine povzročeni onesnaževanje, 
poškodba ali razvrednotenje okolja, nevarnost za okolje ali škoda 
na naravni dediščini (ukrepi po 76.b členu ZUN). 
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- Inšpekcija za okolje se, na področju nedovoljenega izkoriščanja 
mineralnih snovi vključuje v razreševanje problematike, na 
podlagah ZVO, zakona o vodah (ZVod) in posameznih odlokov 
o varstvu virov pitne vode. Nadzor in ukrepanje se nanašata na 
odvzem proda iz sipin vodotokov (v okviru rednih vzdrževalnih 
del), odvzem peska, proda, mivke in kamna iz naravnih 
vodotokov, vodnih zemljišč, kot tudi priobalnih zemljišč ali na 
vodovarstvenih območjih (če le-ta dovoljen pod pogoji iz 68. 
člena ZVod, uvodoma navedenega strokovnega navodila in tudi 
posameznimi odtoki o vodovarstvenih območjih) ter odvzem v 
zaščitenih območjih naravnega okolja oziroma narave, kot so 
narodni in regijski parki, krajinski parki, naravni rezervati in 
spomeniki. 

8. Iz poročila Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, 
ki je bilo pripravljeno v zvezi z obravnavanim poslanskim 
vprašanjem (podatki iz leta 1996 in 1997) izhaja zlasti naslednje: 

- zoper investitorje so bili pretežno podani ukrepi na podlagi 73. 
člena ZUN (86 primerov) in le v 1 primeru na podlagi 75. člena 
ZUN; 

- od vseh nedovoljenih posegov je 42 nelegalnih peskokopov, 30 
jih predstavlja gramoznice, 13 kamnolom, v 2 primerih pa je šlo 
za nedovoljeno odvzemanje peščene zemlje; 

- skupna površine nedovoljenih posegov, zoper katerih investitorje 
je ukrepal inšpektor, obsega 596.236 m2 ali skoraj 60 ha; 

- z nedovoljenimi posegi se nelegalno (protipravno) odvzemajo 
mineralne surovine v glavnem s travnikov in pašnikov, pa tudi 
njiv, gozdov, manj pa iz gradbenih jam za objekte, najmanj pa iz 
vodnih območij rek; 

- vsega skupaj je bilo izdanih 81 inšpekcijskih odločb, podanih je 
bilo 34 predlogov za uvedbo postopka o prekršku; podani sta 
bili 2 kazenski ovadbi zaradi domnevne storitve kaznivega 
dejanja iz 333. člena KZ; pristojnemu državnemu pravobranilcu 
sta bili oceni domnevnih škod, da bo možno ukrepanje skladno 
z njegovimi pristojnostmi (na podlagi 76.b člena ZUN); 

- v 26 primerih so bili posegi bodisi sanirani, pridobljena dovoljenja 
za sanacijo oziroma potekajo postopki za legalizacijo 
nedovoljenega posega; 

- največ nedovoljenih oziroma protipravnih izkoriščanj mineralnih 
surovin je na območju slovenskega Primorja in na Kočevskem, 
veliko pa tudi v Prekmurju in na rogaško-šmarskem območju. 

9. V zvezi z odgovorom o podvzetih ukrepih pa je potrebno še 
dodati, da bodo v skladu s programom svojega dela, pristojni 
inšpektorji tudi v bodoče predmetnemu področju namenjali 
posebno pozornost. Pri tem pa velja opozoriti, da bi bilo delo 
inšpektorjev še bolj učinkovito, če bi bili izpolnjeni oziroma 
zagotovljeni še naslednji (pred)pogoji: 

- zlasti na obravnavanem območju je treba nadzorstvo in 
ukrepanja izvajati organizirano oziroma medresorsko povezano 
in usklajeno; v navedenem smislu je že v pripravi oblikovanje 
skupnega (medministrskega) navodila o usklajenem ukrepanju 
(podobno, kot je bilo to storjeno na področju "črnih" 
avtoodpadov); 

- ker možnosti hrambe in plačila stroškov, ki nastanejo pri odvzetih 
predmetih, ki so bili uporabljeni v zvezi z nedovoljenimi posegi in 
kar sicer omogoča 81.a člen ZUN, niso organizacijsko in 
finančno urejene, ter zaenkrat takšnega varstvenega ukrepa ni 
bilo mogoče izvajati, je potrebno čimprej izdati ustrezno 
koncesijo, kot jo sicer omogoča 77.a člen ZUN; ker pa takšnih 

koncesij še ni, je bila 27.1.1998 z AMZS podpisana pogodba o 
poslovnem sodelovanju, s katero se je AMZS obvezal za prevoz 
in hrambo z inšpektorjevem ukrepom zaseženih predmetov in 
stvari, finančna sredstva pa bo IRSOP v ta namen zagotavljal 
iz načrtovanih sredstev za plačilo stroškov upravnih izvršb po 
drugi osebi, seveda dokler bo denar, ki ga je sicer malo, na 
razpolago; 

- inšpekcijskim ukrepom oziroma prizadevanjem IRSOP bodo 
morali slediti tudi pravosodni organi, in sicer v tem smislu, da bi 
bili postopki pred sodiščem ažurni in z ustreznimi kazenskimi 
sankcijami; 

- vzpostavljena bo morala biti stalna povezava z državnim 
pravobranilstvom, zlasti zaradi določb 76.b člena ZUN. Na 
podlagi teh določb namreč lahko le pravobranilec zahteva od 
sodišča odreditev odškodnine za razvrednoteno okolje, kadar 
je upravičenec do odškodnine država (ali občina), pri nelegalnem 
izkoriščanju gramoza ali gline pa je to, glede na določbe 111. 
člena ZVO, seveda država; 

- na podlagi določb drugega odstavka 15. člena ZVO, za 
uresničevanje pravice do zdravega in čistega življenjskega 
okolja, se bo moralo s sprotnimi tožbami zahtevati od sodišča, 
da nosilcu nelegalnega poseganja odredi takojšnjo ustavitev. To 
je tudi sicer splošna pravica posameznika, društva, državnega 
organa ipd. in bi jo bilo zato treba čimprej začeti uporabljati; 

- izboljšati bo treba pogoje za delo vseh tistih inšpektorjev, ki 
opravljajo delo v zvezi z nadzorstvom nad prostorom in okoljem. 
Predvsem je potrebno izboljšati kadrovsko zasedenost delovnih 
mest, od sedanjih 45% na vsaj 70%, v odnosu do veljavne 
sistemizacije delovnih mest, ter število prevoznih sredstev (ves 
IRSOP ima le 16 avtomobilov). 

10. Ne glede na vse prej opisano (v zvezi z ukrepi) pa je potrebno 
še dodati, da določbe 76.a člena ZUN ter na njihovi podlagi izdan 
izvršilni predpis vlade Republike Slovenije - uredba o kriterijih za 
izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora in o načinu njegovega plačila (Ur. I. RS, št. 52/93 in 57/ 
93) še vedno veljata v nespremenjeni dikciji, veljala pa bosta tudi 
v prihodnosti in se uporabljala zoper kateregakoli "črnograditelja", 
torej tudi zoper "investitorje" nelegalnih gramoznic, glinokopov in 
kamnolomov. S 76.a členom ZUN je namreč jasno določeno, da 
je prav vsak investitor nedovoljenega posega v prostor, ali če 
tega ni mogoče odkriti, lastnik oziroma upravljalec zemljišča, dolžan 
plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ter da 
takšno nadomestilo plača zavezanec na podlagi odločbe, ki jo 
izda organ, pristojen za izdajo "prostorskih" dovoljenj. Navedeno 
torej pomeni, da bo prav vsak prostorski "uzurpator" prišel slej 
ko prej pod inšpektorjev drobnogled, če seveda prej ne bo 
poskrbel za predpisana dovoljenja svoje črne gradnje oziroma 
kateregakoli drugega nedovoljenega posega v prostor. Pri tem 
velja dodati, da takšna "nadomestila" niso ravno majhna, ter da 
se sredstva, dobljena z njimi, lahko uporabijo samo za namene 
opremljanja stavbnih zemljišč v občini, za namene varstva okolja 
in za namene neprofitne stanovanjske gradnje (po določbah 
tretjega odstavka 76.a člena so v višini 40% prihodek proračuna 
občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v 
višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije). 

IV. -1. Uvodoma je bilo že odgovorjeno na to vprašanje. Odvzem 
mineralnih surovin oziroma v konkretnem primeru gramoza iz 
rečne struge in podobno, kot stranska posledica vzdrževalnih 
del na vodotokih, je mogoče samo na podlagi vodnogospo- 
darskega soglasja, izdanega v skladu z določbami zakona o 
vodah (ZVod) oziroma strokovnega navodila o načinu 
odvzemanja mivke, peska in kamna (Uradni list SRS, št. 27/84). 
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2. Kadar g:, (in večinoma, vsaj v večjih vodotokih tudi v resnici 
gre) za "nadpražni" poseg v okolje, torej poseg, za katerega je 
obvezna presoja vplivov na okolje, to pomeni, da je pri novih 
odvzemih (npr. pri odvzemu nad 10.000m3) obvezno tudi 
okoljevarstveno soglasje za poseg v okolje prej navedena 
uredba, po 55. členu ZVO pa je podlaga za presojo poročilo o 
vplivih na okolje, ki je sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja 
za poseg v okolje. Pri tem velja dodati, da je odvzem gramoza, 
peska ali drugega odkopnega materiala iz vodne struge v količini 
10.000 m3 na leto ali več, brez okoljevarstvenega soglasja možno 
edino v primeru, kadar gre za enkratni odvzem za zagotovitev 
varnosti ob visokih vodah. 

3. Pri tem velja poudariti, da je tudi sicer potrebno pri vsakem 
posegu, s katerim pride do posrednega ali neposrednega vpliva 
na vodni režim, pridobiti vodnogospodarsko soglasje. Za rabo in 
izkoriščanje vode ter izpuščanje odpadnih snovi pa je potrebno 
pridobiti vodnogospodarsko dovoljenje. 

V. -1. Postopek za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje omenjene 
gramoznice, se ne more uspešno zaključiti, ker je potrebno, kot 
je predhodno pojasnjeno, pred njeno izdajo za poseganje na novo 
pridobivalno območje, potrebna (predhodna) pridobitev koncesije. 
Kaj mora vsak investitor v zahtevi za izdajo (vsakega) lokacijskega 
dovoljenja predložiti in na podlagi česa se lokacijsko dovoljenje 
lahko izda, je sicer že dolgo časa določeno s 53. in 54. členom 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, Uradni 
list SRS, št. 18/84 in naslednji.) Z novelo ZUN oziroma 7. členom 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (ZUN-G, Uradni list RS, št. 44/97) je 
sedaj tudi določeno, da mora v zahtevi za lokacijsko dovoljenje 
investitor navesti osnovne podatke o namenu in zmogljivosti 
nameravanega objekta, naprave ali drugega posega v prostor 
(torej tudi posega, ki bi bil v zvezi z izkoriščanjem gramoza), ter 
predložiti dokazilo, da ima pravico graditi na določenem ozemlju 
ali drugače posegati v prostor. 
S prvim odstavkom 54. člena ZUN pa je tudi jasno in nedvoumno 
določeno, da se lokacijsko dovoljenje, med drugim tudi za druge 
posege v prostor, ki so na območju, za katere je sprejet prostorski 
izvedbeni načrt, izda v skladu s pogoji, ki jih določa ta načrt. Z 
drugim odstavkom istega člena pa je tudi jasno in nedvoumno 
določeno, da se lokacijsko dovoljenje za objekt, naprave ali druge 
posege v prostor na območjih, ki se ukvarjajo s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji, izda v skladu s pogoji, ki jih določa lokacijska 
dokumentacija (LD). 

2. Zgoraj navedeno tudi sicer izhaja iz poročila Upravne enote 
Ormož, št. 311-2/98 z dne 24.2.1998 ter ugotovitev pristojne 
službe ministrstva za okolje in prostor (služba za posege v prostor 
državnega pomena). V skladu z uvodoma navedenimi predhodnimi 
določbami ZVO (111 ,b člen) je Upravna enota Ormož navedla, 
da je na podlagi predhodno izdanega lokacijskega dovoljenja, št. 
351.288/85 z dne 9.12.1985, po 3.7.1993 (po uveljavitvi ZVO) 
izdala dve dovoljenji za izkoriščanje opekarske gline, po 26. členu 
ZRud, in sicer pod št. spisa 351-288/85 z dne 3.1.1994 na pare. 
št. 134 in 137, obe k.o. Hardek, v naravi gozd, ter pod št. spisa 
351-288/85 z dne 8.8.1996 na pare. št. 124,131,125,126,135 in 
136, vse k.o. Hardek, tudi v naravi gozd, investitorju Mercator 
Ograd Ormož, Kolodvorska 7, 2270 Ormož, ter da sta na to UE 
vložili zahtevo Eco Energetika (vloga 16.3.1996), in Komunalno 
podjetje (vloga 3.4.1996), vendar je UE Ormož vlogo v pristojno 
reševanje odstopila na ministrstvo za okolje in prostor, dne 
4.2.1997. Obe vlogi pa nista popolni, saj ni predložene koncesije 
za izkoriščanje gramoza. 

3. V nadaljevanju postopka je investitor zahteval, da vlogo 
ministrstvo za okolje in prostor ponovno odstopi v reševanje 
Upravni enoti Ormož. V ta namen si je pridobil mnenje občinskega 
sveta, da je eksplotacijsko območje gramoznice le 23 ha, pri 

čemer pa občinski svet ni upošteval površin, ki so že izkoriščene 
in so po ureditvenem načrtu predvidene za sanacijo. Glede na to, 
da je po obstoječem zakonu o rudarstvu, ki še vedno velja v 
nespremenjeni dikciji, vsaki zahtevi za raziskovanje, kakor tudi 
zahtevi za izkoriščanje katerekoli rude oziroma mineralne 
surovine, med drugim, obvezno priložiti (pravnomočno) 
lokacijsko dovoljenje (4. točka 16. člena in 4. točka 27. člena 
ZRud) in seveda pridobiti vsa potrebna soglasja, torej tudi 
vodnogospodarsko in okoljevarstveno, kadar gre za "nadpražni" 
poseg, torej poseg, kot ga opredeljujejo določbe uredbe o vrstah 
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje 
(Ur. I. RS, št. 66/96), saj navedena uredba namreč velja od 
1.1.1997, pripominjamo da je zadeva še v teku. Investitor vseh 
navedenih dokazil še nima oziroma jih pristojnemu upravnemu 
organu še ni predložil. 

O PRODAJI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

TUJCEM 

BRANKO TOMAŽIČ, poslanec SLS, je 30. januarja 1998 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Cirila 
Smrkolja vprašal: 

Hrib BRIČ, se nahaja južno od reke Dragonje (to je med 
Dragonjo in mejo s Hrvaško). Celotna površina tega hriba je 
bila skozi stoletja last avtohtonih prebivalcev (kmetov) in 
vasi Koštabone in Puče. (K.O. Koštabona občina Koper). 
Agrarna skupnost Koštabona-Puče je v davni preteklosti 
posedovala 282 ha, 42 a, 34 m2 zemlje. Posamezne parcele 
te agrarne skupnosti se nahajajo v različnih predelih K.O. 
Koštabona. Največji del te zemlje se nahaja na vrhu hriba 
BRIČ In nosi isto ime BRIČ. Južna meja te površine je z 
Republiko Hrvaško. 

Večji del zemlje agrarne skupnosti so si solastniki (naši 
predniki) med seboj razdelili (po ustnem izročilu je bila ta 
delitev izvršena leta 1881). V skupni lasti je ostalo 92 ha, 93 
a, 42m2. Z ukinitvijo agrarnih skupnosti leta 1964 nam je 
bilo odvzeto celotno premoženje nekdan|e agrarne 
skupnosti, torej tudi tisto, ki je bilo zdavnaj razdeljeno med 
te parcele, ki so posedovali posamezniki spada tudi vrh 
Briča. 

Po nacionalizaciji je vrh Briča večkrat menjal uporabnika 
(lastnika). Zadnje družbeno podjetje, ki je razpolagalo s to 
zemljo je bilo podjetje Vina Koper. V času ko je ta kompleks 
Imelo v uporabi (najemu) Vina Koper je bil vinograd, ki Je 
pokrival celotno površino te zemlje, ki je bil uničen In zemlja 
je bila opuščena. 
V letu 1991, ko je bilo podjetje Vina Koper v postopku 
likvidacije je likvidacijski upravitelj Florjan Pribac sklenil 
prodajno pogodbo s katero je prodal Brič Nevju Triparju za 
ceno milijon DEM. Ker kupec kupnine nI plačal so sledile 
tožbe, toda kljub prodaji nI bila realizirana. 

Po sprejetju zakona omogoča obnovo agrarnih skupnosti 
so tudi pri nas razlaščenci in njihovi dediči obnovili agrarno 
skupnost Koštabona-Puče. Dne 17/02-1997 so na upravni 
enoti v Kopru vložili zahtevek za vračilo celotnega odvzetega 
premoženja agrarne skupnosti (tudi kompleksa Brlč). Dne 
19/3-1997 je v pisarni STARMAN v Kopru, ki ga je zastopal 
direktor Nevjo PUCER in Nevjom TRIPARJEM, s katerim sta 
stranki rešili medsebojni spor. Istočasno je bila sklenjena 
nova pogodba o prodaji Briča za isto ceno milijon DEM, s 
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katero je Brlč kupil hrvaški državljan Enver MORALIĆ. Kmalu 
zatem Je novi kupec zemljišče prevzel in sedaj izvaja poseg 
v ta prostor. 

Razlaščenci agrarne skupnosti pa še vedno ne smejo 
prevzeti svoje zemlje. 
Zanima me ali sme nekdo prodati zemljo agrarne skupnosti, 
ki je v postopku vračanja? 
Prav tako me zanima, po katerem zakonu se sme slovensko 
zemljo ob meji s Hrvaško prodati hrvaškemu državljanu? 
Smatram, da je Brlč tudi pomembna strateška točka v smislu 
obrambe slovenske meje. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je odgovorilo: 

Upravna enota Koper je ugotovila, da: 

1. 
so predmet poslanskega vprašanja: 
- kmetijska zemljišča na parcelah št. 2221/2, 2221/3, 2221/4, 

221/6, 221/8, 2221/9, 2221/10, 2379/2, 2379/3 in 2379/4 k.0. 
Koštabona; 

- stavbna zemljišča na parc.št. 2221/5, 2221/7, 2221/11, 2221/ 
12. 2221/13 in 2221/14 k.o. Koštabona. 

2. 
da so bila navedena zemljišča v zemljiški knjigi do 20.6.1997 
vpisana v vložni številki k.o. Koštabona, in sicer kot družbena 
lastnina v uporabi podjetja Vina Koper, d.o.o., Proizvodnja in prodaja 
vin, Koper (v nadaljevanju: Vina Koper); 

3. 
da je zemljiškoknjižno sodišče v Kopru 20.6.1997 prejelo za 
predmetne parcele predlog za vknjižbo novega lastnika oziroma 
uporabnika ter lastnino "Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnjega 
stanja", sklenjeno dne 30.5.1997 med Vina Koper ter PO-MO, 
proizvodno trgovinskim podjetjem, uvoz-izvoz, d.o.o., Dekani (v 
nadaljevanju: PO-MO), s katero je Vina Koper med drugim dovolil, 
da se na obravnavanih zemljiščih vknjiži lastninska pravica 
oziroma pravica uporabe v korist PO-MA, do celote; 

- da je od 20.6.1997 v zemljiški knjigi vpisano podjetje PO-MO 
kot lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na prej navedenih 
stavbnih zemljiščih; za kmetijska zemljišča pa je zemljiško 
knjižno sodišče vpis lastninske pravice PO-MA zavrnilo, ker za 
tako pridobitev lastninske pravice ni bilo ustreznih dokumentov 
po zakonu o kmetijskih zemljiščih; 

-da je odvetnik-pooblaščenec PO-MA dne 17.10.1997 na 
Upravno enoto Koper vložil vlogo za izdajo potrdila v smislu 3. 
odstavka 20. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. K vlogi je 
priložena pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, drugih 
prilog ni bilo, zato predlagatelj še vedno dopolnjuje vlogo in 
upravna enota o njej še ni odločila; 

- da je skupni pooblaščenec za agrarno skupnost Koštabona 
17.2.1997 vložil zahtevo za vračilo premoženja po zakonu o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti in vračanju njihovega 
premoženja in pravic, ki se med drugim nanaša tudi na nekatere 
parcele, naštete v tem dopisu. Tudi ta zahteva še ni popolna in 
upravna enota o njej ne more odločiti; 

- daje podjetje PO-MO 19.11.1997 na Upravni enoti Koper vložilo 
vlogo za izdajo odločbe o priglasitvi del, in sicer vzdrževalnih in 
melioracijskih del. Ker tudi ta vloga ni popolna, odločba še ni bila 
izdana. 

Iz podatkov v poslanskem vprašanju in zgoraj navedenih podatkov, 

ki jih je posredovala Upravna enota Koper, izhaja po našem 
mnenju več nepravilnosti, in sicer: 

- obravnavana kmetijska zemljišča in morda tudi stavbna 
zemljišča (to še preverjamo) so bila družbena lastnina, s katero 
je upravljalo podjetje VINA Koper do uveljavitve zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, če je šlo za podjetje, za 
katero bi ta zakon veljal, sicer pa do 11.3.1993, to je do 
uveljavitve zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
Z uveljavitvijo teh zakonov so po samem zakonu kmetijska 
zemljišča in nekatera stavbna zemljišča postala last Republike 
Slovenije oziroma občine, torej najmanj od 11.3.1993 dalje z 
njimi Vina Koper ni moglo več razpolagati; 

- že iz tega razloga torej zemljiškoknjižno sodišče ne bi smelo 
izvesti vpisa v zemljiško knjigo za kmetijska zemljišča, za 
stavbna zemljišča pa bi moralo pridobiti potrdilo Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS oziroma občine, da niso postala državna 
ali občinska; 

- tudi če bi bilo podjetje Vina Koper lastnik obravnavanih zemljišč, 
ne bi moglo prenesti lastninske pravice na podjetje PO-MO s 
pogodbo o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, saj se s tem krši 
zakon o kmetijskih zemljiščih, saj navedena pogodba po našem 
mnenju le prikriva dejanski pravni posel, ki je verjetno 
kupoprodaja; 

- po zakonu o kmetijskih zemljiščih mora vsakdo, pravna ali fizična 
oseba, ki želi prodati kmetijsko zemljišče, kmetijo ali gozd, 
ponudbo za prodajo izročiti pristojni upravni enoti, da izvede 
predpisani postopek objave ponudbe, zbiranja sprejemov ponudb 
in kasneje na podlagi posebne vloge pridobitelja odobritve 
pravnega posla. Vse to v obravnavanem primeru ni bilo 
napravljeno in torej ni pogojev za naknadno odobritev pravnega 
posla; 

- podjetje Vina Koper je razpolagalo z obravnavanimi zemljišči 
tudi v nasprotju z zakonom o denacionalizaciji oziroma zakonom 
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti in vračilu njihovega 
premoženja in pravic, saj so ta zemljišča predmet vračanja, 
zato je vpis v zemljiško knjigo ničen tudi po 88. členu zakona o 
denacionalizaciji in zato po našem mnenju lahko tudi agrarna 
skupnost Koštabona izpodbija vpis v zemljiško knjigo, s katerim 
je ta zemljišča pridobilo v last PO-MO. 

Za premoženje, ki je bilo ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji 
oziroma po zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti in 
vračilu njihovega premoženja in pravic v družbeni lastnini in naj bi 
se po teh zakonih vrnilo agrarni skupnosti, velja od uveljavitve 
zakona o denacionalizaciji oziroma zakona o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti... prepoved razpolaganja oziroma kakršnega 
koli poslabšanja. Vsako ravnanje v nasprotju s to določbo, je 
nično. 

Ustava RS v 68. členu določa, da tujec pri nas lahko pridobi 
lastninsko pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih določa zakon, 
ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo je ratificiral državni 
zbor, ob pogojih vzajemnosti. 

Na podlagi te določbe lahko tuje fizične osebe trenutno pridobijo v 
Sloveniji v last kmetijsko zemljišče le na podlagi dedovanja ob 
pogojih vzajemnosti, ker tako določa zakon o dedovanju. 

Tuje pravne osebe po našem mnenju trenutno ne morejo pridobiti 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji. 

Domače pravne osebe, ki so lahko v 100% lasti tujcev, pa pri nas 
lahko pridobijo kmetijsko zemljišče in tudi stavbno zemljišče, 
vendar ob pogojih zakona o kmetijskih zemljiščih (predpisani 
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postopek prodaje in odobritve pravnega posla, prednostna 
pravica do nakupa) oziroma zakona o stavbnih zemljiščih 
(predpisani postopek in prednostna pravica.) 

Glede na vse ugotovljene nepravilnosti Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ugotavlja skupaj s Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, čigava so po zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij oziroma po zakonu o Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS postala kmetijska in stavbna zemljišča, ki 
so predmet tega odgovora, in bo nato sprožilo postopke 
izpodbijanja nezakonitega pravnega posla. Glede na vse 
nepravilnosti se tudi vloga PO-MA za odobritev pravnega posla, 
vložena na Upravno enoto Koper, ne bi smela pozitivno rešiti. 

O SPORAZUMU MED IZRAELSKO 

VARNOSTNO OBVEŠČEVALNO 

SLUŽBO IN SLOVENSKO 

OBVEŠČEVALNO SLUŽBO 

IVO HVALICA, poslanec SDS, je na 19. Izredni seji Državnega 
zbora Republike Slovenije, dne 30. januarja 1998 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

"Ne vidim tistega, ki mu namenjam vprašanje. Vprašanje 
sem namreč pred pol ure spremenil. Pred eno uro je zakrožlla 
po hodnikih državnega zbora vest, da je dokument, podpis 
sporazuma, ki sta ga podpisali slovenska In izraelska 
obveščevalna služba, Izginil Iz ministrstva za obrambo. Vest 
je posredoval predstavnik obveščevalne službe. Tore], ne 
vem, kaj je to. Ne vem, če je res, vsekakor je pa kot nalašč 
mesto, danes tu, da se to razčisti. Torej, sprašujem 
predstavnika vlade, predsednika vlade ali podpredsednika 
vlade oziroma predstavnika ministrstva za obrambo, da mi 
odgovori, kaj je na tem. Vprašanje se glasi: Ali je res, da je ta 
dokument, gre za sporazum med Izraelom oziroma med 
Izraelsko varnostno-obveščevalno službo In slovensko 
obveščevalno službo, ki ga |e po mojih Informacijah takratni 
direktor OVS Marijan Mlklavčlč podpisal 31. januarja 1995, v 
prostorih izraelske varnostno-obveščevalne službe? Prosim 
za odgovor tukaj in sedaj. " 

Ministrstvo za obrambo mu je posredovalo naslednji odgovor: 

Navedeni dokument se hrani v ministrstvu za obrambo v skladu 
s predpisi, ki določajo način varovanja zaupnih podatkov. V to se 
je prepričala tudi delovna skupina komisije za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb državnega zbora, ki je 
30.1.1998 ob 14.15 uri obiskala ministrstvo za obrambo in preverila 
obstoj navedenega dokumenta. 

O IMENOVANJU LETALSKIH 

INŠPEKTORJEV NA LETALIŠČIH IN O 

PROBLEMATIKI ZEMLJIŠČA 

LETALIŠČA LESCE 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, In LOJZE PETERLE, 
poslanec SKD, sta 3. februarja 1998 ministra za promet in 
zveze g. Antona Bergauerja In ministra za okolje In prostor 
dr. Pavla Gantarja vprašala: 

Na 19. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, 
dne 3/2-1998 je poslanec Zmago Jelinčič postavil naslednje 
poslansko vprašanje: 

"Postavljam vprašanje ministrstvu za promet in zveze, In še 
posebej tistemu sektorju, ki urejuje oziroma ureja zračni 
promet. 

Po zakonu o zračni plovbi, ki je pravzaprav še vedno 
starojugoslovanskl, je na mesto letalskega Inšpektorja 
potrebno Imenovati osebo, kl Ima najmanj eno leto letalskih 
kvalifikacij in zato z določenimi Izkušnjami in z delovnim 
stažem. Leta 1994 je inšpektor za letalce in letalsko osebje 
postal Inženir Krivic, ki ob postavitvi ni imel nikakršnih 
letalskih Izkušenj, še manj pa katerokoli od letalskih 
dovoljenj. Za zadostitev črke zakona se je Inženir Krivic 
začel usposabljati za pridobivanje oziroma pridobitev 
dovoljenja športnega pilota v Alpskem letalskem centru 
Lesce, kar je absurdno pri možnosti izbire primernejših 
kandidatov z resničnimi Izkušnjami in z mnogo večjimi 
kvalifikacijami. Vendar je ministrstvo Izbralo, na zahtevo 
glavnega inšpektorja Jana, tega neizkušenega kandidata. 
Da bo mera polna, se je bodoči inšpektor šolal na stroške 
ministrstva oziroma davkoplačevalcev, kar pomeni strošek 
med 10 tisoč do 12 tisoč nemških mark. 

Primer postavitve neprimernih kandidatov na neprimerna 
delovna mesta pa se pojavlja tudi sedaj. Na predlog 
državnega sekretarja mag. Krapeža je na mesto inšpektorja 
za letališča postavljen Slana Jožef brez osnovnih potrebnih 
kvalifikacij. Za takšno mesto se navadno zahteva izobrazba 
gradbenega inženirja z obveznimi dodatnimi letalskimi 
kvalifikacijami. Vendar pa izgleda, da je državnemu sekretarju 
dovolj, da je nekdo bivši oficir JLA In zato, ker je radarski 
tehnik, s tem že Imenovan za inšpektorja. 

Tuje In domače študije kažejo, da je povezava s sosednjimi 
kontrolami letenja nujna In neizbežna, če hočemo ohraniti 
varnost in nemoten pretok zračnega prometa. Na osnovi 
študije Eurocontrola, kar najbolj upoštevane agencije za 
kontrolo letenja, je Vlada Republike Slovenije s svojim 
sklepom 2.11.1995 naložila ministrstvu za promet in zveze 
naj pristopi k bilateralnemu sodelovanju vodenja zračnega 
prometa z Avstrijo, katera je Sloveniji tehnološko najbližja, 
In kar pomeni politično usmeritev k zahodni Evropi. 

Zaradi nespoštovanja omenjenega vladnega sklepa se je 
varnostna situacija v vodenju zračnega prometa dodatno 
poslabšala, še posebno, ker smo na pragu nove sezone, ki 
že prinaša drastično povečanje prometa letal v preletu v 
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zračnem prostoru Slovenije. Povečanje |e bilo že dolgo 
napovedovano, vendar se gospod Krapež za to nI odločil, 
ampak |e celo v dopisu odklonil sodelovan|e z Avstrijo In se 
oslonll na sosednjo Hrvaško. 

ZAHTEVA po drugem odstavku 29. člfna Poslovnika DZ: 
Sedaj najprej sprašujem vlado, da ml odgovori na to 
vprašanje, potem pa v skladu z drugim odstavkom 29. člena. 
Ker vem, da ne bo odgovor popoln In pravilen, zahtevam še 
nadaljnjo razpravo. 

DOPOLNILNO: (v razpravi o odgovoru) 
Gospod Krapež je odgovarjal o varnosti prometa v zračnem 
prostoru. Sedanje vodstvo, ki je odgovorno za nadzor In 
varnost zračnega prometa na ministrstvu, |e povsem jasno 
pokazalo, da ne namerava nadaljevati bilateralnih pogo- 
vorov z Avstrijo, kar Je bilo razvidno na zadnjem In tudi 
poslednjem sestanku slovenske In avstrijske kontrole 
letenja, ki je bila v Gradcu dne 18. septembra 1997 v sestavi, 
ki Jo Imam tukaj v prilogi, vendar |e ne nameravam brati. 

Že samo vabilo oziroma dnevni red sestanka, ki ga je 
podpisal državni sekretar mag. Krapež, Je z vidika 
diplomatskega jezika strahotno, saj sklicatelj, to se pravi 
Slovenija, svari avstrijsko stran pred mogočimi pogovori. 
Na omenjenem sestanku se je za prekinitev sodelovanja z 
Avstrijo najbolj zavzemal sedanji načelnik kontrole letenja, 
gospod Zagoršek Florjan, In to po navedbah avstrijske 
delegacije, na najbolj neprimeren način. Potek celotnega 
sestanka je bil predhodno usklajen s predlogi, ki so Jih 
pripravili: glavni tehnolog Mesič Ivica, državljan Republike 
Hrvaške; Kojič Vesna, odgovorna za pretok zračnega prometa 
v Sloveniji, državljanka Hrvaške; Ostojlč Zoran, tehnolog, 
odgovoren za postopke, od leta 1992 dalje državljan 
Slovenije. Po mnenju navedene delovne skupine je najbol| 
upravičeno, da se zračni promet delegira preko skupnega 
centra v Zagrebu, ki bo vodil promet nad Slovenijo, Hrvaško 
in Bosno. 

Zaradi razumevanja ozadja bi bilo potrebno dosti bolj 
podrobno analizirati vse postopke In predvsem tudi 
pratoganiste; predvsem gospoda Slano Jožefa, bivši kapetan 
JNA In tako naprej, gospoda Zagorška, gospoda Mesiča In 
gospe Kojlč Vesne, oba sta državljana Hrvaške, ki sta že 
dvakrat zaprosila za slovensko državljanstvo, vendar sta 
bila zavrnjena. Za pridobitev našega državljanstva Je preko 
svo|ih zvez skušal vplivati konzulat Zvezne republike 
Nemčije na željo Slemensa. Oba s svojimi pozicijami v 
kontroli letenja odločno vplivata na razvoj In planiranje 
slovenske kontrole letenja s tem, da se udeležujeta i^radnih 
sestankov na ravni Slovenije, kjer jo s svojimi mnenji 
zastopata. 

Njihova namera in nezanesljivost Je izpričana s tem, da sta 
že dvakrat zaprosila za del v Eurocontrol Bruselj In enkrat 
za pozicijo Siemens v Maleziji. Zapisniki sestankov tudi 
kažejo, da sta oba v navezavi s hrvaško kontrolo letenja in 
da pripravljata tehnološki teren za takojšnji prevzem 
slovenskega zračnega prostora. 

Na njihov predlog je prišlo do povsem nepotrebnih premikanj 
zračnih poti v zračni prostor Republike Hrvaške, kar 
predstavlja izpad preletnlh taks v višini'najman| 600 tisoč 
ameriških dolarjev letno. Vsebina obiskov njune prisotnosti 
se zlahka razbere tudi iz opozorila svetovalca za KL v 
Eurocontrol B, Kapmeirja, ki meni, da oba sama sebi utirata 
pot v novo službo pri Eurocontrolu. 

Te dokumente imam jaz tukaj in so lahko na vpogled. 
Najvažnejše pa Je, da sta edina strokovnjaka, ki ste ukvarjata 
s softvvarom za sistem kontrole letenja, In to do te mere, da 
lahko z eno samo potezo onemogočita celotni sistem 
kontrole letenja. Preprosto povedano, kompleten softvvarski 
sistem je pravzaprav privatiziran. Nikakršno pritoževanje 
na potencialno nevarnost ne pomaga, ker dobivata podporo 
pri sedanjem načelniku Zagoršek Florjanu, ki v času svojega 
dopusta Imenuje Mesiča za namestnika načelnika, od 12.7. 
do 28.7., čeprav je v tem času Meslč brez veljavne pogodbe 
o delu v Republiški upravi za zračno plovbo. Seveda pa gre 
tukaj za Intimno prijateljstvo, namreč Zagoršek letuje v 
njihovih počitniških apartmajih na Portugalskem, skupaj 
smučajo In tako naprej. Mesič se kljub prizadevanju, da bi 
dobil državljanstvo, pripravlja za povratek v Zagreb. V času 
pred vojno je bil v nastajajoči hrvaški vojski inštruktor za 
poseben enote. Po njegovem lastnem pripovedovanju pa Je 
član HDZ. 

Kako z lahkoto se pridobivajo kvalifikacije v tehnični službi 
kaže pa primer načelnika tehnične službe, Inženirja Janše 
Srečka? Dovoljenja za opravljanje del na tehničnih napravah 
v kontroli letenja so uvedena zaradi varnosti zračnega 
prometa in potrjujejo, da je Imetnik dovoljenja visoko 
tehnično usposobljen za delo pri določeni napravi, kar potrdi 
strokovna komisija. Dovoljenje za delo prinaša tudi 
materialne in statusne bonitete, ki jih je gospod Inženir Janša 
pravzaprav pridobil s ponarejanjem dokumentov. 

Ne bom preveč na dolgo govoril, vendar bom tudi dodatno 
pisno vložil še vprašanja, morda bom na ta odgovor lahko 
tudi kasneje še ustno. Gremo naprej na strategijo. 

Z razdrtjem povezovanja z Avstrijci je nastopila taka situacija 
• kontrola letenja Dunaj zavrača nadaljevanja dela v zračnem 
prostoru Mura sektor, kjer je vodila do sedaj zračni promet. 
Slovenija zaradi geografske pozicije ne more sama voditi 
prometa v omenjenem zračnem prostoru, zato se je prisiljena 
pogovarjati, da nadzor v Mura sektorju prevzamejo iz cen- 
tra v Zagrebu. 

Po neuradnih pogajanjih, ki so že v teku o morebitnem 
prevzemu Mura sektorja, se je pokazalo, da Zagreb noče 
prevzeti nadzora samo v tem sektorju, ampak zahteva Iz 
operativnih razlogov tudi zračni prostor zahodno od zračne 
poti B-9, tako da pride do izravnave z zračnim prostorom 
nad Belo krajino In Kočevskim, v katerem Zagreb že vodi 
zračni promet. 

Slovenija je kot protiutež dobila del vodenja prometa nad 
delom Umaga In Jadranskega morja na meji z Italijo. Za 
sezono 1998 pa Italija odpira novo zračno progo Brenner- 
Pula, kar pomeni, da bo zračni prostor, ki je sedaj pod 
slovenskim nadzorom, prevzela kontrola Padova vse do 
Portoroža. Kako to Izgleda? Tole (kaže na karti) je sektor 
Mura v sedanjem obsegu, tole je sektor tyura, ki ga zahtevajo 
Hrvati In ga je naša uprava pripravljena pokloniti Hrvatom. 
Tale del Hrvatje že kontrolirajo, ta del so dali Sloveniji v 
kontrolo. Tale del Hrvatom ostane, dela, ki so ga dali pa 
Hrvati Slovencem, pa ne bo več kontrolirala slovenska zračna 
kontrola, ampak Italijanska, zaradi te novo uvedene poti. 

Tukaj je evidentno, da se vidi, kako minimalen bo s tem 
postal slovenski zračni prostor. Argument te grupe, da je 
kontrola letenja v tako majhnem zračnem prostoru povsem 
nesmiselna, je pa tisto, kar se nadaljuje v to, da Je najbolj 
logična torej naslonitev na hrvaško kontrolo letenja. Zelo 
perflden načrt, kako bodo kompleten slovenski zračni 
prostor predali v roke Hrvatom. 
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Zakaj se to dogaja, je pravzaprav zelo enostavno, zakaj naj 
bi to prevzel Zagreb. Za celoten sistem bo potrebna 
predvidena investicija približno 180 milijonov nemških mark, 
seveda s pripadajočimi provizijami naročnikom. Vsi 
sodelujoči na teh že zdaj vodilnih položajih pa bi dobili 
verjetno še višje funkcije in v Zagrebu bi bili kot tujci plačani 
po mednarodnih tarifah, ki so pa nekajkrat višje. 

Še eno vprašanje s tem v zvezi bi postavil. Kako je mogoče, 
da gospod Krapež nI dovolil opraviti pregleda, ki ga mora 
vsak operator Imeti? Namreč, Adril je 27.1.1998 potekel "Air 
Craft Operatlng Certlficate". Pregled so zahtevali in je 
republiška uprava v sestavi gospod Lučovnlk, Logar in še 
eden, zahtevala, da se to uredi. Gospod Krapež, kot državni 
sekretar, pa je rekel, da tega že ne bodo delali za tujo firmo. 
Ne vem, od kdaj je republiška oziroma uprava Republike 
Slovenije za zračno plovbo tuja firma. Pravzaprav na ta način 
Adrla deluje na robu legalnosti, če že ne na oni strani. 

Jaz bi poprosil, če mi gospod Krapež lahko na to odgovori, 
in bi potem pač nadaljeval. 

Na 19. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, 
dne 3/2-1998 je poslanec Lojze Peterle postavil naslednje 
poslansko vprašanje: 

"Govorim v imenu nekaj sto članov letalskega kluba Alpski 
letalski center Lesce, ki deluje v okviru javnega gospo- 
darskega zavoda ALC Lesce - Bled. 

Gre za klub, ki desetletja pomeni najmočnejši klub po 
dosežkih na svetovnih in drugih prvenstvih v slovenskem 
letalskem športu, ki se pa mora zaradi neke formalne davne 
napake v časih, ko pravna država še nI veljala toliko, kot 
danes - pa imamo tudi danes na sedanje stanje pripombe - 
torej zaradi te napake mora ta hiša dokazovati na formalnih 
Instancah, da tam, kjer Je že 50 let letališče, ni kmetijskega 
območja, ni prvega območja oziroma prve kategorije 
kmetijskih zemljišč. To traja sedaj že nekaj let oziroma 2 leti 
in jaz imam tukaj vprašanje, tako za gospoda ministra za 
okolje in prostor kot za ministra za kmetijstvo. Ali se ta 
zgodba bliža koncu v tem smislu, da se ne bo upoštevalo 
samo črke, ampak tudi duha zakona in da bi to, kar je že več 
kot 50 let letališče, delovalo v dobro letalskega športa tudi 
še v bodoče? Ministra za promet In zveze pa sprašu|em: Ali 
Je na vidiku sistemska rešitev za ureditev lastninskih vprašanj 
pri tem in drugih športnih letališčih v Sloveniji, ker mislim, 
da Ima kar nekaj letališč oziroma klubov podobne težave? 

Ministrstvo za promet in zveze jima je pripravilo odgovor: 

1. ZAPOSLITEV G. KRIVEC STANISLAVA NA MESTO LETAL- 
SKEGA INŠPEKTORJA BREZ POTREBNIH KVALIFIKACIJ? 
(INŠPEKTORAT) ^ 

Prometni inšpektorat Republike Slovenije zajema v 4 oddelkih 8 
različnih inšpekcijskih področij. Eden od oddelkov je tudi Oddelek 
za inšpekcijski nadzor letalskega prometa. V letu 1994 se je v 
tedanjem Republiškem prometnem inšpektoratu ta notranja 
organizacijska enota imenovala inšpekcija za letalski promet. 
Zaposlovala je 4 letalske inšpektorje; od teh je le eden imel visoko 
izobrazbo (vojaško letalsko akademijo - vojaški pilot), 3 pa so 
imeli višjo oziroma srednjo izobrazbo. Veljavno dovoljenje 
poklicnega pilota sta tedaj imela dva inšpektorja. Dovoljenje za 
letalskega mehanika (ne pa pilota) je posedoval inšpektor z višjo 
izobrazbo. Inšpekcijski nadzor letalskih radijskih naprej je pomagal 
opravljati še eden od inšpektorjev za telekomunikacije, in sicer 

za polovico svojega inšpekcijskega dela. Ta inšpektor je 22.4.1994 
dal odpoved na svoje delo in je Prometni inšpektorat zapustil 
31.7.1994. Njegovo delo pri letalcih je nadaljeval inšpektor, ki se je 
v inšpektoratu zaposlil v začetku leta 1994 v notranji organizacijski 
enoti inšpekcija za PTT promet in telekomunikacije. 

V letu 1994 je vodja letalske inšpekcije opozarjal, da je potrebno 
pridobiti nove inšpektorje, da ne bi prišlo do razpada letalske 
inšpekcije. Tedaj so bile plače v inšpekcijskih službah razmeroma 
nizke, in zato za dobre strokovnjake inšpekcije niso bile privlačne. 
V letalski sferi je bilo to še bolj izrazito, ker so plače v letalstvu 
običajno nadpovprečne. Poleg tega so se leta 1994 zelo zaostrili 
pogoji za imenovanje inšpektorjev, saj je bilo potrebno imeti visoko 
šolsko izobrazbo. Tako kljub vztrajnemu prizadevanju in iskanju 
pri letalcih (npr.: Adria Airways, Aerodrom Ljubljana, osebna 
znanstva in vabila) v inšpekcijo ni bilo mogoče privabiti "izdelanih" 
strokovnjakov. 

Zato je bilo pravo olajšanje, ko je sedanji inšpektor Krivec (ki 
svoje delo opravlja odlično in zelo strokovno) pokazal 
pripravljenost, da pride na delo v Prometni inšpektorat. Imel je 
univerzitetno izobrazbo, več kot 10 let izkušenj na področju 
kovinskih materialov, izkušnje vodstvenega delavca in strokovni 
izpit. Poleg tega je pred nastopom dela opravil tudi izpit iz zakona 
o splošnem upravnem postopku, tega izpita pa takrat celo vsi 
prejšnji inšpektorji niso imeli (bili pa so za to zavezani). 

Potrebno strokovno izobrazbo opredeljuje zakon o zračni plovbi 
v 260. členu takole: 

"Dela in naloge inšpektorja sme opravljati oseba, ki ima predpisano 
strokovno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter izpolnjuje druge 
predpisane pogoje, ki so pomembni za opravljanje nalog varnosti 
zračne plovbe." 

in v 265. členu takole: 

"Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za promet in zveze, 
izda predpise o: ; strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki jih 
mora izpolnjevati zvezni letalski inšpektor (260. člen)" 

Ta predpis ni bil izdan in naj bi se izdal na osnovi novega zakona 
o letalstvu, ki je že v proceduri sprejemanja. 

Veljavni Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Ministrstvu za promet in zveze in Republiškem Prometnem 
inšpektoratu z dne 12.2.1992 (št. 021-5/92) je v notranji 
organizacijski enoti "Inšpekcija za letalski promet (referat)" za 
delovna mesta 26-30, republiški inšpektor I za letalski promet, 
delavec s posebnimi pooblastili, določal takole: 

"Strokovna izobrazba: visoka (VII/1), strojna, gradbena, prometna 
ali druga tehnična 
Delovne izkušnje: 5 let 
Posebni pogoji: znanje angleščine, za posamezna delovna mesta 
dovoljenje za kontrolorja letenja ali naziv pilot" 

Ocenjeno je bilo, da je formalno inšpektor Krivec že pred nastopom 
dela izpolnjeval pogoje za republiškega inšpektorja, ker je zasedel 
delovno mesto št. 29. 
Vendar je bila ocena vodje letalske inšpekcije, zlasti pa direktorja 
Uprave za zračno plovbo, da mora pridobiti še dodatna praktična 
znanja. Zato je bil zavezan, da pridobi dovoljenje pilota in je 
dovoljenje pridobil. 

V letu 1997 je bil za inšpektorja imenovan Jožef Slana, ki je po 
izobrazbi vojaški letalski elektroinženir z radarsko - računalniško 
smerjo. Od 2.2.1995 je bil državni podsekretar v ministrstvu za 
promet in zveze. Imenovanje je bilo potrebno zaradi tega, ker 
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sedanji inšpektor že dve leti izpolnjuje pogoje za upokojitev in bo 
kmalu upokojen. 

Specifični inšpekcijski nadzor gradbenega strokovnjaka pri 
letališčih pride redko v poštev. Zato je pri teh zadevah običajno 
sodeloval glavni prometni inšpektor, ki je bil gradbeni inženir; 
posebna strokovna dela pa v vsakem primeru opravljajo 
pooblaščene organizacije, ki podajo tudi strokovna mnenja in 
predloge. 

2. ZAPOSLITEV G. SLANA JOŽEFA NA MESTO LETALSKEGA 
INŠPEKTORJA BREZ POTREBNIH KVALIFIKACIJ 

Leta 1977 je g. Slana končal Vojaško letalsko tehnično akademijo, 
radarsko računalniška smer in pridobil naziv vojaškega letalskega 
elektro inženirja (ne tehnika kot navaja g. Jelinčič). 

Kot inženir je pričel delati v JLA, ob osamosvojitvi Republike 
Slovenije pa je prestopil k ministrstvu za obrambo RS. Njegove 
naloge so bile zračno opazovanje, javljanje in usmerjanje. 

1. marca 1992 je po dogovoru med ministrom za obrambo in 
direktorjem Republiške uprave za zračno plovbo (odločba IS 
SRS, št. 111-02/91-49/8-8 z dne 28.11.1991 in odločba med 
predstojnikoma ministrstva za obrambo in Republiške uprave za 
zračno plovbo, št. 111-67/92 z dne 3.3.1992) začel delati na 

delovnem mestu pomočnika direktorja na RUZP, na področju 
navigacijskih služb in razvojnega planiranja RUZP. 

Vse nadaljnje delovne zadolžitve so temeljile na podlagi izkazanih 
potreb ministrstva v celoti in strokovnosti. 
Po sistemizaciji se zahteva visoka izobrazba izkušenj na področju 
letalstva - JLA, ministrstva za obrambo, Uprava RS za zračno 
plovbo, ministrstvo za promet in zveze, Prometni inšpektorat RS. 
Povsod je opravljal naloge s področja letalstva. 

Po našem mnenju strokovnost g. Slane ni vprašljiva. 

3. VARNOSTNA SITUACIJA V KONTROLI LETENJA 

Varnostna situacija v Kontroli letenja je normalna. To pomeni, da 
do kritičnih situacij ne prihaja in zato je potrebno navesti, da z 
nerealizacijo delegacije - integracije služb zračnega prometa z 
avstrijsko kontrolo letenja naše službe zračnega prometa niso v 
stranju izvesti naloge, ne drži. Naloge kontrole letenja oziroma 
vodenja zračnega prometa se izvajajo varno ter v skladu z 
mednarodnimi in domačimi predpisi ter standardi. 

Navedba o drastičnem povečanju prometa v letni sezoni je 
relativna, kar je prikazano na tabeli, ki prikazuje kapacitete 
Območne kontrole letenja (ObKL), v skladu s številom preletov. 

Obdobje Število Povprečno Kapacitete Kapaciteta 
radarskih dnevno kontrole Obkl **** 

kontrolorjev št. preletov" letenja po 
letenja * sektorjih *** 

Pomlad 16 pod 150 H-24-14 letal/h 512 
1997 H-8-24 letal/h 

Poletje 28 pod 200 H-24-16let/h 888 
1997 ' H-14-24let/h 

H-7-24let/h 

Plan za ^Rnieso. 33 300-400 H-24-16let/H 888 
poletje ' .tč) •: (maksimalno H-14-24let/H 
1998**"* pričakovano) H-7-24let/h 

* Število kontrolorjev letenja, ki imajo dovoljenje za delo na Območni kontroli letenja in ki ga pridobijo v skladu z zakonom o zračni plovbi. 

" Število preletov letal preko teritorija RS v navedenem obdobju. 

*** Sektorje zaradi operativnih potreb določen zračni prostor, v katerem se kontrolirajo in vodijo letala iz ene kontrolne pozicije. H pomeni 
število ur. H 24-14 letal/H pomeni, da je obremenjenost sektorja v enem dnevu do 14 letal na uro. 

"" Obkl pomeni Območna kontrola letenja, kar pomeni enota, ki je zadolžena za kontrolo in vodenje letal v celotnem zračnem prostoru 
RS, z izjemo zračnega prostora nad večjimi letališči, kjer delujejo Letališke kontrole letenja. Obkl deluje iz kontrolnega centra na Kotnikovi 
19a v Ljubljani. Kapaciteta je izračunana na 24 umo obdobje. 

***** Kapaciteta je izračunana na podlagi trenda povečevanja prometa v zvezi s postopnim odpiranjem zračnega prostora nad BiH. 
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4. BILATERALNO SODELOVANJE Z AVSTRIJO 

Dvostranski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 
na področju civilnega letalstva so dobri in konstruktivni. Znano je 
dobro sodelovanje pristojnih organov obeh strani med junijsko 
vojno in po njej, dialog in medsebojna podpora pa sta se ohranila 
vse do danes. Republika Avstrija je bila med prvimi državami, ki je 
po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju sklenila bilateralni 
sporazum o rednem zračnem prometu z našo državo. Prav tako 
je pomagala Republiki Sloveniji pri vključevanju v mednarodne 
organizacije s področja civilnega letalstva. Posebej v zadnjem 
času je zelo intenzivno sodelovanje v okviru Sporazuma o 
storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki 
jih zagotavlja in upravlja Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe (EUROCONTROL) v srednjeevropskem centru za nadzor 
storitev v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru 
(CEATS). Pogosta izmenjava pisem pristojnih ministrov za promet, 
podpisana "Deklaracija o namerah" in operativno sodelovanje 
civilnih letalskih uprav še dodatno potrjujejo naše ugotovitve. 

Na pobudo Republike Avstrije je prišlo tudi do izmenjave 
strokovnih mnenj glede sklenitve Sporazuma o poenostavitvi 
ambulantnih poletov ter iskanja in reševanja. Vlada Republike 
Slovenije je v tej zvezi sprejela na svoji 28. seji dne 18. septembra 
1997 pobudo o sklenitvi navedenega sporazuma (Št. 900-03/97- 
7(B)), o pobudi pa je razpravljal tudi odbor DZ za mednarodne 
odnose in jo podprl (11.12.1997). 

Nenormalne razmere do katerih je na področju zračnega prometa 
prišlo po razpadu SFRJ, so Republiki Sloveniji narekovale, da 
skrbno premisli kako bo reševala nastale težave tako na področju 
vodenja zračnega prometa v zgornjem zračnem prostoru kot 
tudi v spodnjem zračnem prostoru. Reševanja teh vprašanj so 
bila ves čas povezana s sosednjo Republiko Avstrijo in projektom, 
ki je nastal pod okriljem Evropske organizacije za varnost zračne 
plovbe, ki je samostojna medvladna organizacija s področja 
civilnega letalstva. 

Ker je projekt CEATS kot regionalna rešitev problemov, ki nastajajo 
pri vodenju zračnega prometa v zgornjem zračnem prostoru 
doživljal različna obdobja in ker pomeni dolgoročno rešitev, je 
Republika Slovenija ocenila, da je potrebno njene probleme pred 
uveljavitvijo projekta CEATS kratkoročno reševati dvostransko. 

Slovenija je najprej videla kratkoročno rešitev v obliki delegiranja 
vodenja zračnega prometa, v zgornjem zračnem prostoru, 
Republiki Avstriji. Takrat, leta 1995 je bila taka rešitev sprejemljiva. 
Zato je Vlada Republike Slovenije 26. oktobra 1995 sprejela pobudo 
(Sklep Vlade RS, št. 900-03/93-1/7-8) o delegiranju vodenja 
zračnega prometa v zgornjem zračnem prostoru Republike 
Slovenije območnemu kontrolnemu centru na Dunaju. Ob tem je 
Vlada Republike Slovenije tudi jasno povedala, da gre le za 
kratkoročno rešitev, ker je istočasno sprejela tudi pobudo o 
vključitvi Republike Slovenije v projekt Srednjeevropskih služb 
zračnega prometa. Ta projekt, ki je najprej združeval sedem držav 
srednje Evrope (Avstrijo, Češko, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, 
Slovaško in Slovenijo^ pozneje pa se je pridružila še Bosna in 
Hercegovina, je predlagala prav Republika Slovenija zavedajoč 
se, da mora kot članica Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva (ICAO), Evropske organizacije za varnost zračne plovbe 
(EUROCONROL), Evropske konference civilnega letalstva 
(ECAC) in kot kandidatka za članico-Skupnosti letalskih organov 
(JAA) storili vse, da po normalizaciji odnosov na Balkanu, v 
zračnem prostoru pod njeno suverenostjo, ne pride do zastojev 
ali drugačnih težav, ki bi ovirale normalen zračni promet v tem 
delu Evrope. 

Pri reševanju teh vprašanj je videla in še vidi rešitev v povezovanju 
s sosednjo Republiko Avstrijo, ki sicer že nekaj časa vodi zračni 

promet v zgornjem zračnem prostoru nad nivojem leta FL 125 
(približno 4000 m) v t.i. "Mura sektorju" in to brez plačila. 

Toda razvoj civilnega letalstva je kmalu presegel "delegiranje- 
vodenja zračnega prometa". Delegiranje vodenja zračnega 
prometa namreč v letalstvu pomeni začasno rešitev, s katero 
država del svojih nalog, ki jih ima v svojem zračnem prostoru pri 
vodenju in kontroli zračnega prometa, prenese na drugo državo. 
To običajno stori zaradi svojih operativnih, kadrovskih in tehnoloških 
pomanjkljivosti. Če bi prišlo do take dolgoročne rešitve, bi se 
Republika Slovenija morala odpovedati praktično vsemu, kar je 
vložila v razvoj. 

Po podpisu revidirane Mednarodne konvencije EUROCONTROL- 
a o sodelovanju za varnost zračne plovbe ter po sestanku 
ministrov pristojnih za promet Republike Slovenije in Republike 
Avstrije, 20. junija 1997 na Dunaju, in zatem s podpisom 
Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju naprav 
in objektov, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL v 
srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu 
v zgornjem zračnem prostoru (CEATS) 26.6.1997 ter po podpisu 
"Deklaracije o namerah (17.7.1997) so se okoliščine na področju 
dvostranskih odnosov tako spremenile, da delegiranje vodenja 
zračnega prometa Republiki Avstriji, za Republiko Slovenijo ni 
več racionalno in v skladu z interesi Republike Slovenije. Z 
"Deklaracijo o namerah" sta namreč pristojna ministra za promet 
jasno izrazila skupni interes, da v naslednjih mesecih strokovnjaki 
obeh strani začnejo pogovore z namenom, da proučijo možnost 
sklenitve bilateralnega sporazuma o harmonizaciji in integraciji 
služb zračnega prometa. Obe strani bo pri tem vodil skupni cilj, 
recipročnost in mednarodno letalsko pravo. 

Proces harmonizacije in integracije je sodoben koncept, ki izhaja 
iz Programa harmonizacije in integracije kontrole zračnega 
prometa v Evropi (t.i. EATCHIP). Ta način predpostavlja 
enakopravno sodelovanje partnerjev in pomeni korak proti 
dokončni harmonizaciji in integraciji kontrole zračnega prometa v 
Evropi. 
Koncept so potrdili ministri držav članice ECAC na sestanku v 
Kopenhagnu, 10.6.1994. Države, ki žele harmonizirati in integrirati 
službe zračnega prometa, združijo tehnične, človeške in finančne 
vire, skupaj šolajo kadre, sprejemajo skupne odločitve, določajo 
odgovornost in podobno. Sodelovanje je enakopravno, delovanje 
služb harmonizirano in integrirano, kar pa seveda ne pomeni, da 
so vse službe skoncentrirane v eni državi. 

Ministrstvo za promet in zveze / Sektor za letalstvo je 12. 
septembra 1997 ministrstvu za zunanje zadeve, ministrstvu za 
obrambo, ministrstvu za finance in Službi vlade za zakonodajo 
poslal pobudo za sklenitev sporazuma o harmonizaciji in integraciji 
služb zračnega prometa med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo. Do 22. septembra 1997 ni prejelo odklonilnih mnenj 
navedenih ministrstev in službe. Avstrijska stran je predlagala, 
da se strokovnjaki srečajo v Grazu. V odgovoru na povabilo 
avstrijske strani je državni sekretar za letalstvo izrazil zadovoljstvo 
nad napovedanim srečanjem in sporočil sestavo delegacije 
ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije. V nadaljevanju 
je opozoril na pretekle dogodke in na podpis "Dekleracije o 
namerah" iz katere jasno ižhaja, da delegacija služb zračnega 
prometa za Republiko Slovenijo ni nacionalna rešitev in tudi ni 
več v skladu z interesi Republike Slovenije. Avstrijsko stran je 
tudi obvestil, da je slovenska stran sprožila vse potrebne 
postopke, da dobi soglasje za pogajanja o harmonizaciji in 
integraciji služb zračnega prometa z Avstrijo. 

V skladu z zgoraj navedenim je očitno, da so navedbe g. Jelinčiča 
iztrgane iz konteksta odgovora državnega sekretarja avstrijski 
strani in dobijo popolnoma drug pomen, če niso objavljene v 
kontekstu besedila iz katerega so bile iztrgane. 
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Trditev, "da se je prekinitev sodelovanja z Avstrijo najbolj zavzemal 
sedanji načelnik kontrole letenja, gospod Florjan Zagoršek in to 
po navedbah avstrijske delegacije, na najbolj neprimeren način", 
ne drži. Gospod Florjan Zagoršek je sicer bil član delegacije, 
vendar na navedenem sestanku ni govoril. Prav tako ne drži 
trditev, da je bil "potek navedenega sestanka predhodno usklajen 
s predlogi, ki so jih pripravili v razpravi navedeni posamezniki". 
Sestanek je bil namreč neformalne narave in je služil izključno 
razčiščevanju nekaterih tehnično-tehnoloških in organizacijskih 
vprašanj (delegacija-harmonizacija), ki bi lahko bila osnovna za 
pripravo osnutka bodočega dvostranskega sporazuma o 
harmonizaciji in integraciji navigacijskih služb zračnega prometa 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo. 

Avstrijska stran je v načelu sprejela slovensko argumentacijo 
glede harmonizacije in integracije navigacijskih služb zračnega 
prometa in je 20. oktobra 1997 poslala slovenski strani tudi zapisnik 
sestanka v Grazu, z dne 18. septembra 1997. V skladu s tem 
zapisnikom je slovenska stran sprejela obveznost, da avstrijski 
strani posredujeta v treh tednih osnutek sporazuma o harmonizaciji 
in integraciji navigacijskih služb zračnega prometa ter tehnične in 
operativne predloge. Republika Slovenija je avstrijski strani 
posredovala osnutek navedenega sporazuma in še vedno čaka 
na njen odgovor. 

5. SODELOVANJE S HRVAŠKO KONTROLO LETENJA (G. 
SONC) 

Sodelovanje s kontrolo letenja Republike Hrvaške poteka v okviru 
operativnih potreb, katerih cilj je optimizirati pretok zračnega 
prometa in zahtev za urejanje zračnega prometa, ter je v skupnem 
interesu glede odprtja zračnega prostora nad BiH in s tem v zvezi 
s povečanjem prometa preko slovenskega zračnega prostora. 

Obstoječe stanje, ki je razvidno iz priloženih skic, prikazuje, da 
nad severovzhodnim delom Slovenije vodenje ter kontrolo 
zračnega prometa opravlja avstrijska kontrola letenja. Na 
jugozahodnem delu pa je vodenje zračnega prometa nad mejnim 
področjem Republike Hrvaške ter nad delom Jadranskega morja, 
delegirano Republiki Sloveniji (izvaja se iz kontrolnega centra v 
Ljubljani), nad delom Bele Krajine in delom Kočevskega roga, pa 
kontrolo izvaja center v Zagrebu. Razlog temu je razdelitev kontrole 
nad zračno potjo UR22, ki poteka od Zagreba proti Italiji v mejnem 
področju Republike Hrvaške in Republike Slovenije. 

Pri tem je potrebno poudariti, da delegacija zajema le zgornje 
plasti zračnega prostora - nad 4000 m. Prilagamo tudi predlog 
nove ureditve, ki zadržuje stanje v severovzhodni Sloveniji, 
predvideva pa precejšnje spremembe v južnem delu zračnega 
prostora, saj Republika Slovenija vrača delegacijo zračnega 
prostora nad hrvaškim delom Istre in hrvaškim delom 
Jadranskega morja do meje z Italijo, ljubljanski kontrolni center 
pa bi spet prevzel vodenje zračnega prometa nad področjem 
Bele Krajine in Kočevskega. Dodatno bi bila prevzeta tudi kontrola 
nad hrvaškim delom med Babnim poljem, Jelšani in Brdom na 
Kolpi. Vzrok za te spremembe je uvedba nove poti od Bolzana do 
Pule. i 

Iz zgoraj omenjenega je razvidno, da nihče nikomur ne poklanja 
slovenskega neba, jasno pa je tudi, da se skica, ki jo poseduje 
poslanec g. Jelinčič ne odraža pravega oziroma dejanskega 
stanja. O dodelitvi delegacije slovenskega zračnega prostora, 
Republiki Hrvaški nad severovzhodno Slovenijo, Upravi RS za 
zračno plovbo ni nič znanega, enako pa velja tudi za razširitev 
tega sektorja do Celja in Logarske doline. Na skici, ki jo poseduje 
poslanec g. Jelinčič, je napačno vrisana nova zračna pot, med 
Bolzanom in Pulo. Dejansko ta zračna pot poteka bolj zahodno ob 
slovenskem ozemlju, kar je pravilno vrisano na priloženi skici. 

6. PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV S STRANI G. MESIĆA, G. 
OSTOJIĆA, GA. KOJIĆ IN G. ZAGORŠKA ZA SODELOVANJE 
S HRVAŠKO IN BIH 

Navedbe, da "tujci" vodijo politiko delovanja sektorja za vodenje 
zračnega prometa na URSZP ne držijo. Spremembe na tem 
področju se vsakokrat pripravljajo na strokovni osnovi in so 
usklajene z vodstvom URSZP, omenjeni "tujci" pa v določenem 
delu priprav na pogajanjih znotraj evropskih inštitueij, kot 
strokovnjaki seveda sodelujejo. 

7. NAČIN PRIDOBIVANJA LICENC G. JANŠA IN G. KATARINČIČ 

Gospod Srečko Janša je diplomiral na drugi stopnji smer IE 
(industrijska elektronika in elektrotehnika). Gospod Janša ima 
skupne delovne dobe deset let od tega devet let v letalstvu (kontroli 
letenja). Pri tem je njegovo delo obsegalo področja VHF/UHF 
telekomunikacije, radarsko tehniko in radio-navigacijsko tehniko. 
Že od leta 1989 je delal kot vodja tehnične službe - inštruktor. 
Gospod Katarinčič je diplomiral na prvi stopnji Fakultete za 
elektrotehniko smer ETA (elektrotehnika, avtomatika in 
telekomunikacije) in ima skupne delovne dobe triindvajset let na 
področju računalniške komunikacije (informatika) in od leta 1982 
poseduje strokovni izpit na podlagi zakona o gradnji objektov. V 
letalstvu dela dvanajst let in v tem obdobju je pridobil, z 
mednarodnimi šolanji v ZDA, mednarodno veljavne licence za 
področje letalskih komponent radarjev, radio postaj in radio- 
navigacijskih naprav. Skladno s standardi Mednarodne 
organizacije za civilno letalstvo, na osnovi pridobljenih licenc mu 
je, "Savezni sekretariat za saobraćaj i veze" izdal licenco št. 16/ 
1782, dne 14.5.1990. Po osamosvojitvi Republike Slovenije in na 
podlagi opravljenega inšpektorskega izpita pa še posebno 
pooblastilo dne 18.7.1990, št. 03. Po osamosvojitvi Republike 
Slovenije je na podlagi 166. člena zakona o zračni plovbi (Ur. I. 
SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Ur. I. RS, št. 58/93), v zvezi 
s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1/91-1), v zvezi s 4. in 6. členom pravilnika o strokovnih 
izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja za 
kontrolo letenja (Ur. I., št. 13/79), URSZP izdala g. Janša Srečku 
licenco št. 18/1535 z dne 22.12.1992 in g. Katarinčič Severin-u 
licenco št. 13/218 iz dne 12.11.1992. 

Vpogled v podatke je možen na osnovi posebnega pooblastila 
direktorja URSZP v registru letalsko tehničnega osebja. 

8. IZDAJA CERTIFIKATA ZRAČNEGA PREVOZNIKA ADRII AIR- 
WAYS 

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways ne posluje na robu 
legalnosti, saj ima veljaven "certifikat zračnega prevoznika". Tak 
certifikat velja eno leto razen, če ni v tem času razveljavljen ali 
preklican. Podjetju Adria Airways je bil ustrezen certifikat izdan 
31.1.1997 pod številko 601-008/96 in je veljal do 31.1.1998. Dne 
31.1.1998 je bil izdan nov certifikat pod številko 601-009/97, ki je 
veljaven do 31.1.1999. 
Certifikat ima še dodatek, ki se imenuje "Operativne določbe", v 
njem pa so navedeni podatki o vrsti dejavnosti, posebnih 
pooblastilih, morebitnih omejitvah, registrskih oznakah letal, itd.Ti 
podatki se lahko v času veljavnosti certifikata spremenijo, pač 
glede na spremembe operativnih določb. Tak primer je uvajanje 
novih letal v floto slovenskega letalskega prevoznika, saj je bil 
dodatek certifikatu spremenjen ob vsakem prihodu novega letala 
Canadari regional Jet. 

V zvezi z navedbo, v razpravi poslanca g. Jelinčiča, o prepovedi 
opravljanja dela komisije za ugotavljanje usposobljenosti 
slovenskega letalskega prevoznika Adrie Airways ponovno 
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poudarjamo, da prepoved s strani državnega sekretarja ni bila 
nikoli izrečena, zato je navedba g. Jelinčiča popolnoma neresnična 
in zavajujoča. Državni sekretar, se še posebej zavzema za redne 
in izredne komisijske preglede letalskih prevoznikov, če zato 
obstajajo objektivni razlogi. Celoten sistem zgoraj navedenih 
pregledov je namreč uvedel prav mag. Krapež. Preverjanje 
usposobljenosti letalskih prevoznikov v Republiki Sloveniji je v 
skladu s pooblastilom, ki ga je ministrstvo za promet in zveze v 
dopisu št. 344-2/93 z dne 20.7.1993, poslalo Upravi za zračno 
plovbo RS s katerim pooblašča direktorja URSZP za izdajanje 
upravnih aktov, ki se izdajajo v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja 
posebnih pogojev za opravljanje javnega prevoza v zračnem 
prometu in drugih dejavnosti v zračni plovbi. 

9. UREDITEV LASTNINSKIH VPRAŠANJ PRI ŠPORTNIH 
LETALIŠČIH (VPRAŠANJE G. PETERLETA) 

Urejanje lastninskopravnih razmerij med lastniki zemljišč in drugimi 
upravičenci, ki opravljajo različne aktivnosti ali dejavnosti na 
letališčih, ni v pristojnosti ministrstva za promet in zveze. 

V pristojnosti ministrstva za promet in zveze in Uprave RS za 
zračno plovbo so vprašanja v zvezi z zračno plovbo v 
slovenskem zračnem prostoru, pogoji za varno letenje in druga 
vprašanja, vse zlasti v skladu z določbami zakona o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94 in 47/97) in 
zakona o zračni plovbi (Ur. I. SFRJ, št. 45/86, ...29/90 in ur. I. RS, 
št. 58/93), ki se v Republiki Sloveniji začasno smiselno uporablja 
kot slovenski predpis. 

Vprašanje lastništva in lastninsko pravnih razmerij predstavlja v 
kontekstu izpolnjevanja pogojev za opravljanje posameznih 
dejavnosti, ki jih je potrebno zagotavljati na posameznem letališču, 
posebno vprašanje. Lastnina in lastninskopravna razmerja se 
nanašajo na pristojnosti ministrstva za promet in zveze, Uprave 
RS za zračno plovbo le v tem, da mora izvajalec, ki želi opravljati 
posamezne dejavnosti na letališču, izpolnjevati tudi posebne 
pogoje, določene s citiranim zakonom o zračni plovbi in s 
podzakonskimi predpisi, kar ugotovi pristojni organ. 

V skladu z zakonom o zračni plovbi mora podjetje za letališče 
storitve oziroma druga organizacija, ki je imetnik pravice 
razpolagati z letališčem, izpolnjevati zlasti pogoje in obveznosti, 
ki zadevajo vprašanja letališč in pogoje za njihovo varno uporabo, 
v skladu z določbami 41. do 55. ter 115. do 135. in 181. člena 
citiranega zakona o zračni plovbi in druge. 

Za zadeve, ki se nanašajo na posege v prostor, na graditev 
objektov ter na premoženjskopravne zadeve v zvezi z 
nepremičninami, je v skladu z 11. členom citiranega zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, pristojno ministrstvo 
za okolje in prostor. Glede zadev, ki se nanašajo na kmetijstvo, 
pa so v 7. členu istega zakona določene pristojnosti ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Glede problematike razreševanja odprtih vprašanj v zvezi z 
letališčem Lesce - Bled je Uprava RS za zračno plovbo Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije poslala svoje 
mnenje ter zaključek in predlog. V navedenem mnenju ter zaključku 
in predlogu, št. 654-001/96 z dne 30.5.1997, ki delno zadeva tudi 
lastninskopravna vprašanja, povezana s pravicami, obveznostmi 
in upravičenji, glede upravljanja in rabe letališč, je bilo med drugim 
predlagano tudi, da Občina Radovljica, kot ustanoviteljica Javnega 
gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce-Bled in Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS čimprej razrešita lastninska in 
druga vpašanja glede zemljišč, na katerih se nahaja letališče 
Lesce-Bled. 

Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo 

(URSZP) je v kontekstu razreševanja spornih vprašanj, ki so se 
v preteklosti pojavljala v zvezi z rabo letališča Lesce-Bled, zavzelo 
stališče, kot izhaja iz zgoraj navedenega dopisa. 

Problematika drugih športnih letališč v Republiki Sloveniji pa 
navedenemu organu ni bila posredovana v mnenje ali reševanje. 

Glede na še vedno neprevzete arhive bivše države v zvezi z 
izgradnjo letališč v Republiki Sloveniji in problematiko, ki iz tega 
izhaja, je v Predlogu zakona o letalstvu, katerega besedilo je 
določila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 8.1.1998, zajeta 
tudi določba, ki bo omogočala, da se bo štelo, da ima letališče in 
objekti na letališču ter objekti, naprave in omrežja navigacijskih 
služb zračnega prometa obratovalno dovoljenje, kot je določeno 
v Predlogu navedenega zakona, če so z dnem uveljavitve zakona 
v uporabi in se jim namembnost po 25. juniju 1991, torej po 
osamosvojitvi naše države, ni spremenila. Hkrati pa predlog 
zakona ob taki določbi zahteva tudi predložitev določene 
dokumentacije. 

Navedena določba sicer ne predstavlja sistemske rešitev za 
ureditev lastninskih vprašanj glede športnih letališč v naši državi, 
v smislu postavljenega poslanskega vprašanja, omogoča pa, da 
upravljalci letališč, ki jih je prevzela naša država po osamosvojitvi, 
nemoteno nadaljujejo z letalskimi aktivnostmi. 

O FINANČNI PODPORI OBČIN 

PROGRAMU INVESTICIJ V JAVNE 

ZAVODE 

FRANC ČEBULJ, poslanec SDS, je 19. februarja 1998 ministra 
za delo In socialne zadeve g. Antona Ropa vprašal: 

Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve sprašujem 
oziroma njihovega ministra g. Antona Ropa. Na osnovi 
kakšnih finančnih kriterijev občine morajo podpreti 
programe investlcif javnih zavodov do leta 2005 domov za 
starejše osebe ter programe pridobitev, postavitev in zagona 
Centra za pomoč nege na domu. Sam Zakon o financiranju 
občin ne omogoča financiranja te zvrsti investicij izgradenj 
domov za starejše osebe razen, če nam zagotovite v občinske 
proračune sredstva iz vašega ministrstva, da lahko izpolnimo 
vaše zahteve javnim zavodom v Sloveniji. 

Prosim za pismeni odgovor mojega vprašanja tudi vsem 
občinam ter zavodom v Sloveniji. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je pripravilo 
odgovor: 

f1 
V Programu razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega 
varstva v Sloveniji do leta 2005, ki ga je vlada Republike Slovenije 
sprejela na 43. seji, dne 18.12.1997, je določeno, da bo strokovna 
komisija na osnovi prispelih vlog občin pripravila prioritetni vrstni 
red investicij v javne zavode do leta 2005. To bo opravila na 
podlagi točkovanja v skladu s kriteriji programa in ocene 
ekonomske in funkcionalne ustreznosti predlaganih investicij. 
Program v prvi vrsti izhaja iz potreb (primanjkljaja mest za starejše 
v domovih) posameznih območij. To je kriterij, ki bo imel pri 
odločanju o konkretnih gradnjah največji pomen. Za izvedbo tega 
programa država ne zahteva sofinanciranja občin, znotraj 
območij, kjer so največje potrebe po zagotovitvi dodatnih mest, 
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pa bo dajala prednost tistim investicijam, pri katerih bodo 
sodelovale tudi občine, čeprav to ni edini kriterij. Program določa, 
da bo pri pripravi prioritetnega vrstnega reda upoštevanih pet 
kriterijev in sicer: potreba oziroma primanjkljaj mest, sodelovanje 
občine, racionalnost investicije, kvaliteta lokacije in obseg storitev, 
ki jih bo dom zagotavljal za občane v bivalnem okolju. 

Že pred sprejetjem programa so na ministrstvo prispele številne 
vloge občin, v katerih izražajo namero, da bi v različnih oblikah in 
deležih sodelovale pri gradnji domov. Tudi do sedaj so občine (še 
pred sprejetjem programa) dejansko sodelovale pri financiranju 
te izgradnje. Domova, ki sta trenutno v gradnji - Trebnje in Šentjur 
se gradita v sodelovanju države in občine, pri čemer je v obeh 
primerih občina zagotovila zemljišče, njegovo komunalno 
opremljenost, financirala investicijski program, projektno 
dokumentacijo, inženiring, dovoljenja in soglasja, nadzor, zunanjo 
ureditev in priključke, v Trebnjem pa zagotavlja tudi sredstva za 
sofinanciranje gradbenih del. V povprečju znaša vrednost 
komunalno opremljenega zemljišča, investicijsko-projektne 
dokumentacije, soglasij, zunanje ureditve, inženiringa in nadzora 
pri dosedanjih investicijah do 30% vrednosti celotne investicije. 
Zato je v samem programu predvideno, da naj bi občine 
sodelovale pri teh investicijah s približno takšnim deležem. Pri 
tem programu jasno določa, da celotna vrednost investicije ne 
zajema le vrednosti gradbenih del, ampak tudi vrednost 
komunalno opremljenega zemljišča, stroške za investicijsko in 
projektno dokumentacijo, inženiring, dovoljenja in soglasja, 
nadzora ter zunanje ureditve. 

Sodelovanje občin pri financiranju investicij v domove ima podlago 
v veljavni zakonski ureditvi. Ne sodi sicer med nujne naloge občine 
v skladu z 20. členom zakona o financiranju občin, ampak jih je 
potrebno šteti za druge naloge, ki jih občine lahko torej 
sofinancirajo iz tistih prihodkov, ki so v skladu z 22. členom zakona 
o financiranju občin namenjeni za financiranje drugih nalog. 

Sodelovanje občin pri navedenih investicijah tudi ni v nasprotju z 
zakonom o lokalni samoupravi, saj ta v 21. členu med nalogami 
občine navaja tudi naloge pospeševanja služb socialnega 
skrbstva, služb za invalide in ostarele, naloge v zvezi z urejanjem 
in vzdrževanjem vodovodnih, energetskih in komunalnih objektov, 
naloge v zvezi z upravljanjem občinskega premoženja in druge 
naloge. Zato menimo, da ima občina pri odločitvi o sodelovanju pri 
izgradnji doma za starejše podlago v tej zakonski določbi. 

Centri za pomoč na domu sodijo v mrežo javne službe, ki jo po 
43. členu zakona o socialnem varstvu zagotavljajo občine in tudi 
financirajo Je storitve na podlagi 99. člena tega zakona. V programu 
razvoja varstva starejših do leta 2005 je predvidena sofinanciranje 
iz državnega proračuna za vzpostavitev 10 Centrov za pomoč 
na domu z namenom, da se pospeši razvoj teh storitev, ki so 
sicer v pristojnosti občin. 

Poudariti je potrebno, da mora načrtovano izgradnjo doma za 
starejše osebe ali pa centra za pomoč na domu verificirati občinski 
svet v posamezni občini. Ta skladno z razpoložljivimi sredstvi za 
financiranje javne porabe v občini opredeli v proračunu lokalne 
skupnosti (z njegovim sprejemom) tudi vsoto razpoložljivih 
sredstev za ta namen. 

O KORIŠČENJU KREDITOV IZ SKLADA 

ZA SOCIALNI RAZVOJ SVETA EVROPE 

ZA POTREBE FARMACEVTSKE 

FAKULTETE V LJUBLJANI 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, )e 27. februarja 1998 
postavil naslednje poslansko vprašanje: 

"Vprašal bi ministra za finance, gospoda Gasparija, zakaj 
zavira koriščenje kredita Iz sklada za socialni razvoj Sveta 
Evrope, In sicer na enem segmentu, ki se tiče farmacevtske 
fakultete v LJubljani? 

Farmacevtska fakulteta je sicer dobila ogrodje, vendar to 
ogrodje stoji in se zadeve ne nadaljujejo. Nedvomno 
farmacevtska fakulteta posredno prispeva v slovensko 
blaga|no kar 25% denarja, ko gre za pridobitev oziroma ko 
gre za izvozne storitve, ki jih prlneseta v slovensko blagajno 
tako Lek kakor Krka. In vendar se gradnja farmacevtske 
fakultete odriva in se jo daje na stran. Če letos ne dobijo 
denarja, se bo zgodilo to, da bo. Prvo, vsa oprema, ki bo 
začela čez mesec dni prihajati, stala na hodnikih in zunaj, 
kar pri znanstveni opremi pomeni tako rekoč izgubo le-te • 
razen redkih izjem. Ministra Gasparija sprašujem, kdaj bo 
pripravljen nakazati denar in če je res, da v bistvu ta kredit 
hoče porabiti za odplačilo zunanjih dolgov. Hkrati tudi 
sprašujem ministra Gabra, da odgovori na Isto vprašanje. 
Sodim, da bi bilo nujno potrebno te zadeve urediti, kajti že 
tako se kaže, da Slovenija ne da kaj dosti na svojo pamet, 
pravzaprav tudi na pamet na sploh. 

Ker vidim, da gospoda Gabra, In tudi gospoda Gasparija nI 
tukaj, bi od obeh prosil pisni odgovor in nI treba, da 
odgovarjajo sekretarji." 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo: 

Poslanec državnega zbora g. Zmago Jelinčič je na zasedanju 
državnega zbora, dne 5.3.1998, postavil poslansko vprašanje in 
zahteval odgovor od ministra za finance g. Gasparija in odgovor 
na isto vprašanje od ministra dr. Grabra. Vprašanje je bilo 
namenjeno koriščenju sredstev iz kredita Sklada za socialni razvoj 
Sveta Evrope, ki se tičejo izgradnje in opremljanja Fakultete za 
farmacijo Univerze v Ljubljani. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je že pripravilo predlog zakona za 
koriščenje kredita pri Skladu za socialni razvoj Sveta Evrope in 
bo predlagalo vladi Republike Slovenije ter državnemu zboru 
sprejem po hitrem postopku. V program kredita je vključeno tudi 
dokončanje investicije v Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani. 
Trditev poslanca g. Jelinčiča, da se kmalu pričakuje dobava dela 
specialne opreme je točna, vendar ministrstvo za šolstvo in šport 
že začete investicije brez aktiviranja sredstev iz kredita Sklada 
ne more nadaljevati. Enaka je žal usoda tudi drugih investicij, ki so 
zajete v program že odobrenega kredita in ki čakajo na izvedbo 
potrebnih postopkov za koriščenje kreditnih sredstev. 
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O ODPRTJU MEJNEGA PREHODA 

GOLO BRDO V GORIŠKIH BRDIH 

IVAN BOŽIČ, poslanec SKD, |e 27. februarja 1998 ministra za 
zunanje zadeve vprašal: 

Kda| bo odprt me]nl prehod z Italijo Golo Brdo v Goriških 
Brdlh? 

Ta prehod |e zaprt od 25. 5.1995 leta. Prehod je zaprt zaradi 
manjšega zemeljskega plazu na Italijanski strani. Ali ga ne 
moremo, ne znamo, ali nočemo pomagati odstraniti? 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Na rednem zasedanju lokalnih organov mejne kontrole, 
predvidenih po Videmskem sporazumu, ki je bilo v Vidmu, Italija, 
dne 26.2.1998 je slovenska delegacija ponovno zahtevala, da se 
mejni prehod za maloobmejni promet Golo Brdo, ki je na italijanski 
strani že od leta 1995 zaprt zaradi zemeljskega plazu, čimprej 
odpre. 
Italijanska delegacija je na omenjenem zasedanju sporočila, da 
bo v mesecu marcu podpisana pogodba o saniranju cestne 
infrastrukture obmejnega prehoda. Gradbena dela naj bi se začela 
v začetku aprila in končala junija letos. Ponovno odprtje mejnega 
prehoda Golo Brdo je po italijanskih zagotovilih predvideno do 
konca meseca junija 1998. 

O UREDITVI MEDDRŽAVNIH 

PREHODOV MED SLOVENIJO IN 

HRVAŠKO 

BENJAMIN HENIGMAN, poslanec SKD, je 27. februarja 1998 
ministra za zunanje zadeve Zorana Thalerja vprašal: 

1.Kdaj bo urejen meddržavni prehod med Slovenijo In 
Hrvaško pri nasel|lh Novi Kot - Prezid ? 

Obrazložitev: 
Nujno bi bilo čimprej urediti legalno prehajanje meje za 
obmejne prebivalce. Vsaka normalna demokratična evropska 
država ustrezno skrbi za obmejne kraje In jim olajša življenje 
še posebej na nedostopnih krajih, kot so kraji o katerih 
govorimo. 

2.Ali so po 7 letih samostojnosti dokončno v skladu s 
predpisi urejeni mejni prehodi? 
Kdaj bo dokončno urejen mejni prehod Babno polje?(Ali je 
urejeno lokacijsko dovoljen|e za postavljene objekte?) 

Obrazložitev: 
Prav bi bilo, da država za lastne ob|ekte pridobi ustrezna 
dovoljenja In spoštuje zakone, ki Jih sprejme. 

3.Zaka| morajo lastniki zemlje, na čigar zemlji so Izgrajeni 
mejni prehodi iztožiti od države pravično odplačilo? 

Obrazložitev: 
Ob osamosvojitvi Je država oz. pristojno ministrstvo 
(g.Bavčar)odredilo postavitev objektov na privatno zemljo. 

Za to je lastnikom namenila sramotno nizko odkupnino za 
zemljo. 
Eden od lastnikov( mejni prehod Babno polje) je celo zaradi 
osamosvojitve, propada podjetja ob službo, zaradi 
zakonskih prepovedi je celo prenehal s popoldansko 
dejavnostjo. Prisiljen je s tožbo od države Izterjati pravično 
plačilo za zemljo, ZA PREŽIVETJE. 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Meddržavni mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško pri naslednjih 
Novi Kot in Prezid v občini Loški potok se bo lahko začel urejati, 

~ko bo Državni zbor Republike Slovenije ratificiral Sporazum o 
obmejnem prometu in sodelovanju, ki je bil med državama 
podpisan 28. aprila 1997. 
Po ratifikaciji omenjenega sporazuma, bo Vlada Republike Slovenije 
lahko pričela s postopki in pripravami, ki so potrebni za odprtje 
mejnih prehodov, kot jih določa slovensko - hrvaški Sporazum o 
obmejnem prometu in sodelovanju. Med temi je tudi mejni prehod 
pri naslednjih Novi Kot in Prezid. 

O ODPRTJU MEDDRŽAVNEGA 
MEJNEGA PREHODA VERICA-ĆEPINCI 

Mag. MARIJAN SCHIFFRER, poslanec SKD, je 27. februarja 
1998 ministra za zunanje zadeve vprašal: 

Predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem ob vsaki 
priložnosti povejo, da bi največ njihovih težav rešilo odprtje 
mejnega prehoda Verlca-Čepincl, saj bi se s tem del 
slovenskega Porabja povezal s Slovenijo. To potrjujejo 
izredno pozitivne izkušnje po odprtju mejnega prehoda 
Martlnje, ki je sedaj edini mejni prehod na delu meje med 
Slovenjo in Madžarsko, kjer živijo porabski Slovenci. 

Slovenska manjšina na Madžarskem namreč nima svoje 
gospodarske osnove, nima dvojezičnih šol v pravem 
pomenu besede, tudi bogoslužje v slovenskem jeziku poteka 
le v eni vasi - Gornji Senik - kamor hodi maševat župnik Iz 
Slovenije, iz Martinja. Zato bi jim mejni prehod zelo veliko 
pomenil, saj bi lahko okrepili svoje stike s Slovenijo. 

V sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Madžarske o odprtju novih mejnih prehodov na 
skupni državni meji z dne 19. julija 1992, je v 4. členu 
navedeno, da bosta pogodbenici proučili možnosti odprtja 
novih mejnih prehodov, med njimi tudi mejnega prehoda 
Verica • Čepinci. 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, ali bo prišlo do odprtja 
tega mejnega prehoda, ki bi bil Izrednega pomena za obstoj 
In razvoj slovenske manjšine na Madžarskem, in kdaj? 

Ministrstvo za zunanje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske sta 20. 
5. 1992 podpisali Sporazum o odprtju novih mejnih prehodov na 
skupni državni meji. V 4. členu sporazuma sta se pogodbenici 
dogovorili, da bosta proučili možnost odprtja novih mejnih 
prehodov: Kobilje - Nemesnep, Prosenjakovci ■ Magyarszom- 
batfa, Čepinci - Ketvolgy in Domanjševci - Kercaszomor. 
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Nova mednarodna mejna prehoda Kobilje - Nemesnep, 
Prosenjakovci - Magyarszombatfa sta bila odprta dne 24. 8.1997. 

Na podlagi dopisa župana občine Hodoš - Šalovci g. Aleksandra 
Abrahama in priloženih podpisov zainteresiranih občanov ter v 
skladu s 4. členom Sporazuma je dne 26. septembra 1995 
Ministrstvo za zunanje zadeve posredovalo pozitivno mnenje k 
odprtju meddržavnega mejnega prehoda Čepinci - Verica v 
obravnavo vladnim delovnim telesom. 

Opozoriti pa moramo, da Ministrstvo za zunanje zadeve ni 
direktno pristojno za problematiko odpiranja novih mejnih prehodov. 
Šele, ko Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za promet in 
zveze, Ministrstvo za finance, Republiška carinska uprava in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dajo pozitivno 
mnenje, nastopi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki o pobudi obvesti 
sosednjo državo. 

Po pregledu pisnih mnenj zgoraj navedenih naslovov je 
prevladovala ugotovitev, da odprtje meddržavnega mejnega 
prehoda, kljub pobudi prebivalcev ob meji, ni prioritetnega pomena 
(izdelati bi bilo potrebno prostorski plan in tehnično dokumentacijo, 
sistemizirati deset delovnih mest carinikov in izgraditi celotno 
infrastrukturo na samem mejnem prehodu, kar pa je povezano z 
ustreznimi finančnimi sredstvi). 

V oddaljenosti okoli 5 km od predlaganega mejnega prehoda je 
meddržavni mejni prehod Martinje, kjer lahko prebivalstvo ob 
meji prav tako vzpostavlja vsakodnevne stike med Slovenci, 
živečimi na obeh straneh meja. Zaradi omenjenih razlogov je bilo 
odprtje mejnega prehoda Čepinci - Verica za nedoločen čas 
odloženo. 

rlivOfi:,n 

O VISOKI ŠOLI ZA RAVNATELJE V 

TAVČARJEVEM DVORCU NA VISOKEM 

VINCENCIJ DEMŠAR, poslanec SKD, je 27. februarja 1998 
ministra za šolstvo In šport dr. Slavka Gabra vprašal: 

"Malce se bojim, da bo moje vprašanje že postala navada In 
da potem tudi ne bo več pravega odziva • glede na to, da 
sem o Visokem že večkrat spraševal In to delam tudi danes. 

V Imenu vlade je najemno pogodbo za visoko za šolo za 
ravnatelje podpisal gospod Mirko Bandelj 3. decembra pred 
dvema letoma 1996. leta. Pogodba je podpisana tudi s strani 
štirih občin, ki so nastale iz prejšnje občine Škofja Loka. 
Gre za mesečno najemnino - takrat 577.800 tolarjev - In sedaj, 
če to pomnožimo z 12, pridemo vsaj tja čez 7 milijonov, v 
letošnjem proračunu pa nI predvidenih nobenih sredstev 
za šole za ravnatelje. 

il 
Zato me zanima: prvo vprašanje, kje bo dobila vlada oziroma 
ustrezna ministrstva sredstva za plačevanje najemnine, če 
v proračunu nI za letošnje leto predvidenih nobenih 
sredstev? In kot drugo, me zanima, kaj namerava vlada In 
kaj bo storila z Visokim glede na to, da je že več kot leto In 
pol, ko je bila pogodba podpisana? Do sedaj se nI še nič 
spremenilo, pri tem, da vemo, da je bil razpis za celoten 
Inženiring za projekt za Visoko, dobil ga je Domplan v Kranju, 
in sedaj stvari stojijo. Meni Je osebno tudi zelo žal, da potem 
preberem članek z naslovom "Najemnina le za pajčevino", 

kar - mislim, da nI ne vladi ne tistim, ki smo na Loškem, v 
nikakršno čast. " 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo: 

Ministrstvo za šolstvo in šport ne odstopa od pogodbe, ki jo je za 
dolgoročen najem dvorca podpisal g. Mirko Bandelj, takratni 
generalni sekretar vlade. Osnovni problem nerealiziranja pogodbe 
je, da je program šole za ravnatelje med projektantom dr. Darkom 
Likarjem in direktorjem šole za ravnatelje usklajen, vendar ga 
doslej ni bilo možno realizirati zaradi nerešenih urbanističnih 
vprašanj. 

Program predvideva poleg uporabe obnovljenega dvorca, v 
katerem bi bil sedež šole za ravnatelje, učilnice, nekaj apartmajev, 
restavracijo, tudi izgradnjo depandanse, v kateri bi prebivali 
udeleženci šole za ravnatelje. Dosedanji predlogi lokacij za 
depandanso in predlokacijski ogledi niso uspeli, najetje prostorov 
za bivanje, ki so od Visokega oddaljeni cca. 5 km, pa tudi niso 
sprejemljivi za normalno funkcioniranje šole. 

Ministrstvo za šolstvo in šport pričakuje, da je projekt in prenova 
dvorca tudi v interesu občine in da bosta Oddelek za urbanizem 
v Škofji Loki in občina vendarle uskladila predlog lokacije za 
depandanso, ki se bo lahko sprejemljivo vključila v funkcioniranje 
šole za ravnatelje. Brez pridobitve te lokacije, adaptacija dvorca 
Visoko ni mogoča. 

Program sanacije dvorca in izgradnje depandanse upošteva 
zahteve služb za varovanje kulturne in naravne dediščine. 

Vsake pomoči pri pridobivanju lokacije bo ministrstvo veselo, saj 
je doslej samo storilo vse kar je bilo v njegovi moči, da bi začeli 
projekt pripeljalo do uspešnega zaključka. 

O IZVAJANJU UPRAVNIH NALOG V 

ZVEZI Z ZAKONOM O UREJANJU 

NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V 

PROSTOR 

VILI TROFENIK, poslanec SLS, je 6. marca 1998 ministra za 
okolje In prostor dr. Pavla Gantarja vprašal: 

V 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. RS, št. 44/ 
97, z dne 24. julija 1997) je določeno: 

"Upravne naloge v zvezi z Izvajanjem tega zakona lahko 
opravlja občinski upravni organ v okviru prenešenlh 
pristojnosti pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen 
za prostor, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona." 

1. V zvezi z navedenim vprašujem, kdaj bo minister za okolje 
in prostor Izdal predpis o opravljanju navedenih nalog, glede 
na to, da preteče šest mesečni rok 24/1-1998, občine pa 
morajo biti pripravljene za Izvajanje navedenega določila? 

2.AII Je to določilo prišlo v zakon samo zato, da smo poslanci 
zakon sprejeli, namen, da občine opravljajo to nalogo pa 
sploh ne obstaja? 
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Ministrstvo za okolje in prostor mu je pripravilo naslednji odgovor: 

1. Najprej je potrebno ugotoviti, da je obravnavana zakonska 
določba, s katero se je spremenil 66. člen zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1984 (ZUN), "prišla" v 
zakon s poslanskim amandmajem, čeprav je predlogu nasprotoval 
predlagatelj zakona (Vlada Republike Slovenije) in čeprav je na 
njegovo neusklajenost z ustavo na sami seji državnega zbora 
opozarjal predstavnik Sekretariata državnega zbora Republike 
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve. Če želi država na 
lokalno skupnost premesti svoje pristojnosti, tega ne more storiti 
brez soglasja občine. Tu torej ni enostranske - oblastne - de lege 
- delegacije. S predpisom ministra odsotnosti soglasja ni mogoče 
nadomestiti. Zato določbe novega 66. člena ZUN ne gre razumeti, 
kot da bi zakon izvršilni oblasti - ministru, delegiral ureditev 
vprašanj, ki morajo biti urejena, da se prenos pristojnosti sploh 
zgodi. Določbe novega 66. člena ZUN torej sploh ne morejo 
učinkovati. Z drugim odstavkom 140. člena Ustave Republike 
Slovenije je tudi sicer določeno, da država opravljanje posameznih 
nalog iz državne pristojnosti lahko z zakonom prenese na občino 
ali širšo lokalno samoupravno skupnost, le po predhodnem 
soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti in če za 
to zagotovi sredstva. Kot znano, nima po nobenem zakonu mini- 
ster, pristojen za prostor, tudi pristojnosti, da bi zagotavljal sredstva. 
Na vse navedeno je bilo opozorjeno z amandmajem vlade 
Republike Slovenije, ki ga je vlada Republike Slovenije hotela 
vložiti v državni zbor na njegovi seji dne 11.7.1998, ko je bil 
poslanski amandma, da se namesto predlaganega črtanja 66. 
člena obstoječega ZUN sprejme ustavno sporno besedilo, že 
izglasovan. Vendar se je večina poslancev odločila, da se vladnega 
amandmaja sploh ne obravnava. 

2. Vse zgoraj navedeno ministrstvo za okolje utemeljuje z besedilom 
predloga ZUN-G, ki ga je vlada Republike Slovenije določila na 
svoji 19. seji dne 26.6.1997 in ga na podlagi 201. člena poslovnika 
državnega zbora poslala v zakonodajni postopek (objavljeno v 
Poročevalcu državnega zbora Republike Slovenije, št. 31 z dne 
10.7.1997). Z besedilom, ki ga je vlada poslala v državni zbor, je 
določeno, da se 66. člen obstoječega zakona črta, zgoraj navedeno 
pa je mogoče dokazati tudi zapisnikom poteka 11. izredne seje 
državnega zbora Republike Slovenije z dne 11.7.1997. V 
obrazložitvi amandmaja vlade Republike Slovenije, s katerim je 
vlada predlagala, da se 66. člen (ponovno) črta in o katerem 
državni zbor iz prej navedenega razloga ni odločal, pa je tudi bilo 
jasno zapisano, da obravnavane zakonske določbe, o kateri sedaj 
poslanec postavlja poslansko vprašanje, minister, pristojen za 
prostor, ne more izvršiti, saj bi bil takšen akt nezakonit. 

3. V zvezi z navedenim je potrebno pojasniti še naslednje: Ustavno 
sodišče Republike Slovenije je, kot znano, v postopku za oceno 
ustavnosti zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 
31.12.1994 opravljali organi občin (ZPDF, Uradni list RS, št. 29/ 
95), med drugim tudi v obrazložitvi svoje odločitve (glej odločba 
U-l-98/95, z dne 11.7.1996, Uradni list RS, št. 44/96) jasno 
povedalo, da je izdajanje lokacijskih dovoljenj za posege v prostor 
lokalne narave sicer zares lokalna javna zadeva, če se nanaša 
pretežno na prebivalce občine, da pa takšna zakonska rešitev, 
ker sta podana ustavno dopustni cilj (zagotovitev pravne varnosti) 
in nujnost, ne posega bistveno v samoupravno sfero občin in da 
zato določba, da lokacijska dovoljenja za posege v prostor lokalne 
narave izdajajo upravne enote, ni v nasprotju z ustavo. Odločitev 
US je utemeljena z dejstvom, da je zakonodajalec s sprejetjem 
ZPDF želel zavarovati, med drugim tudi ustavno vrednoto pravne 
varnosti. Pravne varnosti namreč ne bi bilo mogoče učinkovito 
zagotoviti, med drugim tudi zaradi neprimerne kadrovske 
opremljenosti zlasti novonastalih občin. 

4. Ker je po ustavi in zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) možno 
prenesti na občino izvajanje posameznih nalog iz državne 

pristojnosti le s soglasjem občine in ker bi bile nekatere občine 
za, nekatere pa proti, bi lahko nastala tudi neobvladljiva 
organizacijsko pravna zmeda. Zato bi bil primernejši prenos teh 
pristojnosti, ne le z obravnavanega, temveč tudi z drugih področij, 
na način "en bloc", torej z enim samim zakonom. To je ne le 
stališče vlade Republike Slovenije, ampak tudi Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora Republike 
Slovenije, ki ga je v državnem zboru, ob sprejemanju ZUN-G, 
tudi podpisal g. Baškovič. Da je država že delala na tem, dokazuje 
tudi predlog zakona o načelih in merilih za prenos zadev iz državne 
pristojnosti na lokalne skupnosti iz leta 1996, pripravljen v okviru 
reforme lokalne samouprave. Kot znano, pa je v okviru 
nadaljevanja reforme lokalne samouprave v vladni proceduri tudi 
že predlog zakona o pokrajinah, pripravlja pa se tudi zakon o 
mestnih občinah. V teh zakonih naj bi se obravnavano vprašanje 
kompleksnejše rešilo. 

5. Pojasniti pa je treba še naslednje: po uveljavitvi ZUN-G oziroma 
njegovega 8. člena, s katerim dosedanji 66. člen ni bil črtan, je 
ministrstvo za okolje prejelo veliko vprašanj tako upravnih enot 
kot tudi občin, o smiselnosti namena določbe 8. člena. Iz teh 
vprašanj je bilo razvidno, da spraševalci menijo, da določb novega 
66. člena ZUN tudi sicer ne bi bilo mogoče izvršiti. Hkrati pa so se 
postavila tudi vprašanja o tem, ali bi bilo obravnavano določbo v 
praksi sploh mogoče izvršiti, saj občini država določene zadeve 
z določenega upravnega področja, tudi kot zadeve v okviru 
prenešenih pristojnosti, lahko določi le na način "vse naenkrat". V 
nasprotnem primeru bi se uprava na tem področju morala (skoraj 
dobesedno) podvojiti, saj bi morali biti kadri UE v rezervi, za vsak 
slučaj, če ena ali več občin, npr. ne bi izpolnjevale z ministrovim 
predpisom predpisanih pogojev. Na vsa vprašanja o smiselnosti 
obstoja novega 66. člena ZUN je ministrstvo za okolje in prostor 
odgovorilo že pred časom, in sicer z okrožnico št. 350-01-112/ 
97-0104/04/02/01 z dne 15.10.1997 vsem upravnim enotam in 
vsem občinam. 

Glede na pojasnjeno ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da 
je treba realizacijo 8. člen ZUN-G umestiti oziroma reševati le v 
okviru sistemskih rešitev. Navedeno je mogoče utemeljiti zlasti z 
naslednjim: 

1. Z 8. členom ZUN-G oziroma novim 66. členom ZUN je določeno, 
da upravne naloge v zvezi z izvajanjem ZUN lahko opravlja 
občinski upravni organ v okviru prenešenih pristojnosti pod pogoji, 
ki jih predpiše minister, pristojen za prostor, v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona. Preden govorimo o realizaciji ureditve, ki 
je v členu zastavljena, je potrebno preizprašati v zakonu zapisano 
dejstvo "prenešena pristojnost". Vprašanje ali "izvirno" ali 
"prenešeno" namreč zadeva stopnjo avtonomije, ki jo zakon lokalni 
skupnosti priznava. 

- Katere zadeve so v izvirni pristojnosti občine, je v zakonu o 
lokalni samoupravi (21. člen) navedeno primeroma. Odgovor 
na vprašanje katere, poleg v ZLS že navedenih zadev, so še v 
izvirni pristojnosti občine, pa lahko dajo le posamezni področni 
zakoni, saj je odvisen od posebnosti posameznega področja. 

- Urejanje prostora, kot izvirna pristojnost občine, v ZLS ni posebej 
navedeno. Navedeno pa je, da občina med drugim, omogoča 
pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo 
stanovanj, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja 
druge dejavnosti varstva okolja, ureja in vzdržuje vodovodne in 
energetske komunalne objekte, gradi, vzdržuje in ureja lokalne 
javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. 
Navedenega občina ne more početi, ne da bi tudi planirala in 
načrtovala, tako je tudi planiranje in načrtovanje v izvirni 
pristojnosti občin. Kar pa zadeva mestne občine, ZLS v 16. 
členu jasno določa, da se mestna občina ustanovi prav zaradi 
enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja, zadovolje- 
vanja komunalnih potreb in planiranja razvoja. 
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2. Z zakonom o prevzemu državnih funkcij, je določanje o 
konkretnih posegih v prostor prevzela država. Prevzem je pomenil 
poseg v pravico do lokalne samouprave. Ukrep je bil dopusten 
zaradi pomena, ki ga konkretna odločitev (o posegu v prostor) 
za posameznika ima in s tem povezane dolžnosti države, da 
zagotovi visoko raven pravne varnosti. 

3. Glede na zakon o lokalni samoupravi iz katerega izhaja, da je 
odločanje o prostoru v izvirni pristojnosti občin, bi bilo logično 
nadaljevanje take zastavitve v ureditvi, po kateri je tudi zadnja 
odločitev - odločitev o konkretnem posegu v prostor v izvirni, ne 
pa v prenešeni pristojnosti občine. Če pa kot razmejitveni kriterij 
upoštevamo predpis, je odločanje o konkretnih posegih v prostor 
v izvirni pristojnosti občine vedno, kadar odločitev pomeni 
izvrševanje občinskega prostorskega dokumenta. 
- Povedano torej kaže, da je 8. člen ZUN-G, po katerem občina 

odloča o konkretnih posegih v prostor v prenešeni pristojnosti 
sistemsko zgrešen, zato določbe ne gre razvijati. 

4. Ker določiti pristojnost, pomeni (v zakonu) opredeliti ravnanje, 
ki ga prav od določene osebe (organa) pričakujemo, je mogoče 
ugotoviti, da niti zakon o pokrajinah niti zakon o mestnih občinah 
vprašanj, ki zadevajo pristojnost na področju urejanja prostora, 
ne moreta reševati. Glede na ustavo, je pokrajina lahko le oblika 
prostovoljnega medobčinskega sodelovanja in občina lahko 
preneha sodelovati, kadar se ji to zahoče. Tako ni zagotovljena 
trajnost in stabilnost. Zakonska ureditev prostora pa ne more 
temeljiti na negotovosti te vrste. Ureditev pristojnosti na tem 
področju je torej zato lahko le materija (novega) zakona o prostoru. 
- Zato bo novi zakon o urejanju prostora moral določiti, da kadar 

ni kolikor je prostora lokalna zadeva občine, je urejanje prostora, 
kamor sodi tudi odločanje o konkretnih posegih v prostor, izvirna 
pristojnost občine. 

5. Ustava v 140. členu določa, da "V pristojnost občine spadajo 
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo 
samo prebivalce občine." V Evropski listini o lokalni samoupravi je 
lokalna samouprava opredeljena kot pravica in sposobnost 
lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni 
del javnih zadev v korist lokalnega prebivalstva. Razmejitveni 
kriterij pri iskanju odgovora na vprašanje kdaj je neko področje 
lokalna zadeva, tako ni samo lokalni interes, pač pa tudi 
sposobnost občine področje urejati. 

- Ključno vprašanje je torej: kdaj na področju urejanja prostora 
lokalni interes ne presega meja občine? Odgovor nanj je mogoč 
le: odvisno. Čim več je zdrobljenih občin, tem več je presežnih 
interesov, tem manj je urejanje prostora stvar ene same občine. 
Šele združevanje prostorskih in drugih potencialov ter 
sodelovanje omogoča zastavljanje razvojnih (smelih) projektov, 
ki jih sicer avtonomna občina, sama ne more speljati. 
Samostojnost in avtonomija občine je tako zamejena in 
prisotnost države potrebna tako zaradi financiranja, kakor zaradi 
koordinacije in povezovanja. Kolikor in kateri prostor bo 
posamezna občina urejala samostojno tako ostaja odprto 
vprašanje, ki pa ga bo moral rešiti novi zakon o urejanju prostora. 

- zakon o prostoru bo moral predvideti položaje, ko več občin ali 
več občin in država morajo sodelovati; 

- ob tem bo zakon mestnim občinam moral določiti naloge, 
povezane s pripravo prostorskih dokumentov planskih skupnosti 
(razvojna - problemska območja, ki bi jih, v smislu t.i. 
centripetalnega razvojnega vzpodbujevanja določila vlada) in 
jim podeli ustrezna pooblastila (pristojnost); 

- zakon pa bo moral tudi predvideti, da o konkretnih posegih na 
prvi stopnji odloča: 

* občina na območju katere je poseg predviden, če gre za 
izvrševanje občinskega plana, 

" mestna občina, če gre za poseg, ki pomeni izvrševanje 

dokumenta planske skupnosti, in 
* ministrstvo pristojno za prostor - o posegih, ki so opredeljeni v 

zakonu (za katere je obvezna PVO, v zavarovanih območjih in 
še kaj). 

6. Ker je v obstoječi pravni ureditvi nadzor države nad zakonitostjo 
dela lokalnih skupnosti pomanjkljivo urejen, pri tem pomanjkljivost 
še posebej zadeva nadzor države nad konkretnimi akti lokalne 
skupnosti, bo treba temu vprašanju posvetiti v novem prostorskem 
zakonu posebno pozornost. 
- zakon bo moral predvideti, da o pritožbah zoper konkretne akte 
(mestne) občine odloča ministrstvo pristojno za prostor. 

7. Predlagana razdelitev dela je oprta na obstoječe stanje. Ne 
glede na to, da možnosti za zakonsko izpeljavo t.i. medzo ravni, 
glede na ustavno opredelitev pokrajin ni, pa je zato, ker se že, kot 
znano kar nekaj časa pripravljata zakon o pokrajinah in zakon o 
mestnih občinah, potrebno dodati še naslednje: 

- Osnovna konstrukcija javne uprave v sodobnih državah temelji 
na najmanj treh nivojih državne in lokalne organizacije: na nivoju 
države, ki zajema območje države, na nivoju pokrajine, ki je 
teritorialna tvorba in na nivoju občine. Navedeno organizacijo 
predstavljajo trije javnopravni subjekti: subjekti državne uprave 
in subjekti lokalne samouprave. Ti subjekti so nosilci celotne 
javne uprave. Vsak subjekt ima naloge v skladu s svojimi 
funkcijami in jih izvaja na svojem teritorialnem območju, pri čemer 
pa območja višjih enot obsegajo tudi vsa območja nižjih enot. 
Območje države torej obsega celotna območja vseh pokrajin in 
vseh občin, območje ene pokrajine pa obsega območja tistih 
občin, ki so vključena v pokrajino. 

- Zaradi navedenega je v sodobnih državah omogočeno 
sodelovanje in povezovanje obravnavanih javnopravnih 
subjektov pri izvajanju svojih nalog. Pri nas pa to ni mogoče 
zaradi (pre)ostrega ločevanja med državo in občino, kot ga 
predpisuje naša ustava oziroma naša ureditev državne uprave 
in lokalne samouprave. Brez ustanovitve pokrajin ne bo mogoče 
uporabiti obeh znanih organizacijskih načel, ki jih pri uspešnem 
funkcioniranju javne uprave uporabljajo države EU: načelo 
državne koncentracije in načelo državne decentralizacije. Zaradi 
pri nas skoraj že zapovedanega ločevanja med državo in lokalno 
samoupravo je v Sloveniji, žal, mogoča samo državna 
dekoncentracija v upravnih enotah, ki je bila s 1.1.1995 uvedena 
z uveljavitvijo zakona o upravi, ne pa tudi njena decentralizacija. 
Dekoncentracija je namreč zgolj upravno-organizacijski prijem, 
ki ga uporabljajo centralistično urejene države pri razbijanju 
togosti centralistične uprave. Pri dekoncentraciji gre samo za 
prenos pravice odločanja na območne organizacijske enote, ki 
se organizirajo zunaj centra države, in sicer tam, kjer se seveda, 
ki so v zvezi s strankami oziroma upravnimi postopki, najlažje 
opravljajo. Zato je treba dekoncentracijo jasno razlikovati od 
decentralizacije. Pri decentralizaciji gre namreč za prenos nalog 
od centralnih državnih organov na samoupravne teritorialne 
skupnosti, torej na drug, po rangu nižji javnopravni subjekt. Pri 
decentralizaciji si država zato lahko zadrži pravico nadzorstva 
nad opravljanjem prenešenih zadev, in sicer nadzorstva z vidika 
zakonitosti ter z vidika strokovnosti in primernosti izvajanja. 

- Pokrajina oziroma drugače imenovana takšna teritorialna tvorba 
je v večini evropskih držav teritorialna enota, ki je tudi pravno 
institucionalizirana. Pokrajina ima dvojno naravo: je lokalna 
samoupravna skupnost oziroma pravilneje - širša lokalna 
samoupravna skupnost, obenem pa je tudi državna teritorialna 
enota. Po eni strani opravlja pokrajina lokalne naloge širšega 
(regionalnega) pomena, ki presegajo zmogljivosti občine, po 
drugi strani pa je pokrajina tudi prostor za opravljanje velikega 
števila državnih služb, ki jih je najbolj racionalno organizirati v 
tem prostoru. Ker je po evropski ustavni zakonodaji tudi 
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omogočeno, da sta obe enoti - državna in lokalna - povezani s 
skupnimi službami, lahko pa tudi personalno (npr. tako da je 
predstojnik državnih služb tudi izvršilni organ takšne širše 
samoupravne lokalne skupnosti) se torej lahko obe vrsti nalog 
- državne in lokalne - opravljajo na enem mestu. To pomeni tudi 
veliko tehnično, organizacijsko in kadrovsko racionalizacijo, 
obenem pa je s tem zagotovljeno tudi najbolj uspešno 
sodelovanje med obema poloma javne uprave - državnim in 
lokalnim. 

Ker iz zgoraj pojasnjenega izhaja, da so še vedno odprta ne le 
organizacijska vprašanja delovanja tistega dela državne in lokalne 
uprave, ki so tudi sicer v neposredni zvezi z urejanjem prostora 
in naselij, je mogoče ta odgovor na poslansko vprašanje uporabi 
tudi za pojasnilo, zakaj še ni dokončano besedilo novega zakona 
o urejanju prostora, čeprav ga ministrstvo pripravlja že dolgo 
časa in k čemur ga tudi sicer zavezujejo sklepi državnega zbora 
Republike Slovenije. 

O NAČINU, S KATERIM DARS 

SEZNANJA JAVNOST Z ANALIZO 

VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSAMEZNE 

AVTOCESTNE ODSEKE 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, |e 12. marca 1998 ministra 
za promet In zveze mag. Antona Bergauerja vprašal: 

Sprašujem Ministrstvo za promet in zveze oziroma Vlado 
Republike Slovenije na kakšen način DARS seznanja javnost 
(oz. zakaj |o ne seznanja) o analizah, študijah In spoznanjih 
iz presoj vpliva na okolje, ki se pripravijo za posamezne 
avtocestne odseke? 

Po letnih programih dela, DARS organizira in vodi izdelavo 
vseh študi) in raziskav potrebnih za odločitve pri načrtovanju 
In gradnji avtocest. Nacionalni program Izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 13/96) določa v 5. točki III. 
poglavja, da se v vsaki fazi podrobnejšega načrtovanja tras 
avtocest v prostoru Izvede posebna presoja vplivov na okolje 
In da se analize, študije in spoznanja Iz presoje vplivov na 
okolje predstavijo javnosti. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

Iz pojasnila DARS d.d. je razvidno, da se za vsak avtocestni 
odsek izdela poročilo o vplivih na okolje. Javnost je z osnutkom 
poročila seznanjena v okviru javne obravnave osnutka 
lokacijskega načrta. 

Pojasnilo DARS d.d.: 
V zvezi z vprašanjem presoje vplivov na okolje za nove avto- 
cestne povezave pojasnjujemo sledeče: 

- avtoceste sodijo med posege v okolje, za katere je po Uredbi o 
vrstah posegov v okolje obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. 
I. RS, št. 66/96) 

- presoja vplivov na okolje je postopek, katerega podlaga je 
skladno s 3. odstavkom 55.člena Zakona o varstvu okolja (Ur. 
I. RS št. 32/93) poročilo o vplivih na okolje, ki je sestavni del 
projekta za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor. 

- Poročilo o vplivih na okolje za posamezen avtocestni odsek 
zagotavlja investitor posega oz. naročnik (DARS d.d.), to pa je 
izdelano skladno z veljavnim Navodilom o metodologiji za 
izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. I. RS, št. 70/96). 
Poročila o vplivih na okolje lahko izdeluje samo s strani 
Ministrstva za okolje in prostor pooblaščena institucija. 

- V prvi fazi izdelave Poročila o vplivih na okolje zagotavlja 
naročnik, izvede pa izdelovalec poročila t.i. javni scoping. K 
sodelovanju so vabljene tudi lokalne skupnosti in nevladne 
organizacije. Namen je predhodna predstavitev okoljske 
problematike nameravanega posega, vsebine in obsega poročila 
o vplivih na okolje in zbiranje dodatnih pripomb in sugestij v 
zvezi z izdelavo Poročila o vplivih na okolje. Vsi ti zapisniki so 
dokumentirani in del vsakega Poročila posebej. Čeprav veljavna 
zakonodaja ne predvideva izvedbe javnega scopinga, je tak 
način predstavitve v najzgodnejši fazi in vključevanje zaintersiran 
javnosti skladen s poslovnimi načeli investitorja. 

- Skladno s 60. členom Zakona o varstvu okolja zagotovi javno 
predstavitev in obravnavo Poročilo o vplivih na okolje za AC 
odsek organ pristojen za izdajo dovoljenja za poseg v prostor, 
ki se vrši hkrati z javno obravnavo po razgrnitvi osnutka 
lokacijskega načrta za ta odsek. 

O PREDVIDENEM NAKUPU VLAKOV 

TIPA VT 642 

PETER LEŠNIK, poslanec SNS, je 17. marca 1998 ministra za 
promet In zveze mag. Antona Bergauerja vprašal: 

iuji.v/ obe 
ZADEVA.Dopolnilno poslansko vprašan/e o izboru 
ponudnika za nakup 30 elektromotornih potniških vlakov 
na razpis javnega podjetja SI. Železnice 

Dopolnilno, k Vašemu odgovoru na poslansko vprašanje 
poslanca Iva Hvalice št. 2915/97 z dne 5.XII.1997, sprašujem, 
kako je možno, da bo vlak, ki ga je naročnik - Slovenske 
železnice d.d. izbral, šele zgrajen? 

Iz odgovora, v katerem so podrobno navedeni podatki 
verjetno povzeti iz poročila komisije, ki je prejete ponudbe 
ocenjevala glede na razpisne pogoje, je jasno razvidno, da 
bo izbrani vlak šele zgrajen, in sicer "na podlagi vlaka tipa 
VT 642". Glede na to, da ta vlak še ne obstaja (za nemške 
železnice se šele izdeluje) želim na vpogled tehnično 
dokumentacijo Izbranega vlaka, ki je bila sestavni del 
ponudbe In ki je bila ovrednotena skladno z razpisanimi 
merili ali pa z merili, ki jih v svojem odgovoru navajate (merila 
namreč niso ista, kar tudi sicer ni pravilno). 

Če tega vlaka še ni, je torej nemogoče ugotavljati, citiram iz 
Vašega odgovora "pomembnega elementa pri ocenjevanju 
ponudb - nižji stroški življenjskega cikla (LCC)", ali pa se je 
to ugotavljalo na podlagi tehnične dokumentacije za vlak 
VT 642, ki bo "podlaga za zgraditev vlaka", ki ga ponuja 
firma Siemens, torej drugega tipa. Še bolj nejasno je, kako 
so bile na še nezgrajenem vlaku lahko opravljene zahtevane 
meritve, kot so "erash" testi, mirnost teka itd. Morda tudi na 
vlaku VT 642, ki bo "podlaga za zgraditev vlaka"? Zato želim 
na vpogled tudi dokumentacijo o teh opravljenih testih za 
izbrani vlak. 
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Ker Vaša, v odgovoru navedena trditev, da ponujeni vlak 
firme Siemens nI prototip, ker bo "podlaga za njegovo 
zgraditev vlak tipa VT 642", po Vašem mnenju pa je prototip 
ponujeni vlak firme Breda, čeprav Je njegova "podlaga" 
dvonadstropna izvedba vlaka, ki je že izdelan In že v 
obratovanju, nI ravno zelo strokovno utemeljena, želim 
podatek oziroma naslov tovarne, kjer se Izbrani vlaki 
lzdelu|ejo in kjer si |e le-te možno ogledati, da bi lahko 
odpravili dvom o tem, ali je Izbrani vlak prototip, kar je bil 
pogoj v razpisni dokumentaciji. 

Glede na to, da z vsemi dokumenti oziroma podatki, ki jih 
želim na vpogled, Slovenske železnice d.d. razpolagajo, 
pričakujem odgovor v zelo kratkem času. Vam, kot resornemu 
ministru pa DAJEM POSLANSKO POBUDO, da v okviru 
svojih pristojnosti ustrezno ukrepate In NE sklenete /morda) 
Skodlllve ooaodbe In s tem prihranile sredstva davko- 
plačevalcev. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Tako kot poslanec zatrjuje v svojem poslanskem vprašanju, da 
so mu znani odgovori na poslansko vprašanje g. Iva Hvalice, ki 
zadevajo isto tematiko, bom navedel le odgovore na dodatna 
vprašanja, ki sem si jih pridobil pri Slovenskih železnicah, d.d., 
katere so izvedle v naslovu omenjen razpis. 

Vsako naročilo železniških vozil je projekt zase in se jih izdela po 
naročilu ter pogojih, ki jih zahtevajo posamezne železniške 
uprave. Podjetje Siemens že vrsto let izdeluje vlake podobnih 
karakteristik. Razvoj narekuje vpeljavo vedno bolj izpolnjenih 
tehničnih rešitev, zato se vsako novo naročilo v tem smislu 
razlikuje od predhodnega (tehnične rešitve, karakteristike, de- 
sign, novi materiali,...) Vlak VT642 je zadnja generacija primestnih 
potniških vlakov, ki bodo vključeni v obratovanje leto in pol pred 
dobavo naših vlakov. 

Tehnično dokumentacijo o vlaku si lahko g. Peter Lešnik ogleda in 
pregleda na upravi Slovenskih železnic, d.d. kadarkoli želi. 

Obe v poslanskem vprašanju omenjeni podjetji sta posredovali 
podatke o predvidenih stroških vzdrževanja (s tem tudi LCC (Life 
Cyclus Costs)), ki sta jih ocenila na enakih osnovah (cikla 
vzdrževanja, potreben material, stroški dela) in za njih dala 
garancijo. Pri tem so ti stroški pri izbranem podjetju bistveno nižji. 

• ! S r 
V razpisni dokumentaciji je bilo zahtevano, da morajo biti vlaki 
zgrajeni po mednarodnih železniških standardih (UIC), kar 
vključuje vse potrebne teste. Na železniških vozilih se tako 
imenovani "Chrash test" ne izvaja, ampak se uporablja izračun 
trdnosti po metodi končnih elementov, po izgradnji koša vozila pa 
se opravi še statično stiskanje po že omenjenih predpisih. Tu 
železničarji posebej poudarjajo, da bo vlak podjetja Siemens 
konstrukcijsko identičen vlaku, ki ga izdelujejo za Nemške 
železnice, medtem ko je bil vlak drugoomenjenega podjetja 
konstrukcijsko novo vozilo, ker je sprememba dvonadstropnega 
v enonadstropno vozilo bistven poseg v statiko vozila. 

Podjetje Siemens izdeluje omenjene vlake na naslednjem naslovu: 

SIEMENS DUEWAG A.G. 
Duisburger Stasse 145 
D - 47829 Krefeld Uerdingen 
Deutschland 

Omeniti je potrebno, da je bila, tudi ob zanemarjanju tehničnih 
razlogov, ponudba podjetja Siemens 53,5 mio DM cenejša od v 
vprašanju omenjenega konkurenčnega. 

O UKINITVI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

NA PROGI AJDOVŠČINA - NOVA 

GORICA 

BRANKOTOMAŽIČ, poslanec SLS, je 18. marca 1998 ministra 
za promet in zveze mag. Antona Bergauerja vprašal: 

Predstavniki Slovenskih železnic so občino Ajdovščina 
seznanili, da bo z novim voznim redom za leto 1998, ukinjen 
potniški promet na progi Ajdovščina - Nova Gorica. Pri tem 
je potrebno dodati, da v primeru, če bo ukinjen potniški 
promet, bo proga slabše vzdrževana in kot posledica lahko 
sledi ukinitev tovornega prometa, ki pa mora racionalno In 
evropsko gledano, Imeti svojo težo. V zvezi s tem postavljam 
Ministrstvu za promet In zveze vprašanje, kako se bo lotilo 
reševanja tega problema? 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

Po poizvedbi o nameravani ukinitvi potniškega prometa na v 
vprašanju omenjeni progi, so me Slovenske železnice d.d. pisno 
obvestile, da bo ostal vozni red potniških vlakov v voznorednem 
obdobju 1998/1999 na tej progi enak tistemu iz voznorednega 
obdobja 1997/1998. 

O ZMANJŠANJU ŽELEZNIŠKEGA 

PROMETA NA PROGI METLIKA - 

LJUBLJANA 

ANDREJ FABJAN, poslanec SLS, je 19. marca 1998 ministra 
za promet in zveze mag. Antona Bergauerja vprašal: 

Slovenske železnice so občino Črnomelj seznanile, da bo z 
novim voznim redom za leto 1998 ukinjen, oziroma zmanjšan 
železniški potniški promet za 30 % na progi do Metlike. 

Prepričanje občanov Črnomlja je, da bi morali železnico 
posodobiti in s tem skrajšati potovalni čas na celotni relaciji 
Ljubljana - Novo mesto - Črnomelj - Metlika. Na ta način bi 
železnica brez dvoma pridobila potnike. 

V zvezi s tem postavljam Ministrstvu za promet in zveze 
vprašanje, kako se bo lotilo reševanja tega problema? 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

Po poizvedbi o nameravani ukinitvi potniškega prometa oziroma 
30% zmanjšanju le tega na v vprašanju omenjeni progi, so me 
Slovenske železnice d.d. pisno obvestile, da na relaciji Metlika - 
Novo mesto ukinjajo z novim voznim redom, ki bo stopil v veljavo 
24.5.1998, dva vlaka, kar je daleč pod zapisanim procentom. 

28. maj 1998 95 poročevalec, št. 34 



O DVOJNEM DRŽAVLJANSTVU NA 

OBMOČJU DRŽAV NEKDANJE SFRJ 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. marca 1998 postavil 
naslednje poslansko vprašanje: 

Glede na to, da sem že dvakrat vložil predlog zakona o 
preprečevanju dvojnega državljanstva, sprašu|em Vlado 
Republike Slovenije, kaj je novega na področju Izvajanja 
dvojnega državljanstva na območju držav naslednic bivše 
SFRJ? 

Sprašujem tudi, ali Ima vlada kakšne podatke o kakršnih 
koli normativnih spremembah s tega področja, sprejetih v 
zadnjega pol leta? 

Vprašanje zastavljam tudi zaradi zadnjega protestnega 
zborovanja dvojnih državljanov albanske narodnosti pred 
slovenskim parlamentom. Glede na aktualnost tega 
problema pričakujem hiter odgovor vlade. 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Na področju omejevanja dvojnega državljanstva v razmerju do 
držav naslednic nekdanje SFRJ, je ministrstvo za notranje zadeve 
v letu 1996 vzpostavilo stike na ravni ekspertov z ministrstvom 
za notranje zadeve Republike Makedonije. Eksperti so se doslej 
srečali dvakrat in proučili strokovne predloge o možnosti 
omejevanja in odprave dvojnega državljanstva. Z drugimi državami 
naslednicami nekdanje SFRJ do stikov oziroma do pobud glede 
odprave dvojnega državljanstva na ekspertni ravni doslej ni prišlo, 
v zvezi z dvojnim državljanstvom pa kaže pojasniti, da je BIH v 
letu 1997 predlagala sklenitev sporazuma o toleriranju dvojnega 
državljanstva, kar je ministrstvo za notranje zadeve zavrnilo. 

Na vprašanje, ki zadeva novosti v zakonodajah naslednic 

nekdanje SFRJ na področju državljanstva pojasnjujemo, da je po 
podatkih, s katerimi razpolaga ministrstvo za notranje zadeve, 
svojo zakonodajo zadnja spremenila ZRJ. Zakon je stopil v veljavo 
1.1.1997, naturalizacijske določbe omenjenega zakona pa 
temeljijo na omejevanju dvojnega državljanstva; v prehodnih 
določbah zakona, ki so vsebinsko podobne ureditvi 40. člena 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije pa je dvojno 
državljanstvo dopustno, saj določba ne nalaga odpusta ali odreka 
državljanstvu, temveč le izjavo posameznika podano pred organi 
ZRJ, da se odreka prvotnemu državljanstvu. Te izjave po 
slovenskem pravu nimajo pravnega učinka, to pa iz razloga, ker 
niso podane pred pristojnim slovenskim organom. 

Novost na področju ureditve državljanstva predstavlja tudi novi 
zakon o državljanstvu BIH (v veljavo je stopil 1.1.1998), ki pa ga 
nI sprejela Parlamentarna skupščina BIH, temveč je zakon o 
državljanstvu v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz Daytonskega 
mirovnega sporazuma, sprejel Carlos Westendorp. 

Določbe zakona temeljijo na načelu enojnega državljanstva, saj 
17. člen zakona predpisuje avtomatično izgubo državljanstva BIH 
v primeru prostovoljne pridobitve tujega državljanstva; izjeme od 
tega pravila pa so lahko opredeljene le v posebnih sporazumih. 

39. člen zakona določa izgubo državljanstva BIH za tiste osebe, 
ki so pred 1.1.1998 prostovoljno pridobile tuje državljanstvo, razen 
če se prizadete osebe v roku petih let od uveljavitve tega zakona 
ne bodo odrekle tujemu državljanstvu ali, če ne bo v posebnih 
sporazumih, sklenjenih s sosednjimi državami določeno drugače. 

Kar pa zadeva vprašanje, ki se nanaša na protestno zborovanje 
dvojnih državljanov albanske narodnosti pred slovenskim 
parlamentom, ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da velja 
zaradi načel personalne in teritorialne suverenosti države v 
primerih dvojnega državljanstva izključnost slovenskega 
državljanstva (2. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije); 
to pomeni, da velja za tiste osebe, ki imajo dvojno državljanstvo, 
izključno podrejanje slovenski jurisdikciji in se v nobenem primeru 
ne morejo sklicevati na državljanstvo druge države. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Ar. 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva- Državni zbor Republike Složnije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 


	ZAČETNE STRANI
	POSPEŠEVANJE TURIZMA
	Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) - EPA 1471 - tretja obravnava

	KEMIKALIJE
	Predlog zakona o kemikalijah (ZKem) - EPA 250 - II - druga obravnava

	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
	Predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) - EPA 235 - II - druga obravnava

	SOVA
	Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-vamostni agenciji (ZSOVA) - EPA 491 - II - prva obravnava

	RATIFIKACIJI
	Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO) - EPA 495 - II -
	Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav o odpravi vizumov za imetnike navadnih potnih listov (BMEOV) - EPA 494 - II -

	POROČILO
	Poročilo o delu Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v letu 1997

	POSLANSKE POBUDE
	POSLANSKA VPRAŠANJA

