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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 RADIOTELEVIZIJI 

SLOVENIJA (ZRTVS-B) 

-EPA 817-II-hitri postopek 

Poslanci Državnega zbora Tone Anderlič, Rudolf Moge 
in Richard Beuermann so dne 13. maja 1999 predložili v 
obravnavo predlog zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija - hitri 
postopek 
- EPA 817 - II. 

Dne 14. aprila 1999 je skupina poslancev s 
prvopodpisanlm Benjaminom Henigmanom predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o Javnem 
mediju Radioteleviziji Slovenija - prva obravnava - EPA 
779-II, ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev s prvopodpisanlm 
Benjaminom Henigmanom še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zad/žal dodelitev 
predloga zakona, ki so ga predložili poslanci Tone 
Anderlič, Rudolf Moge in Richard Beuermann. 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 14.5.1999 

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika Državnega 
zbora predlagajo, da se zakon sprejme po hitrem postopku. 
Odločba Ustavnega sodišča št. U-l-174/97 z dne 23.9.1998 

omogoča in narekuje zakonodajalcu, da v enem letu, to je 
najkasneje do oktobra 1999, spremeni in dopolni zakon o 
Radioteleviziji Slovenija in Radioteleviziji Slovenija podeli 
zakonsko pooblastilo za pridobivanje nujno potrebnih podatkov 
o zavezancih za plačilo "RTV naročnine". Predlagatelji zakona 
želijo čimprej urediti nastalo situacijo in Radioteleviziji Slovenija 
omogočiti nemoteno pobiranje "RTV naročnine" tudi po preteku 
roka iz odločbe Ustavnega sodišča in ji tako omogočiti 
opravljanje njene javne službe. • 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

Tone Anderlič, l.r. 
Rudolf Moge, l.r. 

Richard Beuermann, l.r. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Predlog zakona spreminja sedaj veljavni zakon o Radioteleviziji 
Slovenija, sprejet leta 1994, v 15. in 27. členu, predvsem zaradi 
spoštovanja odločbe Ustavnega sodišča št. U -1-174/97 z dne 
23.9.1998, objavljene v Ur.l.RS, št. 73/98, ki omogoča ' 
zakonodajalcu, da v enem letu, to je najkasneje do oktobra 
1999, sprejme spremembe zakona o Radioteleviziji Slovenija, s 
katerimi Radioteleviziji Slovenija podeli zakonsko pooblastilo za 
pridobivanje nujno potrebnih podatkov zavezancev za pobiranje 
RTV "naročnine" oz. pristojbine. Predlagano besedilo 15. člena 
ureja možnost, da Radiotelevizija Slovenija evidentira vse 
imetnike sprejemnikov in da vlaga popolne izvršilne predloge 
zoper neplačnike RTV naročnine ter s tem pripomore k 
učinkovitejšim sodnim postopkom ter da se redno plačevanje 
RTV naročnine šteje kot davčna olajšava. V predlagano besedilo 
smo namesto "naročnine" zapisali, da gre za "pristojbino" zato, 
ker Ustavno sodišče v zadnji odločbi z dne 23.9.1998 U - I - 
174/98 ni ponovno zavzelo stališča, da gre pri "naročnini" za 
obligacijsko razmerje, tako kot je to storilo leta 1995 v odločbi U 
-1 - 28/94. V zvezi s tem je treba opozoriti na to, da v Nemčiji in 
Franciji tečejo razprave v bistvu le še o tem, ali je "naročnina" 
tiskalna ali parafiskalna dajatev, medtem ko je povsem nesporno, 
da to ni obligacijska, temveč javna dajatev. Glede na to, da 
države EU opredeljujejo to dajatev kot javno dajatev, je 
sprememba dosedanje "naročnine", za katero je bil že v 
dosedanjem odločanju Ustavnega sodišča izražen močan dvom 
v njeno obligacijsko naravo, v javno dajatev posebne vrste (sui 
generis) pomembna v času pridruževanja Slovenije k EU. Menimo 
tudi, da bi s konceptom javne dajatve lažje z zakonskimi sredstvi 
zaostrili plačevalno disciplino kot s konceptom "naročnine" kot 
obligacijskega razmerja ter da bi ta sprememba imela tudi svoj 
pozitiven psihološki učinek. Predlagano besedilo 27. člena pa 
ureja kazenske sankcije zope; imetnike radijskih in TV - 
sprejemnikov, ki teh ne prijavijo, ter zoper kabelske distributerje, 
ki ne posredujejo podatkov o svojih naročnikih Radioteleviziji 
Slovenija. 

V letu 1994 je bil sprejet zakon o Radioteleviziji Slovenija. Ena 
njegovih temeljnih intencij je zagotovitev stabilnega vira 
financiranja javnega RTV - servisa. Vendar je praksa pokazala, 
da prav to ni zagotovljeno. Pri sprejemanju zakona so namreč 
izpadle kazenske sankcije, ki so se nanašale na imetnike 
radijskih in TV - sprejemnikov, če teh niso prijavili. Izkazalo se 
je, da zaradi tega RTVS ni dobila toliko novih prijav sprejemnikov 
kot v preteklih letih (prejšnji zakon je vseboval kazenske 
določbe). Radiotelevizija Slovenija prav tako ni mogla evidentirati 
naročnikov kabelskih distributerjev. Ugotavljamo, da imetniki 
kabelskih priključkov menijo, da s plačilom prispevkov kabelskim 
distributerjem poravnavajo tudi RTV - naročnino. Kljub temu, da 
morajo kabelski distributerji na podlagi določil Zakona o javnih 
glasilih prenašati dva nacionalna programa Radiotelevizije 
Slovenija in jih tudi prenašajo, je s tem Radiotelevizija Slovenija 
upravičena tudi do pobiranja "naročnine" od njihovih naročnikov, 
kabelski distributerji oziroma njihovi naročniki pa sedaj ne 
prijavljajo radijskih in TV - sprejemnikov Radioteleviziji Slovenija 
in tudi ne plačujejo naročnine. Obstoječi zakon o Radioteleviziji 
Slovenija ne vsebuje določb, ki bi urejale evidenco zavezancev 
za plačevanje "naročnine" oz. pristojbine, zato je lahko 
Radiotelevizija Slovenija v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Ur. I. RS št. 8/90 in 19/91) zbirala osebne podatke 
imetnikov radijskih in TV - sprejemnikov le na podlagi pisne 
privolitve posameznika. Na podlagi sprememb pa bo 
Radiotelevizija Slovenija lahko vzpostavila, vodila (za uspešno 
izterjavo), zbirala osebne podatke tistih, ki imajo radijske in TV 

- sprejemnike oz. zavezancev na podlagi spremenjenih določil 
zakona o Radioteleviziji Slovenija. 

Spremembe zakona vsebujejo tudi institut davčne olajšave za 
tiste imetnike radijskih in televizijskih sprejemnikov, ki plačujejo 
pristojbino in jo uveljavljajo ob napovedi za odmero dohodnine. 
Menimo, da je to dober socialni korektiv, predvsem za tiste 
naročnike, ki so na robu preživetja. 

Za vzpostavitev evidence zavezancev za plačevanje prisojbine 
za delovanje radiotelevizije predlog vsebuje zajem podatkov iz 
evidenc naročnikov distributerjev električne energije in evidenc 
naročnikov kabelskih distributerjev. Z zajemom podatkov iz 
evidenc distributerjev električne energije bomo bistveno zmanjšali 
problem neprijavljenih sprejemnikov. V Sloveniji ima TV - 
sprejemnike 95 % gospodinjstev. Vsako gospodinjstvo naj bi bilo 
uporabnik električne energije in imelo TV - sprejemnik, najmanj pa 
radijski sprejemnik. Vprašanje, kako bi nekaj odstotkov 
gospodinjstev dokazovalo, da nima radijskih oz.TV - sprejemnikov, 
smo rešili tako, da jim bomo poslali v izpolnitev posebno izjavo o 
tem. Neresničnost izjave bo sankcionirana. S predlaganimi 
spremembami ostaja opredelitev, da lahko družine plačujejo 
pavšalno pristojbino ne glede na število sprejemnikov, pri čemer 
so vključeni tudi sprejemniki v vikendih. 

Z zajemom baze podatkov iz evidenc kabelskih distributerjev 
bomo dodatno evidentirali od 10 do 15 % imetnikov TV - 
sprejemnikov, ki so zdaj izključno naročniki kabelskih distributerjev. 

Predlagali smo tudi novo poglavje, ki ureja zbiranje, obdelovanje, 
shranjevanje, posredovanje in uporabljanje podatkov iz evidenc 
Radiotelevizije Slovenija za potrebe obračuna in izterjave 
pristojbine. Na podlagi predlaganih določil bo Radiotelevizija 
Slovenija lahko izstavljala popolne izvršilne predloge zoper 
neplačnike pristojbine in s tem pripomogla k učinkovitejšemu 
reševanju izvršilnih zadev na sodišču. 

Pri pripravi predloga smo se zgledovali po obstoječi mednarodni 
praksi. V številnih mednarodnih dokumentih zadnjega časa 
(ministrski konferenci Sveta Evrope 1995 in 1997, resolucije 
Evropskega parlamenta in številnih strokovnih srečanj 1996,1997 
ter 1998 ) je podčrtan ne le pomen javnega servisa za učinkovito 
delovanje demokracije, marveč tudi obveznost zakonodajalcev 
in vlad, da zagotovijo stabilno financiranje te dejavnosti. Zgledovali 
smo se tudi po praksi v državah, v katerih pobirajo RTV - 
pristojbino kar skupaj z električno energijo. V našem primeru smo 
se odločili za mehkejšo različico (zajemanje podatkov), medtem 
ko bi praktično izvedbo plačila prepustili preudarku o največji 
učinkovitosti in najnižjem strošku. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ob upoštevanju temeljnih načel zakona o Radioteleviziji Slovenija 
in s ciljem povečati evidenco zavezancev ter zagotoviti 
enakopravnost imetnikov radijskih in TV sprejemnikov, 
predlagamo naslednje spremembe zakona: 

vzpostavitev evidence zavezancev za plačevanje pristojbine 
za delovanje radiotelevizije z zajemom baze podatkov iz 
evidenc naročnikov distributerjev električne energije in evidenc 
naročnikov kabelskih distributerjev (s tem dosežemo manjšo 
možnost izmikanja plačila davčnih obveznosti in s tern 
pravičnejšo porazdelitev financiranja Radiotelevizije Slovenija). 

• ureditev zbiranja, obdelovanja, shranjevanja in posredovanja 
podatkov ter uporabljanje podatkov evidenc RadiotelevizU® 
Slovenija za potrebe obračuna in izterjave pristojbine (s tem 
zagotovimo ustrezno raven učinkovitosti izterjave), 
določitev kazenskih sankcij (s tem vzpostavimo vsal 
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minimalno prisilo ob kršitvah), 
redno plačevanje pristojbine se šteje kot davčna olajšava. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Če izhajamo iz predpostavke, da je dolžnost zakonodajalca in 
vlade, da zagotovita stabilno financiranje javne RTV - organizacije, 
je večja učinkovitost pri pobiranju pristojbine prispevek k olajšanju 
finančnega položaja zavoda. Dejstvo je, da sedanji obseg zbranih 
sredstev z naročnino in zbrani drugi prihodki ne zagotavljajo 
normalnega poslovanja zavoda. Akumulirana izguba iz let '95, '96 
in '97 znaša 2,3 milijarde tolarjev. Če to primerjamo s celotnimi 
prihodki, ugotovimo, da je v povprečju v teh letih zavodu 
primanjkovalo za 8,2 % prihodkov za pokritje vseh stroškov 
poslovanja. Razlogi za izgubo so bili dodobra analizirani in tudi 
posredovani tako javnosti kot tudi vladnim organom. Naj na kratko 
ponovimo, da se je v obdobju po osamosvojitvi bistveno povečal 
obseg programov, predvsem lastnih, ki so praviloma najdražji, 
ter da se je v letih '96 in '97 pojavil izpad prihodkov od komercialnih 
reklam. Izpad gre zagotovo na račun konkurence komercialnih 
televizij. Ob tem je zaradi velike količine propagandnega prostora, 
ki se je pojavil, prišlo do bistvenega znižanja cen, tako da je 
Radiotelevizija Slovenija ob bistveno več časa, namenjenega 
reklamam, zaslužila veliko manj kot v preteklih letih. 

Vzrok za ugodnejši rezultat lani in predvideni letošnji je v veliki 

meri zmanjšanje aktivnosti (proizvodnje določenih, predvsem 
igranih oddaj), ki je v kulturnih krogih, pa tudi širše v družbi, 
povzročilo obilo negodovanja. 

S spremembami zakona predvideni popolnejša evidenca 
zavezancev za plačevanje RTV pristojbine za delovanje 
radiotelevizije in učinkovitejša izterjava bosta predvidoma prinesli 
dodaten prihodek in sicer 5 do 10 %. Ocena se razlikuje od 
včasih omenjenih v javnosti predvsem zaradi tega, ker ostajamo 
pri sistemu flružine kot pavšalne obveze. Zato je nemogoče enačiti 
število uporabnikov električne energije s številom predvidenih 
zavezancev. Prav tako ostaja v pristojnosti Sveta RTV Slovenija, 
da določenim kategorijam zavezancev oprosti plačevanje (invalidi, 
humanitarne ustanove...). 

Omenjeno povečanje torej samo izboljšuje položaj zavoda, ne 
rešuje pa ga v smislu, kot ga želijo prikazati eksponenti tujih 
multinacionalk, in sicer da bodo predlagane spremembe zakona 
zagotovile toliko sredstev, da se bi lahko prepovedalo ali omejilo 
oglaševanje na programih Radiotelevizije Slovenija. To bi namreč 
pomenilo ravno nasprotni učinek, torej poudarjeno zmanjševanje 
obsega in kvalitete ter nadomeščanje dražjih zvrsti programa, ki 
so usodno pomembni za kulturno identiteto slovenskega naroda. 

Za proračun to pomeni, da bo potrebno za Radiotelevizijo Slovenija 
v prihodnosti iz le-tega zagotavljati manj sredstev, kot bi jih bilo 
potrebno sicer, če izhajamo iz tega, da mora biti financiranje javne 
Radiotelevizije Slovenija zagotovljeno. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Prva alinea prvega odstavka 14. člena zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Ur.l.RS, št. 18/94 in 29/94-popravek) se spremeni tako, 
da se glasi: 

iz plačil pristojbine za programe Radiotelevizije Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: pristojbina);". 

V četrtem odstavku se besedilo "z naročnino" nadomesti z 
besedilom "s pristojbino". 

2. člen 

V 15. členu zakona o Radioteleviziji Slovenija se besedilo prvega 
odstavka spremeni tako, da se glasi: 

"Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik (v nadaljnem besedilu: 
sprejemnik) na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni 
tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije 
Slovenija, mora Radioteleviziji Slovenija plačevati pristojbino za 
opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. Znesek plačane 
Pristojbine se lahko uveljavlja kot davčna olajšava v napovedi za 
odmero dohodnine za preteklo leto.". 

Vstavi se novi drugi odstavek, ki se glasi: 

Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega 
Prostora in finančnih sredstev ali iz drugih utemeljenih razlogov 
°Pusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji, in je 
Ugotovljeno sprejemanje le preko satelita oziroma preko kabelske 

mreže, so imetniki sprejemnikov zavezanci za plačevanje 
pristojbine pod pogojem, da jim Radiotelevizija Slovenija z začasno 
oprostitvijo ali zmanjšanjem pristojbine ali na drug ustrezen način 
prispeva najmanj tretjino dodatnih stroškov za nabavo opreme 
za sprejemanje programov po satelitu oziroma po kabelskem 
omrežju.". 

V petem odstavku se beseda "lastnik" nadomesti z besedilom 
"Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik". 

V šestem odstavku se beseda "lastnik" nadomesti z besedilom 
"Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik" ter besedi "RTV 
naročnino" z besedo "pristojbino". 

Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi: 

"Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsak uporabnik 
električne energije, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v 
svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega 
sprejemnika ter da je bil seznanjen z zakonskimi posledicami 
neresnične izjave.". 

3. člen 

Za 15. členom se doda novo IV. poglavje z naslovom "Evidenca 
zavezancev za plačilo pristojbine" z novimi 15.a, 15.b, 15.c,15.d, 
15.e, 15.f, 15.g in 15.h členi, ki se glasijo: 

"15. a člen 

S tem poglavjem se urejajo zbirke podatkov (v nadaljnjem besedilu 
evidence), ki jih Radiotelevizija Slovenija zbira, obdeluje, shranjuje, 
posreduje in uporablja za potrebe obračuna in izterjave pristojbine. 
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15. b člen 15. g člen 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah se uporabljajo določbe 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.št. 8/90 in 19/ 91-1), če 
s tem zakonom za posamezne primere ni določeno drugače. 

Radiotelevizija Slovenija ima pravico do uradnih podatkov pravnih 
oseb, ki so potrebni za obračun pristojbine. 

15. c člen 

Upravljalec evidenc, določenih s tem zakonom, je Radiotelevizija 
Slovenija. Radiotelevizija Slovenija lahko uporablja osebne 
podatke, kadar opravlja aktivnosti za izterjavo pristojbine. 

15. d člen 

Radiotelevizija Slovenija zbira osebne podatke neposredno od 
zavezancev, ki so zakonsko zahtevane podatke dolžni dajati in 
tudi: 

1. od distributerjev električne energije, 
2. od kabelskih distributerjev in drugih oseb, ki opravljajo 

dejavnosti kabelske distribucije. 

Kadar upravljalec zbira podatke na način iz prejšnjega odstavka, 
o tem ni dolžan obvestiti posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. 

15. e člen 

Za izvrševanje nalog obračuna RTV pristojbine Radiotelevizija 
Slovenija vodi in vzdržuje: 

evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki, 
evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki, 
evidenco neplačnikov. 

15. f člen 

Evidence iz prejšnjega člena v delu, ki se nanaša na fizične 
osebe, vsebujejo naslednje podatke: 

ime, priimek in naslov ( ulica, kraj, hišna številka itd.), 
rojstne podatke, 

- EMŠO, 
davčno številko, 
zaposlitev, 

- znesek neporavnane pristojbine, 
datum vnosa podatkov, 
označbo sprejemnika. 

Evidenca pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov pa 
vsebuje naslednje podatke: 

naziv firme oziroma samostojnega podjetnika, 
naslov, 
žiro račun, 
davčno številko, 
znesek neporavnane pristojbine, 
datum vnosa podatkov, 
označbo sprejemnika. 

Podatki o zaposlitvi se zbirajo iz evidence Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 
Zavoda za zaposlovanje. 

EMŠO, rojstni podatki in podatki o naslovu se zbirajo iz evidenc 
pristojnih upravnih enot oziroma iz evidenc upravljalca centralnega 
registra prebivalstva. 

Vse podatke, navedene v predhodnem členu Radiotelevizija 
Slovenija lahko zbira tudi iz evidenc Davčne uprave Republike 
Slovenije. 

15. h člen 

Za izterjavo pristojbine po tem zakonu veljajo določbe zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Ur.l.RS, št. 51/98, 72/98 in 11/99).". 

Dosedanje IV., V. in VI. poglavje postanejo V., VI. in VII. poglavje. 

4. člen 

V tretji alinei prvega odstavka ter tretjemu odstavku 18. člena se 
beseda "naročnine" nadomesti z besedo "pristojbine". 

5. člen 

V 27. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Z denarno kaznijo v višini dvanajstih naročnin se kaznuje za 
prekršek tistega, ki ima radijski oz. televizijski sprejemnik in ki 
tega na prijavi v skladu s petim odstavkom 15. člena. 

Z denarno kaznijo v višini šestih do štiriindvajsetih mesečnih 
naročnin se kaznuje za prekršek tistega, ki ima radijski oziroma 
televizijski sprejemnik in je podal neresnično izjavo iz sedmega 
odstavka 15. člena. 

Višina denarne kazni je odvisna od časa, ki je potekel od izjave 
do ugotovitve njene neresničnosti, oziroma od časa, za katerega 
je bilo ugotovljeno neplačevanje pristojbine. Neplačana pristojbina 
se obračuna za nazaj z obrestmi v skladu s splošnimi davčnimi 
predpisi. 

Z denarno kaznijo v višini najmanj treh mesečnih pavšalnih 
pristojbin za vsak kabelski priključek se kaznuje kabelskega 
distributerja, če pooblaščeni osebi Radiotelevizije Slovenija ne 
posreduje podatkov, navedenih v 15. d. členu.". 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 2. točka prvega 
odstavka 378. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list 
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89 in 57/89). 

7. člen 

Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Ur.l.RS, št. 66/ 
95) in Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in 
radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o na^'^ 
plačevanja RTV- naročnine (Ur.l.RS, št.39/97) je potrebno uskladi j 
z določbami tega zakona najkasneje v 6 mesecih po njegov 
uveljavitvi. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1., 2., 3. in 4. členu: 
Po predloženi spremembi imetniki radijskih oz. televizijskih 
sprejemnikov, ki plačujejo RTV ■ pristojbino, lahko za plačani 
znesek uveljavljajo davčno olajšavo. 

K novemu drugemu odstavku v 15. členu 

Kritje le tretjine dodatnih stroškov je predlagano zato, ker javna 
Radiotelevizija Slovenija ni dolžna kriti stroškov v celoti, saj se z 
nabavo te opreme bistveno poveča možnost sprejemanja mnogih 
drugih programov, domačih in tujih. Predlagano je že urejeno v 
Pravilniku o pogojih in načinih sofinanciranja Radiotelevizije 
Slovenija za zagotavljanje sprejema in distribucijo signalov 
programov Radiotelevizije Slovenija. 

Predlagamo novo-poglavje, ki ureja zbiranje, obdelovanje, 
shranjevanje, posredovanje in uporabljanje podatkov evidenc 
Radiotelevizije Slovenija za potrebe obračuna RTV - pristojbine. 

Predlog vsebuje zajem baze podatkov za vzpostavitev evidenc 
zavezancev za plačilo pristojbine iz evidenc uporabnikov 
električne energije distributerjev električne energije in evidenc 
naročnikov kabelskih distributerjev. 

Glede na to, da pristojbina ni tipična davščina, temveč nekaj 
posebnega, tudi v svetu javna dajatev "sui generis", ki ne gre v 
državni proračun, ampak direktno uporabniku - javnemu zavodu, 
predlagamo sodno izterjavo pristojbine ( 15. h člen). 

K 5. členu: 
Predlagamo kazenske sankcije za tiste, ki imajo radijske oz. 
televizijske sprejemnike in teh ne prijavijo v skladu z določili zakona, 
če ne podajo izjave oz. so podali neresnično izjavo. Predlagamo 
tudi kazenske sankcije za kabelske distributerje, če pooblaščeni 
osebi Radiotelevizije Slovenija ne posredujejo podatkov iz evidenc 
svojih naročnikov. 

K 6. členu 
V 2. točki prvega odstavka 378. člena ZOR je določen zastaralni 
rok za "terjatve radijsko-televizijske postaje za uporabo radijskega 
in televizijskega sprejemnika". Ker se s tem zakonom namesto 
dosedanjega domnevno obligacijskega oziroma naročniškega 
razmerja vzpostavlja javnopravno razmerje, namesto domnevne 
naročnine pa pristojbina kot posebna vrsta javne dajatve, za 
javno dajatev seveda ne morejo veljati zastaralni roki po 
civilnopravni zakonodaji. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

14. člen 

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje, 
oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija: 

- iz plačil naročnine za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: naročnina); 
iz dejavnosti, določenih v 12. in 13. členu tega zakona; 
iz sredstev državnega proračuna; 
z oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil, 
sponzoriranjem in iz drugih virov. 

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo iz 
12. in 13. člena tega zakona, RTV Slovenija nameni opravljanju in 
razvoju dejavnosti iz 3. člena tega zakona. Svet RTV lahko odloči, 
da se presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti 
iz 12. oziroma 13. člena tega zakona. 

Iz državnega proračuna se financira: 

del narodnostnih programov; 
del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine 
v sosednjih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo 
javnost; 
del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja 
za oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija in lokalnih 
nekomercialnih programov; 
posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splošno 
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna 
ministrstva. 

Sredstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje, 
pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija 
ter za vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja, 
potrebnega za oddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih 
RTV programov. 

15. člen 

Uporabnik radijskega in TV sprejemnika ( v nadaljnem besedilu: 
sprejemnik), ki ima sedež ali prebivališče na območju Republike 
Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj 
enega programa RTV Slovenija, mora plačevati naročnino RTV 
Slovenija. 

Naročnina se plačuje v pavšalu, ki ga določi Svet RTV Slovenija 
in je enak za vse naročnike ter ni odvisen od števila in vrste 
sprejemnika. 

Za javno rabo RTV sprejemnikov določi Svet RTV Slovenija višji 
pavšal. 

Ne glede na določbi prejšnih dveh odstavkov lahko Svet RTV 
Slovenija sprejme olajšave za posamezne skupine naročnikov. 

Lastnik mora sprejemnik prijaviti RTV Slovenija najpozneje v 30 
dneh od dneva pridobitve, spremembo sedeža oziroma 
prebivališča pa najpozneje v 15 dneh po spremembi. 

Lastnik lahko odjavi sprejemnik in s tem preneha plačevati 
naročnino, če je sprejemnik uničen, če postane trajno neraben ali 
če ga odtuji. 
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18. člen 

Svet RTV Slovenija: 

sprejme statut; 
imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija, 
direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih 
programov, vodjo enote Oddajniki in zveze ter direktorje 
narodnostnih programov, odgovorne urednike ter po eno 
tretjino članov programskih svetov za narodnostni program; 
določa višino naročnine; 
sprejema finančni načrt in zaključni račun ter odloča o uporabi 
morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; 
določa programske standarde in programske zasnove v 
skladu z zakonom in mednarodnimi akti ter letne programske 
sheme s finančnim načrtom; 
določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja 
sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za 
plačevanje naročnine za te sprejemnike; 
odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom. 

Odločitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka 
in o drugih zadevah, za katere je tako določeno s statutom, je 
sprejeta, če jo sprejme večina vseh članov Sveta RTV Slovenija. 

K višini naročnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem za 

plačevanje naročnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

27. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek RTV Slovenija, če: 

- objavi politično propagandno sporočilo brez navedbe 
naročnika (četrti odstavek 8. člena); 
najpozneje 15 dni pred začetkom volilne kompanje ne objavi 
načina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, 
političnih strank in njihovih programov (peti odstavek 9. člena); 
če v času sedem dni pred dnevom glasovanja objavi raziskavo 
javnega mnenja o kandidatih ali političnih strankah (šesti 
odstavek 9. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba, če stori dejenje iz prejšnjega odstavka. 

V. PRILOGA (Pregled prihodkov RTV Slovenija v zadnjih letih) 
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Pregled prihodkov RTV Slovenija v zadnjih letih 

Pregled prihodkov v DEM 

Pregled prihodkov v stalnih cenah S8 
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Predlog zakona o 

RUDARSTVU (ZRud) 

- EPA 391 - II - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 161. korespondenčni seji dne 
17/5-1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RUDARSTVU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 13. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11/5-1999 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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: 

dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti, 
mag. Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, 
dr. Boris ŠALOBIR, direktor Direkcije za rudna bogastva 
Republike Slovenije, 

- Matjaž CEROVAC, glavni republiški rudarski inšpektor. 

I 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU 

TRETJA OBRAVNAVA 
17/5-1999 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina in namen zakona) 

Ta zakon ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z 
mineralnimi surovinami kot naravnim virom, ne glede na to ali so 
v zemlji ali na njeni površini v tekočih ali stoječih vodah ali pa v 
obalnem morju. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka veljajo za raziskovanje 
in izkoriščanje mivke, peska in gramoza iz vodnih in priobalnih 
zemljišč določbe zakona, ki ureja vode. 

Zakon določa tudi ukrepe in pogoje za izvajanje rudarskih del, 
varovanje okolja in varstva pri delu v času izvajanja rudarskih del 
pri raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralnih surovin in drugih 
rudarskih delih, ki niso v zvezi z raziskovanjem ali izkoriščanjem 
mineralnih surovin, ureditev prizadetih površin po končanem 
izvajanju rudarskih del ter njihovo usposobitev za ponovno 
uporabo. 

Ta zakon določa tudi način podeljevanja rudarske pravice, 
pristojnosti in način izdajanja posameznih dovoljenj, kot tudi 
organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na področju 
rudarstva. 

Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti države, 
ki ureja, načrtuje in nadzira raziskovanje in izkoriščanje mineralnih 
surovin z namenom zagotoviti njihovo optimalno izkoriščanje v 
skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot. 

2. člen 
(pojmi) 

Pojmi imajo v tem zakonu naslednji pomen: 

1. Mineralne surovine so neobnovljivi naravni viri v lasti države, 
ki so posredno ali neposredno gospodarsko izkoristljivi. 

2. Gospodarjenje z mineralno surovino obsega vse postopke in 
dela potrebna za optimalno izkoriščanje mineralne surovine, 
kar obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje mineralne 
surovine in opustitev izkoriščanja. 

3. Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno področje na 
površini ali pod njo, kjer se raziskuje ali izkorišča mineralne 
surovine. Raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih 
surovin vključuje tudi stroje, opremo, zgradbe, gradbeno 
infrastrukturo, deponije oziroma odlagališča in druge objekte, 
ki so potrebni za izvajanje rudarskih del, do katerih imajo 
dostop delavci, ki ta dela izvajajo. 

4. Rudniški oziroma rudarski objekt je objekt na površini in pod 
zemljo na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, ki 
je namenjen raziskovanju in izkoriščanju mineralne surovine 
ter izvajanju drugih rudarskih del . 

5. Rudarska infrastruktura so tisti rudniški objekti, ki so potrebni 
za pričetek raziskovalnih in pridobivalnih del pri izkoriščanju 
mineralne surovine (dovozne ceste, elektro naprave in objekti, 
zgradbe za ljudi in opremo itd.) 

6. Rudniški prostor je prostor na površini in pod zemljo, sestavljen 
iz pristopnega zemljišča in zemljišča namenjenega 
raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralne surovine, 
omejen z mejnimi linijami med določenimi geografskimi 

koordinatami, navezanimi na geodetsko mrežo. Načrt 
rudniškega prostora je katastrska karta v predpisanem merilu, 
z označenimi mejami in parcelnimi številkami, ki ob začetku 
odkopavanja ne sme biti starejša kot šest mesecev in mora 
biti letno dopolnjena. 

7. Predhodno raziskovanje vključuje: geološko pregledovanje 
terena, geološko snemanje, majhni izkopi, plitvo vrtanje do 
30m, geofizikalno raziskovanje, geološko kartiranje, 
preiskovanje tal in druga dela za pridobitev podatkov o lastnosti 
zemeljskih struktur. 

8. Raziskovanje vključuje dela za neposredno ali posredno 
iskanje mineralnih surovin, vključno z vsemi potrebnimi 
dejavnostmi, ki so s tem iskanjem povezane, kakor tudi 
odpiranje in preiskovanje naravnih nahajališč mineralnih 
surovin ter opuščenih jalovišč ali talilniških odpadkov z 
namenom, da se ugotovi in oceni gospodarno izkoristljivost 
mineralnih surovin. 

9. Izkoriščanje vključuje vsa potrebna dela, da se mineralne 
surovine pridobi, obogati in uskladišči. 

10. Pridobivanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do 
mineralne surovine v nahajališču (odpiranje), da se pripravi 
za izkopavanje (pripravo), da se jo izkoplje (odkopavanje) in 
pripelje na obogatitev. 

11. Črpanje vključuje vsa potrebna dela, da se pride do ležišča 
mineralne surovine (vrtanje), da se nahajališče pripravi za 
črpanje, da se črpanje izvede ter mineralno surovino vključi v 
predelavo. 

12. Obogatitev vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno 
mineralno surovino predela v uporabno obliko in kakovost. To 
se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po fizikalnih, 
fizikalno-kemičnih in kemičnih postopkih, ter s postopki 
obdelave. 

13. Skladiščenje vključuje vsa potrebna dela za hranjenje 
mineralnih surovin v trdnem, razsutem, tekočem ali plinastem 
stanju na način, da le-te čim manj izgube na obliki in kakovosti. 

14. Opustitev raziskovanja in izkoriščanja vključuje vsa rudarska 
dela, ki jih je potrebno izvesti na rudniškem prostoru z 
namenom dokončne sanacije površin, degradiranih z 
rudarskimi deli, kakor to določa rudarski projekt. 

15. Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen 
del zemeljske površine, ki v globino ni omejen in je z rudarsko 
pravico dodeljen za raziskovanje, uporablja pa se ga na 
podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje določenih 
mineralnih surovin. 

16. Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen 
del zemeljske površine, ki sega do določene globine in je z 
rudarsko pravico dodeljen za izkoriščanje, uporablja pa se 
ga na podlagi izdanega dovoljenja za izkoriščanje določenih 
mineralnih surovin. 

17. Geološka struktura za skladiščenje ogljikovodikov je posebna 
oblika zgradbe poroznih ali razpokanih kamnin, ki je omejena 
z nepropustnimi plastmi. 

18. Geotermični energetski vir je vir, katerega vzrok je zemljina 
toplota in ga je možno izkoriščati tako, da se po odvzemu 
toplote vrača v nahajališče. 
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19. Varnostni steber je varovalno območje v katerem ni dovoljeno 
pridobivanje mineralnih surovin. Z njim se varuje podzemne 
in površinske objekte ali dobrine splošnega pomena. 

20. Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov, ukrepov, 
procesov in zaporedij pri pridobivanju (odkopavanju) 
mineralnih surovin z rudarskimi deli v okviru konstrukcijsko 
določenih elementov odkopnega polja ali njegovega manjšega 
sestavnega dela. 

21. Rudarska pravica je pravica do raziskovanja oziroma 
izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene. 

22. Postroj je skupek naprav ali instalacij katerih vzajemna funkcija 
služi istemu tehničnemu cilju in so povezane v funkcionalno 
celoto. 

23. Odkopno polje ali revir je zaključeno območje odkopavanja z 
lastnim vstopom in izstopom komunikacijskih poti ali zraka 
ter specifičnimi konstrukcijsko določenimi elementi. 

24. Del odkopnega polja je odkopno delovišče v sestavu 
odkopnega polja. Odkopno polje se lahko deli na dele kot so: 
blok, etaže, obzorja ali horizonte in posamezna delovišča. 
Delovišča se lahko poimenujejo glede na tehnične ali 
geografske karakteristike. Fronta je smer odkopavanja ali 
napredovanja rudarskega delovišča. 

25. Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je postopek s 
katerim razvrstimo mineralne surovine po njihovih lastnostih, 
uporabnosti in izdatnosti, ter jih ločimo na zaloge in vire. 

26. Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališčih 
ki jih je moč ekonomično izkoristiti. 

27. Viri mineralnih surovin so mineralne surovine v nahajališču, 
ki ni dovolj raziskano ali dovolj izdatno, da bi ga bilo možno z 
znanimi odkopnimi metodami ekonomično izkoristiti. 

28. Rudno bogastvo so vse mineralne surovine od 1. do 15. točke 
3. člena tega zakona kot viri ali zaloge v raziskovanju oziroma 
izkoriščanju. 

29. Pristopno zemljišče je tisto zemljišče, preko katerega je možen 
pristop do raziskovalnega ali pridobivalnega prostora in na 
kateremu koncesionar (v nadalnjem besedilu: nosilec 
rudarske pravice) izvrši nujno potrebne posege v prostor za 
izvajanje del raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, 
na podlagi pridobljene rudarske pravice. 

30. Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja 
in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju drugih 
rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetja, ter 
rudarsko opremo, objekte in okolico. 

31. Rudarska metoda izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje 
pri gradnji podzemnih prostorov, je metoda dela, ki omogoča 
stabilnost in samonosilnost z osnovno podgradnjo podprtega 
prostora. 

32. Rudarska dela so dela, ki se izvajajo za raziskovanje in 
izkoriščanje mineralnih surovin, dela, ki so v zvezi z izkopi in 
osnovnimi podgradnjami pri gradnji vseh vrst podzemnih 
objektov, kakor tudi ostala dela iz 4. člena tega zakona. 

33. Rudarska metoda dela je metoda dela, pri kateri se uporablja 
tehnologija dela določena s tehničnimi predpisi in predpisi iz 
varstva in zdravja pri delu v rudarstvu. 

34. Enota mineralne surovine v raščenem stanju je kubični meter 
mineralne surovine v nahajališču. 

35. Raščeno stanje mineralne surovine pomeni z rudarskimi deli 
še nedotaknjeno mineralno surovino v prvotnem stanju v 
nahajališču 

36. Površinski kop je rudnik (rudarski obrat) s površinskim 
izkoriščanjem mineralne surovine, po kateri se lahko tudi 
poimenuje. 

37. Nosilec rudarske pravice je pravna ali fizična oseba, ki je po 
določbah tega zakona s koncesijo pridobila rudarsko pravico. 

3. člen 
(mineralne surovine) 

Mineralne surovine so vse energetske surovine (fosilna goriva in 
ogljikovodiki), rude in kamnine, deli kamnin, mineralov, usedlin, 
produkti izhlapevanja (sol) in geotermični energetski viri ter 
obsegajo: 

1. vse vrste premoga, 
2. nafto in bitumenske kamnine, 
3. radioaktivne mineralne surovine, 
4. mineralne surovine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine, ter 

njihove uporabne spojine, 
5. vse vrste plinov, ki so v zemlji, 
6. vode kadar se iz njih lahko pridobivajo mineralne surovine, 
7. grafit, žveplo, magnezit, fluorit, barit, sljuda, sadra, kalcit, 

kreda, bentonit, roženec, kremen in kremenov pesek, kaolin, 
proti ognju odporno glino, lapor ter apnenec in dolomit za 
industrijske namene, glinenec, diatomejsko zemljo, pucolan- 
tuf, disten, levcit, zeolitiski tuf, 

8. naravni kamen (okrasni arhitektonski kamen, arhitektonski 
gradbeni kamen), 

9. poldrago in drago kamenje, 
10. vse vrste soli in solnih voda, 
11. tehnični kamen, 
12. prod, pesek, mivko, ilovico, fliš in lapor, 
13. lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino, 
14. geotermični energetski vir, 
15. vse sekundarne surovine ki se pojavljajo kot neizrabljeni 

ostanki pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin. 
16. vse nenaštete mineralne surovine naravnega izvora, 

Mineralne surovine iz 9. točke prejšnjega odstavka so naravno 
bogastvo. 

4. člen 
(rudarska dela) 

Rudarska dela po tem zakonu so: 

1. dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod 
zemljo, na njeni površini, v tekočih in stoječih vodah, v 
obalnem morju, na morskem dnu, v prvotnem ležišču, 
naplavinah, izkopaninah, jaloviščih, 

2. priprava, odpiranje, odkopavanje, urejanje zemljišč v času 
izkoriščanja, črpanje, bogatenje, skladiščenje in opustitev 
izkoriščanja mineralnih surovin, 

3. raziskovanje in vrtanje vrtin za raziskovanje nad 30 m globine, 
4. preizkušanje, razstreljevanje in uporaba razstrelilnih sredstev 

v proizvodne namene, vse vrste površinskih in podzemnih 
razstreljevanj, primarnih in sekundarnih razstrelitev 
(odstrelov) in vsa masovna miniranja (odstreljevanja), tako 
pri pridobivalnih kot drugih rudarskih delih, 
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5. odlaganje odkrivke, jalovine in drugih snovi, ki nastanejo pri 
raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin, 

6. raziskovanje, izgradnja in sanacija podzemnih prostorov z 
rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne 
podgradnje (predori, jaški, skladišča, zaklonišča in drugi 
podzemni prostori), izvajanje zračenja v plinonosnih režimih, 
odvodnjavanje, injektiranje in sidranje, 

7. izgradnja galerij, brežin, usekov, deponij, odlagališč, etažnih 
cest, odvodnjevalnih kanalov ter gradbenih jam z rudarskimi 
metodami dela na površini in pod njo, ter podzemskega izkopa 
in podgrajevanja pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih 
surovin, 

8. raziskovanje in izkoriščanje geoloških struktur za skladiščenje 
ogljikovodikov, 

9. raziskovanje in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov, 
10. raziskovanje zemeljskih struktur z ozirom na primernost za 

gradnjo podzemnih prostorov ali skladiščenje materialov v 
njih z rudarskimi metodami dela, 

11. rekonstrukcije in vzdrževanje za uporabo rudniških prostorov 
po opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja mineralnih surovin, 

12. raziskovanje in črpanje globinskih voda iz 6., 10., in 15. točke 
3. člena tega zakona, 

13. zapiranje rudniških objektov in sanacija zemljišča, 
degradiranega z rudarskimi deli, 

14. sanacija opuščenih površinskih kopov in rudnikov z rudarskimi 
metodami dela. 

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE NA 
PODROČJU GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI 
SUROVINAMI 

5. člen 
(državni program gospodarjenja z mineralnimi 

surovinami ) 

Z državnim programom gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
(v nadaljevanju besedila: državni program) se določijo cilji, 
usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin v državi, najvišja možna stopnja njihovega 
izkoriščanja in pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje. 

Državni program se izdela kot skupni program za vse mineralne 
surovine v državi, ob upoštevanju posebnosti posameznih območij, 
posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin in potreb 
po njihovem gospodarskem izkoriščanju. 

Z državnim programom se lahko opredeli izkoriščanje mineralne 
surovine iz 3. člena tega zakona, kot pomembne za Republiko 
Slovenijo. 

Obvezno izhodišče za izdelavo državnega programa so stopnja 
varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni režim 
zavarovanih mineralnih surovin. 

Državni program je sestavljen iz splošnega načrta in načrtov 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. 

6. člen 
(splošni načrt) 

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami vsebuje 
opis in ovrednotenje stanja zalog in izkoriščenosti posameznih 
mineralnih surovin, podrobnejšo razdelavo ciljev iz državnega 
programa ter ukrepe za njegovo izvedbo in izhodišča za načrte 

gospodarjenja s posameznimi mineralnimi mineralnimi surovinami, 
ob upoštevanju posebnosti po posameznih območjih in 
posameznih mineralnih surovin. 

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami sprejme 
Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo za obdobje, 
ki ni daljše od 10 let. 

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo o 
izvedenih ukrepih in oceno stanja doseganja ciljev. 

Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka se splošni načrt 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami ponovno izdela ali pa 
Vlada odloči o njegovi spremembi ali podaljšanju. 

7. člen 
(načrt gospodarjenja s posameznimi 

mineralnimi surovinami) 

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je 
sestavljen iz pisnega in grafičnega dela in vsebuje opis in 
ovrednotenje razširjenosti, raziskanosti, izkoriščenosti 
posameznih mineralnih surovin, ter evidentiranje zalog in potreb 
po posameznih mineralnih surovinah na posameznem območju, 
razdelavo ciljev in ukrepov iz državnega programa po 
posameznih mineralnih surovinah na posameznih območjih. 

Podrobnejšo vsebino in sestavine načrta gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami predpiše minister, pristojen 
za rudarstvo. 

8. člen 
(sprejem) 

Načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami državnega pomena 
sprejema Vlada, načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
lokalnega pomena pa sprejema občinski svet. 

Načrt iz prejšnjega odstavka se usklajuje skladno s 
spremembami, določenimi v državnem programu. 

Načrt iz prvega odstavka tega člena se izdela za obdobje, ki ni 
daljše od 10 let. 

Pred iztekom obdobja iz prejšnjega odstavka se izdela poročilo o 
izvedenih ukrepih ter ocena doseganja ciljev.Na podlagi poročila 
se načrt ponovno izdela ali pa Vlada odloči o njegovi spremembi 
ali podaljšanju. 

9. člen (10. člen) 
(strokovne naloge) 

Priprava osnutka in predloga državnega programa in načrtov 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna 
naloga ministrstva, pristojnega za rudarstvo. 

10. člen (11. člen) 
(povezanost s prostorskim planiranjem) 

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna 
podlaga za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države 
in lokalne skupnosti. 

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je 
strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. 
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Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za 
poseg v prostor na podlagi določb zakona, ki ureja graditev 
objektov. 

III. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE MINERALNIH 
SUROVIN 

11. člen (12.člen) 
(raziskovanje in izkoriščanje) 

Mineralne surovine so v lasti države. 

Pravico do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (v 
nadaljnjem besedilu: rudarska pravica) in dovoljenje za predhodno 
raziskovanje je mogoče pridobiti samo pod pogoji in na način, ki 
ga določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi. 

12. člen (13.člen) 
(raziskovalni in pridobivalni prostor) 

Raziskovanje mineralnih surovin se opravlja v raziskovalnem 
prostoru, katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske 
pravice. 

Izkoriščanje mineralnih surovin se opravlja v pridobivalnem 
prostoru katerega velikost se določi v aktu za podelitev rudarske 
pravice. 

Način označevanja mej, vodenja registra nosilcev rudarske pravice 
ter način vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov 
predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

13. člen (14.člen) 
(rudarska pravica in dovoljenje za predhodno 

raziskovanje) 

Rudarsko pravico je mogoče pridobiti s koncesijo, če ta zakon ne 
določa drugače. Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba 
(v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice). Koncesijo v 
imenu države podeli Vlada, posebej za raziskovanje in posebej 
za izkoriščanje ali skupaj za raziskovanje in izkoriščanje. 

Koncesijo za raziskovanje se podeli za največ pet (5) let in se jo 
lahko podaljša za največ tri (3) leta, vsakič kadar obseg 
raziskovalnih del določenih s koncesijsko pogodbo ni bil izvršen, 
kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z 
izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost nadaljevanja le-teh. 

Koncesijo za izkoriščanje se podeli za določen čas, ki je normalno 
potreben za gospodarno izkoriščanje določene mineralne surovine 
na določenem področju. Ta rok sme biti največ pet deset (50) let, 
razen če zaradi velikih vlaganj v izkoriščanje določene mineralne 
surovine na določenem območju in ob rednem in dobro izvedenem 
izkoriščanju ni bilo mogoče izčrpati zalog na pridobivalnem 
prostoru. 

Vlada lahko določi z uredbo, da se raziskovanje ali izkoriščanje 
določene mineralne surovine na določenem območju izvaja na 
način kot določa zakon za gospodarsko javno službo, v 
gospodarskem javnem zavodu ali javnem podjetju, ki ga ustanovi 
država. 

Rudarsko pravico dobi subjekt iz prejšnjega odstavka z 
uveljavitvijo uredbe, ki mora vsebovati tudi pogoje določene v 15. 
členu tega zakona. 

Dovoljenje za predhodno raziskovanje lahko pridobi z dovoljenjem 
upravne enote, na območju katere bodo predhodna raziskovanja 
potekala, pravna ali fizična oseba. To dovoljenje se izda za čas 
izvedbe programa predhodnega raziskovanja, največ pa za eno 
leto. » 

14. člen(15.člen) 
(plačilo za rudarsko pravico) 

Nosilec rudarske pravice je za izvajanje rudarske pravice dolžan 
plačevati državi plačilo za koncesijo (v nadaljnjem besedilu: plačilo) 
skladno z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi. 

Osnova za izračun plačila je povprečna cena enote mineralne 
surovine in je odvisna od vrste, obsega in razširjenosti mineralne 
surovine. 

Enota za izračun povprečne cene mineralne surovine iz prejšnjega 
odstavka v trdem stanju je kubični meter mineralne surovine v 
raščenem stanju. Enota za izračun povprečne cene mineralne 
surovine pridobljene v plinastem ali tekočem stanju je kubični 
meter, za nafto in druge tekoče ogljikovodike pa tona pridobljene 
mineralne surovine. 

Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se plača v 
enkratnem znesku, ob podpisu pogodbe in znaša lahko največ 
100.000,00 tolarjev na ha raziskovalnega prostora. 

Plačilo za izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje se plačuje v 
letnih zneskih in znaša lahko največ 100.000,00 tolarjev na ha 
pridobivalnega prostora in največ 20% povprečne cene za 
proizvedeno enoto mineralne surovine v obravnavanem letu. 

Plačilo pripada državi in občini v enakem razmerju 50 : 50. 

Občina lahko porabi sredstva plačila za rudarsko pravico izključno 
za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč 
degradiranih z rudarskimi deli. 

Nosilec rudarske pravice se lahko v določenih primerih deloma 
ali v celoti oprosti plačila. 

Za zmanjšanje višine plačila mora nosilec rudarske pravice vložiti 
posebno vlogo, na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine, merila 
in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila, način odmere, 
obračunavanja in plačevanja, ter način nadzora nad plačevanjem 
in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe, predpiše Vlada. 

15. člen (16.člen) 
(akt za podelitev rudarske pravice) 

Podlaga za podelitev rudarske pravice je koncesijski akt. 

Koncesijski akt je predpis Vlade, ki se izda v skladu z državnim 
programom iz 5. člena tega zakona. 

Pred izdajo koncesijskega akta iz prejšnjega odstavka mora Vlada 
pridobiti mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti, na območju 
katere se mineralna surovina nahaja, o nameravanem 
raziskovanju oziroma izkoriščanju mineralne surovine. 

Če pristojni organ lokalne skupnosti v primeru iz prejšnjega 
odstavka ne posreduje svojega mnenja v 30 dneh od prejema 
pisnega in obrazloženega zaprosila, lahko Vlada nadaljuje s 
sprejemanjem koncesijskega akta. 
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Koncesijski akt za podelitev rudarske pravice vsebuje zlasti: 

1. opredelitev mineralne surovine, za katero se daje rudarska 
pravica, 

2. predmet rudarske pravice in opredelitev obsega ter morebitna 
izključevanja v zvezi rudarsko pravico, 

3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega 
režima ter način upravljanja, rabe ali izkoriščanja mineralne 
surovine, 

4. navedbo dejavnosti, ki se lahko opravlja v zvezi z mineralno 
surovino ki je predmet rudarske pravice, 

5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice, 
6. začetek in čas trajanja rudarske pravice, 
7. raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, na katerega se 

nanaša rudarska pravica, 
8. plačilo za koncesijo, 
9. pooblastilo za nadzor nad uresničevanjem rudarske pravice, 
10. razloge in način prenehanja rudarske pravice, 
11. dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, 

vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja 
okolja, 

12. pooblastila in pogoje za sklenitev in pričetek veljavnosti 
koncesijske pogodbe, 

13.obveznost nosilca rudarske pravice, da ponudi mineralno 
surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trg 
vsem pod enakimi pogoji, 

14.garancije nosilca rudarske pravice, 
15. morebitno opredelitev, da je raziskovanje oziroma izkoriščanje 

mineralne surovine v javni koristi, 
16. morebitna javna pooblastila koncesionarja. 

16. člen(17.člen) 
(podeljevanje rudarske pravice) 

Država podeli rudarsko pravico na podlagi javnega razpisa, v 
skladu z 15. členom tega zakona, če ta zakon ne določa drugače. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka izvede ministrstvo, pristojno 
za rudarstvo. 

O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo z 
upravno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba, o kateri 
odloči Vlada. Zoper odločbo Vlade je dopusten upravni spor. 

17. člen (18.člen) 
(vloga o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice) 

Če gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti 
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z vlogo, 
naslovljeno na Vlado, izrazi zainteresiranost za raziskovanje 
oziroma izkoriščanje mineralne surovine opredeljene v državnem 
programu iz 5. člena tega zakona, mora Vlada v roku 120 dni od 
dneva, ko je vlogo prejela, pričeti postopek za izdajo koncesijskega 
akta iz 15. člena tega zakona, razen v primerih: 

- če predlagano raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne 
surovine ni v skladu z državnim programom iz 5. člena tega 
zakona, 

- če je rudarsko pravico že podelila v skladu z določbami tega 
zakona, 

• če zakon omejuje podelitev rudarske pravice, 
- če zakon ali akt Vlade določa drugačen način opravljanja 

dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine. 

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse elemente 
Potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta iz 15. člena 
tega zakona. 

Če se na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena izda 
koncesijski akt, je Vlada dolžna v roku 60 dni od dneva izdaje 
akta začeti s postopkom javnega razpisa. 

Vlagatelj vloge iz prvega odstavka tega člena ima na javnem 
razpisu, ob enakih pogojih za vse koncesionarje, prednostno 
pravico pri podelitvi rudarske pravice razen, če je bilo za isti 
raziskovalni ali pridobivalni prostor vloženih več vlog o 
zainteresiranosti ali, če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev 
uveljavlja prednostno pravico po 20. členu tega zakona. 

18. člen (19.člen) 
(omejitve za podelitev rudarske pravice) 

Rudarsko pravico na območju, ki je z zakonom razglašeno za 
naravno bogastvo ali zavarovano naravno vrednoto, se lahko 
podeli le v skladu z zakonom in s predpisanim režimom varstva. 

Rudarsko pravico na območju javnih prometnih poti, vodnih 
gradenj, vodovodov, plinovodov, naftovodov, električnih vodov 
visoke napetosti, vrelcev mineralnih, radioaktivnih, termalnih in 
zdravilnih voda, kulturnih spomenikov, pokopališč in vojaških 
objektov ter objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov lahko 
podeli Vlada samo s soglasjem lastnika omenjenih objektov. 

Rudarsko pravico na območju urbanih naselij lahko podeli Vlada 
samo s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti. 

19. člen (20.člen) 
(koncesijska pogodba) 

Medsebojno razmerje v zvezi z rudarsko pravico uredita država 
in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo, ki mora 
vsebovati: 

1. namen in način raziskovanja ali izkoriščanja mineralne 
surovine, 

2. prostor, za katerega velja rudarska pravica, 
3. obdobje, za katero je rudarska pravica podeljena, 
4. plačilo za podeljeno rudarsko pravico, 
5. predlog načina ureditve raziskovalnega oziroma 

pridobivalnega prostora med in po končanem raziskovanju 
ali izkoriščanju mineralne surovine ter zavarovanje plačila za 
ureditev prostora, 

6. sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega raziskovanja ali 
izkoriščanja mineralne surovine, 

7. prenehanje koncesijske pogodbe in možnosti morebitnega 
podaljšanja, 

8. pogoje prenosa in dedovanje rudarske pravice, 
9. garancije nosilca rudarske pravice za sprotno sanacijo 

zemljišč. 

20. člen (21.člen) 
(prednostna pravica) 

Pri izbiri nosilca rudarske pravice za raziskovanje ima prednost 
pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem 
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po določbah tega 
zakona. 

Pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost 
pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem 
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah 
tega zakona. 

Kadar se z rudarsko pravico širi že določen raziskovalni oziroma 
pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske 
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pravice, ki že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji na 
zadevno območje. 

Če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost 
pred ostalimi prosilci, pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

21. člen (22.člen) 
(prenos rudarske pravice) 

Rudarska pravica se lahko prenese le s soglasjem Vlade, na 
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje iste pogoje kot nosilec 
rudarske pravice. 

Fizična oseba lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega 
odstavka in ob predložitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju, 
rudarsko pravico tudi deduje. 

V primeru, da ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje iz tega člena, 
rudarska pravica ugasne po preteku časa za katerega je bila 
podeljena, ali če dve leti po smrti nosilca rudarske pravice, 
nobeden od njegovih dedičev ne vloži vloge za pridobitev soglasja 
iz prvega odstavka tega člena. 

Vlogo za pridobitev soglasja iz prvega odstavka tega člena vloži 
na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, zainteresirana pravna ali 
fizična oseba ali dedič nosilca rudarske pravice. 

Rudarska pravica se ne sme prodati ali dati v najem. V primeru, 
da je nad nosilcem rudarske pravice opravljen stečaj, po zakonu, 
ki ureja stečaj, se lahko rudarska pravica prenese le hkrati s 
celotnim prevzemom dolžnika, ob upoštevanju določb prvega in 
drugega odstavka tega člena. 

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični. 

22. člen (23.člen) 
(pravica na istem prostoru) 

Rudarska pravica za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne 
surovine se sme podeliti tudi za prostor, za katerega je že podeljena 
rudarska pravica, če se raziskovanje oziroma izkoriščanje nanaša 
na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec rudarske pravice, 
ne raziskuje ali ne izkorišča in če dodatna rudarska pravica na 
istem raziskovalno - pridobivalnem prostoru ne bo ovirala 
obstoječega izkoriščanja mineralnih surovin. 

23. člen (24.člen) 
(način prenehanja koncesijskega razmerja) 

Razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe , 
- z odvzemom rudarske pravice, 
- z ugasnitvijo rudarske pravice. 

24. člen (25.člen) 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 

- po poteku časa za katerega je bila sklenjena, 
- z razdrtjem. 

Razlogi in pogoji za razdrtje, in druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi. 

25. člen (26.člen) 
(odvzem rudarske pravice) 

Država lahko nosilcu rudarske pravice odvzame rudarsko 
pravico: 

če za daljši čas ne izvaja rudarske pravice, 
če ne izpolnjuje določil koncesijske pogodbe, pa niso izpolnjeni 
pogoji za prenehanje pogodbe, 
če ne posreduje podatkov po določbah tega zakona, 
če je v javnem interesu lokalne skupnosti, da se raziskovanje 
in izkoriščanje mineralnih surovin preneha opravljati, ker gre 
za posege v okolje, ki bistveno vplivajo na obremenitev in 
razvrednotenje bivalnega okolja, ki zadeva prebivalce 
določene lokalne skupnosti. 

O odvzemu rudarske pravice odloča Vlada, na predlog tistega, ki 
mu je s koncesijskim aktom dano pooblastilo za nadzor nad 
uresničevanjem rudarske pravice in na predlog lokalne skupnosti, 
če gre za odvzem rudarske pravice po četrti alinei prejšnjega 
odstavka. 

Odločba o odvzemu rudarske pravice je dokončna in jo je 
dovoljeno izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. 

26. člen (27.člen) 
(druga vprašanja rudarske pravice) 

Za pridobivanje in izbor nosilcev rudarske pravice, za javni razpis, 
za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo nosilca 
rudarske pravice in reševanje sporov, za prenehanje razmerja iz 
pogodbe o podelitvi rudarske pravice in za prenos rudarske 
pravice, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesijo 
na naravni dobrini, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

27. člen (28.člen) 
(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju 

gradbenih del) 

Kadar gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali 
fizična oseba ob izvajanju del na podlagi gradbenega dovoljenja 
ali enotnega dovoljenja za gradnjo, na podlagi zakona, ki ureja 
graditev objektov, pridobi mineralno surovino iz 11. in 12. točke 3. 
člena tega zakona, jo mora uporabiti skladno s pogoji v navedenem 
dovoljenju. 

Če se v okviru gradbenih del iz prejšnjega odstavka izvajajo 
rudarska dela iz 6. in 7. točke 4. člena tega zakona in se ob tem 
pridobi mineralno surovino iz prejšnjega odstavka, veljajo za 
gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika posameznika, 
ki dela izvaja, določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
podzakonskih predpisov. 

28. člen (29. člen) 
(poročanje) 

Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mineralnih surovin mora 
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo najmanj enkrat letno poročati 
o rezultatih raziskovanj mineralnih surovin, če ni drugače določeno 
v koncesijski pogodbi. 
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29. člen (30. člen) 
(elaborat o zalogah in virih) 

Nosilec rudarske pravice za raziskovanje mora v šestih mesecih 
po končanem raziskovanju mineralnih surovin izdelati elaborat o 
zalogah ali virih mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru in 
ga predložiti ministrstvu, pristojnem za rudarstvo. 

30. člen (31. člen) 
(zaloge in viri mineralnih surovin) 

Nosilec rudarske pravice za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin mora klasificirati in kategorizirati zaloge in vire 
mineralnih surovin ter voditi evidenco in hraniti podatke o zalogah 
in virih mineralnih surovin. Enkrat letno mora o stanju klasificiranih 
in kategoriziranih zalog poročati ministrstvu, pristojnem za 
rudarstvo. 

Način vodenja evidence, hranjenja podatkov, klasificiranja in 
kategoriziranja zalog in virov, vsebino elaborata o zalogah in virih 
mineralnih surovin, postopek za potrditev elaborata o klasifikaciji 
in kategorizaciji zalog in virov mineralne surovine, način poročanja 
ter o bilanci teh rezerv predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

31. člen (32. člen) 
(poslovna tajnost) 

S poročilom iz 28. člena, elaboratom iz 29. in 30. člena, kakor tudi 
z drugo rudarsko dokumentacijo nosilca rudarske pravice, mora 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo in vse osebe, ki imajo dostop 
do navedenih listin, ravnati na način, ki zagotavlja poslovno tajnost 
ves čas trajanja rudarske pravice, s podatki iz poročil iz 28. in 30. 
člena pa še tri leta po prenehanju koncesijske pogodbe 

IV. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE NA 
ZEMLJIŠČIH 

32. člen (33.člen) 
(opredelitev) 

• 
Zaradi zagotovitve izvajanja rudarske pravice po tem zakonu, je 
lastnik ali uporabnik zemljišča na ali pod katerim se nahaja 
mineralna surovina in lastnik ali uporabnik pristopnega zemljišča 
iz 29. točke 2. člena tega zakona, dolžan trpeti omejitve svojih 
pravic, skladno z določbami tega zakona. 

Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska ali 
druga stvarna pravica na zemljišču iz prejšnjega odstavka ali 
druge nepremičnine v javno korist odvzame ali omeji v primefih in 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon in na način in po postopku, ki ga 
določa zakon, ki ureja razlastitev. 

33. člen (34. člen) 
(lastninsko-pravna razmerja) 

V primeru, ko nosilec rudarske pravice sam ni lastnik zemljišča, 
ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma 
pridobivalni prostor, oziroma ni sam lastnik pristopnega zemljišča 
iz 29. točke 2. člena tega zakona, mora pridobiti to zemljišče s 
pravnim poslom sklenjenim z lastnikom tega zemljišča. 

34. člen (35. člen) 
(razlastitveni upravičenec) 

Če lastnik zemljišča iz 33. člena tega zakona pisno ponudbo 
nosilca rudarske pravice za sklenitev pravnega posla oziroma 
sporazumno omejitev lastninske ali druge stvarne pravice na 
tem zemljišču pisno zavrne, ali nanjo v 30 dneh od prejema ne 
odgovori, lahko nosilec rudarske pravice pošlje ministrstvu, 
pristojnem za rudarstvo pobudo za omejitev ali odvzem lastninske 
pravice lastniku tega zemljišča. 

Omejitev ali odvzem lastninske pravice iz prejšnjega odstavka 
se izvede v korist države (v nadaljnjem besedilu: razlastitveni 
upravičenec), če je izkazana javna korist po tem zakonu. 

Odškodnino za omejitev ali odvzem lastninske pravice mora 
razlaščencu plačati nosilec rudarske pravice. 

Če je lastnik zemljišča iz prvega odstavka tega člena država, se 
šteje, da je nosilec rudarske pravice s pridobitvijo koncesije pridobil 
soglasje za njegovo uporabo. 

35. člen (36. člen) 
(javna korist) 

Javna korist po tem zakonu je izkazana, če je razlastitev lastnika 
zemljišča potrebna zaradi izkoriščanja mineralne surovine, ki je 
edini vir, ali je strateškega pomena za potrebe države, oziroma 
pretežnega dela prebivalcev na določenem območju, ali je 
potrebna za izvajanje javne koristi določene z drugim zakonom in 
v primerni kakovosti ni zelo razširjena, pa je bila z raziskovanjem 
ugotovljena njena primerna kakovost in za gospodarsko 
izkoriščanje zadostna količina in če je to območje določeno s 
prostorskim izvedbenim načrtom. 

Odločbo o ugotovitvi javne koristi iz prejšnjega odstavka izda 
Vlada. Odločba se vroči imetniku zemljiškoknjižnih pravic. 

36. člen (37. člen) 
(služnost) 

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz 33. člena 
tega zakona se lahko v korist razlastitvenega upravičenca omeji 
z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali gradnje rudarskih 
objektov. 

Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču se lahko 
začasno omeji v korist razlastitvenega upravičenca, če je to 
potrebno zaradi raziskovanja mineralne surovine, sanacije 
zemljišč degradiranih z rudarskimi deli, vzdrževanja rudarskih 
objektov ali za izvedbo njihove gradnje 

37. člen (38. člen) 
(razveljavitev sklepa o razlastitvi) 

Če razlastitveni upravičenec v enem letu po pravnomočnosti 
dovoljenja za izvajanje del ugotovi, da nosilec rudarske pravice ni 
začel z izkoriščanjem mineralne surovine, zaradi katere je bil 
lastnik zemljišča razlaščen, se na predlog razlaščenca sklep o 
razlastitvi razveljavi. 
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V. RUDARSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

38. člen (39. člen) 
(rudarski sklad) 

Za upravljanje in namensko uporabo dela sredstev, pridobljenih 
iz plačila rudarske pravice, ki pripadejo državi, se ustanovi rudarski 
sklad, kot proračunski sklad v upravljanju ministrstva, pristojnega 
za rudarstvo. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka so namenjena za: 

izdelavo državnega programa in načrtov gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami, 
dajanje posojil, financiranje in podporo predhodnega 
raziskovanja in raziskovanja mineralnih surovin in odpravo 
posledic raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, 

- uvajanja novih tehnologij v rudarstvu, 
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov s področja 
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in drugih zadev, 
ki so potrebne za pospeševanje razvoja rudarstva. 

VI. IZVAJANJE RUDARSKIH DEL 

39. člen (40. člen) 
(pogoji za izvajanje del) 

Rudarska dela lahko izvaja gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če je v Republiki Sloveniji registriran za 
ustrezno dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec), ki izpolnjuje tudi 
druge predpisane pogoje. 

V primeru, da rudarskih del ne izvaja nosilec rudarske pravice, 
mora skleniti ustrezno pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje. 

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti iz 
prvega odstavka ugotavlja rudarska inšpekcija. 

40. člen (41. člen) 
(način izvajanja rudarskih del) 

Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za 
izvajanje del po 50. členu tega zakona . 

• 
Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec upoštevati 
predpise o tehničnih normativih (v nadaljevanju: tehnični predpisi), 
predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja in druge 
prepise, če ni s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, drugače določeno, da je s tem pravočasno zagotovljena 
predpisana varnost ljudi in živali, prometa in sosednjih objektov 
ter varnost samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala. 

41. člen (42. člen) 
(več izvajalcev rudarskih del) 

Kadar v istem rudniku izvajata delo dva ali več izvajalcev rudarskih 
del, mora naročnik del, ki upravlja z rudnikom usklajevati izvajanje 
vseh ukrepov, ki so povezani z varnostjo in zdravjem delavcev 
ter je odgovoren za varen potek vseh del. Navedeno ne odvezuje 
posameznih izvajalcev od'odgovornosti za izvajanje vseh ukrepov, 
povezanih z varnostjo in zdravjem njihovih delavcev. Za varno 
izvajanje del sklenejo naročnik del in izvajalci pisni sporazum v 
katerem določijo skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov. 

42. člen (43. člen) 
(tehnični predpisi in zagotavljanje zdravega 

in varnega dela v rudarstvu) 

Minister, pristojen za rudarstvo predpiše za izvajanje tehničnih in 
varstvenih ukrepov pri izvajanju rudarskih del naslednje tehnične 
predpise: 

1. za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na 
površinskih kopih in pod zemljo, 

2. za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z 
globinskim vrtanjem, 

3. za električne naprave in instalacije v rudnikih s površinskim 
in podzemnim pridobivanjem mineralnih surovin, 

4. za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z 
raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin, 

5. za dela pri bogatenju mineralnih surovin, 
6. za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno 

odpadnih surovin v rudarstvu, 
7. druge tehnične prepise in predpise o varnosti in zdravju pri 

delu v rudarstvu. 

Predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu v rudarstvu iz 
prejšnjega odstavka, izda minister, pristojen za rudarstvo v 
soglasju z ministrom, pristojnim za delo. 

Dodatne posebnosti povezane z deli iz prejšnjega odstavka se 
lahko uredijo s splošnim aktom izvajalca, ob upoštevanju predpisov 
iz prejšnjega odstavka, kakor tudi drugih predpisov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju rudarskih del. 

Kadar se rudarska dela izvajajo za podzemne objekte, ki niso 
namenjeni za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralnih 
surovin, se morajo pri izvajanju takšnih rudarskih del poleg 
predpisov iz prvega odstavka tega člena upoštevati tudi tehnični 
in drugi predpisi, določeni z zakonom, ki ureja graditev objektov. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se mora po izvršenih delih 
izkopa in osnovne podgradnje in pred nadaljevanjem gradbenih 
in drugih del, ki so v zvezi s podzemnim objektom, opraviti tehnični 
pregled izvršenega izkopa oziroma osnovne podgradnje ter o 
opravljenem pregledu izdati ustrezno potrdilo (v nadaljnjem 
besedilu: rudarsko soglasje). 

Rudarsko soglasje izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

Investitor oziroma izvajalec rudarskih del na podzemnem objektu 
je pri tehničnem pregledu iz četrtega odstavka tega člena poleg 
dokazil predpisanih z zakonom, ki ureja graditev objektov, komisiji 
za tehnični pregled dolžan predložiti tudi rudarsko soglasje. 

• 43. člen (44. člen) 
(reševalna služba, obveščanje in vodenje akcije 

reševanja) 

Izvajalec, ki izvaja podzemeljska rudarska dela ali dela v ognje in 
eksplozijsko nevarnih obratih ali dela, pri katerih lahko nastanejo 
strupeni plini, pare ali nevarnosti vdorov plina, vode in mulja, 
mora organizirati reševalno službo. Več izvajalcev lahko organizira 
skupno reševalno službo. Površinski rudniki morajo organizirati 
reševalno službo v primeru, če je narava njihovega dela takšna, 
da ni mogoče uspešno izvajati reševanja s civilnimi reševalnimi 
službami. 

Vsak delavec je dolžan takoj obvestiti nadrejenega o vsakem 
pojavu nevarnosti, še posebej o pojavih eksplozivnih, zadušljivih, 
strupenih plinov, vdorih vode, mulja, blata, hribinskih udarih in 
plazovih, nastalih previsih, nestabilnih brežinah, zatajeni 
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razstrelnih sredstvih in o drugih nastalih nevarnostih, ki lahko 
ogrozijo zaposlene, objekte in naprave. 

O vseh nevarnih pojavih iz prejšnjega odstavka tega člena, je 
odgovorna oseba izvajalca del dolžna takoj obvestiti rudarsko 
inšpekcijo. 

V primeru pojava nevarnosti in koje ogrožena varnost zaposlenih, 
objektov in naprav pri izvajanju rudarskih del,-vodi akcijo reševanja 
odgovorna oseba, določena s splošnim aktom izvajalca. 

Rudarski inšpektor lahko odredi za vodenje akcije reševanja drugo 
odgovorno osebo, ali prevzame vodenje akcije sam, če ugotovi, 
da vodenje akcije ni dovolj strokovno in učinkovito. 

Izvajanje opravil in način organiziranja in delovanja reševalne 
službe predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

44. člen (45. člen) 
(opravljanje strokovnih nalog iz področja varnosti in 

zdravja pri delu) 

Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotoviti izvajanje in nadzorstvo 
nad izvajanjem tehničnih predpisov in predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. 

Izvajalec podzemskih rudarskih del mora obvezno organizirati 
službo za varnost pri delu ter zagotoviti, da naloge zdravstvenega 
varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik. 

Vodja službe za varnost pri delu iz drugega odstavka tega člena, 
je lahko le oseba z univerzitetno izobrazbo. 

Strokovne naloge s področja varnosti pri delu, ki potekajo pri 
izvajanju rudarskih del, lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje 
določene s tem zakonom za tehničnega vodjo rudarskih del. 

Vsak izvajalec rudarskih del mora pred pričetkom del izdelati 
splošni akt o varnosti in zdravju pri delu, s katerim oceni tveganje 
za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavca ter določi 
način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v 
rudarstvu ter ga dopolnjevati ob vsaki spremembi ravni tveganja. 

Podrobnejšo vsebino in način izdelave splošnega akta iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za rudarstvo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za delo. 

45. člen (46. člen) 
(tehnično vodenje in nadzor) 

Pri izvajanju rudarskih del mora izvajalec zagotavljati tehnično 
vodenje del po rudarski projektni dokumentaciji in tehničnih 
predpisih in predpisih o varnosti in zdravju pri delu, pri graditvi 
objektov pa poleg tehničnega vodenja tudi nadzor po zakonu, ki 
ureja graditev objektov. 

46. člen (47. člen) 
(pooblastila) 

Tehnično vodenje iz prejšnjega člena zajema vsa pooblastila, ki 
so določena s tehničnimi predpisi in predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu in jih odgovorna oseba izvajalca uporablja za tehnično 
pravilno in varno izvajanje del po odobreni rudarski projektni 
dokumentaciji znotraj rudnika in pri izvajanju drugih rudarskih del. 
Tehnično nadzorstvo znotraj rudnika in pri izvajanju drugih 
rudarskih del pa zajema le pooblastila za tehnično pravilno 
izvajanje del po odobreni projektni dokumentaciji. 

47. člen (48. člen) 
(knjiga rudarskega nadzora) 

Vsak tehnični vodja rudarskih del je dolžan voditi knjigo rudarskega 
nadzora. V knjigo rudarskega nadzora se vnašajo: 

1. ukrepi rudarskega inšpektorja, izdani na licu mesta, 
2. odločbe, ki jih izdaja rudarski inšpektor, 
3. ukrepi s strani pooblaščenih oseb izvajalca, ki se nanašajo 

na varnost in zdravje pri delu, 
4. službeni nalogi pooblaščenih oseb izvajalca. 

48. člen (49. člen) 
(vrste dovoljenj in pristojnosti za njihovo izdajanje) 

Za izvajanje rudarskih del po 4. členu tega zakona, ki se nanašajo 
neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, 
izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo naslednja dovoljenja: 

1. dovoljenje za raziskovanje, 
2. dovoljenje za izkoriščanje, 
3. dovoljenje za opustitev izkoriščanja, 
4. dovoljenje za izvajanje del, 
5. dovoljenje za uporabo objektov in naprav. 

Dovoljenja iz prejšnjega odstavka za tehnični kamen, prod, pesek, 
mivko, ilovico, fliš, lapor, lončarsko, keramičarsko in opekarsko 
glino( v nadaljnjem besedilu: mineralne surovine iz 11., 12. in 13. 
točke 3. člena tega zakona) in dovoljenje za predhodno 
raziskovanje izda upravna enota, na območju katere bo 
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine potekalo. 

Za izvajanje rudarskih del, ki se ne nanašajo neposredno na 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izda le 
dovoljenje po 4. in 5. točki iz prejšnjega odstavka. 

Rudarska inšpekcija mora biti obveščena o vsakem dovoljenju, 
izdanem po tem členu, o dovoljenjih iz 1., 2. in 3. točke 1. odstavka 
tega člena pa tudi upravna enota, za območje katere je bilo 
dovoljenje izdano. 

49. člen (50. člen) 

(dovoljenje za raziskovanje ali izkoriščanje in dovoljenje za 
opuđtitev izkoriščanja) 

Z dovoljenjem iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 48. člena se 
odobri generalne tehnične rešitve pri raziskovanju in izkoriščanju 
ali prenehanju izkoriščanja mineralnih surovin ter določi 
obveznosti, ki izhajajo iz rudarske pravice in dovoljenja za poseg 
v prostor. 

K vlogi za izdajo dovoljenja za raziskovanje mora nosilec rudarske 
pravice priložiti: 

1. dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za raziskovanje, 
2. revidiran rudarski projekt za raziskovanje, 
3. dovoljenje za poseg v prostor pri raziskovanju, 
4. situacijski načrt z vrisanimi mejami raziskovalnega prostora 

v takem merilu, da je mogoče na njegovi podlagi v naravi 
določiti meje raziskovalnega prostora, z opisom lege 
raziskovalnega prostora in z navedbo občine (občin), na 
katere območju je ta prostor. 

5. geološko in geomehansko dokumentacijo, po 81. členu tega 
zakona. 

K vlogi za izdajo dovoljenja za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja 
mora nosilec rudarske pravice priložiti: 
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1. dokazilo o pridobljeni rudarski pravici za izkoriščanje, 
2. revidiran rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev 

izkoriščanja, 
3. sklep nosilca rudarske pravice o opustitvi izkoriščanja, če se 

dovoljenje nanaša na opustitev izkoriščanja, 
4. dovoljenje za poseg v prostor pri izkoriščanju ali pri odpravi 

posledic izkoriščanja, 
5. situacijski načrt z vrisanimi mejami pridobivalnega prostora v 

takem merilu, daje mogoče na njegovi podlagi v naravi določiti 
meje pridobivalnega prostora, z javnimi prometnimi in drugimi 
objekti, ki so na tem prostoru, z opisom meje pridobivalnega 
prostora in z navedbo občine, na katere območju je ta prostor, 

6. geološko dokumentacijo po 81. členu tega zakona 
7. dokazilo o plačani odškodnini zaradi spremembe 

namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda 

K vlogi za izdajo dovoljenja za predhodno raziskovanje, mora 
vlagatelj priložiti: 

1. program predhodnega raziskovanja, 
2. situacijski načrt z vrisanimi mejami območja predhodnega 

raziskovanja, 
3. soglasja občin na območju katerih bo potekalo predhodno 

raziskovanje. 

50. člen (51. člen) 
(dovoljenje za izvajanje del) 

Z dovoljenjem za izvajanje del se odobri izvajanje del po rudarskem 
projektu za izvajanje naslednjih del: 

1. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralne surovine iz 
odkopnih polj, revirjev ali delov nahajališč, 

2. odpiranje in pričetek pridobivanja mineralnih surovin v 
varnostnih stebrih, 

3. gradnjo jaškov in ostalih objektov, ki povezujejo obzorja 
oziroma jamo s površino, 

4. gradnjo glavnih skladišč razstrelilnih sredstev ter glavnih 
skladišč tekočih goriv in maziv, 

5. gradnjo glavnih črpališč, vodnih vrat, jezov in baraž, 
6. gradnjo ostalih glavnih objektov in naprav, ki imajo značaj 

trajnih objektov in so v neposredni tehnološki zvezi z 
raziskovanjem ali izkoriščanjerti mineralnih surovin, 

7. uvajanje odkopnih metod, 
8. zapiranje rudnikov in odpravo posledic izkoriščanja, • 
9. kategoriziranje rudniških prostorov glede na preteče 

nevarnosti, 
10. rekonstrukcijo rudniških prostorov po končanem raziskovanju 

in izkoriščanju 
11. vsa dela iz 4. člena tega zakona, ki niso v povezavi z 

raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin. 

K vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora nosilec 
rudarske pravice ali izvajalec priložiti: 

1. revidiran rudarski projekt, 
2. dovoljenje za poseg v prostor, če se dela ne nanašajo 

neposredno na raziskovanje in izkoriščanje, 
3. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje rudarskih del. 

Za izvajanje rudarskih del, ki niso našteta v prvem odstavku tega 
člena, lahko izda dovoljenje tehnični vodja rudarskih del oziroma 
glavni tehnični vodja rudarske organizacije, po postopku in na 
način določen s splošnim aktom izvajalca rudarskih del. 

51. člen (52. člen) 
(enotno dovoljenje) 

Kadar ima rudarski projekt iz 74., 75. in 76. člena tega zakona, 
tudi vsebino rudarskega projekta za izvajanje del, se lahko izda 
dovoljenje iz 1., 2., 3. in 4. točke 48. člena tega zakona po 
skrajšanem postopku, kot enotno dovoljenje. 

Skrajšani postopek po prejšnjem odstavku je postopek, s kateri 
se lahko združi dva postopka iz prejšnjega odstavka tega člena 
in sicer tako, da se postopek za izdajo enega izmed dovoljenj iz 
1, 2 ali 3 točke 48. člena združi s postopkom za izdajo dovoljenja 
za izvajanje del po 50. členu tega zakona. 

Skrajšani postopek in izdajo enotnega dovoljenja lahko predlaga 
nosilec rudarske pravice. 
Enotno dovoljenje izda. ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

52. člen (53. člen) 
(začasno dovoljenje za izvajanje del) 

Za uvajanje nove odkopne metode pri izkoriščanju mineralnih 
surovin lahko ministrstvo, pristojno za rudarstvo izjemoma izda 
začasno dovoljenje za izvajanje del za največ dve leti. 

Začasno dovoljenje se izda tudi v primerih, ko je zaradi obnovitve 
tehnologije in naprav, predvideno poskusno obratovanje. 

K vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora nosilec 
rudarske pravice priložiti listine iz drugega odstavka 50. člena 
tega zakona. 

53. člen (54. člen) 
(dokončno dovoljenje) 

Dokončno dovoljenje, s katerim se določi varstvene ukrepe pri 
uporabi odkopne metode, tehnologije ali naprav iz 52. člena tega 
zakona, izda nosilcu rudarske pravice ministrstvo, pristojno za 
rudarstvo po predložitvi dokazil o ustreznosti odkopne metode, 
tehnologije ali naprav. 

Postopek dokazovanja o ustreznosti odkopne metode, tehnologije 
in naprav predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

54. člen (55. člen) 
(pričetek izvajanja del) 

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, kateremu je bilo izdano 
dovoljenje iz 4. točke 48. člena tega zakona, mora petnajst dni 
pred pričetkom rudarskih del prijaviti ministrstvu, pristojnem za 
rudarstvo in rudarski inšpekciji pričetek del ter osebo, ki bo 
opravljala posle tehničnega vodje rudarskih del in osebo, ki bo 
opravljala posle tehničnega nadzorstva, če se z rudarskimi deli 
gradi objekte. 

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec, ki raziskuje nafto, zemeljski 
plin, geološke strukture za skladiščenje ogljikovodikov in 
geotermične energetske vire, mora poleg prijave pričetka izvajanja 
del iz prejšnjega odstavka prijaviti ministrstvu, pristojnem za 
rudarstvo in rudarski inšpekciji, tudi prenehanje teh del. 

Nosilec rudarske pravice ali izvajalec mora ministrstvu, pristojnem 
za rudarstvo in rudarski inšpekciji obvezno prijaviti prenehanje 

poročevalec, št. 35 22 28. maj 1999 



rudarskih del tudi pri raziskavah ostalih mineralnih surovin, če 
hkrati s prijavo pričetka teh del ni bilo prijavljeno tudi planirano 
trajanje in končanje del. 

55. člen (56. člen) 
(dovoljenje za uporabo) 

Uporaba objektov oziroma naprav, zgrajenih po rudarskem 
projektu, je dovoljena na podlagi dovoljenja iz 5. točke prvega 
odstavka 48. člena tega zakona. 

Dovoljenje za uporabo rudarskih objektov in naprav izda na predlog 
komisije za tehnični pregled tisti upravni organ, ki je izdal dovoljenje 
za izvajanje del iz 48. člena tega zakona. 
Izvedbo tehničnega pregleda predlaga nosilec rudarske pravice 
ali izvajalec. 
Objekte in naprave, izdelane na podlagi dovoljenja iz 3. odstavka 
50. člena tega zakona, se lahko uporablja na podlagi dovoljenja, 
katerega izda tehnični vodja rudarskih del oziroma glavni tehnični 
vodja rudarske organizacije, po postopku in na način, določen s 
splošnim aktom izvajalca. 

Za tehnični pregled, poskusno obratovanje in izročitev zgrajenih 
rudarskih naprav in objektov, se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja graditev objektov. * 

56. člen (57. člen) 
(pogoji za vodenje rudarskih del) 

Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje podzemnih rudarskih 
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko 
oseba z univerzitetno izobrazbo, dvema letoma ustreznih delovnih 
izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo 
rudarskih del, ali oseba z visoko strokovno izobrazbo, tremi leti 
ustreznih delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za 
tehničnega vodjo rudarskih del. 

Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje površinskih rudarskih 
del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del, je lahko 
poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, tudi oseba 
z višjo strokovno izobrazbo, štirimi leti ustreznih delovnih izkušenj 
in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo rudarskih 
del, ali oseba s srednjo strokovno izobrazbo, petimi leti ustreznih 
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega 
vodjo rudarskih del. 

57. člen (58. člen) 
(tehnično soglasje) 

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju in 
uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in odkopnih metod. 

Tehnično soglasje se lahko izda za postroje za izvajanje rudarskih 
del in za odkopne metode, za katere v Republiki Sloveniji še ni 
tehničnega predpisa, za katere odbor izvedencev meni, da zanje 
tehnični predpis ne more biti izdan ali za postroje za izvajanje 
rudarskih del in za odkopne metode, ki pomembno odstopajo od 
tehničnih predpisov. 

Na zahtevo proizvajalca, uvoznika ali projektanta postroja za 
izvajanje rudarskih del, ali odkopne metode in na predlog odbora 
izvedencev izda tehnično soglasje minister, pristojen za rudarstvo. 

Minister, pristojen za rudarstvo določi pogoje in postopek za izdajo 
tehničnega soglasja in imenuje odbor izvedencev. 

Odbor izvedencev opravlja naloge v skladu s poslovnikom, ki ga 
sprejme minister, pristojen za rudarstvo. 

VII. USTAVITEV IZVAJANJA IN TRAJNA OPUSTITEV 
RUDARSKIH DEL 

58. člen (59. člen) 
(začasna ustavitev) 

Začasno ustavitev izvajanja rudarskih del pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin zaradi nepričakovanih geoloških, 
rudarskih ali gospodarskih vzrokov, mora nosilec rudarske 
pravice prijaviti rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi 
del, v primeru nevarnega pojava pa takoj. 

Začasno pričakovano ustavitev del mora nosilec rudarske pravice 
prijaviti rudarski inšpekciji najmanj 8 dni pred ustavitvijo del. 
Postopek je enak pred ponovnim pričetkom del. 

Če je ustavitev del iz prvega odstavka tega člena pričakovana za 
več kot 30 dni, je potrebno: 

1. opraviti meritve stanja in dopolniti rudarske načrte, 
2. napraviti zapisnik o vzrokih za ustavitev del ter o nevarnostih, 

ki utegnejo nastati pri ponovnem pričetku del. 

Vsako začasno ustavitev izvajanja rudarskih del, ki niso zajeta v 
prvem odstavku tega člena, mora nosilec rudarske pravice prijaviti 
rudarski inšpekciji najpozneje v 24 urah po ustavitvi del, v.primeru 
nevarnega pojava pa takoj. 

Med začasno ustavitvijo del mora nosilec rudarske pravice 
poskrbeti za redno vzdrževanje vseh rudniških prostorov in 
objektov, kakor tudi drugih podzemnih prostorov in objektov, ki 
niso v povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih 
surovin tako, da je v njih možno gibanje brez nevarnosti za življenje 
in zdravje ljudi in da se prepreči nastanek škode. 

Začasna ustavitev izvajanja rudarskih del je ustavitev, ki ne traja 
več kot eno leto. 

59. člen (60. člen) 
(popolna in trajna opustitev izkoriščanja) 

V primeru, da se nosilec rudarske pravice iz katerega koli razloga 
odloči popolno in trajno opustiti izvajanje rudarskih del pri 
izkoriščanju mineralnih surovin mora pri tem upoštevati določbe 
koncesijske pogodbe. 

Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju 
mineralnih surovin, mora nosilec rudarske pravice prijaviti rudarski 
inšpekciji in ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ali upravni 
enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje iz 48. člena tega 
zakona, najmanj petnajst dni pred ustavitvijo del. 

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala 
dovoljenje za izkoriščanje, imenuje komisijo, ki je pristojna da na 
kraju samem preveri razloge za opustitev del, ugotovi zaloge ali 
vire mineralnih surovin in ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za opustitev 
del glede na določila koncesijske pogodbe.Nosilec rudarske 
pravice mora komisiji predložiti dokumentacijo, na osnovi katere 
je izvajal dela pri izkoriščanju mineralne surovine in sprejel odločitev 
za trajno opustitev izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju 
mineralnih surovin. 

Komisija iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz predstavnikov 
ministrstva pristojnega za rudarstvo in predstavnikov ministrstva 
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pristojnega za okolje in prostor, ki jih v komisijo imenuje minister, 
pristojen za okolje in prostor. 

Po opravljenem pregledu komisija izdela zapisnik s predlogi 
nadaljnjih ukrepov in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
rudarstvo ali upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za izkoriščanje. 

60. člen (61. člen) 
(sanacija okolja in odprava posledic) 

Po pridobitvi dovoljenja za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin 
iz 48. člena tega zakona mora nosilec rudarske pravice izvesti 
dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri 
izvajanju rudarskih del. 

Tudi izvajalec ostalih rudarskih del, ki jih opredeljuje ta zakon, je 
dolžan izvršiti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki 
so nastale pri izvajanju rudarskih del. 

Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma 
odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe zavarovanja, da se 
izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni 
povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na 
objektih in okolju. 

O izvedenih delih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena mora izvajalec obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo 
ali upravna enota, ki je izdala dovoljenje za opustitev izkoriščanja 
in rudarsko inšpekcijo. 

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali upravna enota, ki je izdala 
dovoljenje za opustitev izkoriščanja, izvede na podlagi obvestila 
iz prejšnjega odstavka tehnični pregled, s katerim ugotovi, ali je 
sanacija okolja izvršena v skladu z rudarskim projektom in ali 
izvedeni ukrepi iz 3. odstavka tega člena zadoščajo. Rudarski 
projekt je ustrezen in edini dokument za sanacijo okolja, v kolikor 
gre za dela iz 4. člena tega zakona. 

Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodeluje tudi 
predstavnik ministrstva za okolje in prostor. 

61. člen (62. člen) 
(prenehanje pravic in obveznosti) 

Pravice in obveznosti iz dovoljenj po 1. in 2. točki 48. člena tega 
zakona prenehajo z odločbo, ki jo izda isti organ, ki je izdal 
navedena dovoljenja. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je pogoj za prenehanje rudarske 
pravice, izbris iz registra nosilcev rudarske pravice in izbris iz 
katastra raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorov. 

Rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju 
rudarskih del, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje, se 
mora pred ukinitvijo rudarske pravice izročiti v hrambo Arhivu 
Republike Slovenije, potrdilo o oddaji dokumentacije pa mora 
nekdanji nosilec rudarske pravice poslati na ministrstvo, pristojno 
za rudarstvo. 

62. člen (63. člen) 
(stroški odprave posledic rudarskih del) 

Nosilec rudarske pravice krije vse stroške odprave škode, ki je 
posledica izvajanja rudarskih del. 

Imetnik dovoljen|a za predhodno raziskovanje krije vse stroške 
odprave škode, ki je posledica izvajanja predhodnega 
raziskovanja. 

Za sanacijo zemljišča, mora nosilec rudarske pravice od vsake 
enote proizvedene mineralne surovine mesečno odvajati sredstva 
za delno ali celotno sanacijo zemljišča, kot jo določa koncesijska 
pogodba, na poseben račun pri rudarskem skladu. 

Odvajanje sredstev iz prejšnjega odstavka ni povezano s plačilom 
po določbah tega zakona. 

Nosilec rudarske pravice ima pravico do povrnitve sorazmernih 
stroškov za sanacijo zemljišča iz sredstev za spremembo 
namembnosti zemljišča v skladu z zakoni, ki urejajo kmetijska 
zemljišča in urejanje prostora, glede na končno vrednost 
zemljišča. 

Natančnejša merila za izračunavanje sredstev za sanacijo 
posledic rudarskih del, način odmere, obračunavanja in 
plačevanja, porabe sredstev ter nadzora nad plačevanjem 
sredstev za sanacijo zemljišč predpiše Vlada. 

VIII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN 
PROJEKTIRANJE 

63. člen (64. člen) 
(tehnična dokumentacija) 

Rudarska dela se načrtujejo in izvajajo v okviru tehnične 
dokumentacije. 

Za tehnično dokumentacijo štejejo: 

1. rudarski projekti, 
2. rudarski načrti in karte, 
3. dolgoročni in letni programi izkoriščanja mineralnih surovin iz 

80. člena tega zakona, 
4. dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih surovin, 
5. geološka dokumentacija, 
6. dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje, 
7. dokumentacija o razvrstitvi rudnikov ali njihovih delov, kjer se 

izvajajo rudarska dela glede na stopnje nevarnosti zaradi 
škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti 
mineralne surovine. 

Podrobno vsebino in obseg tehnične dokumentacije iz prejšnjega 
odstavka pri izvajanju posameznih rudarskih del iz 4. člena tega 
zakona predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

Pri rudarskih delih, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem 
ali izkoriščanjem mineralnih surovin se lahko uporablja tudi 
dokumentacija, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov. 

64. člen (65. člen) 
(izdelava tehnične dokumentacije) 

Tehnična dokumentacija iz prejšnjega člena mora biti izdelana 
upoštevaje: 

1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih tehničnih 
predpisov in predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter 
zahteve določene z dovoljenjem za poseg v prostor, t 
dovoljenjem za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih 
surovin, pogoje iz izdanih soglasij prizadetih organov in 
organizacij, druge predpise, ki se uporabljajo na področju 
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, 

2. predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu okolja ter 
o varstvu pred požari, v kolikor s predpisi iz prejšnje točke m 
drugače določeno 
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3. sodobni dosežki in sodobne metode rudarske, geološke, 
geomehanske in geotehnološke znanosti in tehnike. 

65. člen (66. člen) 
(rudarski projekti) 

Rudarski projekti so: 

1. projekt za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih 
struktur, 

2. projekt za izkoriščanje mineralnih surovin, 
3. projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov, 
4. projekt opustitve izkoriščanja mineralnih surovin, 
5. projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju 

mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov, opustitvi 
raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji, 

6. projekt izvedenih del. 

Vsebino, zaporedje projektov, posamezne sestavne dele, način 
izdelave in revizije rudarskih projektov predpiše minister, pristojen 
za rudarstvo. 

66. člen (67. člen) 
(izdelava rudarskih projektov) 

Rudarske projekte lahko izdeluje gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu : 
projektant), če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni 
podjetnik posameznik pa pri davčni upravi priglašeno dejavnost 
projektiranja in drugih rudarskih in inženirskih storitev s področja 
rudarstva in geotehnologije. 

67. člen (68. člen) 
(oseba za izdelavo rudarskih projektov) 

Rudarski projekt ali posamezne dele rudarskega projekta lahko 
izdela le samostojni projektant. 

Vsak rudarski projekt mora imeti odgovornega vodjo rudarskega 
projekta, ki skrbi za koordinacijo posameznih delov projekta, za 
izvajanje določb 64. člena tega zakona, za celovitost in kakovost 
projekta ter za rok izdelave. 

Projektantski nadzor nad izvajanjem rudarskih del lahko opravlja 
le oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za odgovornega vodjo 
projekta. 

68. člen (69. člen) 
(pogoji za opravljanje del samostojnega projektanta) 

Samostojni projektant po 67. členu teg? zakona je lahko oseba, ki 
ima: 

1. univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega 
projektanta rudarskih projektov in tri leta ustrezne prakse; 

2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega 
projektanta rudarskih projektov in pet let ustrezne prakse; 

3. višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za samostojnega 
projektanta rudarskih projektov In deset let ustrezne prakse. 

Odgovorni vodja rudarskega projekta iz drugega odstavka 67. 
člena tega zakona je lahko samo samostojni projektant z 
univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke. 

69. člen (70. člen) 
(pooblaščena oseba) 

Pooblaščena oseba projektanta, mora na rudarskem projektu 
potrditi, da samostojni projektant in odgovorni vodja rudarskega 
projekta izpolnjujeta pogoje iz 68. člena tega zakona. 

70. člen (71. člen) 
(izjava o upoštevanju 64. člena) 

Potrjen rudarski projekt ter izjavo, da so v projektu upoštevane 
določbe 64. člena tega zakona, podpiše samostojni projektant, ki 
je izdelal rudarski projekt ali del rudarskega projekta, ter odgovorni 
vodja rudarskega projekta. 

71. člen (72. člen) 
(revident) 

Revizijo rudarskega projekta lahko opravi oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje : 

1. Revizijo rudarskega projekta ali dela rudarskega projekta 
lahko opravi samo revident z univerzitetno izobrazbo, ki je 
opravljal dela samostojnega projektanta najmanj tri leta po 
opravljenem strokovnem izpitu za samostojnega projektanta 
rudarskih projektov. 

2. Revizijo celotnega rudarskega projekta lahko opravi samo 
revident z rudarsko ali geotehnološko izobrazbo, revizijo 
posameznih delov projekta pa revident z izobrazbo, ki ustreza 
posameznem delu projekta ob izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka. 

Vsak revident poda svoje revizijsko poročilo, revident celotnega 
projekta pa skupno revizijsko poročilo. 

Revizije rudarskega projekta ni mogoče poveriti delavcu revidenta, 
ki je projekt izdelal, in ne delavcu revidenta, katerega projekt je v 
reviziji kot določa 73. člen tega zakona. 

Revident rudarskega projekta preveri ali so v rudarskem projektu 
upoštevane določbe 64. člena tega zakona. 

72. člen (73. člen) 
(revizijska klavzula) 

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v 
nadaljevanju: revident), ki je opravil revizijo rudarskega projekta , 
potrdi z revizijsko klavzulo, da je opravil revizijo v skladu z 71. 
členom tega zakona. 

Revizijsko klavzulo podpiše odgovorna oseba ali pooblaščeni 
delavec revidenta, ki je opravil revizijo. 

V revizijski klavzuli mora biti naveden revident, ki je revidiral celoten 
rudarski projekt in revidenti, ki so revidirali posamezne dele 
projekta z navedbo, da izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 71. 
člena tega zakona. Priložen mora biti tudi izpisek iz sodnega 
registra ali potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije kot dokaz, 
da je revident registriran za dejavnost projektiranja rudarskih 
projektov v Republiki Sloveniji. 

Če je opravilo revizijo posameznih delov rudarskega projekta 
več revidentov, mora biti v revizijski klavzuli navedeno, kateri del 
rudarskega projekta so revidirali posamezni revidenti. 
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73. člen (74. člen) 
(potek revizije) 

Revizije rudarskega projekta ne sme opraviti projektant, ki je 
izdelal rudarski projekt, revizijske klavzule pa ne sme izdati pravna 
ali fizična oseba, ki je projekt izdelala. 

Pred revizijo rudarskega projekta mora podati mnenje glede 
upoštevanja predpisov o varstvu pri delu služba za varstvo pri 
delu izvajalca, kar velja tudi za vsak odmik od rudarskega projekta. 

74. člen (75. člen) 
(projekt za raziskovanje mineralnih surovin ali 

hribinskih struktur) 

Z rudarskim projektom za raziskovanje mineralnih surovin ali 
hribinskih struktur je potrebno obdelati in predvideti generalne 
tehnične rešitve v zvezi z raziskovalnimi deli in meritve, ki 
omogočajo pridobitev izhodiščnih parametrov za izdelavo 
rudarskega projekta za izvajanje del ali za izdelavo študije vplivov 
rudarskih posegov na okolje. Obvezna vsebina tega rudarskega 
projekta je tudi program izvedbe raziskovalnih del. 

75. člen (76. člen) 
(projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja 

mineralnih surovin) 

Rudarski projekt za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja 
mineralnih surovin ali za sanacijo mora poleg generalnih tehničnih 
rešitev vsebovati tudi: 

1. opis stanja naravnih dobrin in že obstoječe obremenitve okolja 
na vplivnem območju nameravanega izvajanja rudarskih del, 

2. študije vplivov izvajanja rudarskih del na okolje z določitvijo 
varnostnih stebrov, 

3. agro-pedološke karakteristike prihribine in jalovine, ki se bo 
pri izvajanju rudarskih del odlagala na površini, 

4. idejne tehnične rešitve, s katerimi se ne bo preseglo dopustno 
tveganje za okolje in .dopustna obremenitev okolja, 

5. idejne tehnične rešitve, s katerimi se bo odpravilo posledice 
izkoriščanja v okolju, ter spremljanje posledic na okolje ob in 
po opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin. 

76. člen (77. člen) 
(projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov) 

Rudarski projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov, ki 
niso v povezavi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih 
surovin mora poleg tehnološke rešitve vsebovati tudi: 

1. namen izgradnje jamskega prostora in v primeru, da gre za 
izgradnjo skladišča, tudi navedbo materialov, ki se bodo 
skladiščili, 

2. študije vplivov izgradnje in izrabe podzemnega prostora na 
okolje, 

3. idejne tehnične rešitve s katerimi se ne bo preseglo dopustno 
tveganje za okolje. 

77. člen (78. člen) 
(projekt za izvajanje del) 

Rudarski projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov in pri opustitvi 
izvajanja rudarskih del je projekt za izvedbo rudarskih del iz 4. 
člena tega zakona in se nanaša na projekte iz 74, 75. in 76. člena 
tega zakona. 

78. člen (79. člen) 
(odmik od projekta za izvajanje del) 

Odmik od projekta za izvajanje del je sprememba projekta tehnične 
ali tehnološke narave, ki ne poslabšuje pogojev iz varstva pri 
delu. Tehnične načrte za odmik od rudarskega projekta se izdela 
v soglasju z odgovornim vodjem projekta ali v soglasju z 
odgovornim vodjem projekta, ki ga posebnih primerih določi 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je 
projekt izdelal 

Izvajanje del se prične po pridobljenem pisnem soglasju 
odgovornega vodje projekta ali v soglasju z odgovornim vodjem 
projekta, ki ga v posebnih primerih določi gospodarska družba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki je projekt izdelal in službe 
varstva pri delu. V soglasju se ugotovi, da se niso poslabšali 
pogoji varstva pri delu, ki so določeni v rudarskem projektu. 

Za raziskovanje ali izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov ter 
mineralnih, termalnih in radioaktivnih voda ter za raziskovanje 
mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, sme izvajalec, zaradi 
geoloških razmer in oblike terena, brez soglasja ministrstva, 
pristojnega za rudarstvo, spremeniti v okviru dovoljenja za poseg 
v prostor mesta vrtin, ki so predvidena v rudarskem projektu, če 
s tem ne posega izven odobrenega pridobivalnega prostora. 

79. člen (80. člen) 
(rudarski načrt) 

Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkoriščanje 
mineralnih surovin ter zagotavljanje varnega dela in za preprečitev 
materialne škode, mora izvajalec na podlagi meritev izdelati 
rudarske načrte in karte iz katerih je razvidno stanje rudarskih 
del, njihov medsebojni položaj, kakor tudi položaj glede na stara 
rudarska dela, objekte in vodotoke na površini. 

Kopije rudarskih načrtov in kart mora izvajalec dostaviti ministrstvu, 
pristojnemu za rudarstvo na njegovo zahtevo. 

Način in pogoje za izvajanje rudarskih merjenj, izdelavo rudarskih 
načrtov in kart, njihovo merilo, izbiro sistema koordinat ter vodenje 
jamomerske in druge dokumentacije, ki se uporablja pri izdelavi 
tehnične dokumentacije, predpiše minister, pristojen za rudarstvo. 

80. člen (81. člen) 
(program izkoriščanja mineralnih surovin) 

Nosilec rudarske pravice mora ministrstvu, pristojnem za 
rudarstvo predložiti dolgoročni in letni program izkoriščanja 
mineralnih surovin, ki mora biti v skladu z državnim programom. 

O odstopanju od programov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec 
pisno obveščati ministrstvo, pristojno za rudarstvo, posebej ob 
večjih spremembah, najmanj pa enkrat letno. 

81. člen (82. člen) 
(geološke in geomehanske raziskave in geološka 

dokumentacija v rudarstvu) 

Geološke raziskave v rudarstvu so: 

1. ugotavljanje geološke zgradbe, odkrivanja nahajališča, 
2. določanje zalog ali virov, 
3. ugotavljanje fizikalno-mehanskih in drugih geoloških 

parametrov kamnin, 
4. ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje mineralnih 

surovin in izgradnjo površinskih in podzemskih objektov. 
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Geološka dokumentacija za raziskovanje mineralnih surovin mora 
vsebovati geološko karto v merilu 1:5000 do 1:25000 s 
karakterističnimi profili. 

Geološka dokumentacija za izkoriščanje mineralnih surovin mora 
vsebovati elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog 
in virov mineralnih surovin. 

Geološka dokumentacija za druga rudarska dela mora vsebovati 
ustrezno geološko karto v merilu 1:500 do 1:2500 s 
karakterističnimi profili. 

Geomehanska dokumentacija je del geološke dokumentacije, ki 
mora vsebovati podatke o inženirsko-geoloških ter geomehanskih 
lastnostih hribin. 

Predpise o vsebini geološke in geomehanske dokumentacije, 
izda minister pristojen za rudarstvo. Vsebina dokumentacije iz 
prejšnjega odstavka se lahko natančneje razdela s splošnim 
aktom izvajalca. 

82. člen (83. člen) 
(dokumentacija o vplivih rudarskih del na okolje) 

Izvajalec rudarskih del mora zagotavljati monitoring o vplivih svoje 
dejavnosti na okolje, skladno s predpisi na področju varstva okolja. 

83. člen (84. člen) 
(dokumentacija o določitvi kategorizacije glede na 

nevarne pojave) 

Izvajalec mora vsak rudnik ali delovišče, kjer se izvajajo rudarska 
dela, kategorizirati glede na obstoječe nevarnosti, za kar mora 
izdelati dokumentacijo v obliki rudarskega projekta. 

Merila za kategorizacijo in potrebne varnostne ukrepe predpiše 
minister, pristojen za rudarstvo. 

84. člen (85. člen) 
(strokovni izpit) 

Vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov za tehničnega 
vodjo rudarskih del, vodjo tehničnih služb za opravljanje rudarskih 
del, ter za samostojnega projektanta rudarskih projektov, kot tudi 
posebne pogoje glede strokovne usposobljenosti tehničnih vodij 
rudarskih del, vodij tehničnih služb za opravljanje rudarskih del in 
samostojnih projektantov rudarskih projektov predpiše minister, 
pristojen za rudarstvo. 

IX. RUDARSKA INŠPEKCIJA 

85. člen (86. člen) 
(rudarska inšpekcija) 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona, na 
njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov 
s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri 
raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju 
drugih rudarskih del, opravlja rudarski inšpektorat (v nadaljnjem 
besedilu: inšpektorat). 

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, kakor 
'udi s strokovnimi organizacijami s področja rudarstva. 

Inšpektorat vodi glavni rudarski inšpektor (v nadaljnjem besedilu: 
Glavni inšpektor). 

86. člen (87. člen) 
(pristojnosti inšpektorata) 

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata, 
neposredno opravlja rudarski inšpektor, (v nadaljnjem besedilu: 
inšpektor). 

Kadar nadzoruje izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja 
pri delu, pri izvajanju rudarskih del po določbah tega zakona, ima 
inšpektor pravice in dolžnosti kot jih ima inšpektor za delo, po 
določbah zakona, ki ureja inšpekcijo dela in zakona, ki ureja 
varnost in zdravje pri delu. 

Inšpektor je pristojen opraviti nadzor tudi nad posegom v prostor, 
nastalim z rudarskimi deli, z namenom raziskovanja in izkoriščanja 
mineralnih surovin, po pravnomočnosti dovoljenja za poseg v 
prostor in v primeru, kadar je nedovoljen poseg v prostor izvršen 
neposredno poleg raziskovalnega oziroma pridobivalnega 
prostora. 

Inšpektor nadzoruje zlasti: 

1. kako izvajalci pri izvajanju rudarskih del upoštevajo zakone, 
tehnične predpise, predpise s področja varnosti in zdravja pri 
delu in druge predpise ter splošne akte, ki veljajo za rudarska 
dela iz 4. člena tega zakona, 

2. ali so za rudarska dela izdana dovoljenje iz 48. člena tega 
zakona in ali se dela izvajajo v skladu z odobreno projektno 
dokumentacijo, 

3. ali je za objekte in naprave izdano dovoljenje za uporabo po 
55. členu tega zakona, 

4. ali izvajalci rudarskih del izpolnjujejo predpisane pogoje za 
izvajanje dejavnosti po določbah tega zakona, 

5. ali so v projektu izjave odgovornih oseb, da so bili pri 
projektiranju upoštevani zakoni in tehnični predpisi in predpisi 
s področja varnosti in zdravja pri delu in zahteve iz izdanih 
dovoljenj. 

6. ali oseba, ki izvaja tehnično vodenje del in tehnično nadzorstvo 
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. 

Inšpektor nadzoruje tudi delo obratov, ki so v neposredni zvezi s 
tehnološkim procesom izvajanja rudarskih del, kakor tudi 
elektroenergetskih naprav pri izvajanju rudarskih del. 

87. člen (88. člen) 
(rudarski inšpektor) 

Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, je lahko 
samo oseba z univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke 
smeri, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin, od tega vsaj 8 let pri izvajanju 
podzemnih rudarskih del in opravljen strokovni izpit za tehničnega 
vodjo rudarskih del in samostojnega projektanta rudarskega 
projekta. 

Inšpektor, ki nadzira izvajanje rudarskih del na površini, je lahko 
samo oseba z univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke 
smeri, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju rudarskih 
del na raziskovanju in izkoriščanju ter pripravi mineralnih surovin, 
od tega najmanj 3 leta na površinskih kopih in opravljen strokovni 
izpit za tehničnega vodjo rudarskih del in samostojnega projektanta 
rudarskega projekta. 
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Inšpektor, ki nadzira elektroenergetske naprave pri izvajanju 
rudarskih del, je lahko samo oseba z univerzitetno izobrazbo 
elektrotehniške smeri, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri 
izvajanju podzemnih rudarskih del in opravljen strokovni izpit za 
vodje tehnične službe rudarskih del in samostojnega projektanta 
rudarskega projekta. 

V 
Inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih 
ogroža metan drugi plini, vdori vode, mulja in blata ali nevaren 
premogov prah, mora imeti od delovnih izkušenj iz prvega 
odstavka tega člena vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri rudarskih 
delih v jamskih obratih, ki jih ogrožajo navedene nevarnosti in 
izpolnjevati ostale pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

Pomočnik glavnega inšpektorja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za rudarskega inšpektorja, ki nadzira izvajanje rudarskih 
del in elektroenergetske naprave pri izvajanju rudarskih del, ter 
ima najmanj 10 let delovnih izkušenj pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin, od tega najmanj 2 leti kot inšpektor. 

Glavni inšpektor je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
inšpektorja, ki nadzira izvajanje podzemnih rudarskih del, ki jih 
ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata ali nevaren 
premogov prah, ter ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih 
delovnih mestih pri izvajanju rudarskih del oziroma ima najmanj 2 
leti delovnih izkušenj kot pomočnik glavnega inšpektorja. 

Podrobne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inšpektorji, predpiše 
minister pristojen za rudarstvo. 

88. člen (89. člen) 
(pravice inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico: 

1. pregledati rudarske objekte in naprave, 
2. pregledati tehnično in drugo dokumentacijo, 
3. ugotavljati identiteto oseb, ki izvajajo rudarska dela, 
4. odvzeti tehnično dokumentacijo za največ osem dni ali jo 

fotokopirati, v skladu s 37. členom tega zakona in zakona, ki 
ureja zaščito avtorskih pravic, 

5. fotografirati lokacije, kjer je prepovedal dela, 
6. zahtevati potrebna obvestila ali osnovne vzorce mineralnih 

surovin ali drugega materiala, 
7. zahtevati pomoč strokovne organizacije ali posameznih 

strokovnjakov, 
8. predlagati pristojnemu organu uvedbo postopka za odvzem 

rudarske pravice, če se kljub odločbi ni izvedlo predpisanih 
ukrepov za varnost in zdravje pri delu in ukrepov, ki so potrebni 
za varnost ljudi in okolja, 

9. začasno prepovedati izvajanje rudarskih del. 

Inšpektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani 
zadevi, če meni, da so očitno kršene določbe tega zakona, 
tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja 
pri delu in drugih predpisov izdanih na podlagi tega zakona ali, da 
obstaja sum prekrška. 

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor izda 
nosilcu rudarske pravice ali izvajalcu potrdilo, iz katerega mora 
biti razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta. 

89. člen (90. člen) 
(dolžnosti inšpektorja) 

Inšpektor mora takoj na mestu pričeti z raziskavo okoliščine 
smrtnih in skupinskih nesreč, odrediti ukrepe in na zahtevo 
pristojnega organa izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče. 

Inšpektor mora najmanj enkrat v šestih mesecih opraviti nadzor 
nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini, vdori 
vode, mulja in blata, nevaren premogov prah, kremenov prah ali 
živosrebrni hlapi ter prostor, kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj 
in v primerih, ko je tveganje za nevarne pojave povečano. 

Pri rudarskih delih, ki niso zajeta v drugem odstavku tega člena, 
mora inšpektor opraviti nadzor najmanj enkrat na leto. 

90. člen (91. člen) 
(ureditvena odločba) 

Inšpektor mora nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene pri 
inšpekcijskem pregledu vpisati v zapisnik o opravljenem 
inšpekcijskem pregledu. 

Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico 
in dolžnost z odločbo odrediti, da nosilec rudarske pravice ali 
izvajalec z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma v roku, ki ga 
določi inšpektor, zagotovi izvajanje tega zakona, tehničnih 
predpisov, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in 
drugih predpisov iz svoje pristojnosti. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar obstoji neposredna 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte 
ali okolje, tudi ustna. Izrek ustne odločbe inšpektor vpiše v knjigo 
rudarskega nadzora, skupaj z odreditvijo ukrepa iz prejšnjega 
odstavka. 

Inšpektor mora izdati pisno odločbo nosilcu rudarske pravice ali 
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno 
inšpekcijsko nadzorstvo. 

Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena je 
dovoljena pritožba v osmih dneh od njene vročitve. 

Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

91. člen (92. člen) 
(začasna prepoved) 

Inšpektor lahko z odločbo prepove izvajalcu izvajanje rudarskih 
del do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu 
ugotovi: 

1. da izvajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in 
ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor 
je to določeno z odobreno projektno oziroma tehnično 
dokumentacijo po določbah tega zakona, 

2. da izvajalec pri izvajanju rudarskih del ne upošteva v celoti 
določb tega zakona, tehničnih predpisov, predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu in drugih predpisov in splošnih 
aktov, ki veljajo za rudarska dela, oziroma rudarskih del ne 
izvaja v skladu z odobreno tehnično dokumentacijo, 
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3. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega 
okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za 
poškodbe ali zdravstveno okvaro delavcem izvajalca ali, da 
ti delavci niso prejeli ustreznih navodil, 

4. da izvajalec ni upošteval odredb inšpektorja izrečenih pisno 
z ustno odločbo, 

5. da izvajalec ali odgovorna oseba izvajalca onemogoči 
inšpekcijski pregled. 

Inšpektor mora z odločbo prepovedati izvajalcu izvajanje 
rudarskih del do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem 
nadzorstvu ugotovi: 

1. da izvajalec izvaja rudarska dela brez dovoljenja za izvajanje 
del ali da se rudarska dela ne izvajajo po odobreni tehnični in 
projektni dokumentaciji ali se rudarska dela izvajajo v nasprotju 
s tehničnimi predpisi, predpisi s področja varnosti in zdravja 
pri delu in drugimi predpisi, ki veljajo za rudarska dela ter 
splošnimi akti izvajalca rudarskih del kar lahko ogrozi življenje 
in zdravje ljudi, varnost prometa ter bližnjih objektov oziroma 
utegne nastati večja materialna škoda, 

2. da pri izvajalcu zaposleni delavci ne izpolnjujejo pogojev o 
strokovni usposobljenosti po določbah tega zakona, 

3. da izvajalec ali njegova odgovorna oseba huje ali kljub izrečeni 
odredbi inšpektorja ponovno krši določbe tehničnih predpisov, 
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in drugih 
predpisov, ki veljajo za rudarska dela ter splošnih aktov 
izvajalca rudarskih del po tem zakonu, 

4. da izvajalec uporablja objekte ali naprave brez dovoljenja za 
uporabo, kar neposredno ogroža stabilnost in obstoj objekta 
ali naprave, varnost življenja in zdravja ljudi, prometa, sosednjih 
objektov in okolja ter predstavlja neposredno nevarnost za 
življenje ali zdravje delavcev izvajalca. 

5. da izvajalec pri izvajanju del posega izven prostora 
določenega z dovoljenjem za raziskovanje oziroma 
izkoriščanje po tem zakonu. 

92. člen (93. člen) 
(odločba) 

Odločba po prvem in drugem odstavku 91. člena je lahko ustna. 

Inšpektor mora izdati pisno odločbo iz prejšnjega odstavka 
izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo opravljeno 
inšpekcijsko nadzorstvo. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba 
v osmih dneh od dneva vročitve. 

Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

93. člen (94. člen) 
(dolžnosti izvajalca) 

Izvajalec mora inšpektorju zagotoviti nemoteno izvrševanje 
inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v območje, kjer se 
izvajajo rudarska dela ter mu dati na razpolago vse zahtevane 
podatke, listine in poročila, ki so potrebna za izvedbo 
inšpekcijskega nadzora. 

Odgovorna oseba izvajalca je dolžna inšpektorju pisno poročati 
o izvršitvi ukrepov naloženih z odločbo iz drugega in tretjega 
odstavka 90. člena, tako, da je iz poročila vidno kako je izvajalec 
izvršil ukrep. 

94. člen (95. člen) 
(ostale odločbe) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za inšpektorja ter za 
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja upravo ter predpisi o splošnem upravnem 
postopku. 

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, 
pristojno za rudarstvo. 

X. VAROVANJE IN UREJANJE PROSTORA 

95. člen (96. člen) 
(obremenitev okolja) 

Nosilec rudarske pravice mora zagotoviti izvajanje rudarskih del 
v skladu z dovoljenjem za poseg v prostor tako, da ta dela ne 
presegajo dopustne obremenitve okolja. 

Nosilec rudarske pravice mora med izvajanjem rudarskih del, 
najkasneje pa po končanih rudarskih delih, površino, ki je z 
rudarskimi deli prizadeta sanirati v skladu z dovoljenjem za 
opustitev izkoriščanja iz 49. člena tega zakona. 

96. člen (97. člen) 
(dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor) 

Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo dovoljenja 
za poseg v prostor, po zakonu, ki ureja graditev objektov, potrebno 
predhodno pridobiti mnenje nosilca rudarske pravice in soglasje 
ministrstva, pristojnega za rudarstvo. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izjemoma izdati, čeprav 
po mnenju nosilca rudarske pravice obstoji nevarnost za 
poškodbe, vendar le tedaj, če ni nevarnosti za življenje in zdravje 
ljudi, in če se investitor odpove pravici do odškodnine za škodo, 
ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in če se ta njegova 
izjava zaznamuje v zemljiški knjigi. 

97. člen (98. člen) 
(graditev v pridobivalnem prostoru) 

Čez pridobivalni prostor se smejo graditi javne ceste, železniške 
proge, prekopi ter druge prometne poti, električni vodi visoke 
napetosti, vodovodi, naftovodi in plinovodi, če se zagotovijo 
varnostni stebri, s katerimi ne bo ogroženo življenje in premoženje. 

Preden izdela investicijski program za objekte iz prvega odstavka 
tega člena, mora investitor zahtevati od nosilca rudarske pravice 
mnenje o tem, katera smer in lega teh objektov na pridobivalnem 
prostoru bi bila najprimernejša. 

98. člen (99. člen) 
(uporaba vode) 

Vode, ki se odprejo z rudarskimi deli, lahko nosilec rudarske 
pravice uporablja v svojem tehnološkem postopku po zakonu, ki 
ureja vode, vse do njihovega izliva v stalno površinsko vodo. 

Nosilec rudarske pravice ravna z odpadnimi vodami v skladu s 
predpisi na področju varstva okolja. 
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XI. (X.a.) INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE IN 
MATIČNA SEKCIJA INŽENIRJEV RUDARSKE IN 
GEOTEHNOLOŠKE STROKE 

99. člen (106. člen ) 
(združevanje v Inženirsko zbornico Slovenije in 

ustanovitev Matične sekcije) 

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa 
na področju izvajanja rudarskih del ter varstva tretjih oseb se 
inženirji, ki delajo na področju gradnje objektov z rudarskimi 
metodami dela, lahko združujejo v Inženirsko zbornico Slovenije 
(v nadaljnjem besedili: zbornica). 

Za izvajanje določb statuta zbornice ter s ciljem enakopravnosti 
inženirjev vseh strok združenih v zbornici, sprejme skupščina 
zbornice, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona 
sklep, s katerim se za področje gradnje objektov z rudarskimi 
metodami dela ustanovi Matična sekcija inženirjev rudarske in 
geotehnološke stroke. 

XII. (XI.) KAZENSKE DOLOČBE 

100. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

1. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine brez 
podeljene rudarske pravice (13.člen) 

2. če raziskuje ali če izkorišča mineralne surovine izven 
odobrenega raziskovalnega oz. pridobivalnega prostora (prvi 
in drugi odstavek 12. člena), 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
stori prekršek iz 1. do 2. točke prvega odstavka tega člena. 

101. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba: 

1. če izvaja rudarska dela izvajalec del, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev za izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo 
na izvajanje rudarskih del (39. člen), 

2. če izvaja rudarska dela po revidiranem rudarskem projektu, 
ki ni odobren z dovoljenjem za izvajanje del ali z enotnim 
dovoljenjem (50. in 51. člen), 

3. če izvaja rudarska dela na podlagi in v okviru odobrenega 
rudarskega projekta za izvajanje del tako, da je zaradi tega 
neposredno ogroženo življenje in zdravje delavcev, 
povzročena materialna škoda ali ogroženo okolje (prvi 
odstavek 40. člena), 

4. če pri izvajanju del nima predpisane tehnične dokumentacije 
(63. člen), 

5. če pri izvajanju del ne zagotovi tehnično vodenje del oziroma 
tehnično nadzorstvo (45. člen), 

6. če ne zagotovi omenjeno nadzorstvo po osebi, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje(56. člen) 

7. če ob začasni ustavitvi del ne ravna po določilih tretjega in 
petega odstavka 58. člena, 

8. če se objekti in naprave uporabljajo brez dovoljenja za uporabo 
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (55. člen), 

9. če pri izdelavi tehnične dokumentacije ne upošteva v celoti ali 
sploh ne upošteva določb 64. člena ali jih očitno nepravilno 
uporabi, 

10. če v določenem roku ne prijavi ali sploh ne prijavi pričetka 
rudarskih del (54. člen), 

11. če ne ustanovi reševalne službe (43. člen), 

12. če po končanem izvajanju rudarskih del ne izvede dokončne 
sanacije okolja ali ne odpravi posledice rudarjenja ali ne izvede 
potrebnih ukrepov zavarovanja (prvi odstavek 60. člena), 

13. če v določenem roku ne izdela ali sploh ne izdela zaključnega 
elaborata o raziskovanju mineralnih surovin v raziskovalnem 
prostoru (29. člen). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
stori prekršek iz 1. do 13. točke prvega odstavka tega člena. 

102. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če: 

1. izvajalec ne ravna po izvršljivi odločbi inšpektorja oz. če ne 
izvrši odrejenih ukrepov v določenem roku oz. jih sploh ne 
izvrši (90. in 91. člen), 

1. v roku osmih dneh po poteku izvršitvenega roka ne dostavi, 
ali sploh ne dostavi inšpektorju pisnega poročila o izvršiti 
odrejenih ukrepov (93. člen), 

3. vsake začasne ustavitve in ponovnega pričetka rudarskih 
del ne prijavi inšpektorju v rokih določenih, ali je sploh ne 
prijavi (58. člen), 

4. v roku 15 dni ne prijavi ali sploh ne prijavi inšpektorju in 
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo ali upravni enoti, ki je 
izdala dovoljenje za izkoriščanje po 48.členu tega zakona, 
popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del (59. člen) 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
stori prekršek iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena. 
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103. člen 
(mandatna kazen) 

Z denarno kaznijo 80.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe: 

če ne dovoli inšpektorju vstop v poslovne ali obratne prostore 
ali če mu ne da na razpolago vse zahtevane podatke, listine 
in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve (93. člen), 

104. člen 
(mandatna kazen) 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe: 

1. če pri vodenju in nadziranju ne poskrbi, da se rudarska dela 
izvajajo v skladu z določili tehničnih predpisov, predpisov o 
varnosti in zdravju pri delu v rudarstvu, določil zakona, ki 
ureja varnost in zdravje pri delu in splošnih aktov, ki veljajo za 
rudarska dela, 

2. če pri vodenju ali nadziranju ne zagotovi, da se delovne 
priprave in naprave vzdržujejo v predpisanem stanju ter se 
uporabljajo v skladu s predpisi. 

XIII. (XII.) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

105. člen 
(podelitev rudarske pravice v prehodnem obdobju) 

Pravni ali fizični osebi, ki je s pravnomočnim dovoljenjem za 
izkoriščanje rudnin iz 15. člena zakona o rudarstvu (Ur.l. SRS št. 
17/75, 29/86 in 24/89) ali veljavnim dovoljenjem za izkoriščanje 
rudnin iz 26. člena zakona o rudarstvu ali z veljavnim dovoljenjem 
za pridobivanje drugih rudnin iz 54. člena zakona o rudarstvu, 
pridobila pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne 
surovine in je za njeno izvajanje potrebno pridobiti koncesijo po 
določbah tega zakona, podeli Vlada koncesijo, v skladu z 
določbami tega zakona ob upoštevanju mnenja lokalne skupnosti 
na območju katere se bo izkoriščala rudnina, brez javnega razpisa, 
v obsegu in pod pogoji določenimi v dovoljenju, s katerim je bila 
pravica pridobljena. 

če pristojni organ lokalne skupnosti v primeru iz prejšnjega 
odstavka ne posreduje svojega mnenja v 30 dneh po prejemu 
pisnega in obrazloženega zaprosila, lahko Vlada nadaljuje s 
sprejemanjem koncesijskega akta. 

Dovoljenja za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne 
surovine iz prejšnjega odstavka nadomeščajo odločbo o izboru 
za nosilca rudarske pravice. Nosilec rudarske pravice in država 
skleneta koncesijsko pogodbo v šestih mesecih po izdaji 
koncesijskega akta. 

V koncesijskem aktu oziroma dovoljenju za raziskovanje oziroma 
izkoriščanje mineralne surovine iz prejšnjega odstavka se določi 
primeren čas izvajanja rudarske pravice, ki omogoča 
dosedanjemu imetniku dovoljenja glede na vložena sredstva in 
dosedanje trajanje raziskovanja oziroma izkoriščanja, prilagoditev 
določbam tega zakona. 

Postopke priprave predloga koncesijskega akta in koncesijske 
Pogodbe iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo po uradni dolžnosti, na podlagi 

vloge imetnika dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, ki jo 
mora imetnik vložiti v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Vlogi mora biti priloženo pravnomočno dovoljenje za raziskovanje 
oziroma izkoriščanje po zakonu o rudarstvu in izvleček iz 
prostorskega načrta občine na območju katere raziskovanje 
oziroma izkoriščanje poteka. 

Pravna ali fizična oseba, ki ne podpiše koncesijske pogodbe v 
roku iz tretjega odstavka tega člena, pravica za raziskovanje 
oziroma izkoriščanje mineralne surovine preneha. 

Odločbo o prenehanju pravice iz prejšnjega odstavka izda 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

Do izdaje aktov po določbah tega člena imetnik pravice iz prvega 
odstavka tega člena izvaja svojo pravico v obsegu, na način in 
pod pogoji določenimi v pravnomočnem dovoljenju za 
raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine. 

S pričetkom plačevanja plačila za koncesijo preneha plačevanje 
vseh ostalih odškodnin za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih 
surovin po zakonu o rudarstvu, razen rudarskih škod. 

106. člen (107. člen) 
(prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z 

mineralnimi surovinami ) 

Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami, skladno z določbami tega 
zakona, se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za 
podeljevanje koncesij po določbah tega zakona uporabljajo 
obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti. 

107. člen (108. člen) 
(sanacija vrtin in opuščenih rudarskih objektov) 

Z namenom varnostne in ekološke sanacije vrtin in opuščenih 
rudarskih objektov, ki so bili zgrajeni za potrebe raziskovanja in 
izkoriščanja ogljikovodikov do konca leta 1990, Republika Slovenija 
zagotovi letno 500 mio tolarjev za obdobje treh I6t po uveljavitvi 
tega zakona. 

Sanacijska dela iz prejšnjega odstavka se oddajo na podlagi 
sanacijskega programa usposobljenemu izvajalcu na podlagi 
javnega razpisa. 

108. člen (109. člen) 
(prilagajanje tolarskih zneskov) 

Vlada spremeni tolarske zneske iz 14. člena tega zakona, če se 
pomembneje spremeni razmerje tolarja proti EUR-u po tečaju 
Banke Slovenije. 

109. člen (110. člen) 
(postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega zakona) 

Postopki za pridobitev dovoljenja za raziskovanje oziroma 
izkoriščanje mineralne surovine na podlagi zakona o rudarstvu, 
ki do uveljavitve tega zakona še niso bili dokončani, se dokončajo 
po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za njihovo pridobitev. 

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo ali Vlada pri izdaji aktov iz 
prejšnjega odstavka ravna skladno z določbami prvega odstavka 
105. člena tega zakona. 

28. maj 1999 31 poročevalec, št. 35 



110. člen (110.a. člen) 

Za dovoljenje za poseg v prostor po tem zakonu se šteje lokacijsko 
dovoljenje po določbah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Ur.!. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Ur.l. RS, št. 26/90, 
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

111. člen 
(predpisi ministra, pristojnega za rudarstvo) 

Minister, pristojen za rudarstvo, izda predpise iz 7., 12., 30., 43., 
44., 53., 57., 63., 65., 79, 81, 83.,84., in 87. člena tega zakona 
najkasneje v dveh letih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Minister, pristojen za rudarstvo izda tehnične predpise in predpise 
o varnosti in zdravju pri delu v rudarstvu iz 42. člena tega zakona 
najkasneje v petih letih od dneva uveljavitve tega zakona. 

112. člen 
(predpisi Vlade) 

Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona določi 
povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine, merila 
in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila, način odmere, 
obračunavanje in plačevanje, ter način nadzora nad plačevanjem 
in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe iz 14. člena tega zakona. 

Vlada najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona sprejme 
državni program iz 5. člena tega zakona. 

Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona določi 
višino plačila za sanacijo, merila za izračunavanje plačila za 
sanacijo, način odmere, obračunavanje in plačevanje, ter način 
nadzora nad plačevanjem plačila za sanacijo iz 62. člena tega 
zakona. 

113. člen 
(veljavnost listin, upoštevanje obstoječe strokovne 

izobrazbe) 

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljene 
na območju nekdanje SFRJ do 25. Junija 1991, so enakovredne 
diplomam in javnim listinam o strokovnih izpitih, pridobljenih v 
Republiki Sloveniji. 

Zahteve po strokovni izobrazbi oseb, ki ob prenehanju veljavnosti 
zakonov iz 116. člena tega zakona že opravljajo dela in naloge 
tehničnih vodij rudarskih del, vodij tehniških služb, samostojnih 
projektantov rudarskih projektov, odgovornih projektantov 
rudarskih projektov, revidentov in inšpektorjev se z uveljavitvijo 
tega zakona ne spremenijo. 

114. člen 
(mednarodni sporazum) 

Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov 
registriranih v Republiki Sloveniji, veljajo ob pogoju vzajemnosti 
tudi za gospodarske družbe in druge gospodarske subjekte iz 
držav s katerimi ima Republika Slovenija ratificiran in uveljavljen 
mednarodni sporazum, ki jo zavezuje k enakemu obravnavanju 
teh subjektov, z domačimi pravnimi in fizičnimi osebami. 

115. člen 
(veljavnost obstoječih predpisov) 

Do izdaje novih predpisov po določbah tega zakona veljajo oziroma 
se uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom: 

zakon o enotnem načinu ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja 
podatkov o rezervah rudnin in talnih voda ter o bilanci teh 
rezerv (Ur.l. SFRJ, št. 53/77, 24/86 in 17/90), 

pravilnik o strokovni izobrazbi in usposobljenosti tehničnih 
vodij, vodij tehničnih služb in nadzorno tehničnega osebja pri 
raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih in 
ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov 
(Ur.l. SRS, št. 14/76 in 16/89), 

pravilnik o pridobivalnem in raziskovalnem prostoru rudnin 
(Ur.l. SRS, št. 9/77), 

- odredba o načinu poročanja o rezultatih raziskovanja v 
raziskovalnem prostoru (Ur.l. SRS, št. 23/76), 

pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriščanja 
nafte in zemeljskih plinov (Ur.l. SFRJ, št. 21/68), 

pravilnik o vsebini rudarskih projektov za izkoriščanje trdnih 
mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 21/68), 

navodilo za obogatitev in oplemenitev mineralnih surovin, ki 
veljajo za izkoriščanje (Ur.l. SFRJ, št. 51/59 in 1/60), 

pravilnik o tehničnih predpisih, o rudarskem merjenju, o 
merilnih knjigah in o rudarskih načrtih (Ur.l. FLRJ, št. 45/60), 

pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv posameznih 
mineralnih surovin in evidenci o njih (Ur.l. SFRJ, št. 50/66), 

pravilnik o uvrščanju zalog trdnih mineralnih surovin v razrede 
in vrste in o njihovi evidenci (Ur.l. SFRJ, št. 53/79), 

pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv talnih voda in 
njihovi evidenci (Ur.l. SFRJ, št. 34/79), 

odlok o postopku ugotavljanja in overjanje razvrščenih rezerv 
rudnin in talnih voda (Ur.l. SRS, št. 1/79), 

pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv nafte, 
kondenzatov in naravnih plinov ter o vodenju njihove evi- 
dence (Ur.l. SFRJ, št. 80/87), 

navodilo o evidenci in katastru raziskovalnih in pridobivalnih 
prostorov (Ur.l. SRS, št. 9/77), 

navodilo o poročanju o rezultatih raziskovanja in razpolaganja 
z mineralnimi surovinami pridobljenimi z raziskovalnimi deli 
(Ur.l. FLRJ, št. 51/59), 

pravilnik o tehničnih normativih za bogatenje rud nežeznih 
kovin (Ur.l. SFRJ, št. 36/76), 

pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z raztrelilnimi 
sredstvi in pri rudarskem miniranjem (Ur.l. SFRJ, št. 9/67, 35/ 
67 in 35/72), 
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- pravilnik o tehničnih ukrepih in o varnosti pri rudarskih 
podzemeljskih delih (Ur.l. SFRJ, št. 11/67, 35/67, 60/70, 9/71 
in 3/73), 

predpisi o tehničnih ukrepih in o ukrepih za varstvo pri delu 
pri prevozu ljudi in materiala po rudniških jaških (Ur.l. SFRJ, 
št. 6/67 in 29/67), 

predpisi o tehničnih ukrepih in ukrepih za varstvo pri delu na 
površinskih kopih premoga, kovinskih in nekovinskih 
mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 18/61, 37/64 in 6/67), 

pravilnik o higienskih, tehničnih varstvenih ukrepih pri 
raziskovanju in izkoriščanju nafte in plina z globinskimi vrtinami 
(Ur.l. SFRJ, št. 46/60, 37/64 in 2/67), 

pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi 
sredstvi in miniranju v rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 26/88 in 63/ 
88), 

pravilnik o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje 
premoga (Ur.l. SFRJ, št. 4/89, 45/98 in 54/90), 

pravilnik o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje 
kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 
24/91), 

pravilnik o tehničnih normativih pri prevozu ljudi in materiala 
po rudniških jaških (Ur.l. SFRJ, št. 4/80, 12/85, 35/87 in 51/ 
88), 

pravilnik o tehničnih normativih za prevažanje ljudi v 
vodoravnih in poševnih prostorih v rudnikih s podzemeljskim 
pridobivanjem mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 34/89), 

pravilnik o tehničnih normativih za prevoz s transporterji s 
trakom v rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 5/73 in 12/74), 

pravilnik o tehničnih normativih za graditev jamskih skladišč 
za eksplozivna sredstva v rudnikih s podzemeljsko 
eksploatacijo mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, št. 12/88), 

pravilnik o tehničnih normativih za stroje z dieselskimi motorji, 
ki se uporabljajo pri podzemnih rudarskih delih v nemetanskih 
jamah (Ur.l. SFRJ, št. 66/78), 

pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje 
rudnin (Ur.l. SFRJ, št. 4/86 in 62/87), 

pravilnik o tehničnih normativih za površinsko pridobivanje 
arhitektonskega gradbenega kamna, tehničnega kamna, 
gramoza in peska ter za predelavo arhitektonskega 
gradbenega kamna (Ur.l. SFRJ, št. 11/86), 

pravilnik o tehničnih normativih pri raziskovanju in izkoriščanju 
nafte, zemeljskih plinov in slojnih voda (Ur.l. SFRJ, št. 43/79, 
41/81 in 15/82), 

pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za graditev 
objektov za pridobivanje morske soli in njeno proizvodnjo 
(Ur.l. SFRJ, št. 20/78), 

pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za rudarska dela 
pri raziskovanju in eksploataciji ležišč kamene soli (Ur.l. SFRJ, 
št. 8/79), 

pravilnik o tehničnih predpisih in normativih za raziskovanje, 
pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin (Ur.l. SFRJ, 
št. 39/85), 

- pravilnik o tehničnih normativih za električne postroje, naprave 
in instalacije v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo (Ur.l. 
SFRJ, št. 21/88), 

pravilnik o tehničnih normativih za električne postroje in 
naprave v rudnikih s površinsko eksploatacijo mineralnih 
surovin (Ur.l. SFRJ, št. 66/87), 

116. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o rudarstvu 
» (Ur.l. SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89). 

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati temeljni zakon 
o rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 9/66). 

117. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za tretjo obravnavo na 
podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor k besedilu 
zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino naslednjih členov: 

2. člen 

Dodal je novo 37. točko, ki se glasi: 

"Nosilec rudarske pravice je pravna ali fizična oseba, ki je po 
doiočbah tega zakona s koncesijo pridobila rudarsko pravico." 

7. člen 

V prvem odstavku je besedo "opisanega" nadomestil z besedo 
"pisnega". 

8. člen 

Prvi odstavek je spremenil tako, da se glasi: 

"Načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami državnega pomena 
sprejema Vlada, načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
lokalnega pomena pa sprejema občinski svet." 

9. člen 

9. člen je črtal. 

11. člen t 

Besedilo 11. člena je spremenil tako, da se glasi: 

"Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna 
podlaga za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države 
in lokalne skupnosti. 

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je 
strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. 

Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za 
poseg v prostor na podlagi določb zakona, ki ureja graditev 
objektov." 

16. člen 

V petem odstavku je dodal novo, 16. točko, ki se glasi: 

"morebitna javna pooblastila koncesionarja." 

17. člen 

Dodal je nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo 
z upravno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba, o kateri 
odloči Vlada. Zoper odločbo Vlade je dopusten upravni spor." 

19. člen 

Drugi odstavek je spremenil tako, da se glasi: 

"Rudarsko pravico na območju javnih prometnih poti, vodnih 
gradenj, vodovodov, plinovodov, naftovodov, električnih vodov 
visoke napetosti, vrelcev mineralnih, radioaktivnih, termalnih in 
zdravilnih voda, kulturnih spomenikov, pokopališč in vojaških 
objektov ter objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov lahko 
podeli Vlada samo s soglasjem lastnika omenjenih objektov." 

Dodal je nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Rudarsko pravico na območju urbanih naselij lahko podeli Vlada 
samo s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti." 

26. člen 

V prvem odstavku je dodal novo, četrto alineo, ki se glasi: 

če je v javnem interesu lokalne skupnosti, da se raziskovanje 
in izkoriščanje mineralnih surovin preneha opravljati, ker gre za 
posege v okolje, ki bistveno vplivajo na obremenitev in 
razvrednotenje bivalnega okolja, ki zadeva prebivalce lokalne 
skupnosti." 

Drugi odstavek je spremenil tako, da se glasi: 

"O odvzemu rudarske pravice odloča Vlada, na predlog tistega, 
ki mu je s koncesijskim aktom dano pooblastilo za nadzor nad 
uresničevanjem rudarske pravice in na predlog lokalne skupnosti, 
če gre za odvzem rudarske pravice po četrti alinei prejšnjega 
odstavka." 

29. člen 

Pred besedo "pogodbi" je dodal besedo "koncesijski", besede "o 
podelitvi rudarske pravice" pa je črtal. 

32. člen 

Člen je spremenil tako, da se glasi: 

"S poročilom iz 29. člena, elaboratom iz 30. in 31. člena, kakor tudi 
z drugo rudarsko dokumentacijo nosilca rudarske pravice, mora 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo in vse osebe, ki imajo dostop 
do navedenih listin, ravnati na način, ki zagotavlja poslovno tajnost 
ves čas trajanja rudarske pravice, s podatki iz poročil iz 29. in 31- 
člena pa še tri leta po prenehanju koncesijske pogodbe." 

36. člen 

Pred besedo "zemljišča" je dodal besedo "lastnik". 

38. člen 

Besede "zaradi katere je bilo zemljišče razlaščeno" je nadomestil 
z besedami "zaradi katere je bil lastnik zemljišča razlaščen" 

88. člen 

V prvem odstavku je besede "diplomirani rudarski ali geotehnološki 
inženir z univerzitetno izobrazbo" nadomestil z besedami "oseba 
z univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke smeri". 
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V drugem odstavku je besede "diplomirani rudarski ali 
geotehnološki inženir z univerzitetno izobrazbo" nadomestil z 
besedami "oseba z univerzitetno izobrazbo rudarske ali 
geotehnološke smeri." 

V tretjem odstavku je besede"diplomirani elektro inženir 
univerzitetne smeri" nadomestil z besedami "oseba z univerzitetno 
izobrazbo elektrotehniške smeri." 

92. člen 

V drugem odstavku je besede "inšpektor z odločbo prepove" 
nadomestil z besedami "inšpektor mora z odločbo prepovedati." 

105. člen 

Prvi odstavek je dopolnil tako, da se glasi: 

"Pravni ali fizični osebi, ki je s pravnomočnim dovoljenjem za 
izkoriščanje rudnin iz 15. člena zakona o rudarstvu (Ur.i. SRS št. 
17/75, 29/86 in 24/89) ali veljavnim dovoljenjem za izkoriščanje 
rudnin iz 26. člena zakona o rudarstvu ali z veljavnim dovoljenjem 
za pridobivanje drugih rudnin iz 54. člena zakona o rudarstvu, 
pridobila pravico za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne 
surovine in je za njeno izvajanje potrebno pridobiti koncesijo po 
določbah tega zakona, podeli Vlada koncesijo, v skladu z 
določbami tega zakona ob upoštevanju mnenja lokalne skupnosti 
na območju katere se bo izkoriščala rudnina, brez javnega razpisa, 
v obsegu in pod pogoji določenimi v dovoljenju, s katerim je bila 
pravica pridobljena." 

Dodal je nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Če pristojni organ lokalne skupnosti v primeru iz prejšnjega 
odstavka ne posreduje svojega mnenja v 30 dneh po prejemu 
pisnega in obrazloženega zaprosila, lahko Vlada nadaljuje s 
sprejemanjem koncesijskega akta." 

V tretjem odstavku je za besedami 'V koncesijskem aktu" dodal 
besedilo "oziroma dovoljenju za raziskovanje oziroma izkoriščanje 
mineralne surovine." 

106. člen 

Premestil je 106. člen pred poglavje XI. Kazenske določbe kot 
novo X.a. poglavje Inženirska zbornica Slovenije in matična sekcija 
inženirjev rudarske in geotehnološke stroke. 

110a. člen 

Za 110. členom je dodal novi 110.a. člen, ki se glasi: 

Za dovoljenje za poseg v prostor po tem zakonu se šteje lokacijsko 
dovoljenje po določbah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Ur.l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Url RS, št. 26/90, 
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Predlagatelj je pri pripravi besedila za tretjo obravnavo tudi 
preštevilčil člene in z namenom lažjega pregleda in sprejemanja 
zakona v tretji obravnavi v oklepajih navedel člene predloga 
zakona iz druge obravnave. 
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Predlog zakona o 

UREJANJU STATUSA DRŽAVLJANOV 

DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE 

SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

(ZUSDDD) 

- EPA 749 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 določila 
besedilo: 

• PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU STATUSA 
DRŽAVLJANOV DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE 
SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
13. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4- 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o urejanju statusa državljanov 

drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - 
druga 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 teles sodelovali: 

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Matjaž DOLŠINA, državni podsekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

1. člen 

Državljanu druge države naslednice nekdanje SFRJ (v nadaljnjem 
besedilu: tujec), ki je na dan 23. decembra 1990 imel na območju 

©publike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne 
alje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živi oziroma tujcu, ki je na 

°an 25. junija 1991 prebival v Republiki Sloveniji in od tega dne 
a,je v njej tudi dejansko neprekinjeno živi, se ne glede na določila 

. 0 tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/gg - odločba US) izda dovoljenje za stalno prebivanje, 
Ce Spolnjuje pogoje, določene v tem zakonu. 

2. člen 
r°šnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži v roku 

treh mesecev po uveljavitvi tega zakona pri upravni enoti, na 
območju katere tujec prebiva. 

Tujec, ki je vložil vlogo za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91-1, 30/91, 38/92, odločba US št. 61/92 in 
13/94), pa mu je bila izdana negativna odločba, lahko vloži prošnjo 
iz prejšnjega odstavka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona oziroma od dokončnosti odločbe, če postane odločba 
dokončna po uveljavitvi tega zakona. 

O prošnjah iz prejšnjih odstavkov tega člena odloča Ministrstvo 
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži na 
obrazcu, ki ga predpiše minister za notranje zadeve. 
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Dovoljenje za stalno prebivanje se izda na obrazcu, določenem v 
Pravilniku o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 
19/91 in 52/94). 

3. člen 

Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tistemu, ki: 

je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje na zaporno 
kazen najmanj treh let, ali 

je bil po 25. juniju 1991 obsojen na zaporne kazni, katerih 
skupna dolžina presega pet let, ali 

je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje iz 
petnajstega ali šestnajstega poglavja Kazenskega zakona 
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 
in 39/90), uperjeno zoper Republiko Slovenijo oziroma druge 
vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje 
kazenska zakonodaja Republike Slovenije, ne glede na to, 
kje je bilo to dejanje storjeno, ali 

je bil obsojen za kaznivo dejanje iz triintridesetega, 
štiriintridesetega ali petintridesetega poglavja Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/ 
94). 

4. člen 

Na podlagi dejstev in okoliščin ugotovljenih v postopku lahko 
ministrstvo izda odločbo brez poprejšnjega zaslišanja stranke, 
če oceni, da zaslišanje stranke ne bi spremenilo stanja stvari. 

5. člen 

Če postopka ni mogoče končati brez sodelovanja stranke, se 
njen molk šteje za umik prošnje, če kljub v opozorilu ministrstva 
postavljenem roku ne opravi dejanja, potrebnega za nadaljevanje 
ali dokončanje postopka. 

dokončno odločeno, izda dovoljenje za stalno prebivanje po tem 
zakonu, če je to zanj ugodnejše. 

7. člen 

Zaradi zagotovitve podatkov o tujcih ter o izdanih odločbah in 
sklepih vodi ministrstvo evidenci o: 

- prejetih prošnjah, 
izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih. 

Evidenco o prejetih prošnjah vodijo tudi upravne enote. 

Evidence vsebujejo naslednje osebne in druge podatke: 

1. priimek in ime; 
2. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze; 
3. spol; 
4. rojstni datum (dan, mesec, leto); 
5. rojstni kraj (država, kraj); 
6. državljanstvo; 
7. poklic; 
8. kraj, ulico in hišno številko stalnega ali začasnega prebivališča 

oziroma kraja 
9. prebivanja v Republiki Sloveniji na dan 23.decembra 1990 

oziroma 25 . junija 1991; 
10. kraj, ulico in hišno številko sedanjega prebivališča ali kraja 

prebivanja; 
11. datum prihoda na območje Republike Slovenije; 
12. dokazila o dejanskem neprekinjenem prebivanju; 
13. vrsto in številko dokumenta o istovetnosti, datum izdaje, 

njegova veljavnost in 
14. organ, ki ga je izdal; 
15. datum vložitve prošnje in izdaje potrdila; 
16. datum in številko izdaje odločbe ali sklepa in datum vročitve. 

Evidence iz tega člena se povezujejo z evidencami, določenimi z 
Zakonom o tujcih. 

Za druga vprašanja, ki se nanašajo na varstvo, uporabo, 
posredovanje in hrambo osebnih podatkov, se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o tujcih. 

8. člen 
6. člen 

Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo tujcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja za stalno Republike Slovenije, 
prebivanje po Zakonu o tujcih, pa o njegovi prošnji še ni bilo 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 21.4.1999 
ob obravnavi predloga zakona o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ■ 
prva obravnava, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo ter 
naložil Vladi Ršpublike Slovenije, da pripravi predlog zakona o 
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji za drugo obravnavo v skladu z 
naslednjimi stališči Državnega zbora: 

1. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo prouči in ustrezno upošteva pripombe iz 
razprave. 

3. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo prouči možnost, da se v 1.členu izdaja dovoljenja 
za stalno prebivanj^ uredi tako, da ga bo prizadeti dobil v vsakem 
primeru, kadar bo izpolnil s tem zakonom določene pogoje. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
proučil stališča Državnega zbora in jih pri pripravi besedila 
predloga zakona upošteval kot je obrazloženo v nadaljevanju. 

V celoti je bilo upoštevano stališče Državnega zbora k 1.členu, 
tako, da se dovoljenje za stalno prebivanje izda, če tujec izpolnjuje 
pogoje določene s tem zakonom. Upravni organ sedaj pri odločanju 
torej nima več diskrecijske pravice, ampak mora izdati dovoljenje 
za stalno prebivanje, če tujec izpolnjuje z zakonom določene 
pogoje. 

Skladno s stališčem Državnega zbora je bila upoštevana tudi 
pripomba Sekretariata k 6.členu. Tako se dovoljenje za stalno 
prebivanje po tem zakonu izda tujcu, ki je zanj že zaprosil po 
Zakonu o tujcih, pa o njegovi prošnji še ni bilo dokončno odločeno, 
če je pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po tem zakonu 
zanj ugodnejša. 

Upoštevana je tudi pripomba k drugi točki 7.člena tako, da je 
sedaj uporabljen izraz "priimek pred sklenitvijo zakonske zveze". 

v zvezi s pripombo o redakcijski uskladitvi besedila predloga 
zakona je bilo iz zadnjega odstavka 7.člena črtano sklicevanje 
na XV poglavje Zakona o tujcih. 

Proučene so bile pripombe, da naj se zaostrijo razlogi iz 3. člena 
predloga zakona, ki izključujejo izdajo dovoljenja za stalno 
Prebivanje po tem zakonu. Predlagatelj pojasnjuje, da so enaki 
razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za stalno prebivanje določeni 
tudi v sedaj veljavnem Zakonu o tujcih, pri čemer sta dodana 
razloga, ko se dovoljenje za stalno prebivanje ne izda, če je tujec 
obsojen za kaznivo dejanje, ki je uperjeno zoper Republiko 

ovenijo oziroma druge vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega 
odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
istine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje 
azenska zakonodaja Republike Slovenije, ne glede na to, kje je 

to dejanje storjeno (tretja in četrta točka 3. člena predloga 

or rlina^ Nadaljnje zaostrovanje kriterijev pa po mnenju Predlagatelja ni potrebno, saj je namen, na katerega je opozorila 
zprava že dosežen z obstoječim besedilom. 

V zvezi s pripombo iz razprave, ali so v predlog zakona vključene 
tudi posebej omenjene kategorije tujcev (npr.: bivajoči v samskem 
domu; tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji nepremičnine) predlagatelj 
pojasnjuje, da predlog zakona rešuje tudi primere, ko je tujec 
dejansko neprekinjeno bival v npr. samskem domu in ni imel 
prijavljenega prebivališča. S tem v zvezi je potrebno pojasniti, da 
se po praksi ministrstva za notranje zadeve pri reševanju vlog za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje kot prekinitev bivanja 
šteje le daljša odsotnost iz Slovenije, ki se ne more šteti za 
turistično potovanje (to je odsotnost nad 3 mesece) in večkratna 
krajša odsotnost iz Republike Slovenije, če se oseba očitno vrača 
v Slovenijo le zato, da bi izigrala predpise Republike Slovenije. Za 
prekinitev pa se ne šteje, če je osebo poslala na delo ali na študij 
ali na zdravljenje v tujino slovenska organizacija ali če je zaposlen 
na ladji z matično luko v Republiki Sloveniji. 

Vprašanja t.i. naselitve tujca, ki ima v lasti nepremičnino, a ne živi 
v Republiki Sloveniji, ta zakon ne ureja, saj v tem primeru ni 
izpolnjen pogoj dejanskega neprekinjenega prebivanja.Navedeno 
vprašanje je predmet ureditve v predlogu novega zakona o tujcih, 
ki je tudi v postopku. 

Glede pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ali 
se bo lahko prebivanje dokazovalo tudi z vpogledom v uradne 
evidence pa predlagatelj pojasnjuje, da so ti podatki še v evidencah 
prijavljenih tujcev. 

V razpravi je bilo postavljena pripomba, zakaj sta v prvem členu 
določena dva datuma, ki sta podlaga za pridobitev dovoljenja za 
stalno prebivanje in pri tem uporabljena tudi dva različna izraza, 
ki označujeta dejansko prisotnost tujca na območju Republike 
Slovenije. Z odločbo Ustavnega sodišča je bila ugotovljena 
neskladnost Zakona o tujcih z Ustavo, ker ne določa pogojev za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oseb, ki so z 
osamosvojitvijo Republike Slovenije postali tujci. Skladno z 
navedeno odločbo Ustavnega sodišča in upoštevajoč 13.člen 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga Ustavno 
sodišče v svoji odločbi posebej navaja je predlagatelj posebej 
navedel datum 23.december 1990. Gre za primere, ko so te 
osebe, ki tedaj še niso bili tujci, imele prijavljeno stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. Datum 25.junij 1991 pa pomeni datum, ko so 
z osamosvojitvijo Republike Slovenije državljani drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ postale v Republiki Sloveniji tujci. 
Uporabljeni izraz "dejansko neprekinjeno živi" pa je uporabljen 
zato, da upošteva različne položaje teh oseb tako da je upoštevana 
glavna navezna okoliščina, ki se kaže v dejanskem, 
neprekinjenem življenju v Republiki Sloveniji. Pri tem dosedanja 
pravna ureditev tega življenja ni toliko pomembna, saj se pravica 
do stalnega prebivališča ureja prav s tem predlogom tega zakona. 
S tako rešitvijo se urejuje status tujcev, ki z dejanskim, 
neprekinjenim življenjem v državi izkazujejo vez z Republiko 
Slovenijo. 

Predlagatelj meni, da je v celoti upošteval sklep s stališči 
Državnega zbora in pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. Predlagatelj tudi meni, da je argumentirano pojasnil 
svoje stališče in rešitve predloga zakona v zvezi s pripombami iz 
razprave. 
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AMANDMAJA VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Amandma k 2.členu 

Črta se peti odstavek. 

Obrazložitev: 

Razlog za amandma je redakcijske narave. Ta člen je potrebno 
uskladiti s spremembo 7.člena, v katerem se sedaj opisno omenja 
zakon o tujcih. Prav tako pa je potrebno upoštevati, da je v 
postopku tudi predlog novega Zakona o tujcih, ki tudi ureja 
vprašanje oblike in vsebine dovoljenja za stalno prebivanje, kot 
pravilnik, na katerega se sklicuje predlog tega zakona. 

Amandma k 7.členu 

V tretjem odstavku se za prvo točko doda nova druga točka, ki 
se glasi: 

"2. EMŠO" 

Dosedanje druga do štirinajsta točka postanejo tretja do petnajsta 
točka. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave, potreben zaradi uskladitve z 
zakonom o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/ 
99). Gre za podatek, ki ga predvideva navedeni zakon tudi za 
potrebe spremljanja stanja in gibanja prebivalstva. Zbiranje in 
vodenje tega podatka je določeno v veljavnem Zakonu o tujcih, 
drugih zakonih in tudi v predlogu novega Zakona o tujcih. 
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Predlog zakona o 

MEDIJIH (ZMed) 

- EPA 811 ■ II - prva obravnava 

0 

Vlada Republike Slovenije je dne 11. maja 1999 poslala 
v obravnavo predlog zakona o medijih - prva 
obravnava - EPA 811 - II. 

Dne 12. Junija 1998 je skupina poslancev s 
prvopodplsanlm Bogomlrjem Šplletlčem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o javnih glasilih 
- skrajšani postopek - EPA 514-11 In dne 23. decembra 
1998 poslanec Miroslav Mozetič predlog zakona o 
dopolnitvah zakona o javnih glasilih • skrajšani 
postopek • EPA 670 - II •, ki urejata enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki 
sta ju predložila skupina poslancev s prvopodplsanlm 
Bogomlrjem Šplletlčem in poslanec Miroslav Mozetič 
še nista končana, je predsednik Državnega zbora na 
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, 
ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 6/5-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MEDIJIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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: 

- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo, 
- Majda ŠIRCA, državna sekretarka v Ministrstvu za kulturo, 
- Zoran PRISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Matjaž JARC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za kulturo. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRVA OBRAVNAVA 

PREDLOG ZAKONA O MEDIJIH 

Ljubljana, dne 6/5-1999 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Po štirih letih veljave zakona o javnih glasilih (Ur. I. RS, št. 18/ 
94) lahko ugotovimo, da je ta zakon v procesu privatizacije 
sicer izrazito liberaliziral področje medijev in s tem opravil 
eno svojih poglavitnih nalog, vsebinsko pa se je z nekaterimi 
določbami približal tedaj veljavnemu evropskemu pravu - 
vendar pa hkrati ugotavljamo, da glede samega delovanja 
medijev ne učinkuje optimalno. Pojavila so se mnoga nova 
odprta vprašanja, ki jih veljavni zakon ni predvidel, in so torej 
zakonsko neurejena, kar povzroča občutne motnje na 
medijskem prizorišču. Izrazito spremenjene razmere izhajajo 
predvsem iz uveljavitve novih zasebnih pobud, ki so v veliki 
meri povezane z razvojem novih komunikacijskih tehnologij, 
kakršnemu smo priče tudi v Sloveniji. S pravnosistemskega 
vidika zakon označujeta pomanjkljiva urejenost vprašanj 
nadzora pristojnih organov nad njegovim izvajanjem in 
nedorečen sistem sankcij. Zaradi izjemno velikega števila 
potrebnih sprememb in dopolnitev, ki jih narekujejo izkušnje 
iz prakse, zaradi potrebe po uskladitvi z evropskim pravom, 
zaradi nujnosti temeljite sistemske prenovitve medijske 
zakonodaje, in zaradi izpričane neučinkovitosti sedaj 
veljavnega sistema, je smiselna le nadomestitev omenjenega 
zakona z novim zakonom. To pa seveda ne pomeni, da 
pričujoči predlog negira potrebo po ohranitvi oziroma 
posodobitvi tistih določb zakona o javnih glasilih, ki so se 
izkazale kot kvalitetne in učinkovite v dosedanji praksi. 
Veljavni zakon je zadovoljivo reševal razmerja med novinarji, 
uredništvi, odgovornimi uredniki in izdajatelji, vendar pa je 
čas - z razvojem zasebnih medijev - tudi vprašanja teh 
razmerij zastavil z novih vidikov. Zlasti se je izkazalo kot 
potrebno (v smislu harmonizacije z evropskim pravom) 
razširiti definicijo medijev in pojem ter pravni status izdajatelja. 
tako da bi bili z zakonskimi določbami zajeti tudi novi mediji, ki 
jih omogoča tehnološki razvoj informacijske družbe ter nova 
pravna in gospodarska razmerja, ki so se na tem področju 
izoblikovala v času veljave zakona o javnih glasilih in se bodo 
predvidoma z uvajanjem novih tehnologij še spreminjala 
oziroma prilagajala novim pogojem. 
Po naši oceni je treba okrepiti pomen programske zasnove, 
katere oblikovanje je v pristojnosti izdajatelja, pomeni pa 
vsebinski okvir uredniške, novinarske in avtorske avtonomije 
pri kreiranju medijskih vsebin. Še zdaleč ni zanemarljiv prob- 
lem razmerij med uredništvom (še posebej odgovornim 
Urednikom) in izdajateljem medija, ki naj bi bila določena s 
temeljnim notranjim pravnim aktom izdajatelja. Tu se kot 
ključno odprto vprašanje pokaže definicija razmerja med 
zakonom in omenjenim temeljnim pravnim aktom.To razmerje 
je - med drugimi - neločljivo povezano z vprašanjem, katero 
ministrstvo bi moralo biti pristojno za izvajanje nalog v zvezi z 
izvajanjem tega zakona in s tem vprašanje upravnega nadzora 
nad delovanjem medijev. Veljavni zakon določa le temelje za 
izvajanje strokovnega nadzora, ki je sicer nujen, vendar 
nezadosten mehanizem za izvajanje implementacije zakona. 
Nujna je določitev pristojnega ministrstva za področje medijev 
in nalog, ki jih to ministrstvo izvaja, s čimer naj bi bila v veliki 
rner' zagotovljena doslej problematična učinkovitost zakona. 
Dodatni zaznani problem veljavne medijske zakonodaje je 
EMižlematika sg^ostoinih novinarjev in njihovega statusa. 
Postopek dodeljevanja tega statusa je nedorečen, podatki v 
evidenci samostojnih novinarjev so nezanesljivi, saj nista 
določena niti obveznost sporočanja njihovih sprememb niti 
Preverjanje po uradni dolžnosti. Ni določena dostopnost 
zainteresirani javnosti do podatkov iz evidence samostojnih 
novinarjev. Prav tako ni nadzornega mehanizma glede 
'zpolnjevanja edinega posebnega pogoja za pridobitev tega 

statusa, ki z vidika javnega interesa ni zadosten. Na podoben 
način v praksi funkcionira tudi evidenca iavnih glasil, katere 
nepreglednost in neažuriranost sta le neposredni posledici 
pomanjkljivosti ustreznih zakonskih določb, medtem ko iz 
takšnega stanja posredno izhaja tudi splošna nepreglednost 
nad pravnimi razmerji na celotnem področju. 
Ugotovimo lahko, da večina medijev ne upošteva veljavnih 
zakonskih določb, s katerimi je predpisana obiava podatkov 
o virih financiranja, o subjektih, ki imajo v lasti več kot določen 
minimalni delež kapitala oziroma upravljalskih pravic, ter o 
članih organov upravljanja medijske organizacije. Namen teh 
določb je zagotoviti preglednost kapitalskih in upravljalskih 
razmerij na področju medijev, s čimer naj bi bila - ob doslednem 
izvajanju določb o omejenih maksimalnih lastniških deležih in 
določb o omejitvah navzkrižnega lastništva - na konkretni 
ravni zaščitena pluralnost medijev. Omenjena preglednost bi 
prav tako omogočila prikaz morebitne kapitalske odvisnosti 
posameznega medija od določenih interesnih vplivov. Skriti 
interesi, povezani z nameni zagotavljanja dejanskega vpliva 
na programsko shemo in vsebino posameznega medija, naj 
bi namreč bili v slovenskem medijskem prostoru - kljub že 
uzakonjenim določbam - še vedno prisotni, saj omenjena 
preglednost nad zgoraj navedenimi podatki ni zagotovljena, 
ker veljavna zakonodaja za kršitev dolžnosti javnega 
objavljanja omenjenih podatkov ne predpisuje sankcij. Tudi 
zakonske določbe, ki vežejo omejitev lastniških deležev, 
vloženih s strani posamezne osebe v posamezen medij, na 
določeni minimum števila zaposlenih, so se izkazale kot 
neživljenjske, saj velika večina slovenskih medijev že zdaj 
ne zaposluje predpisanega števila delavcev, s tehnološkim 
razvojem pa se bodo potrebe po sklepanju delovnih razmerij 
na tem področju predvidoma še zmanjševale, oziroma se 
bodo delovna razmerja še v večji meri nadomeščala s 
pogodbenim sodelovanjem. Vsekakor je treba z novimi 
zakonskimi določbami učinkoviteje zaščititi pluralnost medijev, 
pri čemer pa mora biti v ospredju razmišljanja skrb za 
ohranjanje in razvoj nacionalne identitete, ki je posredno 
povezana tudi s premoženjskopravnimi vprašanji. Enako 
pomembno je vprašanje koncentracije, zasićenosti medijev, 
ki se veže na stopnjo obvladovanja trga s strani posameznega 
medija oziroma njegovega izdajatelja v primerjavi z drugimi 
istovrstnimi mediji.To vprašanje ponekod rešujejo s posebnimi 
olajšavami ali celo državnimi skladi za subvencioniranje 
medijev, vsekakor pa terja dodaten razmislek o možnih ukrepih 
za nadaljnjo pluralizacijo medijskega prostora. Seveda se 
takšen razmislek tesno veže predvsem na zakonsko 
definicijo javnega interesa in temeljnih pravnih načel, s katerimi 
bi moral zakon jasneje usmerjati in utemeljevati posledične 
možnosti morebitnega aktivnejšega poseganja države na 
področje medijev, predvsem v smislu sofinanciranja izbranih 
projektov, ki so v javnem interesu. 
Nacionalna oziroma kulturna identiteta se kot odprto vprašanje 
v tem kontekstu predvsem nanaša na doslej maksimalizirano 
razmerje med domačim in tuiim kapitalom, vloženim v 
gospodarske družbe - zlasti izdajatelje najpomembnejših 
informativno - političnih tiskanih mediiev. ki s prevzemom 
evropskega pravnega reda na tem področju (leta 1999), v 
skladu z načelom prostega pretoka kapitala znotraj EU, ne 
bo več sprejemljivo. Izdajatelji tiskanih medijev namreč (za 
razliko od izdajateljev elektronskih medijev, kjer je država 
obdržala relativno neposreden vpliv na nacionalno 
radiotelevizijo) na trgu nastopajo kot osebe zasebnega prava, 
ki pa vendarle še vedno, vsaj posredno, delujejo tudi v javnem 
- torej v nacionalnem in kulturnem interesu. Država z veljavno 
zakonodajo zavestno ni zagotovila večinskega deleža 
upravljalskih pravic v najpomembnejših informativno - političnih 
tiskanih medijih legitimiranim nosilcem javnega interesa, zato 
so v smislu zaščite nacionalne identitete potrebne nove 
zakonske rešitve, ki se lahko v tem zgodovinskem trenutku 
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vežejo skoraj izključno na preciznejšo določitev pravil o 
obvezni rabi slovenščine pri razširjanju programskih vsebin 
prek medijev, in morda na nekatere posebne pogoje v zvezi 
z imenovanjem ključnih oseb na vodilna mesta (zlasti npr. 
odgovorni urednik). Stroga postavljanja pravil, s katerimi bi 
pretirano ščitili kulturno identiteto, imajo po mnenju nekaterih 
lahko tudi nezaželene posledice, saj obstaja nevarnost, da bi 
bili s tem eliminirani tudi pozitivni tuji vplivi. Nove meddržavne 
obveznosti, ki jih Slovenija prevzema z vključevanjem v 
Evropsko unijo, pa na tem področju vendarle puščajo 
vprašanje enakopravnega odpiranja medijskega prostora 
evropskim in drugim tuiim vlagateljem še vedno odprto. V tem 
smislu se mora novi zakon opredeliti do vprašanja omejevanja 
deležev tujih oseb v premoženju izdajatelja posameznega 
medija tudi z vidika definiranja razmerja med evropeizacijo in 
širšo globalizacijo slovenskih medijev. Oba omenjena procesa 
se že krepita hkrati s tehnološkim razvojem, kar pa državi 
brez dvoma določa dodatne obveznosti v zvezi z ohranjanjem 
in razvojem slovenske medijske, kulturne in s tem nacionalne 
identitete v tretjem tisočletju. 
Med najbolj perečimi dilemami, ki jih je sprožila dosedanja 
intenzivna razprava o pobudah za spremembe in dopolnitve 
medijske zakonodaje, je treba omeniti vprašanje nujnosti 
ustreznejše pravne razmejitve med javnimi in zasebnimi 
elektronskimi mediji. Na področju radijskih in televizijskih 
programov se javni in zasebni sektor ločita predvsem glede 
na najpomembnejše vire financiranja, in se seveda ob tem na 
trgu soočata kot konkurenta, kar zlasti med televizijami 
povzroča resnejša trenja. Radiotelevizija Slovenija je npr. zaradi 
neučinkovitega sistema naročninskega financiranja, pa tudi 
zaradi problematične notranje organizacijsko-pravne 
urejenosti in iz nekaterih drugih razlogov, prisiljena izvajati 
intenzivnejšo marketinško dejavnost, kot bi bila potrebna v 
normalno urejenih razmerah, kar vodi k relativnemu zniževanju 
tovrstnih dohodkov za oba sektorja. Posledično naj bi se - po 
prepričanju mnogih - isti problem odražal kot odliv potencialnih 
naročnikov ekonomsko - propagandnih storitev pri tiskanih 
medijih k vse cenejšim elektronskim medijem. S tem pa ni 
povezano le vprašanje optimalne ekonomske uspešnosti 
časopisov in revij, ampak tudi vsaj delna redefinicija razmerij 
med nacionalnimi in zasebnimi radijskim in televizijskimi 
programi. Priče smo institucionaliziranim očitkom zasebnega 
medijskega sektorja, da RTVS ne sledi v ustrezni meri 
kulturnim in nacionalnim ciljem, s čimer naj bi bile vse bolj 
utemeljene zahteve drugih radijskih in televizijskih medijev, 
da participirajo pri RTV naročnini. Nekatere pomembne 
določbe, ki so po svoji naravi povezane z delovanjem vseh 
radijskih in televizijskih programov in njihovimi medsebojnimi 
razmerji (npr. omejitve obsega ter določitve dopustnih načinov 
oglaševanja in sponzoriranja), in ki glede na skupni predmet 
obravnave sodijo v isto zakonsko besedilo, so v veljavni 
zakonodaji urejene s posebnim zakonom. Eno najbolj perečih 
načelnih vprašanj glede tega je seveda ureditev razmerja 
med Vlado Republike Slovenije in javnim zavodom RTVS. ki 
se mu novi splošni zakon o medijih ne bi smel izogniti, ob 
upoštevanju dejstva, da je RTVS s posebnim zakonom 
ustanovil Državni zbor Republike Slovenije. Ker veljavna 
zakonodaja teh vprašanj ne rešuje zadovoljivo, mora država 
z določitvijo novih zakonskih pravil, in novega razmerja med 
splošnim zakonom o medijih in specialnim zakonom o 
Radioteleviziji Slovenija, urediti temeljna pravna razmerja med 
nacionalno radiotelevizijo ter zasebnimi radijskimi in 
televizijskimi programi tako, da bodo nacionalne programske 
vsebine v večji meri kot zdaj zapolnjevale programska 
segmenta zasebnega in javnega sektorja, čeprav mora 
nosilno vlogo pri uresničevanju javnega interesa vendarle še 
naprej nositi nacionalna radiotelevizija. Na prvi pogled stranski, 
a vendar zelo pomemben učinek dogajanja v praksi namreč 
ob vsem doslej povedanem odraža vse večja komercializacija 

programskih vsebin skorajda vseh slovenskih medijev, ki jo 
narekujejo tržne zakonitosti, v pomembnem delu pa jo 
pospešujejo tudi neustrezni pravni temelji ter neučinkovite 
zakonske določbe. Opisani proces vodi - gledano dolgoročneje 
- k nezaželenim zgodovinskim posledicam upadanja 
dosežene ravni kulturnega razvoja Slovenije. Pri ocenjevanju 
omenjenega procesa pa je treba upoštevati, da mediji niso le 
sredstva prenašanja informacij, ampak tudi kulturna (vendar 
ne le umetniška) zvrst sama po sebi, s svojimi značilnimi 
lastnostmi in pravili, ki jih je težko ocenjevati le skozi kriterije 
umetnosti, kar se pogosto dogaja. 
V dejanskih razmerjih je postavljena pod vprašaj veljavna 
zakonska definicija lokalnih nekomercialnih RTV programov. 
Po procesu lastninjenja je že skoraj povsem izginila zlasti 
osnovna razlika med temi programi in programi t.i. komercialnih 
RTV organizacij. Oba segmenta sta vezana na istovrstne 
poglavitne vire financiranja (dohodek od predvajanja oglasov), 
iz česar med drugim izvira vztrajno spreminjanje programov 
t.i. lokalnih nekomercialnih RTV organizacij v smeri tržnega 
delovanja oziroma komercializacije. Odprlo se je npr. vprašanje 
ustreznosti definicije pojma lokalne vsebine, ki naj bi bila eden 
osnovnih kriterijev za razlikovanje med obema omenjenima 
segmenfoma, vprašanje deleža teh vsebin v celotnem 
programu posamezne lokalne RTV organizacije, kot tudi prob- 
lem (ne)umeščenosti t.i. lokalnih nekomercialnih RTV 
organizacij vsaj v obstoječi del sistema lokalne samouprave. 
V zvezi s tem v dosedanji razpravi o spremembah in 
dopolnitvah medijske zakonodaje niso bili izraženi le posamični 
intenzivni odpori do programsko - političnega navezovanja 
teh programov na posamezne lokalne samoupravne 
skupnosti oziroma njihove organe (kar naj bi bilo v nasprotju 
z načelom demokratičnosti in pluralnosti delovanja medijev), 
ampak prav tako tudi ideje o vzpostavitvi bodočih regionalnih 
medijskih središč. V veljavni zakonodaji seveda še ni definicije 
pojma regionalni program, vendar pa smo v praksi že priče 
povezovanju manjših programskih sklopov v večje, ki 
pokrivajo območja več sosednjih občin. Intenzivna 
prizadevanja za prenovitev sistema financiranja programov 
lokalnih postaj so po eni strani usmerjena k uzakonitvi dodatnih 
virov financiranja (lokalne samoupravne skupnosti in delna 
participacija pri RTV naročnini) in k uzakonitvi olajšav pri 
poslovanju (npr. brezplačna uporaba oddajnikov in zvez, 
znižanje pristojbin za uporabo radijskih frekvenc ter druge 
olajšave...), po drugi strani pa naj bi se z zakonom povečale 
dovoljene reklamne kvote v njihovih programih, in to povečanje 
naj bi bilo podprto še z vzporednim zakonskim omejevanjem 
oglaševalskega prostora v programih konkurenčnih t.i. 
komercialnih RTV organizacij. Čeprav se morda zdijo opisani 
interesi nekoliko kontradiktorni, pa vendarle jasno odražajo 
ključni problem, na katerega morajo odgovoriti nove zakonske 
določbe: med t.i. komercialnimi in nekomercialnimi lokalnimi 
programi mora potekati dovolj jasna ločnica, določena z 
zakonom in izpeljana v praksi, sicer se izkaže takšna delitev 
kot nesmiselna. Trenutno mnogi očitajo registriranim lokalnim 
nekomercialnim RTV organizacijam - poleg komercializacije 
programov - pasivno vlogo lokalnega prebivalstva pri 
ustvarjanju lokalnih programov ter pomanjkljivo distinkcijo med 
lokalnimi in nacionalnimi programskimi vsebinami. Eden 
osrednjih zakonodajnih izzivov je nekonsistentno urejeni sl& 
tus lokalnih nekomercialnih RTV organizacij, na podlagi 
katerega ustvarjajo "nekomercialne" programe kot 
komercialne gospodarske družbe, med drugim povezan tudi 
z vprašanjem nekompatibilnosti pojma lokalnosti nekaterih 
lokalnih RTV organizacij z dejanskim dometom slišnosti/ 
vidnosti njihovih oddaj preko meja posamezne lokalne 
skupnosti. Problem poglabljajo izostanek sofinanciranja njihovih 
oddaj s strani lokalnih skupnosti, v katerih delujejo, pogosto 
nedoseganje predpisanega obveznega deleža lastne 
produkcije v njihovih programih, neurejenost razmerij med 
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njimi in lokalnimi kabelskimi operaterji, konkurenca med 
različnimi lokalnimi RTV organizacijami na območju iste lokalne 
skupnosti in druge težave, ki v velikem delu izvirajo iz 
njihovega kritičnega ekonomskega položaja, povzročenega 
s strani vse močnejših in učinkovitejših konkurenčnih 
komercialnih elektronskih medijev. Eden najpomembnejših 
vzrokov takšnega stanja je prav gotovo v pomanjkljivosti 
sistemske ureditve. Ni namreč predvidenega učinkovitega 
nadzornega mehanizma, ki bi omogočil preverjanje 
izpolnjevanja natančneje določenih pogojev za uveljavljanje 
in utemeljevanje statusa nekomercialnega lokalnega RTV 
programa. Ni ustreznih pravnih podlag za proračunsko 
sofinanciranje določenih zahtevnejših programskih sklopov, 
ki so v javnem oziroma lokalnem interesu. Ni sistemske rešitve 
za vzpostavitev nekomercialnih oblik sodelovanja med 
nacionalno in lokalnimi RTV organizacijami. Ni pravnih osnov 
za njihovo medsebojno povezovanje v širša programska 
omrežja, ni pravil o oddajanju pridobljenega programskega 
prostora v (začasno in delno) uporabo tretjim osebam, ni 
mehanizma za učinkovitejši nadzor nad dejanskim 
izkoriščanjem dodeljenih frekvenc, ni pravil za razpolaganje 
z dobičkom lokalnih nekomercialnih RTV organizacij... 
Ocenjujemo, da delež lastne produkcije v RTV programih ni 
ustrezen. Izhajajoč iz dejstva, da so radijske frekvence javno 
dobro, bi morale nove zakonske določbe zagotoviti doseganje 
predpisanih minimalnih deležev slovenskih kulturnih, 
informativnih, izobraževalnih, razvedrilnih in drugih 
programskih vsebin, ki nastanejo v lastni produkciji RTV 
organizacij, ne glede na njihov status. V skladu s svojo ustavno 
določeno skrbjo za skladen civilizacijski in kulturni razvoj 
Slovenije pa bi morala država pridobitev pravice do uporabe 
radijskih frekvenc, in izvajanja dejavnosti nasploh, pogojevati 
z obveznostjo vseh RTV organizacij, da v svojih programih 
oddajajo eksplicitno določen minimalni delež slovenske 
kulturne in druge lastne produkcije.Temu bi moral biti namenjen 
tudi del prihodkov države od fazpolaganja z radijskimi 
frekvencami, kot javnim dobrom, in s telekomunikacijskimi 
napravami. 
Ugotovljeno je, da družbeni in tehnološki razvoj prinašata 
nove možnosti poslovanja na področju medijev, do katerih se 
veljavna zakonodaja ne opredeljuje. Poleg ekonomskih 
posledic tega razvoja so za državo pomembne tudi kulturne 
posledice proizvajanja in razširjanja novih programskih vsebin 
prek razpoložljive tehnične infrastrukture. Procesa 
evropeizacije in globalizacije teh vsebin bi morala po naravi 
stvari pospešiti tudi razvoj primerljive slovenske produkcije. 
Javni interes bi se moral v zvezi z razširjanjem programskih 
vsebin prek ustreznih tehnoloških naprav (oddajniki in zveze, 
optični križi uresničevati tako, da bi se v tej zvezi manjši del 
prihodkov subjektov, ki poslujejo s temi napravami, posredno 
namenil za razvoj nacionalnih kulturnih, znanstvenih in 
izobraževalnih programskih vsebin. Trenutno država v obeh 
veljavnih medijskih zakonih sicer razglaša svojo obveznost 
ohranjanja nacionalne in kulturne identitete, vendar le na načelni 
ravni. V obstoječi zakonodaji pa ni učinkovitih določb, ki bi 
zagotovile dosledno izvajanje omenjenih ustavnih načel na 
področju medijev. 
V obstoječi zakonodaji so do neke mere problematične 
abveznnstj kabelskih operaterjev, na podlagi katerih morajo 
le-ti obvezno razširjati nacionalne in nekodirane lokalne RTV 
Programe, ki so vidni oziroma slišni na območju njihovih 
kabelsko distribucijskih sistemov. V praksi se pojavljajo 
različne faktične interpretacije pravne praznine v zvezi z 
zaračunavanjem storitev kabelske distribucije RTV 
organizacijam, katerih programe mora posamezen kabelski 
operater obvezno razširjati na podlagi odločitve programskega 
sveta (predstavnikov lokalne skupnosti in zainteresiranih 
uporabnikov). Kot poseben problem se izkazuje veljavni kriterij, 
Po katerem programi, ki se oddajajo prek kabelsko 

distribucijskih omrežij z manj kot 100 priključki, niso javna 
glasila. Določba namreč omogoča vsebinsko poseganje v 
programski prostor s strani subjektov, ki razpolagajo z 
ustreznimi tehničnimi sredstvi, nimajo pa statusa izdajatelja 
programskih vsebin. V zvezi z dodeljevanjem statusa 
kabelskega operaterja je tudi iz tega razloga potrebno omejiti 
možnost združljivosti izvajanja njegove osnovne dejavnosti 
z izvajanjem dejavnosti oddajanja lastnih RTV programov, 
nove rešitve pa v tej zvezi tudi že zahteva tehnološki razvoj 
(postopno uvajanje optičnega kabla), tudi v zvezi s 
problemom varstva konkurence. 
Kot pomanjkljivo urejen se v dosedanji strokovno - upravni 
razpravi pojavlja postopek dodeljevanja pravice uporabe 
radijskih frekvenc. Najpogostejši so očitki glede 
preobremenjenosti razpoložljivih kapacitet. Razlogi za tovrstne 
očitke so seveda večinoma ekonomske narave, saj se z 
naraščanjem števila konkurentov krepi konkurenca med njimi, 
kar znižuje dohodke od oglaševanja, vendar pa se jim 
pridružujejo tudi nekatere utemeljitve tehničnega značaja, 
povezane z ugotovljenimi vplivi te preobremenjenosti na 
kvaliteto slišnosti posameznih programov. Vse bolj glasni pa 
so tudi v tej zvezi nasprotniki vsesplošne komercializacije 
programov elektronskih medijev, ki se loteva še celo 
nacionalne radiotelevizije in lokalnih "nekomercialnih" 
elektronskih medjjev, in brez dvoma znižuje doseženo raven 
kulturnega razvoja Slovenije. Ker gre za razpolaganje z javnim 
dobrom, je pri dodelitvi obravnavane pravice vsekakor 
pomembno na prvem mestu upoštevati javni interes in 
spoštovati ustavno zagotovljeno svobodo izražanja, prav tako 
pa mora zakonodajalec ustvarjati pravne pogoje za skladen 
kulturni razvoj tudi (ali pa še zlasti) na tem področju. Proces 
obvladovanja medijskega prostora v lokalnih skupnostih je 
npr. tesno povezan z razvojnimi vprašanji na področju lokalne 
samouprave, to pa je problem, ki presega zgolj strokovno 
obravnavo z vidika medijev samih in se - prek nujnosti 
določitve ustreznih zakonskih kriterijev v postopku 
dodeljevanja statusa in pripadajočih frekvenc in nujnosti 
sodelovanja ustreznih subjektov v tem postopku - razteza v 
sfero družbenega razvoja v širšem smislu. V dosedanji 
strokovno - upravni razpravi so se pojavljale celo pobude za 
pregled ustreznosti že izdanih dovoljenj in predlogi za uvedbo 
posebnega instrumenta za njihovo podaljševanje. Zaradi 
vsega tega je ob vseh drugih spremembah in dopolnitvah 
obstoječe zakonodaje nujno določiti dodatne pogoje za 
pridobitev pravice do uporabe radijskih frekvenc, ki bodo 
uravnoteževali pravico uporabnika javnega dobra do zaslužka 
z njegovo obveznostjo uporabljanja tega dobra tudi v javnem 
(civilizacijskem in kulturnem) interesu. S tem problemom je 
seveda povezana vloga države in nujnost doslednejše 
razmejitve pristojnosti upravnih organov v postopku 
dodeljevanja oziroma odvzemanja te pravice in nadzora nad 
njenim izvrševanjem. Svet za radiodifuzijo, ki po veljavni 
zakonodaji z izvrševanjem predlagalne funkcije v bistvu 
dodeljuje in odvzema radijske frekvence (v sodelovanju z 
Upravo RS za telekomunikacije), je z zakonom oblikovan kot 
polprofesionalni javni organ (vanj so javni delavci in 
strokovnjaki imenovani s strani Državnega zbora Republike 
Slovenije, s tem da polovico imen predlaga Vlada Republike 
Slovenije), ni pa še dovolj usposobljen za učinkovito 
izpolnjevanje vseh svojih zakonskih obveznosti, ki naj bi imele 
po svoji naravi primarno strokovni značaj. Najbolj šibka je 
njegova usposobljenost za učinkovito izvrševanje nadzornih 
funkcij, saj nima in zaradi svojega statusa tudi ne more imeti 
upravnih pooblastil. Dodatne težave povzroča dejstvo, da v 
postopku podeljevanja radijskih dovoljenj upravne akte v 
okviru vlade samostojno izdaja Uprava RS za 
telekomunikacije, v tem kontekstu zadolžena za izvajanje 
nalog v zvezi s tehnično infrastrukturo, ne pa tudi za druge 
naloge (s področja kulture, znanosti in izobraževanja), ki na 
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področju medijev definirajo javni interes. Vse povedano se je 
v dosedanji praksi med drugim izkazovalo tudi tako, da 
radijske frekvence niso bile vselej podeljevane po principu 
javnih razpisov, prevečkrat pa je bil - po mnenju nekaterih - 
uporabljen način začasnega podeljevanja frekvenc, kar je 
sicer dovoljeno z zakonom, vendar pa s sistemskega vidika 
ne more biti sprejemljivo. Po drugi strani veljavni zakon 
obvezuje za izvajanje nalog pristojnega organa Urad Vlade 
Republike Slovenije za informiranje, ki po naravi stvari teh 
nalog že dalj časa tako rekoč ne opravlja več. Brez dvoma je 
tudi dejstvo, da v okviru Vlade Republike Slovenije za področje 
medijev ni odgovoren noben od ministrov, prispevalo svoj 
delež k občemu spoznanju, da so v tem trenutku tudi v praksi 
razmere urejene slabše, kot bi morale biti. Če vse to 
upoštevamo pri zgoraj ugotovljenih pomanjkljivostih postopka 
dodeljevanja pravice uporabe radijskih frekvenc, se ne 
moremo izogniti ugotovitvi, da mora novela določiti dodatne 
zakonske zahteve tako potencialnim upravičencem kot tudi 
državnim in drugim organom, ki v ustreznih postopkih aktivno 
sodelujejo s podajanjem predlogov, oblikovanjem soglasij in 
mnenj, ter z izdajanjem upravnih aktov. Brez učinkovitosti 
nazadnje omenjenega organizma namreč tudi novi zakon ne 
bo mogel dosegati zaželenih učinkov. 
Ob ponovnem branju veljavnega zakona o javnih glasilih se 
je odprla še cela vrsta drobnih vprašani, ki pa v praksi 
zahtevajo relativno pomembne premike. Odprta vprašanja 
so praviloma rezultati štiriletnega razvoja na tem področju, 
gledano od datuma uveljavitve zakona o javnih glasilih. 
Predlagani pristop celostne revizije, na podlagi katere naj bi 
stari zakon nadomestili z novim, mora ponuditi možnost 
oblikovanja preglednejše in sodobnejše pravne ureditve, ki 
naj z okrepljenim sistemom strokovnega in upravnega 
nadzora ter s predvidenim sistemom sankcij ureja pravna 
razmerja na tem področju bolj učinkovito. 

2. Cilji in načela zakona 

A) Cilji tega zakona so: 

ustvariti preglednost in zagotoviti višjo stopnjo zakonitosti 
delovanja medijev; 
prilagoditi medijsko zakonodajo evropskemu pravu; 
spodbuditi gospodarski in kulturni razvoj na področju medijev; 
okrepiti vlogo zainteresirane strokovne in širše javnosti v 
zvezi z delovanjem medijev; 
vzpostaviti učinkovit sistem strokovnega in upravnega 
nadzora nad delovanjem medijev; 
zagotoviti ustrezno rabo slovenščine domačih medijev, ne 
glede na poreklo ali lastniško strukturo izdajateljev in 
producentov programskih vsebin; 
določiti temeljne vsebine javnega interesa na področju medijev; 
zagotoviti učinkovito izvajanje temeljnih človekovih pravic na 
področju informiranja in kulture; 
zagotoviti obstoj in razvoj javnega RTV servisa; 
zagotoviti učinkovito izvajanje ustavnih pravic madžarske in 
italijanske narodne skupnosti, ter romskih skupnosti, ki živijo 
v Sloveniji, na področju javnega obveščanja; 
urediti vprašanje dostopnosti javnih informacij medijem; 
določiti jasna pravila objavljanja ekonomsko-propagandnih 
vsebin prek medijev; 
zagotoviti višjo stopnjo pluralnosti medijev; 
določiti dodatne zakonske obveznosti v zvezi z varstvom 
konkurence na tem področju; 
vzpostaviti pravila glede izvrševanja ekskluzivnih pravic v 
zvezi z mediji; 
določiti pravne temelje za status lokalnih in regionalnih radijskih 
in televizijskih programov; 
vzpodbujati slovensko in evropsko avdiovizualno produkcijo 

ter dejavnost neodvisnih producentov; 
urediti postopek dodeljevanja radijskih frekvenc; 
vzpostaviti učinkovit sistem sankcioniranja kršitev zakonskih 
določb. 

B) Načela tega zakona so: 

svoboda javnega obveščanja; 
ohranjanje ter razvoj slovenske nacionalne in kulturne 
identitete; 
pravica do informiranosti; 
svoboda izražanja; 
nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva; 
avtonomnost urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri 
ustvarjanju programskih vsebin; 
svoboda razširjanja programskih vsebin iz drugih držav; 
narodna, verska, spolna, rasna ali druga strpnost in 
enakopravnost; 
zaščita otrok in mladoletnikov. 

3. Finančne posledice 

A) Zaradi novega položaja Republike Slovenije v mednarodni 
(znotraj evropske) skupnosti, Republika Slovenija postopno 
prevzema nekatere pomembne pravne obveznosti, ki morajo 
po svoji naravi imeti tudi posledice za državni proračun; med 
njimi je odprava omejitve lastninskih deležev subjektov iz EU 
v premoženju medijev pod jurisdikcijo naše države do konca 
leta 1999, ki bo predvidoma vzpodbudila dejavnost. Čeprav 
se bodo programske vsebine teh medijev praviloma razširjale 
na ozemlju Republike Slovenije v slovenščini, bo namreč nujno 
vzporedno vzpodbuditi razvoj medijske produkcije, ki bo gojila 
programske vsebine, pomembne za ohranjanje nacionalne 
kulturne identitete. Brez nujne finančne podpore države bodo 
na tem področju prevladale tuje in t.i. komercialne vsebine 
(temu pojavu smo priče že sedaj), ki rezultirajo v upadanju 
ravni kulturne zavesti, kar je z zgodovinskega gledišča za 
Slovenijo nesprejemljivo. Posredno se bodo npr. avdiovizualni 
programi s podporo države vključevali v obvezne programske 
kvote evropskih avdiovizualnih del v programih slovenskih 
televizij, za katere bo mogoče črpati manjkajoča dodatna 
sredstva tudi iz relativno skromnih fondov, ki jih v te namene 
organizirajo ustrezne evropske organizacije (npr. evropske 
koprodukcije). Za zagon tega kulturno-produkcijskega 
segmenta (ki je v sodobnih evropskih državah pomembna 
kulturno - gospodarska panoga, Slovenija pa v tej fazi razvoja 
na tem področju močno zaostaja), pa tudi za podporo 
posameznim izbranim projektom tiskanih, radijskih, 
računalniško komunikacijskih in drugih medijev, bi moralo 
pristojno ministrstvo prek javnih razpisov za posamezne 
kvalitetne medijske projekte razdeliti letno vsaj 400 mio, 
tolarjev. 

B) Za kvalitetno delovanje radijskih in televizijskih programov, 
katerih osnovni namen je informirati in kulturno osveščati 
prebivalce lokalnih skupnosti in spodbujati zlasti lokalne medije 
k medsebojnemu povezovanju v regionalne programe, je treba 
nadomestiti negativni dohodek, ki ga bodo ti mediji izgubili 
zaradi zakonskih omejitev obsega oglaševanja in drugih 
programskih zahtev (zlasti glede obsega lastne produkcije), 
ki jih določa zakon. V primerjavi s t. i. komercialnimi mediji, kjer 
so te omejitve manjše (poleg tega pa razširjajo manj zahtevne 
programe, ki so praviloma irelevantni za razvoj slovenske 
kulture), imajo tu obravnavani mediji pomembne informacijske, 
kulturne in druge naloge, povezane z uresničevanjem javnega 
in posameznih lokalnih interesov. Delovanje regionalnih 
programov, povezano z razvojem lokalne samouprave, pa je 
tudi v interesu države, zato bi morala država iz sredstev 
državnega proračuna skupaj z občinami posebej sofinancirati 
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vsaj del projektov teh medijev. Ob lokalnih in regionalnih zakon 
razglaša kot programe posebnega pomena tudi nacionalne, 
študentske in nepridobitne radijske in televizijske programe, 
ki jim bo treba v naslednjem obdobju posvetiti več finančne 
pozornosti tudi glede razvoja tehnične infrastrukture. Temu je 
treba dodati obveznosti države v zvezi s podporo programom, 
namenjenih slepim in gluhonemim, v njih prilagojenih tehnikah. 
Ocenjujemo, da bi znašal ustrezni minimalni znesek za 
namene iz te točke 330 mio, tolarjev sredstev državnega 
proračuna letno. 

C) Stroški države za okrepitev sistema upravnega nadzora nad 
zakonitostjo delovanja medijev se bodo izkazali v minimalni 
kadrovski in organizacijski razširitvi Ministrstva za kulturo 
RS, v okviru novo oblikovanega oddelka za medije in razširitvi 
inšpekcijske službe ministrstva, ki bo (vključno z delom 
zunanjih ekspertov) letno stala okvirno 18 mio, tolarjev. 

SKUPAJ: 748 mio, tolarjev. 

UTEMELJITEV: Zakon (skupaj z zakonom o telekomunikacijah) 
predvideva dodaten vir dohodka iz pristojbine za uporabo 
radiodifuznih frekvenčnih pasov oziroma radijskih frekvenc, ki 
se določi v skladu s primerljivimi tujimi standardi in se lahko v 
celoti ali v bistvenem delu svoje protivrednosti nameni za izvajanje 
spodbujevalnih ukrepov na področju medijske kulture prek 
proračunskega financiranja projektov. Predlog nacionalnega 
kulturnega programa na področju telekomunikacij, ki tehnološko 
omogočajo razširjanje programskih vsebin prek medijev, 
predvideva v naslednjem srednjeročnem obdobju pomembno 
prihodkovno rast. V relativno pomembnem delu bo ta rast 
utemeljena tudi z razvojem domačih medijskih, avdiovizualnih in 
drugih kulturno-informacijskih vsebin, ki se bodo v informacijski 
družbi razširjale prek omenjene telekomunikacijsko-tehnološke 
infrastrukture. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da država 
določa enakopravne finančne pogoje dostopa do 
telekomunikacijskih omrežij, pri čemer naj se dominantnim 
(prevladujočim) obratovalcem predpišejo večje pravice in 
obveznosti. Del prihodkov od dovoljenj za storitve in uporabo 
frekvenc ter licenčnine bi se moral posredno uporabiti za 
vzpodbujanje ustvarjanja in produkcije tistih vsebin, ki se prenašajo 
prek telekomunikacijsko-informacijske infrastrukture, zlasti lastne 
slovenske produkcije (TV-filmi in nadaljevanke, radijski igrani 
programi, avtorska radiofonska in avdio dela, dokumentarne in 
izobraževalne vsebine, medijske raziskave, feljtoni, kulturne 
rubrike, digitalni medijski projekti idr.) in za izpolnjevanje drugih 
obveznosti države iz tega zakona, s čimer je pogojen prihodnji 
razvoj kulturne razpoznavnosti Slovenije v širšem evropskem in 
svetovnem prostoru. Predvidoma najmanjši posredni vir 
sofinanciranja nastalih dodatnih potreb za povečanje produkcije 
kvalitetnih programskih vsebin pa bo potrebno utemeljevati s 
Pričakovanimi prihodki iz naslova pobranih denarnih kazni za 
kršitve določb tega zakona, ki bodo predvsem plod izvajanja 
uPravnega in inšpekcijskega nadzora s strani pristojnega 
ministrstva. Seveda pa so od omenjenih proračunskih prihodkov 
Pomembnejši pričakovani prihodki države od posledičnega 
razvoja nacionalne medijske, avdiovizualne in informacijske 
^javnosti. Nenazadnje bo treba tako rekoč vzporedno s 
spremembami tega zakona spremeniti tudi določbe zakona o 

aditeleviziji Slovenija glede RTV-naročnine, katere pobiranje mora 
Postati bistveno bolj učinkovito, in s tem (pa tudi z nekaterimi 
drugimi nujnimi posegi, ki bodo posledica s tem zakonom na novo 
VzPostavljenega upravnega nadzora nad delovanjem vseh 
Medijev, tudi nacionalke) omogočiti bolj ekonomično in kulturno 
oristno izvajanje osnovne dejavnosti nacionalnih radijskih in 

q evizijskih programov. 
®de na obstoječe stanje predvidene finančne posledice tega 

v d»na po naših ocenah torej pomenijo tako dodaten priliv sredstev državni proračun, kot tudi odliv dela teh sredstev za namene, 
avedene v točkah A), B), in C). Obstoječe proračunske postavke, 
se nar>ašajo na področje medijev (npr. sredstva za delovanje 

Sveta za radiodifuzijo ali sredstva, s katerimi v te namene 
razpolaga Urad za narodnosti), v zgoraj navedeni skupni vsoti 
niso zajeta in jih je še vedno treba obravnavati posebej. Ob tem je 
treba seveda poudariti, da so vsi zgoraj predvideni nameni 
proračunskega sofinanciranja projektov na področju medijev 
naravnani stimulativno, se pravi da bodo predvidoma učinkovali 
na povečanje produkcijske dejavnosti na področju nastajajoče 
avdiovizualne industrije, hkrati pa bodo kot t.i. kulturni korektiv 
glede vsebin novih slovenskih avdiovizualnih del. 

4. Skladnost predloga zakona s predpisi Evropskih 
skupnosti 

1.) Prioritetni sklop nujnih sprememb narekuje proces pravne 
harmonizacije medijske zakonodaje z veljavnim evropskim 
pravom. To sta Evropska konvencija o čezmejni televiziji (Svet 
Evrope. 1989> s protokolom (1998^ in Direktiva Sveta 
Evropske unije 89/552/EEC o usklajevanju nekaterih določb, 
ki so v državah članicah predpisane z zakonom, 
podzakonskim predpisom ali administrativnim ukrepom in se 
nanašalo na oddaianie televizijskih programov (spremenjena 
in dopolnjena z istoimensko Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta Evropske uniie 97/36/EC). Novi zakon z omenjenima 
dokumentoma usklajuje definicije nekaterih osnovnih pojmov 
(npr. pojem "broadcaster", ki po veljavnem zakonu izključuje 
fizično osebo, kar ni v skladu z evropsko direktivo. Veljavni 
zakon sicer dopušča možnost, da je izdajatelj tudi podjetnik 
posameznik, ki je po določilih Zakona o gospodarskih družbah 
fizična oseba, vendar pa bi šlo v tem primeru za restriktivno 
obravnavanje pojma "natural person" / "fizična oseba", kot je 
ta pojem določen v evropskem pravu). Zadrega v tem in 
drugih podobnih primerih ni bila zgolj terminološka ampak tudi 
vsebinska, kar je bil razlog za kar nekaj bistvenejših posegov 
v veljavno zakonodajo. Nekatere obstoječe definicije pojmov 
je bilo treba prilagoditi evropskim definicijam, druge pa celo 
uvesti na novo (npr. za "teleshopping" - "TV-prodajo"). Določiti 
je bilo treba pravno podlago za urejanje razmerij v zvezi z 
ekskluzivnim televizijskim oddajanjem posebno pomembnih 
dogodkov. Programi televizijskih medijev držav članic EU 
morajo pod določenimi pogoji oziroma z določenimi pridržki 
vsebovati večinski delež evropskih del ter določen odstotek 
del t.i. neodvisnih producentov, česar veljavna slovenska 
zakonodaja še ni predpisala. Določeni so kriteriji, za katere 
televizijske programe veljajo omenjene evropske kvote. Pri 
določanju pogojev v zvezi s predvajanjem oglasov, njihovim 
časovnim omejevanjem in razporejanjem v okviru celodnevne 
programske sheme, ter pri omejitvah v zvezi z določenimi 
načini oglaševanja in televizijske prodaje so upoštevani 
evropski minimalni standardi, pri tem pa so nekatere določbe 
o oglaševanju v okviru pravnega sistema urejene z drugimi 
predpisi (npr. zakon o zdravilih, tobačni zakon). Posebne 
varovalne določbe so namenjene varstvu mladoletnikov in 
javnega reda pred določenimi programskimi vsebinami, 
postavljena pa so tudi strlktnejša pravila v zvezi s 
sponzoriranjem medijev. 

2.) Na najsplošnejši ravni je upoštevana temeljna vsebina 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije 
98/84 EC o pravni zaščiti pogojno dostopnih storitev. Le-ta 
med drugim določa pravni okvir za prihodnje obravnavanje 
enotnega evropskega avdiovizualnega območja z vidika 
tehnologij, ki omogočajo pogojeno dostopnost do 
avdiovizualnih programskih vsebin (med njimi tudi radijskih in 
televizijskih ter nekaterih drugih kulturnih programov, kadar 
so dostopni pogojno, se pravi za plačilo, na daljavo in na 
podlagi individualne zahteve) v informacijski družbi. S to 
izhodiščno prilagoditvijb, ki jo narekuje predvideno povečanje 
raznolikih programskih vsebin, katerih razširjanje - ob 
upoštevanju načela vzpodbujanja evropskega kulturnega 
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pluralizma - omogoča razvoj digitalne tehnologije, pa mora 
zakonodajalec prevzeti tudi obveznosti upoštevanja Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta Evropske uniie 98/48. ki 
dopolniuie Direktivo 98/34 o postopku zagotavljanja informacij 
na področju tehničnih standardov in predpisov, ki določa tudi 

II. BESEDILO ČLENOV 

Prvo poglavje 

SKUPNE DOLOČBE 

1. oddelek 

UVODNE DOLOČBE 

Predmet zakona 
1. člen 

Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in 
fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju 
medijev. 

Mediji 
2. člen 

(1) Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski 
programi, elektronske publikacije, ter druge oblike dnevnega ali 
periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih 
vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je 
dostopen javnosti. 

(2) Programske vsebine po tem zakonu so informacije vseh vrst 
(vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in 
avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom 
obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih 
potreb javnosti, ter množičnega komuniciranja. 

(3) Mediji niso bilteni, katalogi ali druge oblike brezplačnega 
objavljanja informacij, ki so namenjene izključno oglaševanju, 
poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali 
notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev, 
političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, 
Uradni list Republike Slovenije in uradna glasila lokalnih skupnosti 
ter plakati, letaki, prospekti in transparenti, teletekst ter video 
strani brez žive slike (plačana obvestila), razen če je s tem 
zakonom določeno drugače. 

Dejavnost razširjanja programskih vsebin 
3. člen t 

Dejavnost razširjanja programskih vsebin zajema dejavnost 
izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko 

pravila o sprejemanju predpisov s področja informacijske 
družbe. Po tej direktivi mora biti v zakonodajni postopek glede 
vsebine četrtega poglavja tega zakona vključena posebna 
faza usklajevanja besedila s pristojnimi telesi Evropske unije. 

dejavnost, ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično 
obliko nosilca, na katerem so izdane. 

Javni interes na področju medijev 
4. člen 

(1)Republika Slovenija podpira medije pri razširjanju programskih 
vsebin, ki so pomembne: 

za uresničevanje pravice državljanov Republike Slovenije, 
Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin 
v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne 
skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v 
Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti; 
za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 
za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev; 
za razvoj izobraževanja in znanosti. 

(2)Republika Slovenija podpira razvoj tehnične infrastrukture na 
področju medijev. 

(3) Republika Slovenija posebej podpira razširjanje programskih 
vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih 
tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture. 

(4)Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za 
kulturo (v nadaljevanju: pristojni minister), določi pogoje, merila in 
postopek izvedbe rednega letnega javnega razpisa za 
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične 
infrastrukture iz tega člena, s sredstvi iz državnega proračuna. 

2. oddelek 

SPLOŠNA NAČELA 

Zaščita slovenskega jezika 
5. člen 

(1) Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v Republiki 
Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v slovenskem jeziku, 
ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, 
razen kadar so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem 
oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine. 

(2) Izdajatelj lahko v tujem jeziku razširja programske vsebine, 
namenjene jezikovnemu izobraževanju. 

(3) Razlog oziroma namen razširjanja programskih vsebin v tujem 
jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh 
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vsebin z razvidnimi grafičnimi, optičnimi ali akustičnimi znaki, v 
slovenskem jeziku. 

(4) Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma 
italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku 
narodne skupnosti. 

(5) Kadar se programske vsebine, zaradi aktualnosti, 
neposrednosti in avtentičnosti obveščanja javnosti, ali zaradi 
neizogibnih časovnih, tehničnih ali drugih nepričakovanih ovir, 
izjemoma razširjajo v tujem jeziku, se uporabi določba tretjega 
odstavka tega člena. 

(6) Določba prvega odstavka tega člena smiselno velja tudi za 
nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona. 

Svoboda izražanja 
6. člen 

Dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in 
varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem 
pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, 
prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, 
novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin 
v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, 
ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev 
prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela. 

Svoboda razširjanja programskih vsebin iz drugih 
držav 
7. člen 

Republika Slovenija zagotavlja svobodo razširjanja in sprejemanja 
programskih vsebin iz drugih držav na njeno območje, in lahko v 
posameznih primerih omejuje to svobodo le v skladu z mednarodno 
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, in tem zakonom. 

3. oddelek 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZDAJATELJA 

Izdajatelj medija 
8. člen 

(1) Izdajatelj medija (v nadaljevanju: izdajatelj) je pravna ali fizična 
oseba, ki sama ali prek tretjih oseb izvaja dejavnost razširjanja 
Programskih vsebin, pod pogoji iz tega zakona. 

(2) Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in 
nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje. 

(3) Dejavnost izdajatelja praviloma obsega tudi ustvarjanje 
oziroma produkcijo programskih vsebin. 

Posebni pogoji za ustanovitev in 
registracijo izdajatelja 

9. člen 

IV izvaianie dejavnosti razširjanja programskih vsebin se ahko v Republiki Sloveniji ustanovi oziroma registrira pravna ali 
lcna oseba iz prejšnjega člena, če poleg splošnih pogojev 

spolnjuje tudi naslednje posebne pogoje: 

da ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
da je sedež uredništva v Republiki Sloveniji. 

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če s tem pisno soglaša 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: pristojno 
ministrstvo). 

Razvid medijev 
10. člen 

(1) Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti 
medij pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa v razvid. 

(2) V predlogu za vpis v razvid je treba navesti: 

ime medija; 
ime ali firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja; 
odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba; 

- zvrst in časovni interval razširjanja medija; 
ime in priimek odgovornega urednika; 
sedež uredništva; 
način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin; 

- jezik razširjanja programskih vsebin. 
- vire in način financiranja; 

podatke o osebah, ki imajo najmanj pet (5) odstotni lastniški 
ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v 
premoženju izdajatelja. 

(3) Predlogu za vpis v razvid morajo biti priložena dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev iz 9. člena tega zakona, dokazilo 
o registraciji, temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu s tem 
zakonom, ter programsko zasnovo, ki je v skladu s tem zakonom. 
Izdajatelj dnevnega ali tedenskega informativno političnega tiska 
ter radijskega ali televizijskega programa mora priložiti tudi dokazilo 
o poslovni oziroma finančni sposobnosti za izvajanje dejavnosti. 

(4) Radijski in televizijski programi Radiotelevizije Slovenija se v 
razvid vpišejo po uradni dolžnosti. 

11. člen 

(1) Pristojno ministrstvo mora medij vpisati v razvid, če so s 
strani predlagatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz tega zakona, 
in izdati odločbo o vpisu v razvid najpozneje v petnajstih (15) 
dneh od prejema predloga za vpis, ali pa v istem roku zahtevati 
dopolnitev predloga. 

(2) Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid, pristojno 
ministrstvo s sklepom zavrne vpis oziroma zavrže vlogo. 

Vodenje razvida 
12. člen 

(1) Izdajatelj mora o spremembi podatkov iz drugega odstavka 
10. člena tega zakona in o prenehanju delovanja obvestiti pristojno 
ministrstvo v petnajstih (15) dneh od nastanka spremembe 
oziroma od prenehanja. 

(2) Izdajatelj dnevnega ali tedenskega tiskanega medija ter 
izdajatelj radijskega ali televizijskega programa mora vsako leto 
do konca meseca marca poslati pisno poročilo o izvajanju 
dejavnosti in uresničevanju programske zasnove v preteklem 
letu pristojnemu ministrstvu, izdajatelj radijskega ali televizijskega 
programa pa tudi Svetu za radiodifuzijo. 

(3) Izdajatelj mora dati pristojnemu ministrstvu tudi druge podatke, 
kadar jih le-to zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov s 
področja medijev. 

(4) Izdajatelj tiskanega medija mora pristojnemu ministrstvu 
pošiljati obvezen izvod vsake izdaje. 
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(5) Podatki iz razvida so dostopni zainteresirani javnosti. Način 
vodenja razvida, ter postopek za vpis v razvid in za posredovanje 
podatkov iz njega, natančneje določi pristojni minister. 

Izbris iz razvida 
13. člen 

(1) Pristojno ministrstvo izbriše medij iz. razvida v naslednjih 
primerih: 

če izdajatelj ne začne izvajati dejavnosti v šestih (6) mesecih 
od vpisa v razvid, ražen če je izvajanje dejavnosti vezano na 
predhodno pridobitev radijskega dovoljenja; 
če izdajatelj v štiriindvajsetih (24) mesecih po vpisu v razvid 
ne pridobi dovoljenja za izvajanje dejavnosti iz 106. člena 
tega zakona, kadar je to dovoljenje potrebno po tem zakonu, 
ali če se mu to dovoljenje trajno prekliče, oziroma preneha 
veljati; 
če izdajatelj kljub opozorilu izvaja dejavnost v nasprotju s tem 
zakonom; 
če izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid. 

(2) Odločba o izbrisu je izvršljiva z dnem, ko postane dokončna. 

(3) O izdaji odločbe o izbrisu radijskega ali televizijskega programa 
iz razvida pristojno ministrstvo v osmih (8) dneh obvesti organ, 
pristojen za telekomunikacije, in Svet za radiodifuzijo. 

Prepoved izvajanja dejavnosti 
14. člen 

(1) Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin, če ni vpisan v 
razvid pri pristojnem ministrstvu. 

(2) Pristojni inšpektor lahko izdajatelju iz prejšnjega odstavka 
prepove opravljanje dejavnosti, ter zaseže delovne priprave, 
izdelke in material, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, in 
ga prijavi sodniku za prekrške. 

Programska zasnova 
15. člen 

(1) Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje 
medija določi izdajatelj s programsko zasnovo. Programska 
zasnova in vse njene spremembe morajo biti izdelane v pisni 
obliki in objavljene na vidnem mestu njegovega programskega 
prostora v petnajstih (15) dneh po začetku izvajanja dejavnosti. 
Programska zasnova mora vsebovati tudi programsko shemo, 
ki določa: 

zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev v 
posamezne sklope; 
predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi 
vsebinskimi sklopi; 
predviden maksimalni obseg ekonomsko-propagandnih 
vsebin; 
predviden obseg slovenske in druge lastne produkcije, kadar 
gre za radijski ali televizijski program. 

(2) Izdajatelj televizijskega programa s programsko zasnovo 
določi tudi izhodiščni delež del evropske avdiovizualne produkcije, 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ter slovenskih 
avdiovizualnih del. 

(3) Za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev 

programske zasnove radijskega ali televizijskega programa mora 
izdajatelj pridobiti predhodno mnenje Sveta za radiodifuzijo. 

(4) Programska zasnova je sestavni del pogodbe med izdajateljem 
ter odgovornim urednikom. 

(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za izdajatelje 
televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona. 

4. oddelek 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UREDNIŠTVA 

Odgovorni urednik 
16. člen 

(1) Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki ga imenuje in 
razrešuje izdajatelj v skladu s tem zakonom in svojim temeljnim 
pravnim aktom. 

(2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske 
zasnove, imenuje in razrešuje urednike, vodi, usklajuje in 
razporeja delo urednikov, novinarjev in drugih avtorjev 
programskih prispevkov, ter opravlja druge naloge, določene s 
temeljnim pravnim aktom izdajatelja. 

(3) Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, 
če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Če ima medij več odgovornih urednikov, vsak od njih odgovarja 
za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega 
je odgovoren. 

17. člen 

(1) Odgovorni urednik je lahko oseba, ki: 

ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni 
državljan Republike Slovenije; 

- ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma 
madžarskega jezika, v primeru ko gre za medij madžarske 
ali italijanske narodne skupnosti; 
je poslovno sposobna; 
ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali 
javnega nastopanja; 
ni lastnik več kot deset (10) odstotnega deleža oziroma nima 
več kot deset (10) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic v skupnem premoženju izdajatelja; 
ni direktor oziroma član uprave ali nadzornega sveta 
izdajatelja. 

(2) Določbi prve in druge alinee prvega odstavka tega člena ne 
veljata, če se programske vsebine razširjajo v tujem jeziku v 
skladu s prvim odstavkom 5. člena tega zakona. 

(3) Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu 
uživa imuniteto, ali član vodstva politične stranke (na državni 
ravni). 

Varianta: besedilo za besedo "imuniteto" se črta. 

(4) Pogoja iz zadnje in predzadnje alinee prvega odstavka tega 
člena ne veljata, če je pri izdajatelju zaposlenih največ sedem (7) 
delavcev. 
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Uredništvo 
18. člen 

(1) Uredništvo lahko sestavljajo odgovorni urednik, uredniki, 
novinarji, avtorji programskih prispevkov ter drugi sodelavci. Delo 
uredništva vodi eden ali več odgovornih urednikov. Pravna razmerja 
med izdajateljem in uredništvom ter osnovna medsebojna 
razmerja znotraj uredništva so določena s temeljnim pravnim 
aktom izdajatelja v skladu s tem zakonom. 

(2) Odgovorni urednik, uredniki, novinarji, avtorji programskih 
prispevkov in drugi sodelavci so v okviru programske zasnove 
pri svojem delu neodvisni in samostojni. 

Novinarji 
19. člen 

(1) Novinar po tem zakonu je oseba, ki se ukvarja z zbiranjem, 
obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo 
prek medijev in je zaposlena pri izdajatelju, ali pa samostojno kot 
poklic opravlja novinarsko dejavnost (samostojni novinar). 

(2) Novinar oziroma avtor prispevka ni dolžan razkriti vira 
informacij, razen v primerih, ko to določa zakon. 

Varianta: besedilo za prvo vejico se črta. 

20. člen 

(1) Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid 
samostojnih novinarjev pri pristojnem ministrstvu, po predhodnem 
mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev. O vpisu v 
razvid odloči pristojni minister. 

(2) V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni 
državljan Republike Slovenije; 
da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic; 
da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem medija, 
ki je vpisan v razvid iz 10. člena tega zakona; 
da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 
opravljanje te dejavnosti. 

(3) Pristojno ministrstvo izbriše iz razvida osebo, ki ne izpolnjuje 
več pogojev iz prejšnjega odstavka. 

(4) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra z 
uredbo predpiše postopek in podrobnejša merila za pridobitev 
statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida samostojnih 
novinarjev kot javne knjige. 

(5) Z uredbo iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da se status 
samostojnega novinarja podeli za določeno časovno obdobje z 
Možnostjo podaljšanja. 

5. oddelek 

OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE 

Impresum 
21. člen 

<1) Izdajatelj mora na vidnem mestu vsakega posameznega 

nosilca programskih vsebin (npr. izvod tiska, radijska ali televizijska 
oddaja) zagotoviti objavo naslednjih podatkov: 

ime oziroma firmo in sedež oziroma stalno prebivališče 
izdajatelja; 
ime in priimek odgovornega urednika ter imena in priimke 
urednikov posameznih programskih sklopov, kadar je to v 
skladu z notranjo organizacijo uredništva; 

- ime oziroma firmo in sedež tiskarne, datum natisa ali ponatisa, 
ter število tiskanih izvodov, kadar gre za tiskani medij; 

- datum produkcije (mesec in leto), kadar gre za radijski in 
televizijski program. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za nosilce 
informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona. 

(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na nosilce 
programskih vsebin, ki se v Republiki Sloveniji izdelujejo ali 
razmnožujejo za tujega naročnika in so namenjeni razširjanju 
zunaj območja države. 

(4) Ime oziroma logotip radijskega in televizijskega programa se 
mora objavljati najmanj enkrat na vsako uro oddajanja. 

Obvezno objavljanje drugih podatkov 
22. člen 

Izdajatelj mora pri razširjanju programskih vsebin na ustreznih 
mestih vsakega posameznega nosilca teh vsebin zagotoviti 
dosledno objavo naslednjih podatkov: 

imena avtorjev objavljenih prispevkov; 
imena oziroma firme imetnikov materialnih avtorskih pravic 
glede objavljenih programskih vsebin, razen v tiskanih medijih 
in radijskih programih; 
ime pravne ali fizične osebe, ki hrani uporabljeni predmet 
kulturne dediščine ali arhivalijo oziroma ustrezno reprodukcijo; 
ime medija, po katerem je prevzet programski prispevek ali 
izsek iz programskega prispevka, razen če je z medsebojno 
pogodbo določeno drugače. 

Objava nujnega sporočila 
23. člen 

Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in 
javnih zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo 
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja 
ljudi, kulturne in naravne dediščine, ter varnosti države. Za 
resničnost in točnost sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval 
mediju. 

6. oddelek 

PRAVICA DO POPRAVKA ALI ODGOVORA 

Pravica do popravka objavljenega obvestila 
24. člen 

(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da 
brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s 
katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. 

(2) Objava popravka se lahko zahteva v osmih (8) dneh od 
objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba 
zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti 
v okviru danega roka. 
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(3) Z izrazom obvestilo je mišljena objava vsebine, s katero sta 
lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali 
organa. 

(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, 
to je popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v 
objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje dejstev in okoliščin, 
s katerimi prizadeti spodbija navedbe v objavljenem obvestilu, ali 
jih prikazuje v drugačni luči. 

25. člen 

Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev, na 
enakovrednem mestu programskega prostora, kot je bilo 
objavljeno obvestilo, na katero se popravek nanaša. 

26. člen 

(1) Kdor zahteva objavo popravka, mora navesti obvestilo, na 
katero se popravek nanaša, in datum njegove objave. 

(2) Popravek mora biti objavljen v prvi, če prispe prepozno, pa v 
drugi izdaji oziroma oddaji medija po prejemu popravka. 

(3) V isti izdaji oziroma oddaji medija ne sme biti hkrati s popravkom 
objavljen komentar tega popravka ali odgovor nanj. 

27. člen 

(1) Odgovorni urednik mora hraniti zapise vseh objavljenih 
programskih vsebin najmanj osem (8) dni po njihovi objavi ter 
zainteresirani osebi na njene stroške izročiti ustrezno kopijo 
posameznega zapisa, in sicer najpozneje v treh (3) dneh od 
prejema pisne zahteve zainteresirane osebe. 

(2) Kopija iz prejšnjega odstavka je lahko zainteresirani osebi 
izročena izključno v osebno rabo. Ne sme se razmnoževati in 
javno priobčevati brez soglasja izdajatelja, ki ostane imetnik vseh 
avtorskih in sorodnih pravic, razen v okviru sodnega postopka. 

28. člen 

Objava popravka se lahko zahteva tudi, če je bilo obvestilo 
objavljeno prek medija, ki je prenehal delovati. Upravičenec lahko 
od izdajatelja takšnega medija zahteva, da na svoje stroške 
poskrbi za objavo popravka v določenem drugem mediju, ki je po 
obsegu in kvaliteti razširjanja programskih vsebin primerljiv s 
prvim. 

29. člen 

(1) Odgovorni urednik mora objaviti popravek, razen v naslednjih 
primerih: 

če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero 
se sklicuje zainteresirana oseba; 
če zahtevani popravek ne navaja dejstev in okoliščin v zvezi 
z navedbami v obvestilu; 
če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom; 

• če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa 
ali pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba; 
če je popravek napisan žaljivo; 
če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, 
v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od 
dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša; 
če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka 

iz tega zakona; 
če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino, kot jo 
ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred sodiščem 
zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove objave. 

(2) Odgovorni urednik mora zainteresirano osebo obvestiti o 
razlogih zavrnitve objave popravka v roku, ki velja za njegovo 
objavo. 

30. člen 

Če zainteresirana oseba v roku osem (8) dni od objave obvestila 
pisno napove, da bo zahtevala objavo popravka, mora odgovorni 
urednik hraniti zapis obvestila, za katerega se zahteva popravek, 
dokler ni končan sodni postopek. 

31. člen 

(1) Če odgovorni urednik ne objavi popravka v roku in na način, 
določen s tem zakonom, ima tisti, ki zahteva objavo popravka, 
pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika pri sodišču, 
pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež 
oziroma stalno prebivališče izdajatelja medija, prek katerega je 
bilo objavljeno obvestilo, na katero se nanaša popravek. 

(2) Tožba se lahko vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po 
preteku roka za objavo popravka, oziroma od dneva, ko je bil 
popravek objavljen na način, ki ni v skladu s tem zakonom. 

32. člen 

(1) V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za glavno 
obravnavo v osmih (8) dneh od vložitve tožbe pri sodišču. 

(2) V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne zahteva 
od toženca, naj odgovori na tožbo. 

(3) V vabilu sodišče opozori tožnika, da se šteje, kot da bi umaknil 
tožbo, če ne pride na prvi narok, toženca pa, da je sodba lahko 
izdana tudi v njegovi odsotnosti. 

33. člen 

(1) Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na 
obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna 
toženčeva dolžnost objave popravka. 

(2) V sporih glede objave popravka sodišče zavrne tožbeni 
zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica ali interes tožnika, 
ali če je podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere popravka 
po zakonu ni treba objaviti. 

34. člen 

Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo storjeno 
z objavo obvestila, na katero se nanaša popravek, se ne prekine 
postopka za objavo popravka. 

35. člen 

Če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni urednik 
medija, sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo 
in namesto prvotno toženega tožiti novega odgovornega urednika. 
Za tako spremembo tožbe ni potrebna privolitev prvotno toženega 
in ne privolitev novega odgovornega urednika. 
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36. člen 7. oddelek 

(1) Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh po končani 
glavni obravnavi. 

(2) Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v 
treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana. 

(3) Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo 
tožencu, da mora objaviti popravek v roku in na način, določen z 
zakonom. 

(4) Odgovorni urednik mora pri objavi popravka navesti, da gre 
za objavo na podlagi sodbe in citirati njen izrek. 

37. člen 

(1) Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko stranki v treh (3) 
dneh od njene vročitve vložita pritožbo na višje sodišče. 

(2) Pritožba se ne vroči nasprotni stranki v odgovor. Pravočasno 
in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stopnje z vsemi spisi 
sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko je bila vložena. 

(3) Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh (3) dneh 
od dneva, ko prejme pritožbo in spise. 

(4) Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

38. člen 

Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je sodišče naložilo 
objavo popravka, pošlje sodišče takoj tudi odgovornemu uredniku 
medija, prek katerega mora biti popravek objavljen. 

39. člen 

Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga objava popravka, 
zamenja odgovorni urednik medija, preide v sodbi ugotovljena 
dolžnost objave popravka na novega odgovornega urednika. 

Pravica do odgovora na objavljeno informacijo 
40. člen 

(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da 
brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo, s 
katerim se zanikajo, popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe 
0 dejstvih in podatkih objavljene informacije. 

(2) Pravica do odgovora je namenjena zagotavljanju javnega 
mteresa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti, 
kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih 
zadevah. 

41. člen 

V postopku za objavo odgovora na objavljeno informacijo in v 
Postopku sodnega varstva te pravice se smiselno uporabljajo 
°ločbe o pravici do popravka objavljenega obvestila. 

42. člen 
n' s tem zakonom drugače določeno, se v sodnih sporih v 

*vezi z objavo popravka ali odgovora smiselno uporabljajo določbe 
a °na o pravdnem postopku. 

JAVNE INFORMACIJE 

Dostop do javnih informacij 
43. člen 

(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, ki 
opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja, ter druge 
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo (v nadaljevanju: 
javne osebe), morajo dajati resnične, popolne in pravočasne 
informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja za objavo 
prek medijev. 

(2) Za objavo prek medija lahko zbirajo informacije po tem členu 
uredniki, novinarji in drugi avtorji programskih prispevkov. 

(3) Javne osebe s pravnimi akti uredijo način dajanja informacij 
za javnost, ter določijo odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost 
dela. 

(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pravico dostopa 
do informacij pod enakimi pogoji. Javne osebe jim lahko odrečejo 
dajanje informacij le v naslednjih primerih: 

- če so zahtevane informacije na predpisan način določene za 
državno, vojaško ali uradno tajnost ali za poslovno skrivnost; 
če bi to pomenilo kršitev tajnosti osebnih podatkov v skladu z 
zakonom, razen če se z njihovo objavo lahko prepreči hujše 
kaznivo dejanje, neposredna nevarnost za življenje ljudi in 
njihovega premoženja; 
če bi to škodilo sodnemu ali predkazenskemu postopku. 

(5) Javna oseba, ki ne da zahtevane informacije, mora v osmih 
(8) dneh pisno obrazložiti razloge za zavrnitev, če to zahteva 
odgovorni urednik medija. 

(6) Javna oseba lahko zahteva nadomestilo dejanskih stroškov 
za prepis zahtevanih informacij. 

(7) Avtor programskega prispevka, ki je od odgovorne osebe iz 
tretjega odstavka tega člena prejel informacijo in odgovorni urednik, 
ki jo je vsebinsko dosledno objavil, ne odgovarjata za kaznivo 
dejanje, ki je bilo morda storjeno v zvezi z objavo te informacije. 
Za resničnost in točnost takšne informacije odgovarja javna 
oseba, ki jo je dala. 

8. oddelek 

EKONOMSKO PROPAGANDNE VSEBINE 

Oglaševanje 
44. člen 

(1 (Ekonomsko propagandne vsebine po tem zakonu so oglasi in 
druge oblike ekonomsko - propagandnih sporočil (v nadaljevanju: 
oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba, sama ali 
prek tretje osebe, z namenom, da bi s tem pospeševala pravni 
promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, 
pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in 
dobro ime. Oglasi se objavljajo za plačilo ali drugo podobno 
nadomestilo ali z namenom samoreklamiranja. 

(2) Za oglase po tem zakonu ne štejejo: 
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- obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami 
njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj); 
stranski programski izdelki, ki neposredno izhajajo iz 
programskih vsebin tega medija; 
brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih 
prireditev in dobrodelnih akcij ter akcij, ki so splošnega pomena 
za varnost prebivalcev Republike Slovenije; 
brezplačno predstavljanje umetniških del; 

- brezplačno navajanje producentov, organizatorjev ali 
sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno - 
umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske 
predstavitve teh del, prireditev oziroma akcij. 

45. člen 

(1) Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, 
poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega 
oglasa ne gre za ekonomsko - propagandne vsebine. Za prikrito 
oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V 
primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno 
z namenom. 

(2) Pri oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične postopke, 
ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo 
zavestnega zaznavanja-oglaševanih vsebin. 

(3) Z oglaševanjem se ne sme: 

prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva; 
vzpodbujati rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in 
verske ali politične nestrpnosti; 
vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali 
zaščiti okolja ali kulturne dediščine; 
žaliti verskih ali političnih prepričanj; 
škoditi interesom uporabnikov. 

46. člen 

Oglaševanje tobačnih izdelkov, zdravil in medicinskih 
pripomočkov, zdravstvenih storitev ter alkoholnih pijač urejajo 
posebni zakoni. 

47. člen 

(1) Oglasi, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci, ali v katerih 
nastopajo otroci, ne smejo vsebovati prizorov nasilja, pornografije 
in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu zdravju ter 
duševnemu in telesnemu razvoju, ali kako drugače negativno 
vplivale na dovzetnost otrok. 

(2) Oglaševanje ne sme moralno ali psihično prizadeti otrok. Zato 
se z oglasi ne sme: 

vzpodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z 
izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti; 
vzpodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega 
v nakup proizvodov ali storitev; 
izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje ali 
druge osebe; 
neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih situacijah. 

48. člen 

(1) Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu 
je odgovoren njegov naročnik, za skladnost oglasa s tem 
zakonom in s programsko zasnovo medija pa odgovorni urednik. 

(2) Naročnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in 
uredniško neodvisnost medija. 

49. člen 

(1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v 
slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v 
skladu s tem zakonom. 

(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko 
objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti. 

Sponzoriranje 
50. člen 

Sponzoriranje po tem zakonu je katera koli oblika prispevanja k 
financiranju programskih vsebin s strani fizične ali pravne osebe, 
ki to stori z namenom promocije svojega imena ali firme, blagovne 
znamke, oziroma svoje podobe v javnosti. 

51. člen 

(1) Sponzor ne sme vplivati na sponzorirane vsebine in na njihovo 
razporejanje v programski shemi ter s tem omejevati uredniške 
neodvisnosti medija. 

(2) Sponzorirane vsebine ne smejo vzpodbujati prodaje oziroma 
nakupa ali dajanja v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje 
osebe, še posebej ne s posebnim predstavljanjem teh izdelkov 
ali storitev. 

52. člen 

Sponzoriranje s strani tobačne industrije in veletrgovine ter 
izdelovalcev in veletrgovcev z zdravili in medicinskimi pripomočki 
oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev se uredi s posebnim 
zakonom. 

53. člen 

(1) Poročila in druge informativne programske vsebine ne smejo 
biti sponzorirane, razen kadar določa drugače zakon, ki ureja 
volilno kampanjo. 

(2) Vsaka sponzorirana programska enota (npr. članek, oddaja in 
podobno) mora biti jasno označena kot takšna, z navedbo 
sponzorjevega imena ali njegovega znaka. 

9. oddelek 

ZAŠČITA PLURALNOSTI IN RAZNOVRSTNOSTI 
MEDIJEV 

Omejitve deležev v premoženju izdajatelja 
54. člen 

(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ali skupina povezanih 
oseb ima lahko v kapitalu oziroma premoženju izdajatelja 
dnevnega informativno političnega tiska ali izdajatelja radijskega 
ali televizijskega programa največ triintrideset (33) odstoten 
lastniški delež ozjroma največ triintrideset (33) odstoten delež 
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic. 
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Varianta: triintrideset (33) odstotni delež se poveča na 
devetinštirideset (49) odstotkov. 

(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v naslednjih primerih: 

če izdajatelj zaposluje največ sedem (7) delavcev; 
če je izdajatelj radijskega ali televizijskega programa 
študentska organizacija ali italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost; 
če radijski ali televizijski program pokriva območje, na katerem 
živi največ dvajset (20) odstotkov prebivalcev Republike 
Slovenije; 
če tiskani medij, ne glede na tehnično obliko nosilca, izhaja v 
nakladi, nižji od 10.000 izvodov. 

(3) Če je izdajatelj dnevnega informativno političnega tiska ali 
radijskega oziroma televizijskega programa delniška družba, se 
delnice te družbe glasijo na ime (imenske delnice). 

Omejitve navzkrižnega lastništva 
55. člen 

(1) Izdajatelj dnevnega informativno političnega tiska ter fizična in 
pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v kapitalu 
oziroma premoženju tega izdajatelja več kot deset (10) odstotni 
lastniški delež ali več kot deset (10) odstotkov upravljalskih 
oziroma glasovalnih pravic, ne more biti tudi izdajatelj ali 
soustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma televizijskega 
programa, niti ne more samostojno ali prek tretjih oseb izvajati 
radijske in televizijske dejavnosti. 

(2) Izdajatelj dnevnega informativno političnega tiska ter fizična 
ali pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v njegovem 
premoženju lastniški delež ali upravljalske oziroma glasovalne 
pravice, ima lahko največ deset (10) odstotni lastniški delež ali 
deset (10) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic 
v premoženju drugega izdajatelja dnevnega informativno 
političnega tiska ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma 
televizijskega programa. 

(3) Izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa ter fizična 
ali pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v njegovem 
premoženju več kot deset (10) odstotni lastniški delež ali več kot 
deset (10) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, 
ne more biti tudi izdajatelj oziroma soustanovitelj izdajatelja 
dnevnega informativno političnega tiska. 

(4) Izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa ter fizična 
ali pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v njegovem 
premoženju lastniški delež ali upravljalske oziroma glasovalne 
pravice, ima lahko največ deset (10) odstotni lastniški delež ali 
deset (10) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic 
v premoženju izdajatelja dnevnega informativno političnega tiska 
a'' v premoženju drugega izdajatelja radijskega oziroma 
televizijskega programa. 

Povezane osebe 
56. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki so med seboj 
uPravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi 
navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma 
Poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma 
ako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno 

vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma 
odločanju o programski zasnovi medija. 

(2) Za povezane osebe iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti osebe, 
ki so med seboj povezane: 

- po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, 
bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci); 

- z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo; 
- po svaštvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, bratje in 

sestre, posvojitelji in posvojenci) zakonca oziroma 
izvenzakonskega partnerja; 
tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega 
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je 
udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj dvajset (20) 
odstotki glasovalnih pravic; 

- tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki 
štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, 
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z 
najmanj dvajset (20) odstotki glasovalnih pravic; 

- tako, da tvorijo koncem po zakonu o gospodarskih družbah; 
- kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri 

opravljajo to funkcijo, in osebe, ki štejejo za povezane s člani 
uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih točkah tega 
člena. 

(3) Kolikor ni s tem zakonom določeno drgače se za povezane 
osebe po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. I RS, št. 6/94 in 
25/97). 

Nezdružljivost opravljanja radijske in televizijske 
dejavnosti 

57. člen 

Posamezen izdajatelj lahko izvaja samo radijsko ali pa samo 
televizijsko dejavnost, razen če je z zakonom urejeno drugače. 

58. člen 

Določbe 55. in 57. člena tega zakona ne veljajo v primeru, ko je 
izdajatelj študentska organizacija ali madžarska oziroma italijanska 
narodna skupnost. 

Nezdružljivost opravljanja oglaševalske ter radijske 
in televizijske dejavnosti 

59. člen 

(1) Oglaševalska organizacija, katere dejavnost je zbiranje, 
oblikovanje in posredovanje oglasov, ter fizična ali pravna oseba 
ali skupina povezanih oseb, ki je lastnik ali solastnik te organizacije, 
ne more biti izdajatelj ali ustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma 
televizijskega programa, niti imeti več kot deset (10) odstotni 
delež v kapitalu ali deset (10) odstotni delež upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali 
televizijskega programa. 

(2) Izdajatelj lokalnega, regionalnega, študentskega in 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ne sme 
opravljati oglaševalske dejavnosti, razen za potrebe oglaševanja 
v svojem radijskem ali televizijskem programu. 
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Nezdružljivost opravljanja telekomunikacijske ter 
radijske in televizijske dejavnosti 

60. člen 

Operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, ne more biti tudi 
izdajatelj radijskega ali televizijskega programa. 

Varianta: 55., 56., 57., 58., 59. in 60. člen se črtajo. 

Deleži tujih oseb 
61. člen 

(1) Določbe tega oddelka veljajo tudi za tuje pravne in fizične 
osebe, ne glede na to, v kateri državi imajo svoj sedež oziroma 
stalno prebivališče, razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

Variantni dodatek: 

(2) Tuje osebe, ki so ustanovljene oziroma registrirane v državi, 
ki ni članica Evropske unije, in v kateri veljajo pravne omejitve 
deležev tujih oseb v premoženju izdajatelja medija, imajo lahko v 
premoženju izdajatelja skupno največ triintrideset (33) odstotni 
lastniški delež ali največ triintrideset (33) odstotkov upravljalskih 
oziroma glasovalnih pravic, razen če je urejeno drugače z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

10. oddelek 

PREGLEDNOST NAD UPRAVLJANJEM MEDIJEV IN 
VARSTVO KONKURENCE 

Objava podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije 
62. člen 

(1) Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja 
sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije naslednje podatke: 
ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in 
sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet 
(5) odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5) odstotni delež 
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic; imena članov uprave 
oziroma organa upravljanja izdajatelja; ter imena in priimke članov 
organa upravljanja oziroma uprave in nadzornega sveta izdajatelja. 

(2) Spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj 
sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije najpozneje v tridesetih 
(30) dneh od njihovega nastanka. 

(3) Uradni list Republike Slovenije mora objaviti podatke iz prvega 
in drugega odstavka tega člena najpozneje v petnajstih (15) dneh 
od prejema naročila za objavo. 

(4) Podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena mora 
izdajatelj v predpisanem roku poslati tudi pristojnemu ministrstvu 
in organu, pristojnemu za varstvo konkurence. Izdajatelj radijskega 
ali televizijski programa podatke iz tega člena v predpisanem 
roku pošlje tudi Svetu za radiodifuzijo. . 

63. člen 

Izdajatelj tiskanega medija mora vsako leto najpozneje do konca 
meseca marca pristojnemu ministrstvu sporočiti število tiskanih 
izvodov vsake posamezne izdaje za preteklo leto. 

Varstvo konkurence 
64. člen 

(1) Za izdajatelje medijev in operaterje veljajo predpisi o varstvu 
konkurence, razen kolikor ta zakon določa drugače. 

(2) Izdajatelji in operaterji morajo o nameravanih večjih poslovnih 
operacijah (nakup ali prodaja podjetja, združitev, povezovanje 
obvladujočega in obvladanega podjetja itd.), katerih uresničitev bi 
imela za posledico, da bi posamezna pravna oseba obvladovala 
več kot petdeset (50) odstotni tržni delež določenega proizvoda 
ali storitve v Republiki Sloveniji, obvestiti organ, pristojen za varstvo 
konkurence in pristojno ministrstvo, izdajatelji radijskih ali 
televizijskih programov pa tudi Svet za radiodifuzijo. 

(3) Organ, pristojen za varstvo konkurence, izda odločbo o 
prepovedi nameravanega posla in o tem takoj obvesti pristojno 
ministrstvo, če ugotovi, da bi bilo lahko s sklenitvijo posla iz 
prejšnjega odstavka povzročeno močno omejevanje konkurence 
in bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujočega položaja na trgu. 
V primeru, da je bila odločba izdana izdajatelju radijskega ali 
televizijskega programa, državni organ, pristojen za varstvo 
Konkurence, o tem obvesti tudi Svet za radiodifuzijo. 

(4) Za prevzem deset (10) ali več odstotkov lastninskega ali 
upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v 
premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa je 
potrebno pridobiti predhodno soglasje Sveta za radiodifuzijo in 
pristojnega ministrstva. 

(5) Za prevzem deset (10) ali več odstotkov lastninskega ali 
upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v 
premoženju izdajatelja dnevnega informativno političnega tiska je 
potrebno pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva. 

(6) Organ, pristojen za varstvo konkurence, izda odločbo, s katero 
razveljavi pogodbo, sklep ali drug akt, ki je v nasprotju z določbami 
54., 55., 59. ali 61. člena tega zakona, ali z določbami četrtega ali 
petega odstavka tega člena. 

Drugo poglavje 

POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH IN 
TELEVIZIJSKIH PROGRAMIH 

1. oddelek 

DEFINICIJE 

Radijska in televizijska dejavnost 
65. člen 

Radijska in televizijska dejavnost po tem zakonu je izvirno 
razširjanje oziroma prenašanje ali oddajanje programskih vsebin 
prek kablov ali po zraku, vključno prek satelita, v kodirani ali 
dekodirani obliki, z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti. V 
ta pojem so vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja 
radijskih in televizijskih programskih vsebin med posameznimi 
izdajatelji z namenom, da bi bile priobčene javnosti. 

poročevalec, št. 35 56 28. maj 1999 



Oddajni čas 
66. člen 

(1) Vse programske vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski 
program razširja od 0 do 24 ure posameznega dneva, se vštevajo 
v dnevni oddajni čas, razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske 
vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski program razširja 
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta, 
razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa izvzete 
s tem zakonom. 

Lastna produkcija 
67. člen 

(1) Za programske vsebine, nastale v lastni produkciji, štejejo 
informativni, kulturno-umetniški, izobraževalni, zabavni in 
kontaktni program, prenosi dogodkov in prireditev v lastni režiji, 
govorne oddaje, glasbene, športne in druge komentirane oddaje 
ter druge izvirne vsebine, če izpolnjujejo enega od naslednjih 
pogojev: 

da so nastale v produkciji izdajatelja radijskega oziroma 
televizijskega programa, ki jih predvaja; 
da je pri njihovi produkciji izdajatelj sodeloval kot koproducent 
z najmanj petdeset (50) odstotnim deležem; 
da jih je po naročilu in za račun izdajatelja pripravil drug 
producent. 

(2) V kvoto lastne produkcije radijskih programov se v skladu z 
določbami 87. člena tega zakona všteva tudi predvajanje 
slovenske glasbe. 

(3) Za lastno produkcijo programov madžarske in italijanske 
narodne skupnosti štejejo tudi obdelana izvirna slovenska in 
evropska dela v jeziku te skupnosti. 

(4) Oglasi, radijska in TV - prodaja, ter plačana obvestila 
(videostrani), ne štejejo za programske vsebine, nastale v lastni 
produkciji. 

(5) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, s 
podzakonskim aktom določi podrobnejše kriterije za opredelitev 
vsebin iz tega člena. 

Slovenska avdiovizualna dela 
68. člen 

(1) Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so: 

dela slovenskih avtorjev in dela avtorjev madžarske ali 
italijanske narodne skupnosti, ne glede na jezik izvedbe; 
dela, ki jih izvajajo igralci, pevci in drugi izvajalci v slovenskem 
jeziku; 
dela, nastala v koprodukciji s tujimi koproducenti, če je delež 
posameznega slovenskega koproducenta pri kritju stroškov 
celotne produkcije večji od petindvajset (25) odstotkov; 
dela, ki so za producenta ali koproducenta iz države, članice 
Evropske unije (v nadaljevanju: članice EU), nastala pretežno 
v Republiki Sloveniji, če je bila pri nastajanju pretežno 
uporabljena tehnična infrastruktura iz četrtega odstavka tega 
člena. 

(2) Avdiovizualna dela iz prejšnjega odstavka so tista, ki so 
izražena |<ot individualne intelektualne stvaritve s področja 

nlizevnosti, znanosti in umetnosti. 

<3) Republika Slovenija v skladu s 4. členom tega zakona podpira 

vzpostavitev in postopni razvoj slovenske avdiovizualne industrije 
in vzpodbuja ustvarjanje slovenskih avdiovizualnih del, kot so 
celovečerni TV filmi in drame, kulturno - umetniške in razvedrilne 
serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga 
avdiovizualna dela. 

(4) Republika Slovenija vzpodbuja razvoj tehnične infrastrukture 
za avdiovizualno produkcijo. 

Evropska avdiovizualna dela 
69. člen 

(1) Evropska avdiovizualna dela po tem zakonu so: 

dela, ki izvirajo iz držav, članic EU; 
dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, podpisnic Evropske 
konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, ter izpolnjujejo 
določila 70. člena tega zakona; 
dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav in izpolnjujejo pogoje 
iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Dela iz tretje alinee prejšnjega odstavka so tista, ki so bila v 
celoti ustvarjena v koprodukciji producentov, ustanovljenih, in 
registriranih v državah, članicah EU, s producenti iz evropskih 
držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume na 
avdiovizualnem področju, če so ta dela pretežno ustvarili avtorji 
in delavci iz ene ali več evropskih držav. 

70. člen 

(1) Evropska dela iz prve in druge alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena so tista, ki so jih ustvarili pretežno avtorji in 
delavci s prebivališčem v državah iz obeh citiranih alinej, pod 
enim od naslednjih pogojev: 

- če so bili producenti teh del ustanovljeni oziroma registrirani v 
omenjenih državah; 

- če je posamezno delo nastalo pod vodstvom in dejanskim 
nadzorom enega ali več producentov iz teh držav; 

- če je bil prispevek koproducentov iz teh držav prevladujoč in 
koprodukcijskega razmerja ni obvladoval eden ali več 
producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj teh 
držav. 

(2) Določbi druge in tretje alinee tega člena se uporabljata le glede 
del, ki izvirajo iz države, članice EU, in ki niso predmet 
diskriminatornih ukrepov v zainteresiranih tretjih državah. 

71. člen 

Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena tega zakona, 
temveč so nastala v okviru bilateralnih koprodukcijskih pogodb, 
sklenjenih med državami, članicami EU, in tretjimi državami, velja 
domneva, da so to evropska dela, kadar večinski delež vseh 
produkcijskih stroškov krijejo koproducenti iz Evropske skupnosti, 
in kadar produkcija ni nadzorovana s strani enega ali več 
producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj območja 
držav, članic EU. 

72. člen 

Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena tega zakona, 
temveč so nastala pretežno z delom avtorjev in delavcev s 
prebivališčem v eni ali več državah, članicah EU, velja domneva, 
da gre v takšnih primerih za evropska dela v premosorazmerju s 
skupnim deležem koproducentov iz Evropske skupnosti pri kritju 
vseh stroškov produkcije. 
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Avdiovizualna dela neodvisnih producentov 
73. člen 

(1) Neodvisni producent avdiovizualnih del po tem zakonu (v 
nadaljevanju: neodvisni producent) je pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje naslednje štiri pogoje: 

da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije 
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni 
izmed držav, članic EU; 
da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno 
osebnost izdajatelja televizijskega programa; 
da ima izdajatelj televizijskega programa ali katera od oseb iz 
prvega odstavka 54. člena tega zakona največ petindvajset 
(25) odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic v njenem premoženju; 
da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega 
programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto. 

(2) Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je 
registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del 
in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če slovenska dela tvorijo 
večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v zadnjih treh 
letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alinee prejšnjega 
odstavka. 

(3) Neodvisni producent ne more biti pravna in fizična oseba, 
katere povprečni delež finančnih sredstev za kritje celotnih 
stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je sodeloval v 
zadnjih treh letih, ne presega deset (10) odstotkov. 

(4) Na predlog pristojnega ministra lahko Vlada Republike Slovenije 
s podzakonskim aktom spremeni višino deleža iz prejšnjega 
odstavka. 

2. oddelek 
% 

POSEBNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

Pravica do kratkega poročanja 
74. člen 

(1) Vsak izdajatelj radijskega ali televizijskega programa ima pod 
enakimi pogoji pravico do kratkega poročanja o vseh pomembnih 
prireditvah in drugih dogodkih, ki so dostopni javnosti, razen o 
verskem obredu. 

(2) Za kratko poročanje po tem členu šteje predvajanje poročila, 
ki traja največ minuto in pol, in je predvajano v sklopu 
informativnega programa. 

(3) Organizator pomembnega dogodka lahko v nadomestilo 
zahteva od izdajatelja le plačilo vstopnine, če je ta predvidena, in 
nadomestilo za morebitne dejanske stroške, ki nastanejo zaradi 
izvrševanja te organizatorjeve obveznosti. 

(4) Pravica do kratkega poročanja obsega tudi pravico do 
delovnega zvočnega in/ali slikovnega snemanja, ki lahko traja 
pet minut, če ni s pogodbo določeno drugače. 

(5) Pravica do kratkega poročanja se mora izvajati tako, da ne 
moti oziroma ne ovira poteka dogodka. 

(6) Pravica do kratkega poročanja se lahko omeji ali izključi, če bi 
njeno izvrševanje hudo prizadelo čustva udeležencev dogodka 
ali ogrozilo javno varnost in red. 
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(7) Izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega poročanja, mora 
omogočiti izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratno 
uporabo svojega posnetka, ter lahko za to zahteva povrnitev 
premosorazmernega dela dejanskih stroškov in navedbo svojega 
imena oziroma firme ob objavi. 

Pravica javnosti do spremljanja 
pomembnejših dogodkov 

75. člen 

(1) Izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi 
pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, 
ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi državi - 
članici EU, na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu 
gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega 
dogodka. 

(2) Za prenos po tem členu šteje neposreden prenos dogodka ali 
kasnejši prenos, v celoti ali delno, kadar je to potrebno iz 
objektivnih razlogov ali v interesu javnosti. 

(3) V nasprotju s tem zakonom je, če dogodek iz prvega odstavka 
tega člena na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša 
izdajatelj, katerega televizijski program lahko spremlja manj kot 
petinsedemdeset (75) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, 
ali pa je za sprejemanje njegovega programa potrebno dodatno 
plačilo (plačljiva TV), poleg RTV naročnine in običajnega plačila 
za sprejem televizijskih programov prek kabla. 

(4) Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega ministra, 
pravočasno pripravi oziroma oblikuje seznam najpomembnejših 
dogodkov ter določi ustrezen način televizijskega razširjanja teh 
dogodkov, in sicer ne glede na državo, v kateri se bodo dogajali, 
ter v zvezi s tem izvaja druge ustrezne ukrepe v skladu z 
mednarodnimi pogodbami in smernicami, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo. 

3. oddelek 

POSEBNI RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PROGRAMI 

Nacionalni radijski in televizijski programi 
76. člen 

(1) Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in 
televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu 
Republike Slovenije, vključno z radijskimi in televizijskimi programi 
italijanske in madžarske narodne skupnosti, izvaja javni zavod 
Radiotelevizija Slovenija. 

(2) Ustanoviteljske pravice v zvezi z delovanjem javnega zavoda 
Radiotelevizija Slovenija izvaja Vlada Republike Slovenije prek 
pristojnega ministrstva. 

Varianta: odstavek se črta. 

(3) Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in 
televizijskih programov ureja poseben zakon. 

Lokalni radijski in televizijski programi 
77. člen 

(1) Za lokalni radijski program šteje program, ki dosega največ 
dvajset (20) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in ki v 
oddajnem času med 6. in 22. uro obsega najmanj trideset (30) 
odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije. 
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(2) Za lokalni televizijski program šteje program, ki dosega največ 
dvajset (20) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, in ki v 
oddajnem času med 8. in 24. uro obsega najmanj štirideset (40) 
odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije. 

78. člen 

(1) Izdajatelj iz tega člena lahko pridobi status lokalnega radijskega 
oziroma televizijskega programa, če izpolnjuje tudi naslednje 
posebne pogoje: 

da ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin sofinancira 
lokalna skupnost; 

Varianta: alinea se črta. 

da je v programu zagotovljeno objektivno in nepristransko 
obveščanje prebivalcev lokalne skupnosti ter uravnoteženo 
predstavljanje različnih mnenj in stališč o političnih, kulturnih, 
verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za 
njihovo življenje in delo; 
da izdajatelj imenuje programski odbor, v katerem člani 
zastopajo interese lokalne skupnosti, zlasti s področij kulture, 
izobraževanja in športa; 
da so programske vsebine pretežno lokalnega značaja in jih 
sooblikujejp prebivalci lokalne skupnosti. 

(2) Programski odbor iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki ima 
najmanj tri (3) člane, spremlja uresničevanje programske 
zasnove, seznanja odgovornega urednika s svojimi stališči in 
predlogi, daje mnenje k programski zasnovi, predlaga spremembe 
programske zasnove in opravlja druge naloge v skladu s tem 
zakonom in aktom o ustanovitvi programskega odbora. Akt o 
ustanovitvi programskega odbora ter njegove spremembe 
oziroma dopolnitve mora izdajatelj v petnajstih (15) dneh po 
sprejemu poslati v predhodno mnenje Svetu za radiodifuzijo. 

(3) O statusu lokalnega radijskega ali televizijskega programa, 
po predhodnem mnenju Sveta za Radiodifuzijo iz prejšnjega 
odstavka, odloči pristojno ministrstvo. 

(4) Pristojno ministrstvo lahko v primeru, če lokalni radijski ali 
televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz tega 
člena, status odvzame. 

Regionalni radijski in televizijski programi 
79. člen 

(1) Za regionalni program po tem zakonu šteje radijski ali televizijski 
Program, ki dosega več kot deset (10) in največ petdeset (50) 
odstotokov prebivalcev Republike Slovenije, in ki v oddajnem 
času med 6. in 22. uro obsega najmanj trideset (30) odstotkov 
Regionalnih vsebin lastne produkcije za radijski program in najmanj 
štirideset (40) odstotkov za televizijski program. 

(2) Regionalni program lahko ustvarja, praviloma pripravlja in 
oddaja en izdajatelj, ali pa se z namenom razširjanja takšnega 
Programa organizacijsko in programsko povežejo izdajatelji 
okalnih radijskih ali televizijskih programov. 

(3) Glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa 
regionalnega radijskega ali televizijskega programa in za izvajanje 
niegove dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe 78. člena ,G9a zakona. 

<4) O statusu regionalnega radijskega ali televizijskega programa, 
Po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije, 
0 °či pristojno ministrstvo. 
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Študentski radijski in televizijski programi 
80. člen 

Študentska organizacija je lahko izdajatelj radijskega in/ali 
televizijskega programa, če programske vsebine ustvarjajo in 
razširjajo študentje in so pretežno namenjene študentski javnosti, 
in če uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za izvajanje 
dejavnosti, za katero je ustanovljena, v skladu s svojim temeljnim 
pravnim aktom. 

Nepridobitni radijski in televizijski programi 
81. člen 

(1) Za nepridobitni program šteje radijski program, ki v dnevnem 
oddajnem času obsega najmanj trideset (30) odstotkov vsebin 
lastne produkcije, v okviru katere prevladujejo informativne, 
umetniške, izobraževalne in kulturno-zabavne vsebine, in 
televizijski program, ki v dnevnem oddajnem času obsega najmanj 
štirideset (40) odstotkov vsebin iz tega odstavka. 

(2) Presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka sme izdajatelj uporabiti samo za izvajanje radijske ali 
televizijske dejavnosti, v skladu s svojim temeljnim pravnim aktom. 

(3) O statusu nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa, po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo 
Republike Slovenije, odloči pristojno ministrstvo. 

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena, šteje program madžarske oziroma italijanske narodne 
skupnosti za nepridobitni radijski ali televizijski program po tem 
zakonu. 

(5) Natančnejše definicije informativnih, kulturnih, izobraževalnih, 
zabavnih in drugih vsebin iz tega zakona določi pristojno 
ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo. 

Programi posebnega pomena 
82. člen 

(1) Republika Slovenija v skladu s 4. členom tega zakona podpira 
dejavnost radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. 
in 81. člena tega zakona, ki so posebnega pomena za slovensko 
kulturo. 

(2) Za programe iz prejšnjega odstavka kolektivna organizacija 
avtorjev določi posebne znižane tarife za uporabo avtorskih del, 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo avtorske in sorodnih pravic. 

4. oddelek 

POVEZOVANJE TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV V 
MREŽE 

Programske televizijske mreže 
83. člen 

(1) Izdajatelji televizijskih programov, ki nimajo statusa programov 
posebnega pomena iz prejšnjega člena, se lahko programsko 
povezujejo v širše, regionalne ali nacionalne mreže, z regionalnim 
ali širšim pokrivanjem območja, pod naslednjimi pogoji: 
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da vsak od povezanih izdajateljev oddaja na območju, za 
katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, najmanj dve 
(2) uri programa lastne produkcije dnevno; 
da skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, ki je 
izdelana v izvirnem slovenskem jeziku, in v katero se ne 
všteva program iz prejšnje alinee, dnevno obsega najmanj 
deset (10) odstotkov programskih vsebin, ki se oddajajo prek 
mreže; 
da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje 
Sveta za radiodifuzijo, če bi se zaradi povezovanja v mrežo 
bistveno spremenila njegova programska zasnova; 
da povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko zasnovo 
in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja, ter oba 
dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v 
razvid, v skladu z določbami 10. člena tega zakona; 
da povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo 
odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za 
razširjanje programskih vsebin v skladu s tem zakonom, in 
akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v petnajstih 
(15) dneh pred začetkom delovanja mreže. 

(2) Regionalna ali nacionalna mreža iz prejšnjega odstavka se 
glede programskih zahtev in omejitev iz 5. oddelka tega poglavja 
obravnava kot enoten televizijski program, razen če določbe tega 
člena določajo drugače. 

5. oddelek 

PROGRAMSKE ZAHTEVE IN OMEJITVE 

1. pododdelek 

SPLOŠNO 

Zaščita otrok in mladoletnikov 
84. člen 

(1) Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov 
neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali drugih 
oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali 
telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko ob 
upoštevanju osnovnih estetskih in moralnih kriterijev, ki jih sprejme 
izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o resničnih 
dogodkih, prikazujejo prizori nasilja v poročilih in aktualno- 
informativnih oddajah. 

(3) Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjega odstavka lahko 
televizijski programi od 23 do 6 ure predvajajo tudi programske 
vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja, lastnega človeški naravi, in 
erotike. 

(4) Programske vsebine iz prejšnjega odstavka morajo (3iti jasno 
in razumljivo označene z vizualnim simbolom, pred začetkom 
njihovega predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno 
opozorilo, da niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta 
starosti. 

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za radijske 
programe. 

(6) Pristojni minister lahko prepiše dodatne ukrepe za varstvo 
otrok in mladoletnikov v skladu s tem zakonom. 

Splošne programske zahteve 
85. člen 

(1) Ponovitev radijske ali televizijske oddaje mora biti jasno 
označena. 

(2) Novinarji ter voditelji radijskih in televizijskih poročil ne smejo 
nastopati v ekonomsko-propagandnih oddajah. 

2. pododdelek 

PROGRAMSKI DELEŽI 

Delež lastne produkcije 
86. člen 

(1) Delež lastne produkcije, mora obsegati najmanj dvajset (20) 
odstotkov dnevnega oddajnega časa vsakega televizijskega 
programa, od tega najmanj šestdeset (60) minut med 18. in 22. 
uro, razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

(2) V delež iz prejšnjega odstavka se lahko všteva samo še prva 
ponovitev oddaje, razen ponovitev televizijskih govornih 
programov. 

(3) Najmanj trideset (30) odstotkov dnevnega oddajnega časa 
vsakega radijskega programa morajo obsegati vsebine lastne 
produkcije, razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

(4) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, 
podrobneje določi kriterije za programe lastne produkcije radijskih 
in televizijskih programov, ter merila za opredelitev lokalnih oziroma 
regionalnih vsebin iz 77., 78. in 79. člena tega zakona. 

Delež slovenske glasbe v radijskih programih 
87. člen 

(1) Najmanj deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega časa 
vsakega radijskega programa mora obsegati glasba slovenskih 
avtorjev in/ali izvajalcev. 

(2) V delež iz tega člena se lahko všteva največ dvajset (20) 
odstotkov dnevnega oddajnega časa, v katerem se predvaja 
slovenska glasba. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za radijske 
programe madžarske in italijanske narodne skupnosti. 

Delež slovenskih avdiovizualnih del 
88. člen 

(1) Izdajatelj vsakega televizijskega programa si mora prizadevati 
za to, da slovenska avdiovizualna dela obsegajo pomemben delež 
letnega oddajnega časa. 

(2) Delež slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času 
vsakega televizijskega programa se mora postopno zviševati, 
glede na njegov obseg v prejšnjem letu, dokler ta delež ne doseže 
najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa, v katerega 
niso všteti oglasi in TV - prodaja, razen če ta zakon določa drugače. 

28. maj 1999 



89. člen 

Delež programskih vsebin lastne produkcije iz 86. člena tega 
zakona in delež slovenskih avdiovizualnih del iz prejšnjega člena, 
se vštevata v delež evropskih avdiovizualnih del iz 90. člena tega 
zakona. 

Delež evropskih avdiovizualnih del 
90. člen 

(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to, 
da bodo evropska avdiovizualna dela obsegala večinski delež 
njegovega letnega oddajnega časa. 

(2) Izdajatelj iz tega člena, ki iz objektivnih razlogov ne more 
dosegati večinskega deleža obsega evropskih del iz prejšnjega 
odstavka, mora postopno povečevati obseg deleža teh del v 
letnem oddajnem času glede na prejšnje leto, tako da se kot 
izhodiščni minimalni delež upošteva povprečni obseg evropskih 
del v Republiki Sloveniji leta 1998. 

(3) V letni oddajni čas iz tega člena se ne všteva čas, namenjen 
poročilom, športnim dogodkom, TV - igram, oglaševanju, teletekstu 
in TV - prodaji. 

(4) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih 
programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona. 

(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za 
Radiotelevizijo Slovenija. 

(6) Vlada Republike Slovenije določi deleževropskih del iz 
drugega odstavka tega člena. 

Delež avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
91. člen 

(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to, 
da bo delež avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih 
obsegal najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa. 

(2) Izdajatelj iz tega člena, ki iz objektivnih razlogov ne more 
dosegati deleža obsega avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka, 
mora vsako leto povečati delež teh del, v primerjavi z njegovim 
obsegom v letnem oddajnem času v zadnjem letu pred letom 
uveljavitve tega zakona, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

(3) Vsaj polovica del iz tega člena mora biti izdelana v zadnjih 
Petih (5) letih. 

(4) V letni oddajni čas iz tega člena niso vključene naslednje 
Programske vsebine: poročila, športni dogodki, TV - igre, 
oglaševanje, teletekst in TV - prodaja. 

(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za 
Radiotelevizijo Slovenija. 

(6) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih 
Programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona. 

Letna poročila o doseženih deležih 
92. člen 

(1) Izdajatelj televizijskega programa mora vsako leto do konca 
Meseca februarja posredovati pristojnemu ministrstvu in Svetu 
0
a rac"°difuzijo razčlenjene podatke o doseženem deležu vr°pskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo 

leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o 
deležih lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov in podatki o deležu 
novih avdiovizualnih del iz tretjega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za izdajatelje 
televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona. 

Posebne programske zahteve do Radiotelevizije 
Slovenija 
93. člen 

(1) Evropska avdiovizualna dela morajo zaobsegati večinski delež 
v letnem oddajnem času televizijskih programov Radiotelevizije 
Slovenija. 

(2) Slovenska avdiovizualna dela morajo zaobsegati najmanj 
petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih 
programov Radiotelevizije Slovenija. 

(3) Avdiovizualna dela neodvisnih producentov morajo zaobsegati 
najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih 
programov Radiotelevizije Slovenija. 

(4) V letni oddajni čas iz tega člena se ne vštevajo oglasi, poročila, 
športni dogodki in TV igre. 

(5) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za 
televizijske programe italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

3. pododdelek 

RADIJSKO IN TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE 

Omejitve oglaševanja 
94. člen 

(1) Oglasi morajo biti objavljeni v posebnih programskih sklopih 
oziroma blokih, tako da so s posebnimi znaki jasno ločeni od 
drugih programskih vsebin. 

(2) Oglasi se prek televizijskega programa ne smejo predvajati: 

med trajanjem posameznih programskih enot oziroma oddaj, 
razen če so predvajani na takšen način, da ne trpi vsebinska 
celovitost oddaje, pri čemer se upoštevajo njena narava in 
dolžina ter v ta namen predvideni premori v njenem poteku; 
na način, s katerim bi bile kršene pravice imetnikov avtorske 
in sorodnih pravic. 

(3) Pri oddajanju programske enote oziroma oddaje, ki je 
sestavljena iz medsebojno ločenih samostojnih delov (na primer 
športni dogodki), lahko televizijski program predvaja oglase le 
med koncem prejšnjega samostojnega dela in začetkom 
naslednjega oziroma med prekinitvami in odmori. 

(4) Oglaševanje ni dovoljeno med televizijskim ali radijskim 
predvajanjem državne proslave in verskega obreda. 

(5) Oddajanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi ter 
televizijski filmi in kulturno - umetniška avdiovizualna dela (razen 
serijskih filmov, nadaljevank, nanizank in razvedrilnih oddaj), ki 
trajajo več kot 45 minut, se lahko prekine z oglasi le enkrat v 
okviru 45 minut. Dodatna prekinitev je dovoljena le v primeru, če 
je posamezno delo iz tega člena najmanj 20 minut daljše od dveh 
ali več 45 minutnih intervalov. 
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(6) Programske enote oziroma oddaje televizijskega programa, 
ki niso zajete v tretjem, četrtem ali petem odstavku tega člena, se 
lahko prekinejo z oglaševanjem najmanj 20 minut po začetku 
oziroma po prejšnji prekinitvi, tako da med dvema prekinitvama 
programa z oglasi preteče najmanj 20 minut. 

(7) ladijske in televizijske informativne in dokumentarne oddaje, 
oddaje z versko vsebino in otroške oddaje, ki so krajše od 30 
minut, se ne smejo prekinjati z oglasi. Če so daljše od 30 minut, 
veljajo za te oddaje določbe o časovnih intervalih prekinitev iz 
prejšnjega odstavka. 

(8) Določbe petega odstavka tega člena ne veljajo za programe 
Radiotelevizije Slovenija ter za lokalne, regionalne, študentske in 
nepridobitne radijske in televizijske programe. 

Omejitve oglaševanja za posebne radijske in 
televizijske programe 

95. člen 

(1) Radiotelevizija Slovenija ne sme prekinjati radijskih in 
televizijskih programskih enot, kot so na primer radijske igre in 
druge oblike režiranih radijskih oddaj, radiofonski eseji, celovečerni 
filmi ter televizijski filmi (razen serijskih filmov, nanizank in 
razvedrilnih oddaj), športnih iger (razen v odmorih) in oddaj, ki 
imajo kulturni, umetniški, znanstveni ali izobraževalni značaj, s 
predvajanjem ekonomsko propagandnih vsebin, in sicer ne glede 
na dolžino trajanja posamezne programske enote iz tega člena. 

(2) Na tretjem programu Radia Slovenija ne smejo biti predvajane 
ekonomsko propagandne vsebine. 

(3) Za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske 
in radijske programe se smiselno uporabljajo določbe prvega 
odstavka tega člena. 

Druge ekonomsko propagandne vsebine 
96. člen 

(1) TV - prodaja po tem zakonu so ekonomsko - propagandne 
vsebine, ki v zameno za plačilo ponujajo javnosti možnost 
neposrednega nakupa ali najema posameznih proizvodov, 
nepremečnin, opravljanje storitev, oziroma prenos pravic ali 
obveznosti. 

(2) TV - prodaja mora spoštovati merila iz 47. člena tega zakona 
in ob tem ne sme ponujati mladoletnikom možnosti sklepanja 
pogodb za nakup ali najem blaga ali storitev. 

(3) Določbe 45., 46., 48. in 49. člena tega zakona veljajo tudi za 
TV - prodajo. 

(4) Določbe tega zakona, ki urejajo TV - prodajo, se smiselno 
uporabljajo tudi za radijsko prodajo, za prodajna TV okna in za 
informativno propagandne oddaje, razen če je z zakonom določeno 
drugače. 

(5) Prodajno TV okno je širši programski sklop TV - prodaje, ki 
brez prekinitve traja najmanj petnajst (15) minut, in ga oddaja 
izdajatelj na televizijskem programu, ki ni v celoti specializiran za 
TV - prodajo. 

(6) Informativno propagandne oddaje so odplačno predvajane 
televizijske ali radijske programske vsebine, ki prek obveščanja 
oziroma seznanjanja javnosti o splošno zanimivih temah posredno 
reklamirajo določeno podjetje, storitve ali izdelke, in lahko obsegajo 
največ šestdeset (60) minut v okviru dnevnega oddajnega časa. 

(7) Informativno propagandne oddaje morajo biti kot takšne 
posebej označene z akustičnimi oziroma vizualnimi znaki. 

(8) Izdajatelji radijskih in televizijski programov ne'smejo, kot 
pogodbeni partnerji naročnika ekonomsko propagandnih vsebin 
iz tega člena, delovati tudi kot njegovi zastopniki pri naročanju 
blaga in storitev. 

Omejitve obsega oglaševanja 
97. člen 

(1) Skupni obseg oglasov, TV - prodaje oziroma radijske prodaje 
in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu 
ne sme presegati dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega 
časa in ne dvajset (20) odstotkov na uro, razen kadar ta zakon 
določa drugače. 

(2) Skupni obseg oglasov, v katerem niso vključena TV prodaja in 
druga plačana obvestila, v televizijskem programu ne sme 
presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa 
razen kadar ta zakon določa drugače. 

(3) Dnevni oddajni čas iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne vključuje prodajnih TV oken. 

(4) Največje dovoljeno število prodajnih TV oken na dan je osem 
(8). Njihovo skupno trajanje ne sme presegati treh (3) ur na dan. 
Biti morajo jasno označena kot prodajna TV okna, z optičnimi in 
akustičnimi znaki. 

(5) Določbe tega člena ne veljajo za programe Radiotelevizije 
Slovenije ter za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne 
radijske in televizijske programe. 

Omejitve obsega oglaševanja za posebne radijske in 
televizijske programe 

98. člen 

(1) Skupni obseg oglasov in drugih plačanih obvestil, objavljenih 
prek programov Radiotelevizije Slovenija, ne sme presegati 
petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa. 

(2) Skupni obseg oglasov, objavljenih v programih Radiotelevizije 
Slovenija, ne sme presegati deset (10) odstotkov dnevnega 
oddajnega časa. 

(3) V dnevni oddajni čas iz tega člena niso vključene naslednje 
programske vsebine: poročila, športni dogodki, oglaševanje in 
TV igre. 

(4) Delež oglasov in drugih plačanih obvestil v programih 
Radiotelevizije Slovenija v okviru cele ure ne sme preseči dvanajst 
(12) minut. 

Variantni dodatek: pika se nadomesti z vejico in doda naslednje 
besedilo: 

"med 20. in 22. uro pa ne sme preseči pet (5) minut v okviru cele 
ure." 

(5) Radijska in TV - prodaja v programih Radiotelevizije Slovenija 
je prepovedana. 

(6) Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v lokalnih, 
regionalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in televizijskih 
programih ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega 
oddajnega časa in ne dvanajst (12) minut na uro. 
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(7) Radijska in TV - prodaja v radijskih in televizijskih programih iz 
prejšnjega odstavka ni dovoljena. 

(8) Plačana video obvestila v lokalnih, regionalnih, študentskih in 
nepridobitnih televizijskih programih ter v televizijskih programih, 
ki pokrivajo največ petdeset (50) odstotkov prebivalstva 
Republike Slovenije, se ne vštevajo v delež oglasov po tem 
zakonu, če njihovo skupno trajanje dnevno ne presega dnevnega 
trajanja drugih oddaj, v katerega se ne vštevajo oglasi in TV - 
prodaja. 

6. oddelek 

SVET ZA RADIODIFUZIJO 

99. člen 

(1) Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet 
za radiodifuzijo) je oseba javnega prava, katere ustanovitelj je 
Državni zbor Republike Slovenije. 

(2)Svet za radiodifuzijo je pri svojem delu neodvisen in samostojen. 

100. člen 

(1) Svet za radiodifuzijo ima osem članov in predsednika, ki jih 
imenuje Državni zbor Republike Slovenije iz vrst strokovnjakov 
in uglednih javnih delavcev s področja medijev. 

(2) Štiri člane Sveta za radiodifuzijo imenuje Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. 

Variantni dodatek: 

Enega člana Sveta za radiodifuzijo imenuje Državni zbor na skupni 
predlog madžarske in italijanske narodne skupnosti. 

(3) Predsednik sveta lahko opravlja svojo funkcijo poklicno. 
Državni zbor Republike Slovenije ga izmed članov Sveta za 
radiodifuzijo imenuje na njihov predlog. 

(4) Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata 
so lahko ponovno imenovani. 

(5) Natančnejše določbe o organizaciji in načinu delovanja Sveta 
za radiodifuzijo se v skladu s tem zakonom določijo v aktu o 
ustanovitvi, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije, in 
poslovniku. 

101. člen 

Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti: 

funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih; 
člani vodstev političnih strank; 
delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali 
televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji; 
osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno 
razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa, 
a'i z oglaševalsko organizacijo; 
osebe, ki imajo v lasti več kot en (1) odstotek kapitala ali 
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju 
izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v 
oglaševalski organizaciji; 
osebe iz 56. člena tega zakona, ki so povezane s fizičnimi ali 
Pravnimi osebami ali skupinami povezanih oseb, ki imajo v 

premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa 
ali v premoženju oglaševalske organizacije več kot deset 
(10) odstotni lastniški delež oziroma več kot deset (10) 
odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic. 

102. člen 

(1) Svet za radiodifuzijo ima strokovno službo, ki jo vodi sekretar 
sveta. 

(2) Sredstva za delo sveta se zagotovijo iz državnega proračuna, 
na predlog Sveta za radiodifuzijo. 

(3) Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade 
za svoje delo, v skladu z aktom o ustanovitvi. 

103. člen 

Svet za radiodifuzijo izvaja naslednje naloge: 

varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost ter 
odprtost in pluralnost radijskih in televizijskih programov; 
spremlja in izvaja strokovni nadzor nad skladnostjo razširjanja 
radijskih in televizijskih programskih vsebin s tem zakonom 
in z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo; 
predlaga pristojnemu ministrstvu podrobnejša merila za 
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin ter merila za vsebine 
lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih 
programov iz tega zakona; 

- predlaga ministru, pristojnemu za zveze, načela delitve 
frekvenčnih pasov in radijskih frekvenc za radiodifuzijo; 

- sodeluje pri pripravi in izvedbi ter odloča o izidu javnega 
razpisa za podelitev radijskih frekvenc in izbor izvajalcev 
radijske in televizijske dejavnosti; 
sprejme pravno obvezujočo strokovno odločitev v 
pritožbenem postopku o dodelitvi ali odvzemu radijske 
frekvence; 
predlaga organu, pristojnemu za telekomunikacije, dodelitev 
radijskega dovoljenja; 

- predlaga pristojnemu ministru izdajo ali preklic dovoljenja za 
izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti; 
daje soglasje k bistveni spremembi programske zasnove 
radijskega ali televizijskega programa; 
daje predhodno soglasje k nakupu ali prevzemu deset (10) 
ali več odstotkov lastninskega deleža ali deleža upravljalskih 
oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega 
ali televizijskega programa; 

- obravnava pritožbe gledalcev oziroma poslušalcev v zvezi z 
radijskim ali televizijskim programom; 

- pripravlja za Državni zbor Republike Slovenije letna poročila 
oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za 
izboljšanje stanja; 

- opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in 
ustanovitvenim aktom. 

104. člen 

(1) Svet za radiodifuzijo ima pravico zahtevati informacije in 
gradiva, ki se nanašajo na razširjanje radijskih in televizijskih 
programov in na poslovanje njihovih izdajateljev, vključno s pravico 
vpogleda v delniške knjige. 

(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, izdajatelji radijskih 
in televizijskih programov, oglaševalske organizacije in operaterji 
morajo ugoditi zahtevi iz prejšnjega odstavka v roku trideset (30) 
dni od prejema zahteve. 
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(3) Svet za radiodifuzijo posreduje podatke in gradiva, s katerimi 
razpolaga, pristojnemu ministrstvu, če jih to potrebuje za izvajanje 
nalog iz svoje pristojnosti. 

7. oddelek 

POSTOPEK ZA IZDAJO DOVOLJENJ 

Pogoji za začetek obratovanja 
105. člen 

(1) Radijski ali televizijski program lahko razširja izdajatelj na 
podlagi radijskega dovoljenja, izdanega v skladu z zakonom, ki 
ureja telekomunikacije, in ki se nanaša izključno na tehnične vidike 
izvajanja dejavnosti, ter dovoljenja za izvajanje radijske ali 
televizijske dejavnosti, ki se nanaša na dejavnost razširjanja 
programskih vsebin v skladu s tem zakonom in ga izda pristojni 
minister. 

(2) Radijsko dovoljenje je pogoj za pridobitev dovoljenja za 
izvajanje radijske in televizijske dejavnosti. 

(3) Dovoljenji iz prvega odstavka tega člena sta pogoja za začetek 
obratovanja izdajatelja medija. 

Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske 
dejavnosti 
106. člen 

(1) Pristojni minister izda ali prekliče dovoljenje za izvajanje radijske 
ali televizijske dejavnosti (v nadaljevanju: dovoljenje) na predlog 
Sveta za radiodifuzijo. Predlog je pravno obvezujoč. Proti odločbi 
o izdaji dovoljenja je možna pritožba pri pristojnem ministrstvu, o 
kateri odloča Svet za radiodifuzijo z dvotretjinsko večino glasov 
vseh članov. 

(2) V predlogu za izdajo dovoljenja Svet za radiodifuzijo, v skladu 
z zakonom, merili sveta, programsko zasnovo izdajatelja in 
načrtovanim trajanjem programa, določi programske pogoje, ki 
jih mora izdajatelj upoštevati pri razširjanju programa. Ti pogoji so 
sestavni del dovoljenja. 

(3) Dovoljenje se izda za določen čas, ki ne sme presegati obdobja 
desetih (10) let in se lahko obnovi. 

(4) Izdajatelj mora začeti izvajati dejavnost najpozneje v 
šestdesetih (60) dneh od izdaje dovoljenja. 

(5) Odločba o preklicu dovoljenja iz tega člena je sestavni del 
odločbe o izbrisu iz razvida iz drugega odstavka 13. člena tega 
zakona. 

(6) Pristojni minister določi postopek za izdajo ali preklic dovoljenja, 
ter primere, v katerih to dovoljenje ni potrebno, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zveze. 

Javni razpis 
107. člen 

(1) Dovoljenji iz 105. člena tega zakona se izdajata na podlagi 
javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc in izbor izvajalcev 
radijske in televizijske dejavnosti, ki ga objavi pristojno ministrstvo 
na predlog ministrstva, pristojnega za zveze. Svet za radiodifuzijo 
opravi izbor in predlaga izdajo dovoljenj. 

(2) Pri izbiri Svet za radiodifuzijo upošteva naslednja merila: 

obseg lastne produkcije oziroma produkcije v slovenskem 
jeziku ali jeziku italijanske ali madžarske narodnosti, kadar 
gre za narodnostni program; 
politično nevtralnost programa; 
žanrsko in tematsko raznovrstnost programske ponudbe; 
stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju; 
doseženo stopnjo pokritosti razpisanega območja z istim 
programom; 

- mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti 
pokrivanja območja z novim programom; 
zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma 
regionalni radijski ali televizijski program; 
ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko 
usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega 
programa; 
število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev); 
dosedanje izkušnje prosilca na področju radiodifuzije; 
trajanje (obseg) programa. 

108. člen 

(1) Pri dodelitvi frekvence se prednostno upošteva poseben pomen 
radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena 
tega zakona. 

(2) Nacionalni radijski ali televizijski program ima pri dodeljevanju 
frekvenc prednost pred drugimi prosilci na tistih področjih, ki jih 
ne pokriva, ali jih ne pokriva na dovolj kvalitetni tehnični ravni. 

(3) Pri dodelitvi frekvence za lokalni oziroma regionalni radijski ali 
televizijski program ima prednost izdajatelj s sedežem na območju 
lokalne skupnosti ali regije, ki ji je program namenjen. 

(4) Vlada Republike Slovenije predpiše postopek in podrobnejša 
merila za izvedbo javnega razpisa iz 107. člena tega zakona na 
skupni predlog ministra, pristojnega za zveze in pristojnega 
ministra, h kateremu je pridobljeno soglasje Sveta za radiodifuzijo. 

8. oddelek 

NADZOR 

Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona 
109. člen 

Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja 
ministrstvo, pristojno za kulturo. 

Strokovni nadzor 
110. člen 

(1) Če Svet za radiodifuzijo ugotovi, da izdajatelj radijskega ali 
televizijskega programa krši določbe tega zakona ali 
podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, ali ratificirano 
mednarodno pogodbo, pisno opozori izdajatelja in mu določi rok 
za uskladitev programa, ki ne sme biti krajši od enega (1) meseca 
in ne daljši od šestih (6) mesecev. Če izdajatelj v določenem roku 
ne uskladi programa, pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za 
radiodifuzijo, začasno prekliče dovoljenje za izvajanje dejavnosti, 
vendar največ za tri (3) mesece. 

(2) Če izdajatelj, kljub prepovedi iz prejšnjega odstavka, svoje 
dejavnosti ne uskladi z zahtevami Sveta za radiodifuzijo, in sicer 
najpozneje v tridesetih (30) dneh po začetku ponovnega oddajanja, 
mora pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, 
izdajatelju trajno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti. 
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(3) Če Svet za radiodifuzijo ugotovi, da izdajatelj kljub opozorilu iz 
prvega odstavka tega člena krši določbe zakona, ki ureja 
oglaševanje ali sponzoriranje, začasno prepove objavljanje takšnih 
obvestil in oddaj, največ za tri (3) mesece. V primeru ponovne 
kršitve Svet za radiodifuzijo predlaga pristojnemu ministrstvu 
začasen preklic dovoljenja za izvajanje dejavnosti. 

(4) V primeru ponavljajočih se kršitev iz prejšnjega odstavka 
Svet za radiodifuzijo predlaga pristojnemu ministrstvu trajen preklic 
dovoljenja za izvajanje dejavnosti. 

(5) Če Svet za radiodifuzijo ugotovi, da se razširja na območje 
Republike Slovenije iz tujine program v nasprotju s tem zakonom 
in z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, o 
tem nemudoma obvesti pristojno ministrstvo. 

(6) Odločbo iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena je treba izdati najpozneje v tridesetih (30) dneh po 
prejemu predloga Sveta za radiodifuzijo. Odločba je izvršljiva z 
dnem, ko postane dokončna. 

Preklic oziroma odvzem radijskega dovoljenja 
111. člen 

(1) Če organ, pristojen za telekomunikacije, začasno ali trajno 
prekliče oziroma odvzame izdajatelju radijskega ali televizijskega 
programa pravico do uporabe radijske frekvence, o tem takoj 
obvesti pristojno ministrstvo zaradi preklica dovoljenja za izvajanje 
radijske ali televizijske dejavnosti. 

(2) Organ, pristojen za telekomunikacije, prekliče radijsko 
dovoljenje izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ki je 
bil izbrisan iz razvida medijev, najpozneje v petnajstih (15) dneh 
po pravnomočnosti odločbe o izbrisu. 

9. oddelek 

UPRAVLJANJE S TEHNIČNO INFRASTRUKTURO 

Operaterji 
112. člen 

0) Operater po tem zakonu je pravna oseba, ki prenaša in oddaja 
radiodifuzne programe po prizemeljskih omrežjih, ali prek satelitov, 
a'i prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih 
sistemov, ali na kakšen drug način, in tako tehnično omogoča 
l2dajateljem medijev razširjanje programskih vsebin do 
zainteresirane javnosti. 

(2) Operater izvaja storitve na podlagi dovoljenja ali drugega 
pravnega akta (v nadaljevanju: dovoljenje), v skladu z zakonom, 
kl ureja telekomunikacije. 

(3) O preklicu oziroma prenehanju veljavnosti dovoljenja oziroma 
rtJgega akta iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za 

0 ek°munikacije, takoj obvesti pristojno ministrstvo. 

(4) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za Oddajnike 
zveze Radiotelevizije Slovenija. 

113. člen 

ted <~>pera,er mora omogočiti razširjanje programov vseh aiateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 106. člena tega zakona, 
te|S?'' pro9rami vidni in slišni na več kot tretjini območja njegovega 6 orriunikacijskega sistema, in sicer najpozneje v roku 

devetdeset (90) dni od začetka oddajanja teh programov ter tako, 
da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev. 

(2) Operater mora v roku iz prejšnjega odstavka omogočiti 
brezplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 76., 
77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, ki so vidni in slišni na 
območju njegovega telekomunikacijskega sistema, in sicer tako, 
da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev, 

(3) Operater ne sme omogočiti razširjanja radijskega ali 
televizijskega programa izdajatelju, ki je ustanovljen in registriran 
oziroma ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če program 
ni vpisan v razvid pri pristojnemu ministrstvu. 

(4) Poleg programov iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
operater omogoča tudi razširjanje drugih programov, če tako odloči 
programski svet iz 115. člena tega zakona. 

(5) Pristojni minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zveze, 
določi posebne pristojbine oziroma licenčnine, ki jih plačajo 
operaterji za tehnično razširjanje programskih vsebin iz tega 
zakona do vsakega posameznega uporabnika, razen kolikor 
zakon določa drugače. 

114. člen 

(1) Operater mora priglasiti pristojnemu ministrstvu ime in zvrst 
vsakega programa, ki ga prenaša in oddaja prek svojega 
telekomunikacijskega sistema, ter ga obvestiti o vsaki spremembi 
teh podatkov, in sicer najpozneje v osmih (8) dneh po vključitvi ali 
izključitvi programa oziroma po nastali spremembi. 

(2) Operater lahko prenaša in oddaja programe le na podlagi 
pisne pogodbe, iz katere je razvidna urejenost avtorskopravnih 
razmerij z imetniki pravic do teh programov, če ni drugače določeno 
z mednarodno pogodbo, ki velja za Republiko Slovenijo, ali z 
zakonom. 

(3) Kopijo vsake veljavne pogodbe iz prejšnjega odstavka pošlje 
operater pristojnemu ministrstvu najpozneje v petnajstih (15) dneh 
od njene sklenitve. 

(4) Operater mora obvestiti pristojno ministrstvo o vsaki 
spremembi ali o prenehanju veljavnosti posamezne pogodbe iz 
tega člena in priložiti kopijo ustreznega pravnega akta v petnajstih 
(15) dneh od nastanka spremembe oziroma od prenehanja 
veljavnosti. 

115. člen 

(1) Operater oblikuje programski svet, ki v skladu z določbami 
tega zakona odloča, katere programe operater pržnaša in oddaja 
v sldadu s četrtim odstavkom 113. člena tega zakona. Mandat, 
sestavo in druge naloge programskega sveta podrobneje določi 
operater z notranjim pravnim aktom. 

(2) V programski svet iz prejšnjega odstavka operater obvezno 
vključi člane, ki jih predlagajo lokalne skupnosti, katerih območje 
pokriva z izvajanjem telekomunikacijskih storitev, in enako število 
predstavnikov različnih interesnih skupin s tega območja. 

(3) K notranjemu aktu iz prvega odstavka tega člena in k aktu o 
imenovanju programskega sveta iz prejšnjega odstavka ter 
spremembam teh aktov, daje soglasje pristojni minister. 

(4) Če operater ne ravna v skladu z določbami tega zakona, 
lahko pristojno ministrstvo predlaga organu, pristojnemu za 
telekomunikacije, da operaterju odvzame dovoljenje iz 112. člena 
tega zakona. 
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(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, kolikor je z zakonom 
določeno drugače. 

Tretje poglavje 

KOMUNIKACIJE IN STORITVE 

1. oddelek 

RAČUNALNIŠKE MEDIJSKE KOMUNIKACIJE 

Elektronske publikacije 
116. člen 

(1) Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične ali pravne 
osebe razširjajo programske vsebine prek računalniških povezav 
tako, da so dostopne širši javnosti, ne glede na njihov obseg. 

(2) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so pravne osebe, 
se smiselno uporabljajo določbe od 1. do vključno 8. oddelka 
prvega poglavja tega zakona. 

(3) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so fizične osebe, 
se smiselno uporabljajo določbe od 1. do vključno 8. oddelka 
prvega poglavja tega zakona, razen določb 5., 9., 10., 11., 12., 
13., 14., 15., 17., 18. in 23. člena tega zakona. 

Prenos programskih vsebin drugih medijev prek 
računalniških povezav 

117. člen 

(1) Računalniške povezave po tem zakonu so tehnološke 
komunikacijske poti, po katerih se lahko prenašajo informacije, 
slike in zvoki do uporabnikov osebnih računalnikov. 

(2) Prepovedano je razširjati programske vsebine drugih medijev 
prek računalniških povezav v nasprotju s tem zakonom. 

Propagandne pobude za sklepanje pogodb prek 
računalniških povezav 

118. člen 

Izdajatelj medija mora pri razširjanju ekonomsko - propagandnih 
programskih vsebin prek računalniških povezav, katerega namen 
je neposredne^ sklepanje pogodbenih razmerij z uporabniki teh 
povezav, vsako pobudo za sklenitev pogodbe jasno označiti kot 
takšno in potencialnega pogodbenega partnerja nedvoumno 
opozoriti na finančne posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne 
sklenitve pogodbe. 

2. oddelek 

ZAŠČITENE STORITVE 

Pogojno dostopne informacijske in 
avdiovizualne storitve 

119. člen 

(1) Prepovedano je izdelovanje, uvoz, distribucija, prodaja, dajanje 
v najem ali posedovanje naprav oziroma sredstev, ki omogočajo 

prost dostop do zaščitenih storitev, ki so dostopne pogojno 
oziroma proti plačilu in se izvajajo na osnovi individualne zahteve 
(plačljiva TV, avdio in video na zahtevo, kodirani radijski in 
televizijski programi ter podobno), ne glede na tehnično izvedbo 
prenosa signalov, če je to storjeno v komercialne namene in brez 
avtorizacije izvajalca teh storitev. 

(2) Prepovedana je instalacija, vzdrževanje ali zamenjava naprav 
oziroma sredstev iz prejšnjega odstavka, če je to storjeno v 
komercialne namene. 

(3) Prepovedano je javno objavljanje poslovnih komunikacij, ki 
promovirajo naprave iz prvega odstavka tega člena. 

120. člen 

(1 (Izvajalcem zaščitenih storitev iz prejšnjega člena je zagotovljeno 
sodno varstvo pravic. 

(2) Upravičenec lahko zahteva zoper kršilca (kršilce) varstvo 
pravic in povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode. 

121. člen 

Določbe tega oddelka se uporabljajo do uveljavitve zakona, ki bo 
celovito urejal dostop do zaščitenih oziroma pogojno dostopnih 
storitev v informacijski družbi. 

Četrto poglavje 

PREDSTAVNIKI TUJIH MEDIJEV IN 

TISKOVNIH AGENCIJ 

Predstavniki tujih medijev in tiskovnih agencij v 
Republiki Sloveniji 

122. člen 

(1) Predstavniki tujih medijev v Republiki Sloveniji po tem zakonu 
so dopisništva in posamezni dopisniki tujih medijev in tiskovnih 
agencij. 

(2) Dopisništvo ni pravna oseba. Za obveznosti, ki nastanejo s 
poslovanjem dopisništva, odgovarja izdajatelj medija oziroma tuja 
tiskovna agencija. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko dopisništvo 
v Republiki Sloveniji ustanovi in registrira kot podružnica tujega 
podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, če je 
vpisano v register tujih dopisništev in dopisnikov iz 125. člena 
tega zakona. 

123. člen 

Tuja tiskovna agencija ali tuji medij po tem zakonu je pravna 
oseba, ki ima sedež v tujini, njena temeljna dejavnost pa je redno 
zbiranje in posredovanje oziroma razširjanje informativnih 
programskih vsebin. 

124. člen 

Tuji dopisniki po tem zakonu so novinarji, fotoreporterji ter radijski, 
televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo 
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državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri 
tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo 
sklenjeno pogodbo in nameravajo v Republiki Sloveniji svojo 
dejavnost izvajati najmanj tri (3) mesece. 

Register tujih dopisništev in dopisnikov 
125. člen 

(1) Z vpisom v register tujih dopisništev in dopisnikov (v 
nadaljevanju: register) tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi 
akreditacijo v Republiki Sloveniji. 

(2) Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje 
tiskovne agencije pri pristojnemu ministrstvu. 

(3) Na predlog tuje tiskovne agencije ali tujega medija se lahko v 
register kot njihov dopisnik vpiše tudi oseba, ki izvaja svojo 
dejavnost v kaki drugi državi, če jo občasno izvaja tudi v Republiki 
Sloveniji. 

(4) V predlogu za vpis dopisništva v register morajo biti navedeni 
naslednji podatki: 

firma in sedež tuje tiskovne agencije oziroma izdajatelja medija, 
ki ustanavlja dopisništvo; 
ime medija; 
podatki o registraciji tuje tiskovne agencije ali tujega medija v 
matični državi; 
sedež dopisništva v Republiki Sloveniji; 
ime in priimek vodje dopisništva. 

(5) Vodja dopisništva je lahko oseba, ki je akreditirana v Republiki 
Sloveniji kot tuji dopisnik. 

(6) V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti 
navedeni naslednji podatki: 

ime in priimek dopisnika; 
datum, kraj in država rojstva; 
državljanstvo; 
država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma 
številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan 
Republike Slovenije; 
kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, kadar gre za tujega 
dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji. 

(7) Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 

dokazilo, da ima tuji dopisnik v Republiki Sloveniji zagotovljeno 
nastanitev; 
kratek življenjepis tujega dopisnika; 
dve fotografiji tujega dopisnika; 
dokazilo, da je zaposlen pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri 
izdajatelju tujega medija, ali ustrezno pogodbo, ki jo je za 
izvajanje dejavnosti sklenil s tujo tiskovno agencijo ali 
izdajateljem tujega medija. 

(8) Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji dopisnik, ki 
n' zaPoslen pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju tujega medija in 
nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, pod 
naslednjimi tremi pogoji: 

če vloži predlog za vpis v register v skladu s šestim odstavkom 
'ega člena, s prilogami iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega 
odstavka; 
če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo agencijo 
ali 'ujim medijem; 
če predloži mednarodno novinarsko izkaznico. 

O) Register se vodi kot javna knjiga, razen podatkov iz četrte in 

pete alinee šestega odstavka tega člena in prilog iz sedmega 
odstavka tega člena. 

Odločba o akreditaciji 
126. člen 

(1) Odločbo o akreditaciji tujega dopisništva in odločbo o 
akreditaciji tujega dopisnika v Republiki Sloveniji izda pristojno 
ministrstvo. 

(2) Tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi pravico izvajanja dejavnosti 
obveščanja v Republiki Sloveniji z dnem, ko postane odločba iz 
prejšnjega odstavka dokončna. 

(3) Odločba o akreditaciji tujega dopisnika velja tudi kot osebno 
delovno dovoljenje, razen če je tuji dopisnik državljan Republike 
Slovenije. 

(4) Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisništvu ali dopisniku 
z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša, če je predlog za 
podaljšanje v skladu s tem zakonom vložen pred potekom njene 
veljavnosti. 

Izkaznica o akreditaciji 
127. člen 

(1) Pristojno ministrs.tvo izda predlagatelju z dnem dokončnosti 
odločbe iz prejšnjega člena izkaznico o akreditaciji, ki velja do 
poteka veljavnosti te odločbe. 

(2) Če imetnik izgubi izkaznico o akreditaciji, mu pristojno 
ministrstvo po objavi preklica izgubljene izkaznice v Uradnem 
listu Republike Slovenije izda novo izkaznico. 

(3) Vsebino in obliko izkaznice o akreditaciji določi pristojno 
ministrstvo. 

Sporočanje sprememb podatkov iz registra 
128. člen 

(1) Vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v register, mora 
vodja tujega dopisništva oziroma tuji dopisnik sporočiti pristojnemu 
ministrstvu najpozneje v petnajstih (15) dneh po njenem nastanku. 

(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register. 

Izbris iz registra 
129. člen 

(1) Pristojno ministrstvo s sklepom izbriše tuje dopisništvo iz 
registra v naslednjih primerih: 

po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega dopisništva 
v Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena vloga za 
podaljšanje akreditacije; 
če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja 
tujega medija; 
če tuja tiskovna agencija ali izdajatelj tujega medija preneha 
obstajati. 

(2) Pristojno ministrstvo izbriše tujega dopisnika iz registra v 
naslednjih primerih: 

po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega dopisnika 
v Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena vloga za 
podaljšanje akreditacije; 

- če to zahteva tuji dopisnik sam; 



če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja 
tujega medija; 
če tuji dopisnik ne izvaja svoje dejavnosti; 
če mu je izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 
če mu je izrečen varnostni ukrep izgona tujca iz države; 
če mu je izrečen varstveni ukrep odstranitve tujca iz države. 

Pomoč pristojnega ministrstva 
130. člen 

Pristojno ministrstvo skrbi, da je tujim dopisnikom omogočen 
dostop do javnih informacij v skladu s tem zakonom, in jim pri 
njihovem delu nudi potrebno pomoč. 

Peto poglavje 

KAZENSKE DOLOČBE 

131.člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj - pravna oseba: 

- če ne razširja programskih vsebin v slovenskem jeziku v skladu 
z zakonom, ali če jih v nasprotju z zakonom razširja brez 
ustreznega prevoda v slovenščino (1. odst. 5. člena), ali če ne 
razširja v skladu s tem zakonom oglasov v slovenščini oziroma 
v slovenskem prevodu (1. odst. 49. člena); 
- če na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in javnih 
zavodov brez odlašanja brezplačno ne objavi nujnega sporočila 
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja 
ljudi, kulturne in naravne dediščine, ali varnosti države (23. člen); 
- če vsako leto najpozneje do konca februarja Uradnemu listu 
Republike Slovenije ne sporoči predpisanih podatkov za fizično 
ali pravno osebo, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet (5) 
odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5) odstotni delež 
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ali imen članov uprave 
oziroma organa upravljanja izdajatelja, ali imen in priimkov članov 
organa upravljanja oziroma uprave in nadzornega sveta izdajatelja 
(1. odst. 62. člena), ali če v tridesetih (30) dneh od njihovega 
nastanka ne sporoči spremembe teh podatkov (2. odst. 62. člena); 
- če za prevzem deset (10) ali več odstotkov lastninskega ali 
upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v 
premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa ne 
pridobi predhodnega soglašja Sveta za radiodifuzijo in pristojnega 
ministrstva (4. odst. 64. člena) ali če za prevzem deset (10) ali 
več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma 
deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja dnevnega 
informativno političnega tiska ne pridobi predhodnega soglasja 
pristojnega ministrstva (5. odst. 64. člena); 
- če brez vpisa v razvid pri pristojnem ministrstvu razširja 
programske vsebine (1. odst. 14. člena); 
- če v nasprotju s tem zakonom razširja programske vsebine 
drugih medijev prek računalniških povezav (2. odst. 117. člena); 
- če pri razširjanju ekonomsko - propagandnih programskih vsebin 
prek računalniških povezav, katerega namen je neposredno 
sklepanje pogodbenih razmerij z uporabniki teh povezav, jasno 
ne označi vsake pobude za sklenitev pogodbe, ali če 
potencialnega pogodbenega partnerja nedvoumno ne opozori na 
finančne posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne sklenitve pogodbe 
(118. člen); 
- če vsako leto najpozneje do konca meseca marca pristojnemu 
ministrstvu ne sporoči števila tiskanih izvodov vsake posamezne 
izdaje tiskanega medija za preteklo leto (63. člen); 

- če' predpisanih podatkov o nameravanih večjih poslovnih 
operacijah iz prvega in drugega odstavka 62. člena tega zakona 
v predpisanem roku ne pošlje pristojnemu ministrstvu in organu, 
pristojnemu za varstvo konkurence, izdajatelj radijskega ali 
televizijskega programa pa tudi Svetu za radiodifuzijo (4. odst. 62. 
člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

132. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj - pravna oseba: 

- če pred začetkom izvajanja dejavnosti ne priglasi medija zaradi 
vpisa v razvid (10. člen); 
- če v petnajstih (15) dneh od nastanka spremembe oziroma od 
prenehanja ne priglasi spremembe podatkov iz drugega odstavka 
10. člena tega zakona ali prenehanja delovanja (1. odst. 12. člena); 
- če vsako leto do konca meseca marca ne pošlje pisnega poročila 
o izvajanju dejavnosti in uresničevanju programske zasnove v 
preteklem letu pristojnemu ministrstvu, izdajatelj radijskega ali 
televizijskega programa pa tudi Svetu za radiodifuzijo (2. odst. 12. 
člena); 
- če pristojnemu ministrstvu ne posreduje podatkov, kadar jih le- 
to zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov s področja medijev 
(3. odst. 12. člena); 
- če pristojnemu ministrstvu ne pošlje obveznega izvoda vsake 
izdaje tiskanega medija (4. odst. 12. člena); 
- če v petnajstih (15) dneh po začetku izvajanja dejavnosti ne 
objavi programske zasnove in vseh njenih sprememb (1. odst. 
15. člena), ali če za temeljno spremembo oziroma bistveno 
dopolnitev programske zasnove radijskega ali televizijskega 
programa ne pridobi predhodnega mnenja Sveta za radiodifuzijo 
(3. odst. 15. člena); 
- če pri razširjanju programskih vsebin na vidnem mestu vsakega 
posameznega nosilca teh vsebin ne objavi predpisanih podatkov 
o impresumu (21. člen) ali drugih obveznih podatkov iz 22. člena 
tega zakona; 
- če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa jasno ne 
označi ponovitve oddaje (1. odst. 85. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

133. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj - pravna oseba: 

- če se z oglasi prizadane spoštovanje človekovega dostojanstva; 
vzpodbuja rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske 
ali politične nestrpnosti; vzpodbuja dejanja, ki škodujejo zdravju in 
varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine; žali verska ali 
politična prepričanja; škodi interesom uporabnikov (3. odst. 45. 
člena); 
- če razširja oglase, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci, ali 
v katerih nastopajo otroci, in le ti vsebujejo prizore nasilja, 
pornografije ali drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu 
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zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, ali kako drugače 
negativno vplivale na dovzetnost otrok (1. odst. 47. člena); 
- če razširja oglase, s katerimi se neposredno vzpodbuja otroke 
k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove 
neizkušenosti in lahkovernosti, ali s katerimi se neposredno 
vzpodbuja otroke, da bi prepričevali starše ali koga drugega v 
nakup proizvodov ali storitev, ali s katerimi se neposredno 
vzpodbuja izkoriščanje posebnega zaupanja otrok v starše, 
učitelje ali druge osebe, ali s katerimi se neupravičeno prikazujejo 
otroci v nevarnih situacijah (2. odst. 47. člena); 
- če razširja sponzorirane vsebine, ki vzpodbujajo prodajo oziroma 
nakup ali dajanje v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje 
osebe, še posebej s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali 
storitev (2. odst. 51. člena); 
- če jasno ne označi vsake sponzorirane programske enote z 
navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka (2. odst. 53. 
člena); 
- če prek radijskega ali televizijskega programa predvaja prizore 
neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali drugih 
oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali 
telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov (1. odst. 84. člena), ali 
če programskih vsebin iz tretjega odstavka 84. člena v nasprotju 
s tem zakonom jasno in razumljivo ne označi z vizualnim 
simbolom, ali če pred začetkom njihovega predvajanja ne objavi 
akustičnega in vizualnega opozorila, da niso primerne za otroke 
in mladoletnike do 15. leta starosti (4. odst. 84. člena); 
• če prek radijskega ali televizijskega programa predvaja oglase 
na način, ki je v nasprotju z določbo 94. člena tega zakona. 

2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če predvaja 
ekonomsko propagandne vsebine na način, ki je v nasprotju s 1. 
odstavkom 95. člena tega zakona ali če ekonomsko propagandne 
vsebine predvaja na tretjem programu Radia Slovenija (2. odst. 
95. člena). 

3) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba Radiotelevizije 
Slovenija, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

4) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
■ fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

134. člen 
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

■ če prikrito oglašuje (1. odst. 45. člena), ali če uporablja tehnične 
Postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne 
omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin (2. odst. 
45. člena); 
" če kot naročnik oglasa vpliva na programsko zasnovo in 
uredniško neodvisnost medija (2. odst. 48. člena); 
" če kot sponzor vpliva na sponzorirane vsebine in na njihovo 
razporejanje v programski shemi ter s tem omejuje uredniško 
neodvisnost medija (1. odst. 51. člena); 
" če v nasprotju z zakonom sponzorira poročila in druge 
^formativne programske vsebine (1. odst. 53. člena). 
2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
" "žična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

135. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 800.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

- če kot organizator pomembnih prireditev in drugih dogodkov, ki 
so dostopni javnosti, izdajatelju radijskega ali televizijskega 
programa ne omogoči izvršitve pravice do kratkega poročanja 
(1. odst. 74. člena); 
- če kot izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega poročanja, ne 
omogoči izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratne 
uporabe svojega posnetka (7. odst. 74. člena); 
- če kot operater ne razširja v skladu z zakonom programov 
vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 106. člena tega 
zakona, če so ti programi vidni in slišni na več kot tretjini območja 
njegovega telekomunikacijskega sistema (1. odst. 113. člena), ali 
če ne razširja v skladu z zakonom radijskih in televizijskih 
programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, ki so vidni 
in slišni na območju njegovega telekomunikacijskega sistema (2. 
odst. 113. člena); 
- če kot operater omogoči izdajatelju, ki je ustanovljen in registriran 
oziroma ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, razširjanje 
radijskega ali televizijskega programa, če program ni vpisan v 
razvid pri pristojnem ministrstvu (3. odst. 113. člena); 
- če kot operater ne oblikuje programskega sveta (1. odst. 115. 
člena), ali če v programski svet ne imenuje članov v skladu s tem 
zakonom (2. odst. 115. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

136. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj radijskega programa - pravna oseba: 

- če dnevni oddajni čas ne obsega najriianj deset (10) odstotkov 
glasbe slovenskih avtorjev in/ali izvajalcev (87. člen). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
radijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

137. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba: 

- če na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša posamezni 
dogodek, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi 
državi - članici EU, na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu 
delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega 
dogodka (1. odst. 75. člena); 
- če dogodek iz drugega odstavka 75. člena tega zakona na 
podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša izdajatelj, katerega 
televizijski program lahko spremlja manj kot petinsedemdeset 
(75) odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, ali pa je za 
sprejemanje takega programa potrebno dodatno plačilo (plačljiva 
TV), poleg RTV naročnine in običajnega plačila za sprejem 
televizijskih programov prek kabla (3. odst. 75. člena). 
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2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
televizijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

138. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek študentska organizacija: 

- če presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti uporablja v 
nasprotju z določbo 80. člena tega zakona. 

2) Z enako kaznijo se za prekršek kaznuje izdajatelj nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa - pravna oseba, ki presežek 
prihodkov nad odhodki od dejavnosti iz prvega odstavka 81. člena 
uporablja v nasprotju s tem zakonom (2. odst. 81. člena). 

3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa - fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

4) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba študentske organizacije ali pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 

139. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba: 

- če ne zvišuje deleža slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času v skladu z 2. odst. 88. člena tega zakona. 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
televizijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

140. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek javni zavod Radiotelevizija Slovenija: 

- če evropska avdiovizualna dela ne zaobsegajo večinskega 
deleža v letnem oddajnem času televizijskih programov 
Radiotelevizije Slovenija (1. odst. 93. člena); 
- če slovenska avdiovizualna dela ne zaobsegajo najmanj 
petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih 
programov Radiotelevizije Slovenija (2. odst. 93. člena); 
- če avdiovizualna dela neodvisnih producentov ne zaobsegajo 
najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih 
programov Radiotelevizije Slovenija (3. odst. 93. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

141. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba: 

- če v skladu s tem zakonom postopno ne povečuje obsega 
deleža evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času glede 
na prejšnje leto (2. odst. 90. člena), ali če vsako leto do konca 
meseca februarja pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo 
ne posreduje razčlenjenih podatkov o doseženem deležu 
evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo 
leto, na način, kot je določeno v zakonu (1. odst. 92. člena); 
- če v skladu z zakonom vsako leto ne poveča deleža 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih (2. odst. 
91. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo 80.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj 
televizijskega programa - fizična oseba, če stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

142. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

- če ne da upravičencu iz drugega odstavka 43. člena tega zakona 
zahtevanih resničnih, popolnih in pravočasnih informacij o 
vprašanjih s svojega delovnega področja za objavo prek medijev, 
pa bi na podlagi tega zakona to morala storiti (1. odst. 43. člena), 
ali če v osmih (8) dneh pisno ne obrazloži razlogov za zavrnitev, 
če to zahteva odgovorni urednik medija (5. odst. 43. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, državnega organa ali organa 
lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba iz 1. odst. 43. člena tega zakona, če stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

143. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

- če kot izdajatelj radijskega programa v nasprotju s tem zakonom 
izvaja tudi televizijsko dejavnost, ali če kot izdajatelj televizijskega 
programa izvaja tudi radijsko dejavnost (57. člen); 
- če kot izdajatelj lokalnega, regionalnega, študentskega ale 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa v nasprotju 
s tem zakonom opravlja oglaševalsko dejavnost (2. odst. 59. 
člena); 
- če kot operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, izdaja 
radijski ali televizijski program (60. člen). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

144. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek Uradni list Republike Slovenije: 

- če najpozneje v 15 dneh od prejema naročila za objavo ne 
objavi predpisanih podatkov iz prvega in drugega odstavka 62. 
člena (3. odst. 62. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba Uradnega lista Republike Slovenije, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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145. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
novinar ali voditelj radijskih in/ali televizijskih poročil, ki nastopa v 
ekonomsko - propagandnih oddajah (2. odst. 85. člena). 

146. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj dnevnega informativno-političnega tiska - 
pravna oseba: 

- ki ima v kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja več kot 
deset (10) odstotni lastniški delež ali več kot deset (10) odstotkov 
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, če je ob tem tudi izdajatelj 
Sli soustanovitelj izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, 
ali pa samostojno ali prek tretjih oseb izvaja radijsko ali televizijsko 
dejavnost (1. odst. 55. člena); 
- ki ima v njegovem premoženju lastniški delež ali upravljalske oz. 
glasovalne pravice in ima več kot deset (10) odstotni lastniški 
delež ali več kot deset (10) odstotni delež upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic v premoženju drugega izdajatelja dnevnega 
informativno-političnega tiska ali v premoženju izdajatelja 
radijskega oziroma televizijskega programa (2. odst. 55. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

147. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj radijskega oziroma televizijskega porograma 
■ pravna oseba: 

■ ki ima v njegovem premoženju več kot deset (10) odstotni 
lastniški delež ali več kot deset (10) odstotkov upravljalskih 
oziroma glasovalnih pravic in je tudi izdajatelj ali soustanovitelj 
izdajatelja dnevnega informativno-političnega tiska (3. odst. 55. 
člena); 
■ ki ima v njegovem premoženju lastniški delež ali upravljalske oz. 
glasovalne pravice in ima več kot deset (10) odstotni lastniški 
delež ali več kot deset (10) odstotni delež upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic v premoženju drugega izdajatelja radijskega 
oziroma televizijskega programa ali v premoženju izdajatelja 
informativno-političnega tiska (4. odst. 55. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

148. člen 
1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek oglaševalska organizacija: 

" če je tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega ali 
Revizijskega programa, ali če ima več kot deset (10) odstotni 

las'niški delež ali več kot deset (10) odstotni delež upravljalskih 
°^roma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega 
a 1 televizijskega programa (1. odst. 59. člena). 

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

149. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj - pravna oseba: 

- če skupni obseg oglasov, TV prodaje oziroma radijske prodaje 
in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu 
v nasprotju s tem zakonom presega dvajset (20) odstotkov 
dnevnega oddajnega časa ali dvajset (20) odstotkov na uro (1. 
odst. 97. člena), ali če skupni obseg oglasov, v katerem niso 
vključene TV prodaja in druga plačana obvestila v nasprotju s 
tem zakonom v televizijskem programu presega petnajst (15) 
odstotkov dnevnega oddajnega časa (2. odst. 97. člena); 
- če skupno trajanje prodajnih TV oken v dnevnem oddajnem 
času njegovega programa presega tri (3) ure na dan, ali če je 
število prodajnih TV oken na dan večje od osem (8), ali če niso 
jasno označena z optičnimi in akustičnimi znaki (4. odst. 97. člena). 

2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če na svojem 
programu predvaja oglase in druga plačana obvestila v skupnem 
obsegu, ki presega petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega 
časa, ali če na svojem programu predvaja oglase v skupnem 
obsegu, ki presega deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega 
časa, ali če delež oglasov in drugih plačanih obvestil na njenem 
programu v okviru cele ure preseže dvanajst (12) minut, ali če v 
svojih programih predvaja radijsko ali TV - prodajo (1., 2., 4., in 5. 
odst. 98. člena). 

3) Enako se kaznuje izdajatelj lokalnega, regionalnega, 
študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa, če obseg oglasov in drugih plačanih obvestil na 
njegovem programu presega petnajst (15) odstotkov dnevnega 
oddajnega časa ali deset (10) minut na uro, ali če na svojem 
programu predvaja radijsko ali TV prodajo (6. in 7. odst. 98. člena). 

4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki 
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena. 

6) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba lokalnega, regionalnega, študentskega ali 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, ki stori 
prekršek iz tretjega odstavka tega člena. 

7) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega ali tretjega odstavka tega člena. 

150. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje operater 
- pravna oseba: 

- če ne priglasi pristojnemu rtiinistrstvu imena in zvrsti vsakega 
programa, ki ga prenaša in oddaja prek svojega 
telekomunikacijskega sistema ali ga ne obvesti o vsaki spremembi 
teh podatkov v osmih (8) dneh po vključitvi ali izključitvi programa 
oziroma po nastali spremembi (1. odst. 114. člena); 
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- če ne pošlje pristojnemu ministrstvu v petnajstih (15) dneh od 
sklenitve kopije vsake veljavne pogodbe z imetniki pravic do 
programov, ki jih prenaša in oddaja (3. odst. 114. člena), ali če ne 
obvesti pristojnega ministrstva o vsaki spremembi ali o prenehanju 
veljavnosti posamezne pogodbe iz tega člena in ne priloži 
pristojnemu ministrstvu ustrezne kopije v določenem roku (4. 
odst. 114. člena); 
- če ne pošlje pristojnemu ministru v soglasje notranjega pravnega 
akta ali akta o imenovanju programskega sveta (3. odst. 115. 
člena). 

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

Šesto poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

151. člen 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, merila in postopek izvedbe 
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja 
programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture iz 4. člena 
tega zakona v šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve. 

152. člen 

Izdajatelji medijev, ki so v skladu z določbami zakona o javnih 
glasilih vpisani v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo 
Republike Slovenije, morajo v skladu s tem zakonom priglasiti 
medije v razvid iz 10. člena tega zakona najpozneje do 30. 4. 
2000. 

153. člen 

Minister, pristojen za kulturo, na podlagi šestega odstavka 12. 
člena tega zakona najpozneje do 31.1. 2000 določi način vodenja 
ter postopek za vpis in posredovanje podatkov iz razvida medijev. 

154. člen 

Vlada Republike Slovenije na podlagi 20. člena tega zakona 
sprejme uredbo o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev 
statusa samostojnega novinarja najpozneje do 31. 5. 2000. 

155. člen 

Javne osebe iz 43. člena tega zakona s pravnimi akti uredijo 
način dajanja informacij za javnost, ter določijo odgovorno osebo, 
ki zagotavlja javnost dela, ter sporočijo ime in priimek te osebe 
pristojnemu ministrstvu najpozneje do 30. 6. 2000. 

156. člen 

61. člen tega zakona o deležih tujih oseb se začne za dnevne 
politično informativne tiskane medije uporabljati od 1.1. 2003 dalje, 
dotlej pa velja splošna omejitev, po kateri je lahko skupni delež 
tujih oseb v premoženju izdajatelja takšnega medija največ 
triintrideset (33) odstoten. 

157. člen 

Povezani izdajatelji televizijskih programov iz 83. člena tega zakona 
pošljejo pristojnemu ministru skupno programsko zasnovo, pisni 
pravni akt o načinu njenega izvajanja ter akt o imenovanju 
odgovornega urednika skupnega programa najpozneje v treh (3) 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

158. člen 

Vlada Republike Slovenije določi povprečni delež evropskih 
avdiovizualnih del iz drugega odstavka 90. člena tega zakona v 
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

159. člen 

Programi izdajateljev televizijskih programov iz 91. člena tega 
zakona morajo v letnem oddajnem času obsegati najmanj deset 
(10) odstotni delež avdiovizualnih del neodvisnih producentov, 
najpozneje v letu 2003. 

160. člen 

Programi izdajateljev vseh televizijskih programov morajo v skladu 
z 88. členom tega zakona v letnem oddajnem času obsegati 
najmanj deset (10) odstotni delež slovenskih avdiovizualnih del, 
najpozneje v letu 2003. 

161. člen 

Natančnejše določbe o organizaciji in načinu delovanja Sveta za 
radiodifuzijo se v skladu s tem zakonom določijo v aktu o 
ustanovitvi in poslovniku iz 100. člena tega zakona v šestih 
mesecih od njegove uveljavitve. 

162. člen 

Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, izda 
podzakonski akt, s katerim določi podrobnejše kriterije za vsebine 
lastne produkcije iz 67. člena tega zakona, ter merila za opredelitev 
vsebin iz petega odstavka 81. člena tega zakona in iz četrtega 
odstavka 86. člena tega zakona, v treh mesecih od njegove 
uveljavitve. 

163. člen 

Pristojni minister določi postopek za izdajo ali preklic dovoljenja 
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti iz 106. člena tega 
zakona v šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve. 

164. člen 

Vlada Republike Slovenije predpiše postopek in podrobnejša 
merila za izvedbo javnega razpisa iz 107. člena tega zakona v 
treh (3) mesecih od njegove uveljavitve. 

• 

165. člen 

Operaterji, ki na dan uveljavitve tega zakona izvajajo 
telekomunikacijske storitve in radijsko ali televizijsko dejavnost, 
morajo uskladiti svoje delovanje s 60. členom tega zakojia 
najpozneje do 31.12. 2001. 
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166. člen 

Pristojni minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za zveze, 
določi posebne pristojbine oziroma licenčnine, ki jih plačujejo 
operaterji za tehnično razširjanje programskih vsebin iz tega 
zakona do posameznega uporabnika iz petega odstavka 113. 
člena tega zakona najpozneje do 31. 5. 2000. 

167. člen 

Operater pošlje kopijo vseh sklenjenih in veljavnih pogodb iz 
drugega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona, ter notranje 
pravne akte in akte o imenovanju programskega sveta iz 115. 
člena tega zakona pristojnemu ministrstvu najpozneje v šestih 
(6) mesecih od uveljavitve tega zakona. 

168. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati peti odstavek 
39. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 35/97). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 6., 7. in 10. 
člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I. RS, št. 18/94). 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih 
glasilih (Ur. I. RS, št. 18/94). 

169. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K naslovu zakona: Ime zakona, ki je dosedaj urejal področje 
medijev (Zakon o javnih glasilih), ima zgodovinski temelj v 
obdobju, ko so igrali nosilno vlogo predvsem tiskani in radijski 
mediji, torej glasila. S tehnološkim razvojem postopoma, a 
naglo prevzemajo primat elektronski mediji, vključno s tistimi, 
ki razširjajo signale prek satelitov in računalniških povezav. 
Težko si je na primer zamisliti elektronsko urejene strani na 
internetu kot javno glasilo iz obdobja prevlade tiskarskih strojev 
in danes že zastarelih radijskih in televizijskih naprav. Nasilno 
slovenjenje besede, ki ima univerzalen pomen, se zdi 
nesmiselno še zlasti zato, ker jo zlahka najdemo v slovenskem 
pravopisu, poleg tega pa se množično uporablja med ljudmi. 
Beseda javni je težavna zaradi prevajalskih razlogov in 
ustvarja zmedo v tujejezičnih prostorih, saj je njen pomen v 
smislu javnosti zlahka zamenljiv s pojmom javni (torej državni 
medijski) sektor. Pomemben argument v prid predlagane 
spremembe imena zakona pa je tudi jasnost in jedrnatost 
uporabe pojma (mediji), ki je že v definiciji ustrezno razširjen 
in pojasnjen. 

' K1., 3., 4., 5., 6. In 7. členu: Javni interes Republike Slovenije 
na področju medijev vsebinsko zaobsega skrb države za 
izvajanje dejavnosti medijev v skladu z doseženimi 
civilizacijskimi in kulturnimi standardi ter z veljavnimi ustavnimi 
določili. Izvajanje dejavnosti medijev namreč ni vezano le na 
izvrševanje pravice svobodnega izražanja vsake posamezne 
fizične ali pravne osebe, ampak tudi na obveznost 
zagotavljanja resnične in popolne informiranosti široke javnosti. 
Ta dejavnost pa zaradi izjemnega vpliva medijev, ki ga lahko 
le-ti izvajajajo na mišljenje, vedenje in celo občutenja svojega 
občinstva, ni povezana le z objektivnimi informacijskimi vidiki, 
ampak ima tudi pomembno kulturno razsežnost. Ker na tej 
stopnji civilizacijskega razvoja skorajda ni več posameznika, 
ki se ne bi posluževal komunikacijskih možnosti, kakršne 
Ponujajo mediji, mora biti v interesu vsake države, da v skladu 
z mednarodnim pravom, ki zavezuje oziroma bo predvidoma 
že v bližnji prihodnosti zavezovalo Republiko Slovenijo, postavi 
'akšna pravila medijskega komuniciranja, ki bodo 
Posameznim nacionalnim kulturam omogočala zdrav in 
erakopraven razvoj v okviru širše mednarodne skupnosti, 

vsem tem velja ugotovitev, da tiskani mediji odločilno 

sovplivajo na razvoj nacionalne kulturne identitete, saj je 
njihovo delovanje vezano na uporabo nacionalnega jezika, 
elektronski mediji (ki vsled naglega tehnološkega razvoja 
vedno bolj očitno sintetizirajo doslej ločene medijske panoge, 
čeprav jih seveda ne morejo povsem nadomestiti) pa ob tem 
za svoje delovanje uporabljajo tudi radijske frekvence, ki so 
po svoji naravi javno dobro. S tem dejstvom je še posebej 
okrepljen javni interes na področju radijskih in televizijskih 
medijev, iz česar izhajajo ustrezne dodatne zakonske omejitve 
v tem segmentu. Namen zakona je torej oblikovati pravne 
okvire pravicam in obveznostim oseb, ki izvajajo medijsko 
dejavnost, in sicer ne glede na to, ali gre za osebe javnega ali 
zasebnega prava, če so ustanovljene oziroma registrirane v 
Republiki Sloveniji. Iz razlogov približevanja naše' države 
skupnosti evropskih držav pa je seveda ob tem nujno 
zagotoviti enakopraven položaj tako slovenskih medijev v 
evropskem prostoru kot tudi evropskih medijev v Sloveniji, 
pri čemer seveda ne gre pozabiti na položaj slovenskih 
medijev v globalnem medijskem prostoru. 
K 2. členu: Definicija medijev izhaja iz dosedaj veljavne 
definicije javnih glasil. Skupni imenovalec radijskih in 
televizijskih programov, časopisov in revij, elektronskih 
publikacij ter drugih nosilcev so vsebine, ki jih le ti razširjajo 
med javnost na podlagi oblikovanih (razen v primeru, ko izdaja 
elektronsko publikacijo po tem zakonu fizična oseba) 
programskih zasnov, torej programske vsebine. To pomeni, 
da definicija medijev v tem kontekstu zajema vse nosilce 
komuniciranja z javnostjo oziroma razširjanja programskih 
vsebin, ne glede na število dejanskih bralcev, poslušalcev, 
oziroma gledalcev (saj je lahko določen medij namenjen 
povsem naključnemu občinstvu na celotnem območju države, 
in ima lahko močan posreden vpliv na širšo javnost, tudi če 
njegovo občinstvo ni številčno), razmejitvena črta med njimi 
in drugimi nosilci programskih vsebin pa je utemeljena z 
načelom dostopnosti široki javnosti. Zato so kot izjeme 
navedeni le tisti nosilci programskih vsebin, ki niso mediji, ker 
jim manjka eden od osnovnih, v definiciji navedenih atributov. 
Za lažje razlikovanje v praksi so ■ kot izjeme - primeroma 
navedeni najznačilnejši med njimi. 
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K 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. In 15. členu: V skladu z 
evropskim pravom je lahko subjekt, ki razširja programske 
vsebine prek medijev, fizična ali pravna oseba. Zakon o javnih 
glasilih je to osebo definiral kot izdajatelja javnega glasila, 
posebej za radijska in televizijska glasila pa je uporabljal pojem 
RTV organizacija, ki ■ če bi njegovo uporabo ohranili tudi v 
novem zakonu - ne bi zajemal fizičnih oseb. Zakon o javnih 
glasilih je prav'tako neustrezno opredeljeval kot RTV 
organizacijo samo izdajatelja radijskega programa ali samo 
izdajatelja televizijskega programa, saj je hkrati v načelu 
prepovedoval istemu subjektu izdajanje radijskega in 
televizijskega programa, uporabljena kratica RTV pa v vsakem 
primeru zajema oba. To pomeni, da je kratica RTV izdajatelja 
radijskega programa označevala ne samo kot izdajatelja 
radijskega (R), ampak tudi televizijskega (TV) programa. 
Pojem izdajatelj, ki razširja programske vsebine prek 
tiskanega, radijskega, televizijskega ali drugega medija, pa 
mora zaradi sistematike strukturiranja zakona oziroma zaradi 
koherentnosti njegove strukture, v okviru katere so 
obravnavani vsi mediji, ne samo radijski in televizijski, vzdržati 
ustrezen pomen v vseh primerih. Edino tako lahko skupne 
določbe, ki se nanašajo na izdajatelja medija, veljajo za 
izdajatelje vseh medijev. Dejavnost izdajatelja v vseh primerih 
zaobsega razširjanje programskih vsebin, izvaja pa jo lahko 
izdajatelj sam ali prek tretje osebe in lahko zaobsega - ni pa to 
nujno - tudi produkcijo teh programskih vsebin, izdajatelj sam 
mora namreč v programski zasnovi določiti programske okvire 
tem vsebinam, ne glede na to, v čigavi produkciji nastanejo in 
kdo jih tehnično razširja med javnost, izdelana programska 
zasnova je eden od bistvenih pogojev za vpis v razvid medijev 
pri Ministrstvu za kulturo RS, ki mu zakon hkrati dodeljuje 
vse potrebne pristojnosti za učinkovit upravni in v tem okviru 
tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona. Glede na 
dosedanjo ureditev je institut vpisa v razvid medijev bistveno 
dopolnjen s tem, da izdajatelj brez tega vpisa ne sme izvajati 
dejavnosti. Izbris iz razvida ima lahko za posledico prepoved 
izvajanja dejavnosti in - posledično - odvzem dovoljenja za 
izvajanje dejavnosti, kadar je to dovoljenje po zakonu potrebno 
(radijska in televizijska dejavnost). Pristojno ministrstvo sme 
izdajatelja vpisati v razvid le na podlagi soglasja Sveta za 
radiodifuzijo. Z uvedbo obveznosti določenih izdajateljev, da 
vsako leto pošljejo poročilo o izvajanju dejavnosti in 
uresničevanju programske zasnove, je omogočen upravni 
nadzor, pa tudi statistični pregled nad dejanskim izvajanjem 
dejavnosti na tem področju, ki na podlagi obstoječe zakonodaje 
ni mogoč. Tu obravnavani institut je (tudi na drugih ustreznih 
mestih zakona) podprt z obveznostjo medsebojnega 
komuniciranja oziroma obveščanja med pristojnim 
ministrstvom, organom, pristojnim za telekomunikacije, in 
Svetom za radiodifuzijo, ter seveda z obveznostmi izvajalcev 
dejavnosti na področju medijev glede dajanja podatkov, ki jih 
pristojno ministrstvo in Svet za radiodifuzijo potrebujeta za 
izvajanje svojih nalog. Ker gre za sistem upravnega 
dodeljevanja oziroma odvzemanja pravic oziroma upravnega 
odločanja, je seveda v vsakem primeru mogoč upravni spor 
pred pristojnim sodiščem. 
K 16., 17., 18., 19. In 20. členu: Odgovorni urednik ima 
ključna pooblastita in nosi glavno odgovornost za razširjanje 
programskih vsebin v skladu s programsko zasnovo. Ker 
programsko zasnovo in temeljni notranji pravni akt v skladu z 
zakonom določi izdajatelj, je s tem dovolj jasno določeno 
razmerje med obema ključnima osebama medija, znotraj teh 
okvirov pa je dovolj razvidno določena programska avtonomija 
odgovornega urednika in uredništva. Zakonski pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati odgovorni urednik (poleg njegove poslovne 
sposobnosti), zagotavljajo splošno vsebinsko kompatibilnost 
medija z javnim interesom, zlasti glede odnosa do 
slovenskega jezika in kulture, kot tudi glede na nujnost 
ločevanja programskih funkcij od izdajateljskih (prepoved 

kapitalske udeležbe in članstva odgovornega urednika v 
upravi izdajatelja), kar je eden od predpisanih pogojev za 
zagotavljanje minimalne pluralnosti in programske 
avtonomnosti ustvarjalcev programskih vsebin posameznega 
medija. Programska zasnova je tako prvi in zadnji vsebinski 
dokument, prek katerega lahko izdajatelj izvaja svoj vpliv na 
konkretne programske vsebine, ki se razširjajo prek medija. 
Zakon v načelu dovoljuje le tisto temeljno spremembo oziroma 
bistveno spremembo programske zasnove radijskega ali 
televizijskega programa, za katero je izdajatelj pridobil 
predhodno soglasje Sveta za radiodifuzijo, kar ima seveda 
lahko posreden vpliv tudi na kvaliteto in naravo programskih 
vsebin medija. Uredništvo, ki ga lahko po novi ureditvi poleg 
urednikov in novinarjev sestavljajo tudi avtorji drugih 
programskih prispevkov (npr. esejisti, kritiki, literati, scenaristi 
itd.) in drugi sodelavci (npr. izvršni producenti) deluje pod 
vodstvom enega ali več odgovornih urednikov, njegova 
razmerja z izdajateljem pa ureja temeljni notranji pravni akt 
izdajatelja. Odgovorni urednik, člani uredništva, novinarji in 
drugi avtorji programskih prispevkov so - v okviru programske 
zasnove in kodeksov profesionalne etike ■ pri svojem delu 
neodvisni in samostojni, kar je ena temeljnih civilizacijskih 
pridobitev, s katero mora biti usklajen tudi prej omenjeni temeljni 
pravni akt izdajatelja. Novinar je oseba, ki poklicno pripravlja 
prispevke za objavo prek medija, če je zaposlena pri 
izdajatelju, ali pa samostojno kot poklic opravlja novinarsko 
dejavnost. Ureditev - razen zgoraj omenjenega razlikovanja 
med novinarji in drugimi avtorji programskih prispevkov - velja 
že po obstoječi zakonodaji. Spreminja se le ureditev satusa 
samostojnega novinarja, ki uvaja spremenjen postopek 
vpisovanja v razvid samostojnih novinarjev pri pristojnem 
ministrstvu. Po novem sistemu daje predhodno mnenje k vpisu 
v razvid registrirana strokovna organizacija novinarjev. 
Postopek in kriterije za pridobivanje statusa ter za vodenje 
razvida določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, 
pristojnega za kulturo, pomembna dopolnitev veljavnih 
predpisov pa je določba, da se razvid vodi kot javna knjiga. 

- K 21., 22. In 23. členu: Izdajatelj lahko razširja programske 
vsebine le z njihovim objavljanjem v programskem prostoru 
medija. Zaradi preglednosti nad izvajanjem dejavnosti, mora 
biti iz vsakega posameznega nosilca programskih vsebin 
(posamezne časopisne izdaje, radijske ali televizijske oddaje, 
elektronske publikacije in drugo) razvidno, kdo je njegov 
izdajatelj. Doseženi standardi demokratičnega razvoja medijev 
zahtevajo, da posamezna država definira vprašanje 
odgovornosti za objavo vsake informacije, ki prek medija na 
neustaven oziroma na nezakonit način posega v osebnostno 
sfero posameznega bralca, poslušalca oziroma gledalca. Zato 
je v prvi vrsti na vidnem mestu vsakega nosilca programskih 
vsebin (impresum) potrebno objaviti ime odgovornega 
urednika, ki v skladu z drugimi določbami tega zakona 
prevzema svoj del odgovornosti za objavljene vsebine. Kadar 
je posamezen medij organiziran tako, da ima več odgovornih 
urednikov, vsak od njih odgovarja za svoj vsebinski sklop. 
Poleg te rešitve, ki jo vsebuje že obstoječi zakon, pa je dodatno 
okrepljeno tudi varstvo pravic avtorjev in izvajalcev avtorskih 
del, katerih imena morajo biti objavljena na ustreznih mestih 
(ob njihovih prispevkih), prav tako pa imena oziroma firme 
imetnikov avtorskih pravic glede objavljenih programskih 
vsebin, kar omogoča širši upravni nadzor nad zakonitostjo 
delovanja medijev. Posebej so zavarovani viri (javni zavodi, 
lastniki, upravijalci itd.) predmetov kulturne dediščine in 
arhivskega gradiva, ki se kot originali oziroma reprodukcije 
uporabljajo v okviru programskih vsebin. Zakon vzporedno 
razširja veljavnost določb o opremljanju z najosnovnejšimi 
podatki tudi na nosilce informacij, ki so medijem zgolj sorodni 
(letaki, brošure, katalogi itd.), medtem ko osebo, ki tehnično 
izdeluje nosilce programskih vsebin za tujega naročnika, 
razrešuje teh obveznosti, saj se v teh primerih uporablja pravo 
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države tujega naročnika. Vsak medij mora na zahtevo 
državnih organov, javnih podjetij in javnih zavodov takoj objaviti 
nujno sporočilo javnosti, kadar je to sporočilo povezano z 
resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, ali 
kulturne in naravne dediščine. Nujno sporočilo mora biti 
seveda objavljeno tudi, kadar gre za varnost države. Ta 
obveznost medija ima seveda lahko tako preventivno kot 
kurativno naravo. V nobenem primeru ne more izdajatelj medija 
zahtevati plačila za objavo nujnega sporočila po tem členu. 
Takšna ureditev je utemeljena z obvezo države, da sama ali 
prek subjektov, ki zanjo izvršujejo javni interes, obvešča 
državljane o dogajanju v okviru tistih najpomembnejših 
segmentov njenega delovanja, glede katerih ji je z ustavo ali 
zakonom naložena posebna skrb. Tako kot v doslej veljavni 
ureditvi tega vprašanja, tudi po noveli zakona za resničnost 
obvestila odgovarja tisti, ki ga je posredoval mediju oziroma 
zahteval njegovo objavo. 

- K 24. - 42. členu: Pravica do objave odgovora ali popravka 
je bila - kot odgovor zakonodajalca na sodobna vprašanja v 
zvezi s pravico do svobodnega izražanja ter v zvezi z 
nedotakljivostjo in varstvom človekove osebnosti in 
dostojanstva - uzakonjena že z veljavno ureditvijo, novela 
zakona jo spreminja oziroma dopolnjuje le v nekaterih 
minimalnih detajlih. Pomembna novost predlagane nove 
zakonske ureditve je ponovna uvedba razlikovanja med 
pravico do popravka (v zasebnem interesu prizadetega) in 
pravico do odgovora (v javnem interesu objektivne, 
vsestranske in pravočasne informiranosti). To razlikovanje, 
ki je že obstajalo po nekdanjem Zakonu o javnem obveščanju 
iz leta 1986, je Zakon o javnih glasilih iz leta 1994 praktično 
ukinil, s tem ko je ti dve ustavno različni pravici iz 40. člena 
Uetave povsem izenačil. Ustavno sodišče pa je v odločbi št. 
Up-20/93 z dne 19.6.1997 (objavljena v zbirki OdlUS, knjiga 
VI/2, št. 181, str. 551) ugotovilo med drugim naslednje: "S tega 
gledišča oziroma v tej točki je navedena stara, bivša zakonska 
ureditev videti bolj v skladu z novo ustavo kot ustrezne 
določbe leta 1994 sprejetega Zakona o javnih glasilih, ki pravico 
do popravka in pravico do odgovora povsem izenačujejo, 
tako da razlika med tema dvema pravicama iz zakona sploh 
ni razvidna. To seveda ne pomeni, da novi zakon ne bi mogel 
pravice do odgovora opredeliti tudi delno ali v celoti drugače 
kot nekdanji Z JO, gotovo pa smisla pravice do odgovora kot 
posebne ustavne pravice ne bi smel praktično izničiti s tem, 
da jo je povsem izenačil s pravico do popravka." Zato je bilo 
v skladu s to odločbo Ustavnega sodišča potrebno ponovno 
vzpostaviti razlikovanje med tema dvema pravica in to na 
izhodišču, poudarjenem tudi v omenjeni odločbi Ustavnega 
sodišča, da pri pravici do odgovora "ne gre za reakcijo iz 
osebne prizadetosti, ampak v javnem interesu" (točka 25 
obrazložitve, str. 551). Predlagana nova ureditev temelji na 
nekdanji ureditvi (v 73. členu ZJO), s tem da kot vsebino 
odgovora opredeljuje ne le "dopolnjevanje dejstev in podatkov 
iz objavljene informacije", ampak natančneje določa, da se z 
odgovorom "zanikajo, popravljajo ali bistveno dopolnjujejo 
navedbe o dejstvih in podatkih iz objavljene informacije". Tej 
opredelitvi vsebine odgovora je v 2. odstavku dodano še 
zakonsko preciziranje namena tega pravnega instituta - 
"zagotavljanje javnega interesa po objektivni, vsestranski in 
pravočasni informiranosti kot enega od nujnih pogojev 
demokratičnega odločanja o javnih zadevah". Smisel in namen 
te zakonske določbe je po eni strani opozoriti naslovljence 
oziroma uporabnike zakona na pomembno razlikovanje med 
doslej pomešanima institutoma popravka in odgovora, po drugi 
strani pa tudi omogočiti sodni praksi, da bi - zaradi spoštovanja 
druge, "konkurenčne" ustavne pravice oz. svobode tiska, 
torej npr. pravice izdajateljev časopisov do svobodnega 
oblikovanja vsebine časopisa - lahko našla potrebno 
ravnovesje med varstvom obeh "konkurenčnih" ustavnih 
Pravic. Na podlagi določbe 2. odstavka bi namreč lahko odrekla 

sodno varstvo zahtevanemu odgovoru takrat, kadar bi šlo 
za zanikanje ali dopolnjevanje nekih, za javni interes povsem 
nepomembnih informacij ■ ali tako malo pomembnih, da bi pri 
tehtanju prizadetih ustavnih dobrin sodišče dalo prednost 
svobodi tiska, npr. svobodnemu oblikovanju vsebine medija 
po interesih izdajatelja. Kadar bi bili s tako, za javnost malo 
pomembno informacijo prizadeti osebni interesi, pa ima 
prizadeti tako in tako možnost uporabiti prav temu namenjeno 
pravico do popravka. Glede sodnega varstva pravice do 
odgovora je predlagana smiselna uporaba določb o sodnem 
varstvu pravice do popravka. Glede na to, da je pravica do 
odgovora pravica, ki je človeku dana pretežno v javnem 
interesu (čeprav pa z njo človek vendarle hkrati uresničuje 
tudi svojo lastno, osebno ustavno svobodo izražanja ter širjenja 
vesti in mnenj), se seveda lahko zastavi tudi vprašanje, ali ne 
bi bilo primerneje zagotoviti sodno varstvo take pravice ne 
pred sodiščem za zasebnopravne spore, ampak pred 
sodiščem za javnopravne spore, torej pred Upravnim 
sodiščem oziroma v upravnem sporu. Po drugi strani pa 
vendarle obstaja določena sorodnost med spori za objavo 
popravka in spori za objavo odgovora, zaradi katere bi bilo 
morda bolj smotrno obe vrsti sporov dati v pristojnost isti vrsti 
sodišč. Tudi o tem vprašanju naj bi se med zakonodajnim 
postopkom zbrala in upoštevala tudi mnenja in pripombe 
sodišč, založniških in novinarskih združenj in organizacij in 
druge strokovne javnosti. 
K 43. členu: Člen določa obveznost državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, posameznikov, ki opravljajo javne 
funkcije, javnih zavodov in javnih podjetij, ter drugih oseb, ki 
opravljajo javno službo ■ torej vseh subjektov, ki s svojim 
delovanjem izvršujejo javni interes - da dajejo medijem 
resnične, popolne in pravočasne informacije o vprašanjih s 
svojega delovnega področja. Dopolnitev že obstoječe ureditve 
tega vprašanja je v natančnejšem definiranju kroga 
upravičencev, ki lahko zahtevajo informacije od omenjenih 
subjektov. Ostale določbe tega člena (ureditev načina dajanja 
informacij za javnost, pravica medijev do dostopa do javnih 
informacij pod enakimi pogoji, zavrnitveni razlogi, obveznost 
javne osebe, da obrazloži zavrnitev, nadomestilo dejanskih 
stroškov za prepis informacije, odgovornost za kaznivo 
dejanje, ki je bilo morda storjeno v zvezi z objavo informacije 
in odgovornost za resničnost in točnost dane informacije) 
ostajajo vsebinsko skoraj nespremenjene glede na veljavni 
zakon. Poleg detajlnih sprememb, ki so jih narekovale izkušnje 
iz prakse, je ta člen podkrepljen še s sankčijo in prehodno 
določbo, ki določa rok za ureditev delovanja služb za stike z 
javnostjo pri javnih osebah v skladu s tem zakonom. 
K 44. • 49. členu: Kot vsi dosedaj obravnavani členi, se tudi 
ta sklop zakonskih določb nanaša na delovanje vseh (tiskanih, 
radijskih, televizijskih in drugih) medijev. Glede na veljavno 
ureditev, je oglaševanje definirano v skladu z veljavnim 
evropskim pravom, ki sicer objavljanje ekonomsko - 
propagandnih vsebin ureja le za televizijski medij, vendar pa 
je zaradi javnega interesa veljavnost osnovnih določb v zvezi 
s temi vprašanji nujno in smiselno razširiti tudi na delovanje 
drugih medijev. Definicija oglaševanja je prek okvirov 
propagiranja blaga in storitev, poslovne znamke, imena 
oziroma firme razširjena tudi v sfero objavljanja samoreklame, 
namen prepričevanja potrošnikov v nakup blaga in v uporabo 
storitev pa se po novem nanaša tudi na nepremičnine ter na 
pravice ali obveznosti. Natančno je definirana skupina 
programskih vsebin oziroma programskih izdelkov, ki po tem 
zakonu niso ekonomsko-propagandne narave. Med temi 
definicijami je na prvem mestu zajeto obveščanje izdajatelja v 
zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija, kot so 
napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj, ki se ločijo od 
samoreklame glede na to, da je pri samoreklami prisoten 
namen prepričevanja potrošnika v uporabo storitev medija. 
Med oglase ne sodijo stranski izdelki, ki neposredno izhajajo 
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iz posameznih programskih sklopov, kot so na primer 
zaključeni vsebinski izvlečki, ki nastanejo iz materialov, 
nastalih za oblikovanje teh programskih sklopov. Člen določa, 
da brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, 
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij, ter brezplačno kratko 
predstavljanje umetniških del, niso oglasi, prav tako pa niso 
oglasi omembe producentov, organizatorjev ali sponzorjev 
oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno ■ umetniških 
prireditev in dobrodelnih akcij, če so le - ti omenjeni med 
predstavitvijo teh del, prireditev oziroma akcij. Razlog za 
izključitev teh objav oziroma omemb iz kroga oglasov izhaja 
iz izkušenj dosedanje prakse, ko so bili zaradi napačnih 
interperetacij pojma oglaševanje iz obveščanja prek medijev 
marsikdaj izključeni tu navedeni podatki o osebah, katerih 
prispevki so pomembno vplivali na nastajanje kulturno - 
umetniških del in na vzpodbujanje dobrodelnih aktivnosti, ki 
so tudi v javnem interesu države. Prikrito oglaševanje je 
definirano kot ustvarjanje in objavljanje oglasov na način, ki 
naj bi prepričal bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v 
primeru objave takšnega oglasa ne gre za oglas, ampak za 
drugo vrsto programskih vsebin. V ta sklop sodijo tudi oglasi 
za blago ali storitve, nepremičnine ter pravice ali obveznosti, 
ki so oblikovani s prikrivanjem svoje prave vsebine, saj 
skušajo na ta način propagirati tisto, glede česar je oglaševanje 
prepovedano. Z razvojem tehnike oblikovanja oglasov, ki 
bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne dopušča 
zavestnega zaznavanja vseh v oglas vgrajenih informacij, je 
utemeljena tudi prepoved tovrstnih oglasov (subliminalno 
oglaševanje). Pri oglaševanju še posebej veljajo nekatere 
civilizacijske norme, ki utemeljujejo zapoved spoštovanja 
človekovega dostojanstva ter prepoved spodbujanja rasne, 
spolne in narodnostne diskriminacije in verske ali politične 
nestrpnosti, ter spodbujanja dejanj, ki škodijo zdravju in 
varnosti ljudi ali zaščiti okolja in kulturne dediščine. Striktno 
so postavljene prepovedi oglaševanja na način, ki bi moralno 
ali psihično prizadel mladoletnike. Prepovedane so tudi nasilne, 
pornografske in druge zdravju in telesnemu ter duševnemu 
razvoju otrok škodljive vsebine oglasov, katerih pretežno ciljno 
občinstvo (ali pa v oglasu nastopajoči akterji) so otroci. Med 
določbami o oglaševanju se posebej pojavlja določba o 
obvezni rabi slovenščine, saj je v praksi dobršen del oglasov 
oblikovan oziroma sproduciran v tujini. Tudi vprašanje 
odgovornosti je posebej omenjeno med temi določbami, zaradi 
potrebe po njeni razmejitvi med naročnikom oglasa in 
odgovornim urednikom, ki ga objavi. Iz te določbe posredno 
izhaja obveznost izdajatelja, da se do oglaševanja opredeli 
pri oblikovanju programske zasnove, predvsem pa 
odgovornost odgovornega urednika, da je objavljeni oglas v 
skladu s programsko zasnovo in z zakonom. Naročnik je 
seveda odgovoren za resničnost in točnost navedb v oglasu. 
K 50. • 53. členu: Sponzor je po tem zakonu oseba, ki v 
kateri koli obliki prispeva k financiranju programskih vsebin 
medija, ne glede na pravno naravo svoje subjektivitete, tudi 
kadar sponzorirane programske vsebine razširja prek medija 
nekdo tretji, in kadar želi s tem javnost opozoriti na svoje ime, 
blagovno znamko, na svoje izdelke oziroma vplivati na svoj 
javni ugled. Toda čeprav prispeva k financiranju teh vsebin in 
s tem k njihovemu nastanku, ne sme vplivati na njihovo 
vsebino, niti ne sme vplivati na uredniške odločitve v zvezi s 
predvajanjem teh vsebin. Za razliko od oglasov, sponzorirane 
vsebine same ne smejo vzpodbujati prodaje ali dajanja v najem 
izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje osebe, še posebej ne 
s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali storitev. 
Predstavitev sponzorja mora torej na vsak način ostati zunaj 
sponzoriranih programskih vsebin. Posebna prepoved, ki 
izhaja iz načela objektivnosti poročanja, naj bi preprečila 
morebitno sponzoriranje informafivno-političnih programskih 
vsebin, zakonska zapoved, da mora biti sponzorirana 
programska enota kot takšna tudi označena s sponzorjevim 

imenom ali njegovim znakom, pa vzpostavlja možnost 
strokovnega nadzora (programskega opazovanja) in 
upravnega ter inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem tega 
zakona v zvezi z vplivanjem sponzorjev na posamezne 
uredniške politike. 
K 54. ■ 63. členu: Določbe, ki urejajo pluralnost in 
raznovrstnost medijev, so v načelu povzete po zdaj veljavni 
medijski zakonodaji, le da so dopolnjene z vidika 
obravnavanja t.i. povezanih oseb in terminološko usklajene z 
ostalimi določbami, dodane pa so tudi nove omejitve 
navzkrižnega lastništva pravnih oseb, ki delujejo na področju 
medijev oziroma s svojim delovanjem segajo tudi na to 
področje. Tako so maksimalni deleži posameznih fizičnih ali 
pravnih oseb v kapitalu izdajatelja dnevnega informativno - 
političnega tiskanega medija največ tretjinski razen v izrecno 
določenih primerih. Namen določb o omejitvah navzkrižnega 
lastništva raznovrstnih medijev je preprečevanje 
koncentracije medijskih vplivov v več medijskih sferah hkrati 
(tisk / radio / televizija / oglaševanje / telekomunikacije v rokah 
istih lastnikov). S temi omejitvami naj bi bila zagotovljena tudi 
pluralnost neposrednega vplivanja različnih izdajateljev na 
programske vsebine različnih medijev, ki je sicer mogoča po 
naravi stvari (izdajatelj postavi programsko zasnovo, ki je 
izvedljiva zlasti z njegovim organizacijskim in praviloma tudi 
finančnim prispevkom). Lastniška pluralnost pa seveda 
pogojuje tudi raznolikost vsebin. Študentske organizacije in 
madžarska ter italijanska narodna skupnost so glede teh 
vprašanj obravnavane kot izjeme, kar je povzeto že iz prejšnje 
ureditve, v posebnem položaju pa so tudi oglaševalske 
organizacije. Znotraj skupine tu omenjenih omejitev je posebej 
izpostavljena tista, ki prepoveduje izdajanje radijskega in 
televizijskega medija s strani istega izdajatelja, ne veljđ pa za 
medije, katerih izdajtelj je študentska organizacija ali pa 
madžarska ali italijanska narodna skupnost (izjemen položaj 
v tej zvezi ima seveda tudi RTVS). Glede deleža tujih oseb se 
izpolnjuje obveznost Republike Slovenije, da do konca leta 
1999 omogoči prost pretok kapitala na avdiovizualnem 
področju za subjekte iz Evropske Unije, medtem ko bo pretok 
kapitala za ostale medije sproščen v skladu s mednarodnim 
sporazumom. Predlog zakona predvideva glede tega 
vprašanja rešitev, po kateri bi enake določbe, kot za domače 
osebe, veljale glede pluralnosti medijev in ustreznih omejitev 
navzkrižnega lastništva za vse tuje osebe, ki v svojih pravnih 
redih ne postavljajo lastninskih omejitev, s čimer bi zakon 
omogočal prost pretok kapitala tudi preko meja nastajajoče 
evropske strukture v smeri medijske globalizacije. V tem 
kontekstu je najpomembneje to, da bo Republika Slovenija 
striktno vztrajala pri zahtevah o rabi slovenščine ter o 
doseganju drugih kulturnih ciljev, in pri drugih pogojih za 
izvajanje dejavnosti medijev, kot so določeni v zakonu. 
Vsekakor pa je zelo pomembno tudi to, da si država zagotovi 
pregled nad dogajanjem v njenem medijskem prostoru, zaradi 
česar je v zakonu določena obveznost izdajatelja vsakega 
posameznega medija, da objavlja podatke o notranjih 
kapitalskih razmerjih, o upravljalskih razmerjih oziroma 
razmerjih med glasovalnimi pravicami ter o poimenskih 
zasedbah organov upravljanja in nadzora. Nenazadnje si mora 
država, da bi zagotovila preglednejše poslovanje na področju 
tiskanih medijev, zagotoviti vpogled v naklade posameznih 
tiskanih medijev (določba o objavljanju teh podatkov je ■ sicer 
kot lex imperfecta - že predpisana v edinem 
nerazveljavljenem členu zakona o založništvu), in jih prek 
medresorskega sodelovanja v okviru Vlade Republike 
Slovenije, zlasti pa med pristojnim ministrstvom in davčno 
upravo, občasno preverjati. 
K 64. členu: Ta zakon ohranja nekaj specialnih določb o 
varstvu konkurence na področju medijev, ki so nekoliko 
dopolnjene, posebej z vidika sodelovanja pristojnega 
ministrstva pri nadzoru izvajanja načela svobodne 
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konkurence v medijskem segmentu. Sodelovanje pristojnega 
ministrstva z organom, pristojnim za varstvo konkurence, je 
utemeljeno s potrebo po usklajevanju aktivnosti državnih 
organov pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev, v 
tem primeru na področju medijev, ki je iz zgoraj večkrat 
navedenih in obrazloženih razlogov zelo pomembno tudi z 
vidika izvajanja kulturne politike. 
K 65. členu: Prvi člen drugega poglavja uvaja ■ glede na 
veljavno zakonodajo - novo pravno terminologijo bistvenih 
pojmov, kar je predvsem posledica usklajevanja z evropskim 
pravom, ki se tudi samo posodablja vzporedno s tehnološkim 
razvojem. Ob dodatni zahtevi, da je ta terminologija uporabna 
tudi za tiskane in druge medije, in zaradi neobstoja ekvivalentne 
enobesedne oznake za pojem razširjanja radijskih in 
televizijskih programskih vsebin, se je slovenščina ponovno 
znašla samo pred dvema možnostima: ali tuj izraz posloveniti 
z izvirno besedo, ali pa se zateči k sestavljeni besedni 
konstrukciji. Prevladala je druga možnost, tako da gre tudi v 
primeru radijskih in televizijskih medijev (oziroma programov) 
za razširjanje programskih vsebin. Člen navaja različne 
tehnične oblike tega razširjanja. 
K 66. do 73. členu: Zakon v uvodnih členih drugega poglavja 
definira pojem oddajnega časa, ki se deli na dnevni in letni 
oddajni čas, nato pa naniza osnovne definicije zakonsko 
določenih programskih vsebin oziroma programskih sklopov 
radijskih in televizijskih programov. Potrebo po takšnem 
določanju narekuje evropsko pravo, zlasti v delu, ki se nanaša 
na določanje nekaterih relativno obveznih programskih kvot 
(evropska avdiovizualna dela, dela neodvisnih producentov), 
ki jih bo po novem potrebno izpolnjevati in statistično 
prikazovati v mednarodnih komunikacijah s pristojnimi telesi 
Evropske unije. Drugi, nič manj pomemben razlog za to 
ravnanje je potreba po jasnejšem razmejevanju med programi 
posebnega pomena (lokalni, regionalni, nacionalni, študentski, 
nepridobitni) ter drugimi radijskimi in televizijskimi programi, 
saj se med sabo ločijo prav glede na dosežene deleže tu 
definiranih programskih sklopov v oddajnem času. Lastna 
produkcija je razčlenjena tako, da po eni strani zagotavlja 
uresničevanje javnega kulturnega interesa in vzpodbuja 
ustvarjalen proces izvajanja dejavnosti, medtem ko po drugi 
strani upošteva dejanske razmere na področju medijev in s 
tem v zvezi dejanske sposobnosti obstoječih programov za 
izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki se vežejo na pojem lastne 
produkcije. Slovenska avdiovizualna produkcija je 
gospodarski proces, ki pridobiva ob približevanju Slovenije 
skupnosti evropskih narodov še poseben kulturni pomen. Ne 
glede na to, kdo so producenti, avtorji in izvajalci slovenskih 
avdiovizualnih del, je vedno njihova značilnost v tem, da so to 
avtorska dela s področja književnosti, znanosti ali umetnosti, 
s katerimi se neposredno ali posredno utrjuje slovenska 
kulturna identiteta, ali pa so to dela, ki jih ustvarjajo, soustvarjajo 
sli producirajo pravne in fizične osebe s sedežem oziroma 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Na ta način zakon 
vzpodbuja dvoje: permanentni nacionalni kulturni razvoj in 
postopni razvoj nacionalne avdiovizualna industrije. Vsi 
televizijski programi morajo postopno zviševati obseg 
razširjanja teh del v okviru letnega oddajnega časa in o tej 
obveznosti vsako leto poročati Svetu za radiodifuzijo in 
pristojnemu ministrstvu. Drugače velja le za javni zavod 
Radiotelevizija Slovenija, ki mora že z dnem uveljavitve tega 
zakona dosegati 25 odstotni delež slovenskih avdiovizualnih 
dol v celotnem programskem času. Republika Slovenija se s 
tem zakonom zavezuje, da bo podpirala postopni razvoj 
slovenske avdiovizualna industrije in skrbela tudi za razvoj 
Pripadajoče tehnične infrastrukture. Podpora države je po 
tsm zakonu namenjena zlasti nastajanju kvalitetnih 
avdiovizualnih del, kot so celovečerni TV - filmi in drame, 
kulturno - umetniške ter razvedrilne serije in nanizanke, ter 
dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela. 

Glede na to, da so tu obravnavana avdiovizualna dela v 
svojem bistvu tržni proizvodi, ki se praviloma pojavljajo na 
enem najmanjših evropskih nacionalnih trgov, dodatno 
omejenim z nujnimi jezikovno-političnimi restrikcijami, mora 
Republika Slovenija zagotoviti v te namene posebne 
(neposredne ali posredne) vire finančnih sredstev. Kulturno- 
umetniški, izobraževalni in znanstveni del projektov oziroma 
programov slovenske avdiovizualne produkcije se mora 
sofinancirati tudi neposredno iz državnega proračuna. Tako 
programi lastne produkcije kot tudi predvajanje slovenskih 
avdiovizualnih del se seveda vštevajo v obvezno kvoto 
evropskih avdivuzualnih del, in pomenijo njeno kulturno 
osrediščenje. S kulturno-političnimi ukrepi na podlagi tu 
obravnavanih zakonskih določb pa je potrebno zagotoviti tudi 
sredstva za vzpodbujanje izvozne naravnanosti te sodobne 
gospodarsko-kuitume panoge, ki je še posebej nujna zaradi 
relativne majhnosti slovenskega medijskega trga. Zakon na 
tem mestu (v okviru kvote evropskih del, ki jo morajo vsako 
leto dosegati televizijski programi, ki definirana v skladu s TV- 
direktivo EU in Konvencijo o čezmejni televiziji Sveta Evrope) 
določa pojem neodvisni producent kot pravno osebo, ki je 
ustanovljena in registrirana v Sloveniji ali v državi, članici EU, 
in ki ni pravno in organizacijsko povezana s katerim od 
izdajateljev televizijskega programa. Pri tem posamezen 
izdajatelj televizijskega programa ne sme biti solastnik oziroma 
soupravljalec premoženja neodvisnega producenta z 
deležem, višjim od 25 odstotkov tega premoženja. Neodvisni 
producent lahko za posameznega izdajatelja televizijskega 
programa ustvari največ polovico svoje letne produkcije. 
Neodvisni producent po tem zakonu je - ob izpolnjevanju 
določenih pogojev - lahko tudi oseba, ustanovljena in 
registrirana zunaj EU. Zakon posebej izvzema iz vsebinskih 
okvirov tega pojma pravno osebo, ki sicer izpolnjuje ostale 
pogoje, vendar pa njen delež pri kritju celotnih stroškov 
produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je sodelovala v 
zadnjih treh letih, ne presega 10 odstotkov. Razlag temu 
izvzetju je posredno spodbujanje združevanja malih 
producentov v večje pravne entitete. 
K 74. In 75. členu: Definicijam posebnih programskih sklopov 
sledita člena o posebnih pravicah in obveznostih v zvezi z 
izvajanjem radijske in televizijske dejavnosti. Izvrševanje 
pravice do kratkega poročanja o pomembnih dogodkih, ki so 
dostopni javnosti (in glede katerih se ne podeljuje ekskluzivnih 
pravic, ker so v javnem interesu), je praviloma v interesu več 
radijskih in televizijskih programov, zato zakon vzpostavlja 
pravilo, na podlagi katerega imajo vsi tovrstni mediji enako 
pravico do kratkega poročanja o takšnem dogodku, če je 
seveda dostopen javnosti (izjema je verski obred, katerega 
potek ne sme biti moten). Omejeni sta dolžina kratkega 
poročanja in pa minimalni čas, potreben za snemanje delovnih 
materialov, iz katerih se lahko zmontira dovolj kvalitetno kratko 
poročilo. Trajanje snemanja je seveda daljše od zakonsko 
dovoljene maksimalne dolžine kratkega poročanja po tem 
členu. Določeni so pogoji, pod katerimi mora organizator dovoliti 
pripravo teh materialov med samim potekom dogodka in pa 
obveznosti medija pri izvrševanju te pravice. Organizator pa 
lahko vendarle prepove snemanje, če bi zmotilo potek 
dogodka. Postavljeni so tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da 
lahko organizator izključi pravico do kratkega poročanja. Če 
s posnetkom pomembnega dogodka razpolaga le en izdajatelj 
radijskega ali televizijskega programa, mora omogočiti 
drugemu izdajatelju uporabo svojega posnetka, in lahko 
zahteva povrnitev premosorazmernega dela dejanskih 
stroškov snemanja in navedbo svojega imena ob objavi. O 
dogodkih posebnega pomena, še zlasti o mednarodnih 
dogodkih v evropskem okviru, so z evropskim pravom 
določena posebna pravila: TV medij, ki razpolaga z izključnimi 
pravicami za razširjanje tega dogodka, ne sme tega storiti 
tako, da bi bili prikrajšani kateri od gledalcev na območju 
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držav, članic EU. Glede izvajanja omenjenih izključnih pravic 
veljajo pravila evropskih pravnih aktov in posebni ukrepi, ki 
jih v skladu s temi akti sprejme Vlada Republike Slovenije na 
predlog pristojnega ministra. 
K 76. - 82. členu: Uvodnima oddelkoma se pridružuje oddelek 
o posebnih radijskih in televizijskih programih, s katerim je 
presežena nejasna ločnica veljavne zakonodaje med t.i. 
komercialnimi in nekomercialnimi programi, obravnavana v 
uvodu k predlogu zakona. Po pričujočem sistemu torej določbe 
tega poglavja veljajo za vse radijske in televizijske programe, 
razen če ta zakon določi drugače, kadar se nanaša na 
katerega od posebnih programov. Tako so v teh členih - kot 
programi posebnega pomena za Republiko Slovenijo, ki jim s 
tem postavlja višje programske in nekatere druge zahteve, 
po drugi strani pa jim ponuja posamezne ugodnosti - definirani 
nacionalni, lokalni, regionalni, študentski in nepridobitni radijski 
in televizijski programi. V javnem interesu je, da še posebej v 
času odpiranja meja za prost pretok storitev, delovne sile, 
kapitala in blaga Republika Slovenija še naprej zagotavlja 
izvajanje produkcije in razširjanja programskih vsebin tudi 
kot javno službo. Na področju radijskih in televizijskih 
programov izvaja to dejavnost javni zavod Radiotelevizija 
Slovenija. Slovenska pravna ureditev javno službo na tem 
področju ureja samo za radijske in televizijske programe, 
tiskani mediji pa so prepuščeni zakonitostim trga in zaščiteni 
le posredno, zlasti z vidika obvezne uporabe slovenskega 
jezika pri razširjanju programskih vsebin, kar je dodaten razlog 
za to, da se vloga nacionalne radiotelevizije okrepi in s tem 
namenom v perspektivi tudi preuredi. Zaradi problemov v 
zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic, ki izvirajo iz 
prakse zadnjih let, zakon določa, da le-te izvršuje Vlada 
Republike Slovenije, prek pristojnega ministra, določbe o 
organizaciji in delovanju javnega zavoda RTVS pa še naprej 
ureja poseben zakon. Vlada - kot izvršilni organ - po naravi 
stvari izvršuje ustanoviteljske pravice bolj učinkovito, kot 
zakonodajni organ, ki ni oblikovan za izvajanje izvršilnih funkcij. 
Izvrševanje ustanoviteljskih pravic seveda ne pomeni, da se 
lahko prek njih država vpleta v uredniško oziroma programsko 
neodvisnost nacionalne radiotelevizije, ampak je to nujen in- 
strument izvajanja odgovornosti države kot ustanoviteljice 
javnega zavoda za njeno nemoteno poslovanje in za njen 
trden pravni položaj v razmerju do drugih medijev. S pričujočim 
zakonom je na novo utemeljen tudi pojem lokalnih radijskih in 
televizijskih programov in sicer tako, da se v temelju ne vežejo 
samo na programske vsebine, ampak tudi na izdajatelja; lokalni 
so ti programi zato, ker se vežejo na samoupravno lokalno 
skupnost; nepridobitni pa so le, če v skladu z zakonodajo na 
področju kulture (zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture) in tem zakonom dobiček namenjajo izključno 
za svojo dejavnost in njen razvoj. Pridobitev statusa lokalnega 
radijskega ali televizijskega programa se zdi smiselna 
predvsem iz dveh razlogov: najpomembnejši je programski 
vidik, v okviru katerega ti programi razširjajo predvsem lokalne 
programske vsebine in sicer na območju ene ali več lokalnih 
skupnosti. Drugi vidik pa se odraža v ugodnostih, ki jih 
zagotavlja ta zakon, predvsem glede cene za tehnično 
razširjanje programov prek telekomunikacijskih omrežij, pa 
tudi glede cene uporabe avtorskih del. Zakon iz podobnih 
izhodišč definira regionalni radijski ali televizijski program, ki 
ga lahko razširja posamezen izdajatelj, ali pa se vanj 
povezujejo izdajatelji lokalnih programov. Osnovni kriterij za 
pridobitev statusa lokalnega in regionalnega programa so 
lokalne (oziroma regionalne) vsebine, ki se razširjajo prek 
teh programov, pomembno pa je seveda tudi območje 
razširjanja oziroma število prebivalstva, ki ga posamezen 
program pokriva. Status jim v sodelovanju s Svetom za 
radiodifuzijo podeli pristojno ministrstvo. Ker gre tudi pri tem 
vidiku za razpolaganje z javnim dobrom, je s tem - in pa z 
interesom države, da se lokalne skupnosti združujejo v regije, 

oziroma da zaživi sodobna lokalna samouprava tudi na 
področju medijev - utemeljena aktivna vloga pristojnega 
ministrstva pri izvajanju podpore države ustvarjanju lokalnih 
in regionalnih kulturnih programskih vsebin, ki jih sofinancirajo 
lokalne skupnosti, in pri upravnem nadzoru nad delovanjem 
teh programov v skladu z zakonom. Poseben položaj v skupini 
nepridobitnih radijskih in televizijskih programov zavzemajo 
študentski radijski in televizijski programi. Status jim pripada 
po zakonu samem, seveda ob izpolnjevanju zakonskih 
pogojev. Študentska organizacija mora - kot izdajatelj takšnega 
programa ■ nameniti presežek prihodkov nad odhodki za 
lastno dejavnost v skladu s svojim temeljnim pravnim aktom. 
Še čistejša rešitev, ki se približuje doslej veljavnemu, a 
neustrezno definiranemu pojmu "nekomercialni program" je 
nepridobitni radijski in televizijski program, ki se od drugih 
programov iz tu obravnavane skupine loči glede na najvišjo 
stopnjo programske zahtevnosti, predvsem pa se od drugih 
posebnih programov loči glede razpolaganja z dobičkom, ki 
mora biti v celoti usmerjen nazaj v program. Ker so omenjene 
programske zahteve za skupino posebnih programov zelo 
visoke, oziroma bistveno višje od splošnih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati vsi drugi programi, zakon izrecno določa, da se 
za to skupino - v skladu z avtorskim pravom - določijo znižane 
tarife za uporabo avtorskih del. 
K 83. členu: Iz dejanskih razmerij na medijskem prizorišču 
izhaja dejstvo, da se izdajatelji zasebnih televizijskih 
programov (v to skupino ne sodijo programi posebnega 
pomena) že programsko povezujejo v širše, regionalne in/ali 
nacionalne mreže. Zakon glede tega vprašanja določa pogoje 
povezovanja, s katerimi naj bi bile določene obveznosti 
vsakega od v programsko mrežo povezanih izdajateljev glede 
programskih kvot in minimalnega obsega predvajanja vsebin 
lastne produkcije, glede izvajanja programske zasnove 
posameznega programa v okviru mreže in v zvezi z 
izvajanjem upravnega nadzora nad obravnavanim 
povezovanjem v skladu z drugimi določbami tega zakona. 
Pomembna je zakonska zahteva, da morajo izdajatelji, ki se 
povezujejo v takšne programske mreže, pravno urediti njihovo 
delovanje in imenovati odgovornega urednika skupnega 
programa, ki s tem postane programska entiteta, na katero 
se povsem nedvoumno nanašajo programske zahteve tega 
zakona. 
K 84. In 85. členu: Trem uvodnim oddelkom, ki definirajo 
osnovne pojme, pravice in obveznosti ter subjekte, ki izvajajo 
dejavnost, sledi oddelek, ki postavlja programske zahteve in 
omejitve. Na prvem mestu so obravnavane splošne zahteve 
in omejitve, predvsem prepoved predvajanja prizorov 
neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije in 
drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, 
moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov. 
Norme so povzete po veljavnem evropskem pravu. Sledijo 
jim določbe o označevanju ponovitev oddaj, o obveznosti 
rednega napovedovanja programov v tisku, kar omogoča 
strokovni nadzor nad izvajanjem dejavnosti radijskih in 
televizijskih programov v skladu s tem zakonom. Iz načelnih 
razlogov je dodana prepoved nastopanja novinarjev in 
voditeljev poročil v reklamah, saj je eden od pogojev za 
objektivno in predvsem učinkovito obveščanje tudi 
verodostojnost osebnosti, ki to dejavnost izvajajo. 

■ K 86. ■ 93. členu: Predpisani programski deleži so zaradi 
boljše preglednosti določeni za vse radijske in televizijske 
programe v posebnem oddelku, kar je bil razlog tudi za nujno 
odpravo tovrstnih določb v specialnem zakonu o RTVS. 
Predpisan je minimalni delež lastne produkcije (30% za radio 
in 20% za televizijo), ki ga morajo dosegati vsi programi. 
Predpisan je minimalni delež slovenske glasbe v radijskih 
programih (10%), ki se do določenega maksimalnega deleža 
všteva v kvoto lastne produkcije. Predpisan je ciljni delež 
slovenskih avdiovizualnih del (10%) in obveznost 
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konstantnega približevanja vseh televizijskih programov temu 
cilju. Zakon določa obveznost izdajateljev televizijskih 
programov, z izjemo lokalnih, regionalnih in študentskih, da 
delež evropskih avdiovizualnih del obsega večinski delež 
letnega oddajnega časa teh programov. Ta zahteva (po vzoru 
evropske T V- direktive) že vnaprej predvideva tudi morebitno 
nezmožnost posameznega izdajatelja zasebnega 
televizijskega programa, da bi dosegel predpisani obseg 
evropskih del v okviru letnega oddajnega časa, in v skladu z 
evropskim pravom predpisuje izhodiščni minimalni delež teh 
del glede na povprečni obseg evropskih del, ki so se v 
Republiki Sloveniji prek televizijskih medijev razširjala leta 
1998. Zakon zavezuje izdajatelje televizijskih programov k 
prizadevanju za postopno doseganje 10 odstotnega deleža 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v okviru letnega 
oddajnega časa. Izdajatelji, razen posebej določenih izjem, ki 
zaradi objektivnih razlogov ne morejo dosegati predpisanega 
deleža, morajo postopno povečevati delež teh del, glede na 
raven, doseženo v letu pred uveljavitvijo tega zakona. Tako 
kot glede poročanja o doseganju predpisanih kvot evropskih 
avdiovizualnih del, ureja zakon na tem mestu poročanje 
izdajatelja pristojnemu ministrstvu o doseganju 10 odstotnega 
deleža avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Zakon 
določa način posredovanja letnih poročil omenjenih televizijskih 
programov o obsegu evropskih del in del neodvisnih 
producentov v njihovem letnem programskem času 
(definiranem v skladu z evropskim pravom) in implicite določa 
vlogo pristojnega ministrstva pri vodenju ustreznih statističnih 
podatkov. V primerjavi s tu obravnavanimi televizijskimi 
programi, ki jih obvezujejo evropske kvote, so obveznosti 
nacionalne televizije bistveno večje. Takšno ravnanje 
zakonodajalca izhaja iz dejstva, da ima RTVS nacionalno 
kulturno poslanstvo in se zato lahko edina financira iz RTV 
naročnine, kar ji sploh omogoča izpolnjevati zakonske zahteve 
o programskih deležih. Med slednjimi je na prvem mestu 
zahteva, da morajo programi RTVS obsegati določen mini- 
mum slovenskih avdiovizualnih del (25%), tej zahtevi pa sledi 
obveznost nacionalnega RTV medija, da morajo v njegovih 
televizijskih programih evropska avdiovizualna dela, med 
katera sodijo tudi tovrstna slovenska dela, zaobsegati večinski 
delež v oddajnem času. Nič manj zavezujoča ni zahteva, da 
morajo najmanj 10 odstotkov teh programov RTVS zaobsegati 
avdiovizualna dela neodvisnih producentov. 
K 94. • 98. členu: Radijsko in televizijsko oglaševanje je 
zaradi specifičnih tehnoloških in drugih zmožnosti obeh 
omenjenih elektronskih medijev urejeno najprej v splošnih 
določbah, na tem mestu pa še s posebnimi določbami, ki se 
ne morejo uporabljati za tiskane medije, v določenih primerih 
pa lahko sploh veljajo le za televizijske programe. Določeni 
so splošni primeri, v katerih je izjemoma dovoljeno prekinjanje 
posameznih programskih enot z oglasi, glede česar so 
najpomembnejši naslednji kriteriji: ne sme trpeti vsebinska 
celovitost in te programske enote; uporabiti se morajo mesta, 
na katerih oglasi ne zmotijo vsebine (npr. odmori, premori, 
konec sestavnega dela programske enote itd.); s 
predvajanjem oglasov ne sme biti oskrunjen zakonit interes 
imetnika avtorske ali njej sorodne pravice. Tu navedeni kriteriji 
se uporabljajo le, kadar s pozameznimi določbami ni 
postavljena prepoved prekinjanja določene vrste programskih 
vsebin, na primer celovečernih in televizijskih filmov ter drugih 
kulturno - umetniških del, in sicer znotraj časovnih okvirov, ki 
so posebej določeni za posamezne vrste programskih enot. 
Določene so tiste vrste radijskih in televizijskih oddaj, ki se 
sploh ne smejo prekinjati z oglasi. Določeno pa je tudi, da 
zgoraj omenjeni kriteriji ne veljajo za Radiotelevizijo Slovenija 
ter za radijske in televizijske programe posebnega pomena 
(za to skupino medijev veljajo glede prekinjanja programov z 
°glasi poleg splošnih pravil, določenih v prvem poglavju, 
Posebna pravila). Tako je za RTVS predpisano, da se 

programskih enot, ki imajo kulturni, umetniški, znanstveni ali 
izobraževalni značaj, ne. sme prekinjati s predvajanjem 
ekonomsko - propagandnih vsebin (kar smiselno velja tudi 
za programe posebnega pomena). Predvidene posledice 
tovrstnih določb naj bi se sicer pokazale tudi v zoženju 
maneverskega prostora RTVS na področju trženja z 
ekonomsko ■ propagandnim programskim prostorom, vendar 
pa naj bi se ta primanjkljaj izravnal s povečanim prihodkom iz 
naslova RTV naročnine (povečanim zaradi učinkovitejšega 
pobiranja, ki naj bi se predpisalo z vzporedno spremembo 
zakona o Radioteleviziji Slovenija, ne zaradi njenega 
zviševanja) in z nujnim notranjim prestmkturiranjem javnega 
zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki bo - npr. poleg nujne 
preusmeritve marketinške službe v trženje slovenskih 
avdiovizualnih del v tujini ■ predvidoma ena primarnih nalog 
tega javnega zavoda in njegovega ustanovitelja po uveljavitvi 
predvidenih zakonskih sprememb. Posebej je omenjen tretji 
nacionalni radijski program, ki v načelu predstavlja čisto rešitev 
vsebinsko neoskrunjenega izvajanja javnega interesa na 
področju medijske kulture, kar se zdi smiselno zaščititi tudi z 
zakonom. Obravnavana skupina določb v nadaljevanju 
postavlja definicijo TV - prodaje ter navezuje nanjo veljavnost 
posameznih konkretnih določb, ki veljajo tudi za oglase in 
plačana obvestila, ter definiciji prodajnega TV - okna in pojma 
radijske informativno-propagandne oddaje. V posebnem členu 
so določene omejitve obsega oglaševanja v določenih 
časovnih okvirih, glede na posamezno vrsto oziroma obliko 
razširjanja ekonomsko - propagandnih vsebin, vključno s TV 
- prodajo in prodajnimi TV ■ okni. Tudi glede teh omejitev je 
določeno, da se za nacionalno radiotelevizijo ter za radijske 
in televizijske programe posebnega pomena strožje določene 
omejitve pri oglaševanju, namen takšnega urejanja pa izhaja 
iz potrebe po vzpostavitvi enakopravnejšega ekonomskega 
položaja vseh radijskih in televizijskih programov na področju 
medijev in iz skrbi države za ohranitev in razvoj slovenske 
kulturne identitete. 

- K 99. • 104. členu: Svet za radiodifuzijo je oseba javnega 
prava, katere ustanovitelj je Državni zbor Republike Slovenije, 
pri katerem ima svet tudi svoj sedež. Sredstva za njegovo 
delovanje se zagotavljajo iz državnega proračuna, v njem pa 
se lahko - poleg delavcev strokovne službe in sekretarja 
sveta - po novem redno zaposli tudi predsednik sveta. Imenuje 
ga Državni zbor RS, na predlog večine članov sveta. Člani 
sveta so za svoje delo nagrajevani v skladu z aktom o 
ustanovitvi sveta, v katerem so poleg teh določene tudi druge 
natančnejše določbe o organizaciji in načinu delovanja sveta. 
Pomemben premik glede na veljavno zakonodajo se s tem 
zakonom uvaja glede izvajanja nalog s strani sveta: Svet za 
radiodifuzijo daje pristojnemu ministrstvu soglasje k vpisu 
predlagatelja v razvid medijev in predlog za izdajo dovoljenja 
za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, ki ima pravno 
obvezujočo naravo. Bistveno spremenjena je tudi pravna 
vsebina javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc in 
izbiro izvajalcev radijske ali televizijske dejavnosti, v okviru 
katere Svet za radiodifuzijo povsem samostojno odloči o 
izboru, s kvalificirano dvotretjinsko večino pa tudi o pritožbi 
na odločbo o podelitvi ali odvzemu dovoljenja za izvajanje 
radijske ali televizijske dejavnosti. Najpomembnejša novost 
pa so okrepljene strokovno-nadzorne kompetence sveta, v 
skladu s katerimi lahko v določenih primerih predlaga začasen 
ali celo trajen odvzem dovoljenja za izvajanje dejavnosti. Še 
naprej seveda ostaja uzakonjena njegova osrednja vloga pri 
zagotavljanju svobode komuniciranja in varstvu programske 
neodvisnosti ter odprtosti in pluralnosti radijskih in televizijskih 
medijev. V tem smislu zagotavlja strokovne podlage za 
določanje meril pri razdeljevanju radijskih frekvenc, pripravlja 

• za svojega ustanovitelja poročila oziroma ocene stanja na 
področju radiodifuzije in predloge za njegovo izboljševanje. V 
fazi spremljanja skladnosti izvajanja dejavnosti izdajateljev 
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radijskih in televizijskih programov s tem zakonom, ter z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, 
ima svet pravico zahtevati od državnih organov, organov 
lokalnih skupnosti, oglaševalskih agencij, operaterjev ter 
izdajateljev radijskih in televizijskih medijev informacije in 
gradiva, ki se nanašajo na njihovo dejavnost oziroma 
poslovanje na področju medijev, in obveznost posredovanja 
teh podatkov na zahtevo pristojnega ministrstva. 
K 105. -111. členu: Zakon predpisuje, da mora izdajatelj 
pred začetkom obratovanja radijskega ali televizijskega 
programa poleg radijskega dovoljenja, ki ga podeli organ, 
pristojen za telekomunikacije, na podlagi zakona o 
telekomunikacijah, pridobiti tudi dovoljenje za izvajanje radijske 
ali televizijske dejavnosti od pristojnega ministrstva. Tako je 
vsebinski razpon upravne odločbe, ki se lahko prek radijskega 
dovoljenja nanaša izključno na tehnične vidike izvajanja 
dejavnosti, z uvedbo dovoljenja za izvajanje radijske ali 
televizijske dejavnosti po tem zakonu razširjen tudi na vidike 
dejavnosti razširjanja programskih vsebin v skladu s tem 
zakonom. Pristojni minister izda dovoljenje največ za obdobje 
10 let (z možnostjo podaljšanja). Zakon določa postopek in 
izvedbo ter merila obveznega javnega razpisa za pridobitev 
tu obravnavanih dovoljenj. Natančnejša pravila za izvedbo 
javnega razpisa sprejme vlada na skupni predlog obeh 
zainteresiranih ministrov, po predhodnem soglasju sveta. S 
temi določbami se tudi nadomesti 5. odsta vek 39. člena Zakona 
o telekomunikacijah. Svet za radiodifuzijo ima torej na podlagi 
zakona o telekomunikacijah in tega zakona obvezujočo 
predlagalno funkcijo v postopku izdaje oziroma odvzema 
radijskega dovoljenja in dovoljenja za izvajanje dejavnosti. Na 
ta način je omogočen tek upravnega postopka, v okviru 
katerega ima stranka glede na naravo problema možnost 
varovati svoje pravice bodisi v zvezi z odločbo, ki se nanaša 
na uporabo tehnične infrastrukture, ali pa v zvezi z odločbo, 
ki se nanaša na izvajanje dejavnosti razširjanja programskih 
vsebin. Edino na ta način lahko ohrani Svet za radiodifuzijo 
status neodvisnega in samostojnega organa, ki prestavlja 
predvsem interese stroke in uporabnikov, kot vez med državo 
in civilno družbo, saj bi mu dodelitev morebitnih upravnih 
pristojnosti odvzela takšen značaj. Kot je bilo že uvodoma 
obrazloženo, se pravica uporabe radijskih frekvenc nanaša 
na rabo javnega dobra in je lahko iz tega razloga podeljena le 
za ustrezno nadomestilo s strani tistega, ki javno dobro 
uporablja. Cene uporabe frekvenc za različne segmente 
radiofonskih medijev se določajo v skladu z zakonom o 
telekomunikacijah. Namen takšne ureditve še dodatno 
utemeljuje potreba po zagotavljanju dodatnih finančnih virov 
za spodbujanje slovenske in evropske avdiovizualne 
produkcije ter za delovanje lokalnih in regionalnih radijskih in 
televizijskih programov, ter za izpolnjevanje drugih obveznosti, 
kijih država prevzema s tem zakonom. Ena najpomembnejših 
novosti, ki jih prinaša ta zakon, so tudi nove nadzorstvene 
kompetence Sveta za radiodifuzijo, ki lahko izdaja obvezujoče 
predloge v zvezi z omejevanjem pravic izdajateljev radijskih 
in televizijskih programov. Gre za poseben strokovno- 
nadzorstveni mehanizem, primerljiv z ureditvami v drugih 
evropskih državah, ki ga lahko Svet za radiodifuzijo uporablja 
v zvezi s svojo zakonsko nalogo, po kateri spremlja in 
nadzoruje izvajanje radijske in televizijske dejavnosti v skladu 
z zakonom in drugimi relevantnimi predpisi. Upravni in 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona pa izvaja pristojno 
ministrstvo. V ta namen je z zakonom vzpostavljen 
mehanizerm medsebojnega obveščanja med ministrstvom, 
pristojnim za zveze, in pristojnim ministrstvom o preklicu 
oziroma odvzemu radijskega dovoljenja in o izbrisu iz razvida, 
kar omogoča usklajeno izvajanje nalog na obeh področjih, ki 
se med sabo dotikata. ' 
K 112. - 115. členu: Operaterji, razen Oddajnikov in zvez 
RTVS, izvajajo svojo dejavnost na podlagi dovoljenja, ki ga 
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določa Zakon o telekomunikacijah. S svojo dejavnostjo 
omogočajo izdajateljem radijskih in televizijskih medijev 
razširjanje programskih vsebin do njihovih poslušalcev in 
gledalcev oziroma uporabnikov. Zakon določa operaterjevo 
obveznost, da prek svojega telekomunikacijskega sistema 
brezplačno prenaša in oddaja programe, ki so posebnega 
pomena za Republiko Slovenijo, operater pa mora omogočati 
tudi razširjanje programskih vsebin izdajateljev drugih 
slovenskih radijskih in televizijskih programov, če so vidni in 
slišni na več kot tretjini območja njegovega 
telekomunikacijskega sistema. Pristojni minister, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zveze, določi posebne pristojbine 
oziroma licenčnine, ki jih plačuje operater od vsakega 
priključka uporabnika na njegov telekomunikacijski sistem. 
Na tem mestu bo treba predvidoma še dodatno poseči v 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki bo do uskladitve 11. in 12. 
člena s tem zakonom za Oddajnike in zveze RTVS določal 
drugačne pogoje, kot bodo veljali za druge operaterje. Vsak 
operater lahko prenaša in oddaja le tiste programske vsebine, 
glede katerih je z izdajateljem sklenil ustrezno pogodbo, s 
katero izdajatelj nanj prenese ustrezne avtorske in sorodne 
pravice z impliciranimi obveznostmi kabelskega operaterja 
do avtorjev in izvajalcev avtorskih del oziroma njihovih 
kolektivnih organizacij, ki jih je sam predhodno pridobil od 
njihovih imetnikov. Omenjena avtorskopravna razmerja na 
podlagi tega zakona nadzoruje pristojno ministrstvo, ki mu 
mora kabelski operater redno pošiljati v vednost ustrezne 
pogodbene dokumente. Za zagotavljanje javnega ali lokalnega 
interesa mora kabelski operater z notranjim pravnim aktom 
oblikovati programski svet, ki v skladu s tem zakonom odloča, 
katere programe lahko operater - poleg prej omenjenih, ki so 
obvezni - prenaša in oddaja prek svojih naprav. Sestava 
programskega sveta je odvisna od razporejenosti 
posameznih individualnih ali organiziranih interesov na 
območju, ki ga operater pokriva s svojim sistemom, če ni z 
zakonom (Zakon o Radioteleviziji Slovenija) določeno 
drugače. Delovanje programskih svetov spremlja pristojno 
ministrstvo, ki lahko od organa, pristojnega za 
telekomunikacije, v primeru zaznanih kršitev tega zakona s 
strani operaterja, predlaga odvzem dovoljenja, izdanega v 
skladu z zakonom o telekomunikacijah. 
K 116. -121. členu: Računalniške medijske komunikacije se 
od drugih medijev razlikujejo predvsem glede na tehnološki 
postopek razširjanja programskih vsebin, drugi pomemben 
razlikovalni znak pa je vsesplošna dostopnost javnosti do 
vsebin, ki so ji skorajda naključno sporočene prek 
računalniških povezav s strani fizičnih oseb. Glede na osnovni 
razlikovalni kriterij, ki zaokroža v tem zakonu obravnavano 
skupino medijev, da so mediji tisti nosilci programskih vsebin, 
ki so dostopni širši javnosti (ne glede na številčnost občinstva 
posameznega med njimi), sodijo elektronske publikacije in 
druge računalniške komunikacije prav gotovo v ta krog. Zato 
se za tiste med njimi, ki jih izdajajo pravne osebe, smiselno 
uporabljajo splošne določbe prvega do vključno osmega 
oddelka prvega poglavja tega zakona o javnem interesu, 
razširjanju programskih vsebin v slovenščini, o svobodi 
izražanja in razširjanja programskih vsebin iz drugih držav, o 
prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, o 
izdajatelju, o pogojih za njegovo ustanovitev in registracijo, o 
vpisu in o izbrisu iz razvida medijev, o možni prepovedi 
dejavnosti, impresumu, o objavljanju podatkov avtorjev in 
imetnikov sorodnih pravic, o odgovornem uredniku in 
programski zasnovi, o uredništvu, novinarjih, o objavi nujnega 
sporočila, o pravici do objave odgovora ali popravka, o 
dostopu do javnih informacij, ter o oglaševanju in sponzoriranju. 
Kadar so izdajatelji tu obravnavanih medijev fizične osebe, 
se za njihove medije zaradi narave stvari ne morejo uporabljati 
vse določbe, ki veljajo za pravne osebe; tako v takšnih 
primerih smiselno veljajo vse določbe prvega in drugega 
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poglavja, razen določb o razširjanju programskih vsebin v 
slovenščini, o izdajatelju in razvidu medijev, pogojev za 
izvajanje nalog odgovornega urednika in obveznosti objave 
nujnega sporočila. Za elektronske publikacije se smiselno 
uporabljajo tudi ustrezne določbe o zaščiti otrok in 
mladoletnikov. Zakon prepoveduje ravnanja, s katerimi 
izdajatelji drugih (zlasti avdiovizualnih) medijev razširjajo 
programske vsebine prek računalniških povezav v nasprotju 
s tem zakonom in namenja posebno pozornost sklepanju 
pogodb prek računalniških povezav v okviru razširjanja 
ekonomsko - propagandnih vsebin, katerega namen je 
neposredno sklepanje pogodbenih razmerij. Ta dejavnost se 
lahko izvaja le pod pogojem, da je vsaka pobuda za 
neposredno sklenitev pogodbe jasno označena kot taka, 
potencialni pogodbeni partner pa je nedvoumno opozorjen na 
finančne posledice, ki bodo sledile sklenitvi posla. Na koncu 
tega poglavja so dodatno zaščitene storitve, ki so dostopne 
pogojno oziroma proti plačilu in se s prenosom signalov izvajajo 
na podlagi individualnega naročila. Podobne določbe so že 
predpisane z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, ki - 
tako kot tu obravnavane določbe ■ prepovedujejo izdelovanje, 
uvoz, distribucijo, prodajo, dajanje v najem ali drugačno rabo 
naprav in drugih sredstev, ki omogočajo prost dostop do 
zaščitenih storitev, vendar je v avtorskem zakoniku 
zagotovljeno varstvo izključne pravice imetnika avtorskih 
pravic, medtem ko zakon o medijih ščiti izvajalce storitev, 
hkrati pa dodaja nove prepovedi (zlasti prepoved objavljanja 
poslovnih komunikacij, ki promovirajo omenjene naprave in 
sredstva). Določbe zadnjega poglavja bo treba pozneje 
predvidoma urediti v zakonu, ki bo utemeljil pravna razmerja 
na področju t.i. informacijske družbe. 
122. -130. člen: Predstavniki tujih medijev in tiskovnih agencij 
v Republiki Sloveniji so lahko posamezni dopisniki (novinarji 
in fotoreporterji, ter radijski, televizijski in filmski snemalci), ki 
jih pošljejo tuji mediji ali tiskovne agencije, ali pa pridejo sami in 
sodelujejo s tujimi mediji ali tiskovnimi agencijami, čepra v niso 
stopili z njimi v pravno oziroma pogodbeno razmerje. Tuji medij 
ali tiskovna agencija lahko ustanovi v Sloveniji dopisništvo, in 
sicer kot podružnico tuje pravne osebe, ki dopisništvo 
ustanavlja. Država prek pristojnega ministrstva vodi register 
tujih dopisnikov in dopisništev na podlagi tega zakona. V regi- 
ster se v skladu s tem zakonom vpisujejo ustrezni podatki o 
tujem mediju ali tiskovni agenciji, ki pošilja dopisnika ali 
ustanavlja dopisništvo, podatki o dopisništvu oziroma 
posameznem dopisniku in spremembe teh podatkov, zbirajo 
pa se tudi ustrezna dokazila (npr. fotografije dopisnikov, 
ustrezna dokazila o sodelovanju s tujimi mediji oziroma 
tiskovnimi agencijami). Z vpisom v register dobi dopisništvo 
pravico do ustanovitve podružnice tuje pravne osebe, na 
podlagi tega vpisa pa pristojno ministrstvo izda odločbo o 
akreditaciji, s katero je podeljena začasna pravica izvajanja 
dejavnosti, s trajanjem do enega leta, in z možnostjo 
podaljšanja. Za posameznega dopisnika ima ta določba tudi 
veljavo osebnega delovnega dovoljenja. Na podlagi te odločbe 
se izda tudi izkaznica o akreditaciji, ki ima z ozirom na odločbo 
akcesorno veljavo. Dopisništvo ali dopisnik se lahko iz registra 
izbriše le v zakonsko določenih primerih. Pristojno ministrstvo 
mora tujim dopisnikom in dopisništvom nuditi ustrezno pomoč, 
zlasti glede zagotavljanja dostopa do javnih informacij. Poglavje 
le glede na veljavni zakon spremenjeno le v detajlih, razen 
Prenosa pristojnosti z Ministrstva za notranje zadeve na 
Ministrstvo za kulturo, ki (kot novejši in specialnejši zakon) 
derogatorno posega v veljavnost Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona Vladi Republike Slovenije (Ur. I. S, št. 23/ 
96), s katerim je bila prenesena ta pristojnost na Ministrstvo 
2a notranje zadeve. 
H kazenskim sankcijam: Izdajatelju so glede prve skupine 
sankcij zagrožene relativno visoke denarne kazni za 
Prekrške, ki sodijo bodisi v skupino najhujših kršitev splošnih 

določb zakona, ali pa izvirajo iz izvajanja izrazito 
komercialnega dela dejavnosti medijev. Sem sodijo tudi 
določbe, ki nastajajo s protizakonitim razširjanjem 
ekonomsko-propagandnih vsebin prek računalniških 
povezav, ter primeri, ko se nezakonito retransmitirajo prek 
računalniških povezav programske vsebine drugih medijev. 
Za drugo skupino kršitev tega zakona s strani izdajatelja so 
glede na pomen njihovih negativnih posledic zagrožene 
nekoliko nižje denarne kazni. Tretja skupina kršitev s strani 
izdajatelja se nanaša na hude prekrške, s katerimi se 
poškodujejo temeljne vrednote, ki jih ščiti ta zakon. Četrta 
skupina sodi izključno med tiste, ki jih lahko storita le izdajatelj 
televizijskega ali izdajatelj radijskega programa, medtem ko 
so relativno manjše kršitve, navedene v 135. členu, lahko 
storjene s strani različnih oseb (sponzor, izdajatelj tiskanega 
medija, organizator pomembnega dogodka, operater idr.). 
Sankcija v 136. členu se nanaša le na izdajatelja radijskega 
programa, v 137. členu pa so predpisane kazni za prekrške, 
ki se vežejo na izvrševanje izključnih pravic na način, ki je 
pomemben tudi za prebivalce EU. 138. člen določa kazni za 
izdajatelje študentskih in nepridobitnih programov, medtem 
ko posebna skupina kršitev zagroža kazni izključno javnemu 
zavodu Radiotelevizija Slovenija. Na posebnem mestu je 
sankcionirano neutemeljeno zavračanje zahteve po resničnih, 
popolnih in pravočasnih informacijah s strani državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti, posameznikov, ki 
opravljajo javno funkcijo, javnih zavodov, javnih podjetij ali 
drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo javno službo. 
143. člen predpisuje sankcije v zvezi s prepovedanimi oblikami 
navzkrižnega lastništva, v 144. členu pa je navedena kršitev, 
ki jo lahko stori Uradni list Republike Slovenije. Po kazenski 
določbi, ki predvideva kazen za bralce in voditelje radijskih in/ 
ali televizijskih poročil, kateri nastopajo v ekonomsko 
propagandnih oddajah, so v 146. in 147. členu predpisane 
kazni za prekoračitve okvirov dovoljene dejavnosti izdajateljev 
in dovoljene višine lastniških deležev ali upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic v premoženju izdajateljev medijev. Posebej 
so določene kazni za oglaševalsko organizacijo. V 149. členu 
so določene kazni za izdajatelje radijskih ali televizijskih 
programov (vključno z izdajatelji programov posebnega 
pomena), ki kršijo določbe o omejitvah obsega oglaševanja, 
v 150. členu pa posebne kazni za operaterje, ki ne ravnajo v 
skladu s tem zakonom. Pri vseh sankcijah je predvidena tudi 
kazen za odgovorno osebo pravne osebe, na ustreznih mestih 
pa tudi kazen za izdajatelja - fizično osebo. Zakon prepušča 
odločitev o varstvenih in drugih ukrepih sodnikom za 
prekrške, razen V primerih, kjer je za tovrstno ukrepanje 
pristojna inšpekcija. 
K prehodnim In končnim določbam: v prehodnih določbah 
so zajete obveznosti Vlade Republike Slovenije in pristojnega 
ministrstva v zvezi s pripravo podzakonskih aktov na podlagi 
tega zakona ter določeni roki za njihovo izpolnitev (151., 153., 
154., 158., 162., 163., 164. in 166. člen). V 161. členu sta 
določena obveznost in rok uskladitve akta o ustanovitvi Sveta 
za radiodifuzijo s tem zakonom, v 162. členu pa obveznost 
sveta, da pristojnemu ministrstvu predlaga natančnejše 
definicije posameznih radijskih in televizijskih programskih 
vsebin iz tega zakona. Posebej je s 159. členom urejen časovni 
okvir postopnega približevanja obvezni 10 odstotni kvoti 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih 
televizijskih medijev, ki pa ne velja za javni zavod 
Radiotelevizija Slovenija ter za lokalne, regionalne in 
študentske televizijske programe. 160. člen določa rok, v 
katerem morajo vsi televizijski programi obsegati najmanj 10 
odstoten delež slovenskih avdiovizualnih del. Obveznosti 
operaterjev, ki so začeli delovati pred uveljavitvijo tega zakona, 
določata 165. in 167. člen. Zaradi vzpostavitve upravnega 
pregleda nad trenutnimi razmerji na področju medijev, je v 
152. členu določena obveznost izdajateljev, da priglasijo medije 
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v razvid pri pristojnemu ministrstvu v skladu s tem zakonom določbe tega zakona o deležih tujih oseb za dnevne politično 
najpozneje do 31. 4. 2000, sicer se z vsemi pravnimi informativne tiskane medije. Z dnem uveljavitve tega zakona 
posledicami izbrišejo iz evidence javnih glasil, ki jo pristojno prenehajo veljati peti odstavek 39. člena Zakona o 
ministrstvo vodi v skladu z določbami zakona o javnih glasilih. telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 35/97), 6., 7., in 10. člen Zakona 
V 155. členu je določena obveznost javnih oseb, da seznanijo o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I. RS, št. 18/94) in Zakon o 
pristojno ministrstvo o ureditvi načina dajanja informacij za javnih glasilih (Ur. I. RS, št. 18/94). 
javnost, 156. člen pa določa, kdaj se začnejo uporabljati 
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Predlog zakona o 

IZVOZU BLAGA Z DVOJNO RABO 

3 (ZIBDR) 

- EPA 821 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 13/5-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO 
RABO, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Bojan MIKEC, svetovaled Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 
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Vlada Republike Slovenije PRVA OBRAVNAVA 
13.05.1999 

PREDLOG ZAKONA 

O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO RABO 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Novejše obdobje razvoja svetovne trgovine označujejo procesi internacionalizacije, 
globalizacije in liberalizacije. Z liberalizacijo trgovine so tesno povezani procesi 
poenostavljanja trgovinskih in carinskih postopkov, s čimer vse bolj odpada 
neposredna vloga države pri nadzoru trgovinske menjave med državami. V mednarodni 
trgovini postaja tudi blago, kije bilo še do nedavnega predmet državnega monopola ali 
državne trgovine (tu gre predvsem za orožje in strateške materiale ter surovine) tržno 
blago, s katerim trguje privatni sektor. Vzporedno s tem pa hiter razvoj tehnologije vse 
bolj zamegljuje mejo med civilno in vojaško sfero ter omogoča relativno enostavno in 
dokaj ceneno proizvodnjo ali sestavo blaga, katerega uporaba je prvenstveno civilna, 
z manjšimi spremembami in dopolnitvami pa lahko postane nevarno orožje za 
množično uničevanje, ki je dostopno ne le državam z organizirano vojaško silo, temveč 
tudi terorističnim in drugim militantnim skupinam. 

Ti procesi so, še posebej po vojni med Iranom in Irakom, ko je bilo uporabljeno tudi 
kemično in biološko orožje, vzpodbudili prevsem tehnološko razvite države, da so 
sprejele politiko neširjenja blaga za množično uničevanje ter za tovrstno blago začele 
vzpostavljati režime nadzora izvoza. Mednarodni režimi nadzora izvoza blaga z dvojno 
rabo so bili oblikovani v letih od 1985 do 1996 in predstavljajo prostovoljno obliko 
mednarodnega povezovanja na področju nadzora izvoza z obvezami držav članic, da 
oblikujejo učinkovit nadzor nad izvozom blaga, ki je opredeljeno v seznamih oziroma 
listah posameznih režimov, in je največkrat poimenovano kot blago z dvojno rabo 
(angleško: dual-use goods). 

Izraz "mednarodni režimi nadzora izvoza' (angl: International Export Control Regimes) 
se uporablja za označevanje štirih mednarodnih dogovorov - režimov, ki predstavljajo 
seznam oziroma liste blaga, ki je predmet izvoznega nadzora in za katerega je 
potrebno pridobiti izvozno dovoljenje državnih organov države izvoznice. Ti mednarodni 
režimi so: 
■ VVassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-use 

Goods and Technologies 
■ Australia Group 
■ Missile Technology Controle Regime 
■ Nuciear Suppliers Group 

S temi režimi so natančno določene vrste blaga in tehnologij, ki so predmet izvoznega 
nadzora. Za pristop k omenjenim režimom veljajo določeni relativno strogi kriteriji. 
Pristop k vsakemu od teh režimov je pogojen s pristankom države kandidatke, da se 

poročevalec, št. 35 84 



preveri njena primernost za članstvo, država mora biti proizvajalka oziroma izvoznica 
blaga, ki ga režim pokriva, nadalje mora imeti opredeljeno politiko neširjenja ter uveden 
učinkovit sistem izvoznega nadzora tovrstnega blaga. 

Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo izvajajo vse razvite države, kot so: ZDA, Japonska, 
države članice Evropske unije, Kanada itd., prav tako pa ga izvajajo tudi t.i. države v 
tranziciji (Poljska, Češka, Slovaška, Rusija, Baltske države ipd.) ter ostale (Brazilija 
itd.). 

Slovenija doslej ni enotno in celovito urejala nadzora izvoza blaga z dvojno rabo. Med 
predpisi, ki trenutno urejajo nadzor nad prometom in uporabo nekaterih vrst blaga, ki 
se uvršča med blago z dvojno rabo, je treba omeniti mednarodne pogodbe, ki 
zavezujejo Slovenijo. Te so: 
- Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe 
kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št 
9/97), ki nalaga obvezo državam pogodbenicam, da ne bodo razvijale, proizvajale, 
ustvanaie zalog ali trgovale s kemičnim orožjem, kakor tudi, da ga ne bodo uporabljale 
ali se pripravljale na njegovo uporabo. Države pogodbenice so dolžne uničiti obstoječe 
kemično orožje, ki je v njihovi lasti ter vse objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo 
kemičnega orožja, ki je na njihovem ozemlju ali pod njihovim nadzorom. Poleg tega pa 
morajo države pogodbenice sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se bodo 
strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine uporabljale le za namene, ki niso 
prepovedani s to konvencijo. Za izvajanje konvencije je pristojno Ministrstvo za 
zdravstvo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, Ministrstvom za 
notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo; 
- Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog 
bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničevanju 
(Uradni list SFRJ-Mednarodne pogodbe, št. 43/74) države pogodbenice zavezuje, da 
onemogočijo uporabo bakterioloških agensov in toksinov kot orožja ter jim prepoveduje, 
da bi izpopolnjevale, proizvajale, ustvarjale zaloge ali kako drugače pridobivale ali 
hranile strupene agense ter orožje in opremo za sovražne namene ali za oborožen 
spopad, niti ne bodo pri tem nikogar podpirale, napeljevale ali nagovarjale k sorodnim 
dejanjem; 
- Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), ki zavezuje 
države pogodbenice, ki nimajo jedrskega orožja, da bodo vzpostavile sistem nadzora, 
ki bo preprečeval uporabo jedrske energije za jedrska orožja in druge naprave za 
jedrske eksplozije; 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo o varovanju v zvezi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list 
RS-Mednarodne pogodbe, št. 11/97). S tem sporazumon se je Slovenija zavezala, da 
sprejme varovanje za ves osnovni ali posebni cepljivi material pri vseh miroljubnih 
jedrskih dejavnostih z izključnim namenom preverjati, ali se tak material ne zlorablja 
za jedrska orožja ali druge jedrske eksplozivne naprave. Obveznost iz omenjene 
pogodbe in sporazuma se izvaja preko Uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza 
določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99), ki zajema tudi seznam jedrskega blaga 
oziroma t.i. Trigger listo, za katerega je predpisano dovoljenje za uvoz in izvoz, ki ga 
izda Uprava RS za jedrsko varnost. Omenjeni seznam jedrskega blaga pa v manjši meri 
obsega tudi blago, ki se opredeljuje kot blago z dvojno rabo. 
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Promet z jedrskimi materiali, ki se prav tako uvrščajo med blago z dvojno rabo, ureja 
tudi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih ukrepih 
pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84). Zakon določa, da se izvoz 
in uvoz teh materialov lahko opravlja le na podlagi dovoljenja pristojnega organa. Ti 
materiali so vključeni v prilogo k Uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza 
določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99). Za izdajo dovoljenj je pristojna Uprava 
RS za jedrsko varnost. 

Veljavni predpisi ne pokrivajo v celoti blaga, ki je uvrščeno v sezname mednarodnih 
nadzornih režimov, oziroma je uvrščeno med blago z dvojno rabo, še posebej pa ne 
vključujejo raznih kemičnih substanc, tehnologij in softvvare opreme. Prav tako v 
veljavnih predpisih niso podrobneje opredeljeni kriteriji in pogoji za izdajo oziroma 
zavrnitev izdaje dovoljenj za izvoz blaga, ki se uvršča med blago z dvojno rabo. 

2. CILJI IN NAMEN ZAKONA 

Namen predloženega zakona je vzpostavitev in ureditev enotnega in celovitega sistema 
nadzora nad izvozom blaga z dvojno rabo, ki bo preprečeval izvoz blaga in tehnologij, 
ki se uporabljajo ali bi se lahko uporabile v proizvodnji kemičnega, biološkega in 
jedrskega orožja ter izvoz v države, za katere veljajo sankcije Združenih narodov; 
države, ki podpirajo mednarodni terorizem, izvajajo notranjo represijo in množično kršijo 
človekove pravice ali države, ki bi lahko kakorkoli ogrozile predvsem varnost Slovenije 
ipd. na eni strani, ter čimmanj omejeval svobodno trgovino na drugi strani, saj gre v 
bistvu za nadzor nad trgovino z blagom, ki ima komercialni značaj. 

Z uveljavitvijo tega zakona bo odpravljena pravna praznina, ki na tem področju 
nedvomno obstaja, istočasno pa bo ustvarjena tudi pravna podlaga za izvajanje politike 
neširjenja blaga, ki bi bilo lahko uporabljeno za nedovoljene namene. S tem Slovenija 
izpolnjuje tudi svojo obvezo do mednarodne skupnosti oziroma tistega njenega dela, 
ki se bori proti proizvodnji, širjenju in kopičenju jedrskega, kemičnega in biološkega 
orožja, mednarodnemu terorizmu, kršenju človekovih pravic ter si prizadeva za 
suverenost držav in narodov ter mir v svetu. Z izvajanjem celovitega in učinkovitega 
nadzora nad izvozom tega blaga se bo Slovenija vključila v krog držav, ki izvršujejo 
obveznosti iz "mednarodnih režimov nadzora izvoza" in s tem izpolnila tudi enega od 
pogojev za pristop k omenjenim režimom. 

Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo se izvaja preko izvoznih dovoljenj. Pristojno 
ministrstvo mora v postopku ugotoviti in presoditi vsa dejstva, ki vplivajo na dokončno 
odločitev. Ker gre za zelo kompleksno zadevo, je pri tem potrebno tesno sodelovanje 
z drugimi ministrstvi, gospodarstvom ter tudi tujimi institucijami. 
Pri pripravi zakona je bil hkrati zasledovan cilj, da bi bil sistem nadzora nad izvozom 
blaga čimbolj transparenten in obenem učinkovit. 

3. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

V okviru Evropske unije je bilo do leta 1994 urejanje sistema nadzora izvoza blaga z 
dvojno rabo v pristojnosti držav članic. Pravila notranjega trga pa so narekovala odpravo 
nadzora držav članic nad notranjo trgovino z blagom z dvojno rabo ob istočasni 
vzpostavitvi skupnega sistema učinkovitega nadzora izvoza omenjenega blaga. Tako 
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je bil namen Uredbe Sveta (ES) št. 3381/94 uvedba in ureditev enotnega sistema 
nadzora izvoza blaga z dvojno rabo z izdajanjem dovoljenj, določitev ukrepov za nadzor 
ter zagotovitev upravnega sodelovanja med državami članicami oziroma opredelitev 
načela vzajemnega priznavanja izvoznih dovoljenj ter izmenjave informacij. S Sklepom 
Sveta št.94/942/ CFSP pa je bila določena enotna obvezna lista (seznam) blaga, ki je 
predmet izvoznega nadzora ter indikativni seznam držav, za katere lahko države članice 
uporabljajo poenostavljene postopke izdaje izvoznih dovoljenj. Na tej podlagi morajo 
države članice v svoji nacionalni zakonodaji določiti takšne ukrepe, ki bodo zagotovili 
uveljavitev, vključno s sankcioniranjem kršitev določb omenjene uredbe. 

V Avstriji ureja nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo poleg zgoraj citirane uredbe še 
Zakon o zunanji trgovini, ki je bil spremenjen leta 1995 ob vstopu Avstrije v EU. Zakon 
omogoča hitro in pogostejše ukrepanje glede na spreminjanje mednarodnih razmer in 
daje pooblastilo Zvezni vladi, da lahko prepove izvoz blaga, ki se lahko uporabi za 
proizvodnjo, distribucijo, preskušanje in vzdrževanje RKB orožja in izstrelkov, v izjemnih 
primerih pa lahko to stori zvezni minister za gospodarstvo. Za izdajo dovoljenj za izvoz 
blaga z dvojno rabo je pristojno Zvezno ministrstvo za gospodarstvo. V okviru 
ministrstva je oblikovano posebno telo - Sosvet, ki ga sestavljajo predstavniki različnih 
ministrstev in ki presoja prošnje in zadeve povezane z izvozom blaga z dvojno rabo 
(zakon daje Sosvetu tudi druge pristojnosti). Zakon določa tudi smernice, ki se 
upoštevajo pri presoji prošenj za izvoz ter določa v katerih primerih se dovoljenje ne 
sme izdati (ogrožanje svetovnega miru, mednarodne varnosti, varnosti Avstrije ipd.). 
Nadaije določa tudi obveznost vodenja evidenc in registrov s strani izvoznikov (najmanj 
tri leta po opravljenem poslu) ter sankcije za kršitelje (zaporna kazen do pet let za 
izvoznika tovrstnega blaga). 

Švedska ureja izvoz blaga z dvojno rabo z Zakonom o kontroli izvoza strateškega 
blaga, ki je bil sprejet leta 1993 - še pred vstopom v EU. Kljub temu je švedski zakon 
usklajen z Uredbo EU št. 3381. Poleg izvoza blaga z dvojno rabo pa ta zakon ureja tudi 
promet z jedrskim materialom, ki se ne uvršča med blago z dvojno rabo. Zakon določa 
način in pristojnost za izdajo izvoznih dovoljenj. Slednja je razdeljena na inšpekcijo za 
jedrsko energijo (Nuclear Povver Inspectorate), ki je pristojna za jedrske meteriale, ter 
na Nacionalni inšpektorat za strateške proizvode, ki je pristojen za vse ostale 
proizvode. Zakon omogoča izdajanje individualnih dovoljenj (za določeno pošiljko 
blaga) ter generalnih dovoljenj (za določeno časovno obdobje). Pristojni inšpekcijski 
organi lahko pridobivajo podatke in dokumentacijo tudi o aktivnostih oseb, ki so 
vključene v izvoz strateških proizvodov, prav tako pa jim je omogočen vstop v prostore 
in na zemljišče, kjer se izvajajo izvozne oz. ostale aktivnosti v zvezi s strateškimi 

materiali. Pristojni inšpekcijski organi lahko za potrebe preiskave zahtevajo pomoč 
ostalih organov z javnimi pooblastili. Sankcije za kršitelje so opredeljene v Zakonu o 
kaznih za tihotapljenje blaga. Predvidene kazni so predvsem denarne, pa tudi zaporne 
za dobo do dveh let. 

Češka je sprejela Zakon o kontroli izvoza in uvoza blaga in tehnologij, ki so predmet 
mednarodnega nadzornega režima, februarja 1997. Zakon podrobno določa vrsto 
blaga, ki je predmet nadzora, pogoje za izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz ter vrsto 
dovoljenj. Zakon ima vgrajeno t.i. "catch ali clause", ki določa obvezno dovoljenje tudi 
za blago, ki ni na seznamu, pa bi lahko bilo uporabljeno za vojaške namene. Kot 

posebnost določa tudi predhodno privolitev v pogajanja za sklenitev pogodbe. Za izdajo 
dovoljenj je pristojno Ministrstvo za industrijo in trgovino, za kontrolo blaga pa so 
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pristojni carinski organi, ko gre za jedrski material pa kontrolo opravlja tudi ustrezni 
državni organ za jedrsko varnost. Med kazenskimi sankcijami zakon predvideva tudi 
zaplembo blaga, višina kazni pa je vezana na vrednost blaga. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev in uresničevanje zakona bo v prvi fazi zahtevalo proračunska sredstva za 
pripravo ustrezne informacijske podpore v pristojnem ministrstvu in povezave z ostalimi 
pristojnimi resorji (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo 
za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Agencija za jedrsko varnost) ter za 
informiranje in izobraževanje carinskih organov ter izvoznikov in proizvajalcev blaga z 
dvojno rabo. Po uveljavitvi zakona bo v pristojnem ministrstvu potrebno zagotoviti 
najmanj eno novo delovno mesto za vodenje postopkov ter za spremljanje izvoza blaga 
z dvojno rabo in za izvajanje ostalih nalog na tem področju. Pri izvajanju nalog po 
zakonu predvidevamo, da bo občasno potrebno vključevanje zunanjih strokovnih 
institucij (tehnični inštituti in laboratoriji), kar bo tudi zahtevalo manjša proračunska 
sredstva. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pogoje pod katerimi se lahko izvaža blago z dvojno rabo z območja 
Republike Slovenije, pristojnosti državnih organov na področju nadzora izvoza blaga z 
dvojno rabo ter pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo izvoz blaga 
z dvojno rabo. 

2. člen 

Za namene tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, imajo naslednji izrazi 
naslednji pomen: 
1. "blago z dvojno rabo" pomeni blago in tehnologije, ki se lahko uporabljajo tako 

v civilne, kot tudi v vojaške namene; 
2. "Izvoz" pomeni carinski postopek izvoza, kot je opredeljen s carinskimi predpisi, 

v skladu s katerim blago začasno ali dokončno zapusti carinsko območje, kot 
tudi ponovni izvoz (reeksport) blaga; 

3. "Izvoznik" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki ima sedež oziroma staino 
bivališče (v nadaljnjem besedilu: sedež) na območju Republike Slovenije, za 
račun katere se vloži carinska deklaracija in je v času njenega sprejema lastnik 
blaga ali ima pravico razpolaganja z blagom z dvojno rabo, kakor tudi vsako 
pravno ali fizično osebo, ki prenaša tehnologije s pomočjo elektronskih medijev, 
faksa ali telefona. Če ima lastnik blaga z dvojno rabo ali oseba z enakovredno 
pravico razpolaganja sedež izven območja Republike Slovenije, se za izvoznika 
šteje tista pogodbena stranka, ki ima sedež na območju Republike Slovenije. 

3. člen 

Seznam blaga z dvojno rabo določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
vlada). 

4. člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku za izdajo dovoljenja za izvoz 
blaga z dvojno rabo uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

\ 
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II. IZVOZNO DOVOLJENJE 

5. člen 

(1) Blago z dvojno rabo se lahko izvaža le na podlagi dovoljenja, ki ga izda 
ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo). 

(2) Dovoljenje je potrebno tudi za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni zajeto v seznamu 
blaga iz 3. člena tega zakona, če je bil izvoznik s strani ministrstva obveščen, da se to 
blago v celoti ali po delih uporablja ali lahko nameni za uporabo v zvezi z razvojem, 
proizvodnjo, upravljanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, 
identifikacijo in širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali za razvoj, 
proizvodnjo, vzdrževanje in skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje. 

(3) Će je izvozniku znano ali sumi, da gre za blago iz prejšnega odstavka, je dolžan 
o tem obvestiti ministrstvo, ki odloči aii je za zadevni izvoz blaga potrebno dovoljenje. 

6. člen 

(1) Postopek za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo se začne na podlagi 
pisnega zahtevka, ki ga vloži izvoznik pri ministrstvu. 

(2) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, lahko določi obrazec zahtevka 
za izdajo dovoljenja. 

7. člen 

(1) Ministrstvo mora pred izdajo odločbe zahtevati obvezno mnenje ministrstev 
pristojnih za zunanje zadeve, notranje zadeve in obrambo ter odvisno od narave 
oziroma vrste blaga z dvojno rabo tudi obvezno mnenje ministrstva pristojnega za 
zdravstvo, gospodarske dejavnosti oziroma okolje in prostor. 

(2) Ministrstva iz prejšnjega odstavka morajo dati mnenje v tridesetih dneh od 
dneva, koje bilo od njih to zahtevano. 

8. člen 

(1) Ministrstvo izda dovoljenje za vsak posamičen izvoz. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, ob upoštevanju vrste blaga z 
dvojno rabo, vrste in dolgoročnosti izvoznih poslov ter držav, v katere se to blago izvaža, 
izda posameznemu izvozniku splošno dovoljenje za izvoz istovrstnega blaga za eno 
ali več držav. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo do največ enega leta in 
se na zahtevo izvoznika lahko podaljša. 
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9. člen 

(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja mora vsebovati nasiednje podatke: 
- šifro in poimenovanje blaga po seznamu blaga z dvojno rabo, oziroma opis blaga, 
če gre za blago z dvojno rabo iz drugega odstavka 5. čiena tega zakona, 
- tarifno oznako in poimenovanje blaga po nomenklaturi carinske tarife, 
- količino in vrednost blaga, 
- polno ime in nasiov izvoznika blaga, 
- polno ime in naslov proivajalca blaga, 
- državo, kamor se blago izvaža, poino ime in naslov uvoznika ter podatke iz sodnega 

ali drugega uradnega registra, 
- polno ime in naslov končnega prejemnika oziroma prejemnikov blaga ter namen 

končne uporabe blaga, 
- izjavo končnega prejemnika oziroma prejemnikov, da bo blago uporabljeno le za 

namene, ki so navedeni v zahtevku in ne bo ponovno izvoženo v tretjo državo brez 
soglasja države izvoznika. 

• 
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti vsa dokazila, ki so potrebna 
za preverjanje podatkov, navedenih v zahtevku. 

(3) Vlada lahko predpiše tudi druge potrebne podatke, ki jih mora predložiti izvoznik 
za izdajo dovoljenja. 

10. člen 

(1) Ministrstvo odloči o zahtevku za izdajo dovoljenja v šestdesetih dneh od prejema 
popolnega zahtevka. 

(2) Ministrstvo pri odločanju o zahtevku za izdajo dovoljenja ter ministrstva iz 
drugega odstavka 7. člena tega zakona pri izdaji mnenja presojajo predvsem 
zunanjepolitične, varnostne, obrambne in zunanjetrgovinske interese ter sprejete 
mednarodne obveznosti Republike Slovenije. 

11. člen 

(1) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če oceni, da bi izvoz blaga z dvojno rabo 
lahko povzročil negativne posledice, ki so predvsem: 
- ogrožanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije; 
- ogrožanje ali poseganje v varnostne ali obrambne interese Republike Slovenije; 
- ogrožanje ali nasprotovanje zunanjepolitičnim ali ekonomskim interesom Republike 

Slovenije; 
- možnost izbruha ali nadaljevanja oboroženih spopadov v državi končnega prejemnika 

blaga; 
- možnost uporabe blaga za notranjo represijo v državi končnega prejemnika tega 

blaga; 
- če obstaja utemeljen sum, da blago dejansko ne ustreza navedbam v zahtevku in 

izvoznik ali proizvajalec ministrstvu, na njegovo zahtevo, ni omogočil pregleda 
blaga ali z njim povezane dokumentacije. 

(2) Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja, če je izvoznik izvozil blago z dvojno 
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rabo brez dovoljenja ministrstva ali ni obvestil ministrstva o spremembah, povezanih z 
blagom z dvojno rabo, končnim porabnikom oziroma namenom končne porabe in s tem 
kršil določbe tega zakona. . 

12. člen 

(1) Ministrstvo lahko izdano dovoljenje spremeni ali razveljavi na zahtevo izvoznika 
ali po uradni dolžnosti, če: 

- ugotovi, da eden ali več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ne velja 
več ali ni več izpolnjen; 

-je bilo dovoljenje izdano na podlagi netočnih ali nepopolnih informacij inje vlagatelj 
zahtevka vedel ali bi moral vedeti, da so bile informacije netočne ali nepopolne in 

dovoljenje ne bi moglo biti izdano na podlagi točnih in popolnih informacij; 
- če izvoznik ne izvršuje naloženih obveznosti, ki izhajajo iz izdanega dovoljenja. 

(2) Sprememba ali razveljavitev dovoljenja učinkuje od dneva vročitve odločbe o 
razveljavitvi.ali spremembi izvozniku. 

III. DOLŽNOSTI IZVOZNIKOV 

13. člen 

(1) Izvoznik mora hraniti fakture, odpremnice, dobavnice, tovorne liste, sezname 
ladijskega tovora in vso drugo dokumentacijo, ki je povezana z izvozom blaga z dvojno 
rabo še najmanj pet let od konca koledarskega leta, v katerem je bil izvoz blaga z 
dvojno rabo opravljen. 

(2) Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: 
- opis blaga, ki omogoča njegovo enoznačno uvrstitev v listo blaga z dvojno rabo ter v 

nomenklaturo carinske tarife; 
- količino blaga v enoti mere in neto teži; 
- polno ime in naslov izvoznika ter podatke iz sodnega registra; 
- polno ime in naslov prejemnika blaga; 
- končni namen uporabe ter polno ime in naslov končnega oziroma končnih porabnikov 

blaga. 

(3) Vlada lahko določi tudi druge potrebne podatke, ki jih mora zagotoviti in hraniti 
izvoznik, če je to potrebno zaradi izpolnitve ciljev, ki jih zasleduje ta zakon. 

14. člen 

(1) Izvoznik mora v tridesetih dneh po vsakem opravljenem izvozu blaga z dvojno 
rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla z navedbo številke dovoljenja, na 
podlagi katerega je bil izvozni posel opravljen. 

(2) Če po izdaji dovoljenja nastopijo kakršnekoli spremembe, povezane z blagom 
z 
dvojno rabo, poslovnim partnerjem, končnim porabnikom, namenom končne porabe in 
podobno, mora izvoznik o nastalih spremembah takoj pisno obvestiti ministrstvo. 
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IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MINISTRSTVA 
IN UPRAVNIH ORGANOV 

15. čien 

(1) Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih in opravljenem izvozu na podlagi 
dovoljenj, zbira in obdeluje podatke in informacije povezane z nadzorom izvoza blaga 
z dvojno rabo ter poroča vladi o delu na tem področju. 

(2) Zaradi izvajanja nalog iz tega zakona mora ministrstvo sodelovati z 
mednarodnimi organizacijami ter pristojnimi organi drugih držav ter jim na njihovo 
zahtevo, ob pogoju dejanske vzajemnosti, posredovati podatke, s katerimi razpolaga 
in ki niso zaupne narave. 

16. člen 

(1) Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ter ugotavljanje skladnosti blaga z izdanimi 
dovoljenji opravljajo carinski organi Republike Slovenije. 

(2) Ministrstvo lahko pred odločitvijo o zahtevku za izdajo dovoljenja za izvoz blaga 
z dvojno rabo opravi pregled blaga z dvojno rabo ter dokumentacije povezane s tem 
blagom pri izvozniku aii proizvajalcu tega blaga. V pregled lahko po potrebi vključi tudi 
druga ministrstva in organe, ki so pristojni za ugotavljanje ustreznosti blaga, 
navedenega v zahtevku. 

17. člen 

Carinska uprava Republike Slovenije mora spremljati realizacijo izvoza po izdanih 
dovoljenjih iz 8. člena tega zakona in o tem enkrat mesečno poročati ministrstvu. 

18. člen 

Podatki, informacije, dokumentacija ter drugo gradivo, ki je pridobljeno na podlagi tega 
zakona v zvezi z zahtevki za izdajo dovoljenja in v zvezi z dovoljenji, so zaupne narave 
in se morajo v skladu s tem tudi ustrezno varovati in hraniti. Uporabljati se smejo le za 
namene določene s tem zakonom. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

19. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki: 
- brez dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo aii blago, ki se v celoti ali po delih uporablja 

ali lahko nameni za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem, 
delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo in širjenjem 

kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje in 
skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje (prvi in drugi odstavek 5. 
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člena); 
- ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z namenom končne porabe btaga 

z dvojno rabo, nastalih po izdaji dovoljenja (drugi odstavek 14. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

(3) 2 denarno kaznijo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

20. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki: 
- ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena; 
- ne obvesti oziroma v predpisanem roku ne obvesti ministrstva o opravljenem izvozu 

blaga z dvojno rabo (prvi odstavek 14. člena); 
- ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z blagom z dvojno rabo, poslovnim 

partnerjem ali končnim porabnikom (drugi odstavek 14. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za izvoz blaga z dvojno rabo, ki se opravi na 
podlagi pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega zakona. 

22. člen 

Vlada izda predpis iz 3. člena tega zakona v petnajstih dneh po njegovi uveljavitvi. 

23. člen 

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

S predloženim zakonom se uvaja nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter 
obveznost pridobitve dovoljenja za izvoz tega blaga. 

Zakon opredeljuje pojem blaga z dvojno rabo kot blago in tehnologije, ki se lahko 
uporabljajo tako v civilne kot tudi v vojaške namene. Takšno definicijo blaga z dvojno 
rabo uporablja v svoji uredbi tudi Evropska unija ter nekatere druge evropske države. 
Pojem izvoznika zajema tako pravne kot tudi fizične osebe, med katere se poleg fizičnih 
oseb v ožjem pomenu uvrščajo tudi tisti gospodarski subjekti, ki nimajo lastnosti pravne 
osebe. 

Seznam blaga z dvojno rabo po predlogu zakona doioča vlada, saj ta ni stalen, pač pa 
se spreminja in dopolnjuje glede na tehnološke spremembe in dosežke. 

Predlog zakona določa subsidiamo uporabo zakona o splošnem upravnem postopku, 
kar pomeni, da se ta zakon uporablja glede vseh tistih vprašanj, ki v predlogu zakona 
niso drugače urejena. 

Postopek za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo vodi ministrstvo pristojno za 
ekonomske odnose s tujino. Dejstva, ki se ugotavljajo v postopku in so odločujoča pri 
odločitvi o zahtevku, so predvsem političnega, varnostnega in ekonomskega značaja, 
ki jih ne more oceniti le organ, pristojen za odločanje o zahtevku (10. in 11. člen). Zato 
je v zakonu predvideno obvezno mnenje ministrstev, ki so pristojna za navedena 
področja. To pomeni, da je organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevku, dolžan 
zahtevati mnenje navedenih ministrstev in se pri odločanju tudi ravnati po danih 
dovoljenjih. 
Zakon tudi določa razloge za zavrnitev izdaje dovoljenja. Pristojna ministrstva so dolžna 
v postopku ugotoviti vsa dejstva ter presoditi in oceniti ali obstajajo razlogi za izdajo 

oziroma zavrnitev izdaje dovoljenja. 

Varnostne in politične razmere v posameznih regijah ali državah se lahko zelo hitro 
spremenijo, izvoz v zadevno ali zadevne države pa bi lahko povzročil negativne 
posledice za Slovenijo, ki so opredeljene v 10. členu zakona. V takšnih primerih mora 
država imeti na voljo instrument, ki bo omogočil spremembo ali razveljavitev že 
izdanega dovoljenja. Tak instrument mora imeti na voljo tudi v primeru, ko pristojni 
organ ugotovi, daje bilo dovoljenje izdano na podlagi netočnih ali nepopolnih informacij 
in sta izpolnjena dva v zakonu predpisana pogoja. 

V tretjem delu so določene obveznosti oziroma dolžnosti izvoznikov kot so hramba 
dokumentacije, povezane z izvozom blaga z dvojno rabo in obveščanje ministrstva o 
izvedbi izvoznih poslov ter določeni roki za izpolnitev obveznosti. Če bi se pri izvajanju 
zakona pokazala potreba po zagotovitvi dodatnih podatkov, je dano pooblastilo vladi, 
da to predpiše 

Med obveznostmi ministrstva sodi v prvi vrsti vodenje evidence o izdanih dovoljenjih, 
opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo ter zbiranje in obdelava podatkov, povezanih 
z blagom z dvojno rabo, ki jih pridobi od drugih organov doma in iz tujine. V okvir 
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sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in pristojnimi organi drugih držav sodi tudi 
izmenjava podatkov - ob pogoju dejanske vzajemnosti, saj je le na ta način lahko 
zagotovljen učinkovit nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo. 
Poleg ministrstva opravljajo nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo tudi carinski organi 
v skladu s pristojnostmi, ki jim jih dajejo carinski predpisi. Med pravicami ministrstva 
je potrebno omeniti pravico pregleda blaga z dvojno rabo, ki je predmet zahtevka za 
izdajo dovoljenja in z blagom povezane dokumentacije. Izvoznik ali proizvajalec sicer 
ni dolžan omogočiti pregleda blaga in dokumentacije, vendar pa lahko ministrstvo 
zavrne izdajo dovoljenja, če na podlagi predloženih podatkov ni moglo ugotoviti 
istovetnosti blaga z navedbami v zahtevku, pregled blaga in dokumentacije pa sta mu 
bila s strani izvoznika ali proizvajalca onemogočena. 

V kazenskih določbah so navedene kršitve zakona, ki so opredeljene kot prekrški ter 
določene kazni zanje. Tudi Uredba Evropske unije nalaga državam članicam, da 
določijo kazni za kršitve določil te uredbe, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

V skladu z ustavno prepovedjo povratne veljave pravnih aktov, se zakon ne uporablja 
za izvoz blaga, ki bo opravljen na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

Tridesetdnevni vacatio legis omogoča, da se z zakonom seznanijo izvozniki in 
proizvajalci blaga z dvojno rabo in pripravijo na njegovo izvajanje. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 VARSTVU 

PROSTO ŽIVEČEGA EVROPSKEGA 

RASTLINSTVA IN ŽIVALSTVA TER 

NJUNIH NARAVNIH ŽIVLJENSKIH 

PROSTOROV (NIKVERZ) 

- EPA 820 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 6. maja 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
VARSTVU PROSTO ŽIVEČEGA EVROPSKEGA 
RASTLINSTVA IN ŽIVALSTVA TER NJUNIH NARAVNIH 
ŽIVLJENJSKIH PROSTOROV, 

ki ga pošilja v obravnavo 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; 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Mladen BERGINC, državni sekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

2. člen 1. člen 

Ratificira se Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, slovenskem jeziku glasi: 
sPreieta v Bernu 19. septembra 1979. 



KONVENCIJA 2. člen 

o varstvu prosto živečega evropskega 
rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov 

Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za vzdrževanje 
populacije prosto živečega rastlinstva in živalstva na ravni, ki 
ustreza zlasti ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, ali 
jo prilagodijo tej ravni, pri čemer upoštevajo gospodarske in 
rekreativne zahteve in potrebe podvrst, varietat ali form, ki so 
krajevno ogrožene. 

UVOD 

Države članice Sveta Evrope in druge podpisnice te konvencije, 
ki 

upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med 
njegovimi članicami; 

upoštevajo željo Sveta Evrope po sodelovanju z drugimi državami 
pri ohranjanju narave; 

priznavajo, da prosto živeče rastlinstvo in živalstvo pomenita 
naravno dediščino estetske, znanstvene, kulturne, rekreativne, 
gospodarske in izvirne vrednosti in jo je treba ohraniti in predati 
naslednjim generacijam; 

prizrfavajo bistveno vlogo prosto živečega rastlinstva in živalstva 
pri vzdrževanju biološkega ravnovesja; 

ugotavljajo, da se številčnost mnogih prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst resno zmanjšuje in da nekaterim od njih grozi 
izumrtje; 

se zavedajo, da je ohranjanje naravnih življenjskih prostorov 
bistveno za varstvo in ohranitev prosto živečega rastlinstva in 
živalstva; 

priznavajo, da bi vlade v svojih nalogah in programih morale 
upoštevati varstvo prosto živečega rastlinstva in živalstva ter da 
bi bilo treba vzpostaviti mednarodno sodelovanje še posebej za 
varstvo selivskih vrst; 

upoštevajo vsesplošne zahteve vlad ali mednarodnih teles po 
skupnem ukrepanju, posebej zahteve, ki sta jih izrazili Konferenca 
Združenih narodov o človekovem okolju leta 1972 in Posvetovalna 
skupščina Sveta Evrope; 

si želijo še posebej pri ohranjanju prosto živečega rastlinstva in 
živalstva upoštevati priporočila resolucije št. 2 Druge evropske 
ministrske konference o okolju, 

so se sporazumele o naslednjem: 

3. člen 

1 .Vsaka pogodbenica v skladu z določbami te konvencije spodbuja 
državno politiko za ohranitev prosto živečega rastlinstva, 
živalstva in naravnih življenjskih prostorov s posebno pozornostjo 
do ogroženih in občutljivih vrst, posebej endemičnih, kakor tudi 
ogroženih življenjskih prostorov. 

2. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo v svoji politiki 
načrtovanja in v razvojni politiki ter v ukrepih proti onesnaževanju 
upoštevala ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva. 

3. Vsaka pogodbenica spodbuja izobraževanje in razširjanje 
splošnih informacij o potrebi po ohranjanju vrst prosto živečega 
rastlinstva in živalstva in njunih življenjskih prostorov. 

II. POGLAVJE - Varstvo življenjskih prostorov 

4. člen 

1. Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in 
upravnimi ukrepi zagotovi ohranitev življenjskih prostorov prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih, ki so navedene v 
Dodatkih I in II, ter ohranitev ogroženih naravnih življenjskih 
prostorov. 

2. Pogodbenice v svoji politiki načrtovanja in razvojni politiki 
upoštevajo varstvene zahteve območij, ki so zavarovana v skladu 
s prejšnjim odstavkom, tako da bi se izognile ali kolikor mogoče 
zmanjšale vsako poslabšanje stanja teh območij. 

3. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo posvečale posebno 
pozornost zavarovanju območij, pomembnih za selivske vrste, 
navedene v Dodatkih II in III, in ki so na selitvenih poteh namenjena 
za prezimovanje, počivanje, prehranjevanje, razmnoževanje ali 
goljenje. 

4. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v skladu s tem členom na 
primeren način usklajevale svoja prizadevanja za zavarovanje 
naravnih življenjskih prostorov, če so ti na obmejnih območjih. 

I. POGLAVJE - Splošne določbe 

1. člen 

1. Cilji te konvencije so ohranitev prosto živečega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, še posebej 
tistih vrst in življenjskih prostorov, katerih ohranitev zahteva 
sodelovanje med državami ter spodbuja tako sodelovanje. 

2. Poseben poudarek je namenjen zelo ogroženimi in ranljivim 
vrstam, vključno z zelo ogroženimi In ranljivimi selivskimi vrstami. 

III. POGLAVJE - Varstvo vrst 

5. člen 

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne in potrebne zakonske in 
upravne ukrepe, da bi zagotovila posebno varstvo prosto živečih 
rastlinskih vrst, navedenih v Dodatku I. Namerno nabiranje, 
zbiranje, sekanje ali ruvanje teh rastlin je prepovedano. Vsaka 
pogodbenica na ustrezen način prepove prisvajanje ali prodajo 
teh vrst. 
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6. člen 

Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in 
upravnimi ukrepi zagotovi posebno varstvo prosto živečih 
živalskih vrst, navedenih v Dodatku II. Za navedene vrste so še 
posebej prepovedani: 

a) vse oblike namernega lovljenja in zadrževanja ter namernega 
ubijanja; 

b) namerno poškodovanje ali uničenje krajev za razmnoževanje 
ali počivanje; 

c) namerno vznemirjanje vrst prosto živečega živalstva, zlasti 
med razmnoževanjem, vzrejo mladičev in prezimovanjem, v 
taki meri, da bi vznemirjanje lahko postalo moteče glede na 
cilje te konvencije; 

d) namerno uničevanje ali prisvajanje jajc iz narave oziroma 
zadrževanje teh jajc, čeprav so prazna; 

e) prisvajanje teh živali, živih ali mrtvih, vključno z nagačenimi in 
katerim koli z lahkoto prepoznavnim delom ali izdelkom iz 
teh, ali domače trgovanje z njimi, če bi to prispevalo k 
učinkovitosti določb tega člena. 

7. člen 

1 ■ Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in 
upravnimi ukrepi zagotovi varstvo prosto živečih živalskih vrst, 
navedenih v Dodatku III. 

2. Vsako izkoriščanje prosto živečega živalstva, navedenega v 
Dodatku III, je urejeno tako, da so populacije zunaj nevarnosti, pri 
čemer je treba upoštevati zahteve 2. člena. 

3- Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključujejo: 
a) časovne omejitve in/ali druge postopke, ki urejajo izkoriščanje; 

b) začasno ali krajevno prepoved izkoriščanja, kot je to primerno, 
z namenom zadovoljivo obnoviti populacijsko raven; 

c) ustrezna ureditev trgovanja, zadrževanja za prodajo, 
transporta za prodajo ali ponudbe za prodajo živih in mrtvih 
prosto živečih živali. 

8. člen 
v zvezi z lovljenjem ali ubijanjem prosto živečih živalskih vrst, 
navedenih v Dodatku III, in v primerih, ko v skladu z 9. členom 
veljajo izjeme za vrste, navedene v Dodatku II, pogodbenice 
Prepovejo uporabo vseh sredstev brez izjeme za lovljenje in 
ubijanje ter uporabo vseh sredstev, ki lahko povzročijo krajevno 
l2ginjanje populacij neke vrste ali resno vznemirjanje populacij 
neke vrste, in zlasti sredstev, navedenih v Dodatku IV. 

9. člen 

• Vsaka pogodbenica lahko uveljavi izjeme k določbam 4., 5., 6. 
JJJ 7■ člena in k prepovedim uporabe sredstev, omenjenih v 8. 

enu, pod pogojem, da ni nobene druge zadovoljive rešitve in da 
a 'zjema ne bo ogrozila preživetja zadevne populacije: 

za zavarovanje rastlinstva in živalstva; 
za preprečitev resne škode na posevkih, živini, gozdovih, 
9°jiščih rib, vodi in drugih oblikah lastnine; 

v interesu splošnega zdravja in varnosti, varnosti zračnega 
prometa ali drugih prevladujočih splošnih interesov; 
za raziskovalne in izobraževalne namene, za obnovitev 
populacije, ponovno naseljevanje in potrebno razmnoževanje; 

- za dovolitev prisvajanja, zadrževanja ali drugega 
sprejemljivega izkoriščanja določenih prosto živečih živali in 
rastlin v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji na 
selektivni podlagi in v omejenem obsegu. 

2. Pogodbenice vsaki dve leti poročajo stalnemu odboru o izjemah, 
ki jih uveljavljajo v skladu s prejšnjim odstavkom. Ta poročila 
morajo natančno navesti: 

populacije, ki so ali so bile obravnavane kot izjema, in če je 
možno, tudi število zajetih primerkov; 

- sredstva, odobrena za ubijanje ali lovljenje; 
- pogoje tveganja ter časovne in krajevne okoliščine, pod 

katerimi so bile te izjeme odobrene; 
organ, pooblaščen za izjavo o izpolnjevanju pogojev in za 
odločanje o sredstvih, ki se lahko uporabljajo, njihovih 
omejitvah in o osebah, ki so dobile navodila za izvajanje teh 
odločitev; 
uporabljene nadzorne mehanizme. 

IV. POGLAVJE - Posebne določbe za selivske vrste 

10. člen 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo poleg ukrepov, ki so 
navedeni v 4., 6., 7. in 8. členu, usklajevale svoja prizadevanja za 
varstvo selivskih vrst, navedenih v Dodatkih II in III, katerih 
območje sega na njihova ozemlja. 

2. Pogodbenice sprejmejo ukrepe s katerimi zagotovijo, da so 
obdobja lovopusta in/ali drugi postopki, ki urejajo izkoriščanje v 
skladu s tretjim a) odstavkom 7. člena, ustrezni in razporejeni 
tako, da zadostijo potrebam selivskih vrst, navedenih v Dodatku 
III. 

V. POGLAVJE - Dodatne določbe 

11. člen 

1. Pri izvajanju določb te konvencije se pogodbenice zavezujejo, 
da bodo: 

a) sodelovale kadar koli bo potrebno in še posebej tam, kjer bi to 
povečalo učinkovitost ukrepov, sprejetih na podlagi drugih 
členov te konvencije; 

b) spodbujale in usklajevale raziskave, povezane s cilji te 
konvencije. 

2. Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo: 

a) spodbujala ponovno naseljevanje domorodnih prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst, kadar bi to prispevalo k varstvu 
določene ogrožene vrste, pod pogojem, da se naredi študija glede 
na izkušnje drugih pogodbenic in ugotovi, da bi bilo tako ponovno 
naseljevanje učinkovito in sprejemljivo; 

b) strogo nadzirala naseljevanje tujerodnih vrst. 
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3. Vsaka pogodbenica obvesti stalni odbor o popolno zavarovanih 
vrstah na svojem ozemlju, ki niso vključene v Dodatka I in II. 

12. člen 

Pogodbenice lahko sprejmejo strožje ukrepe za varstvo prosto 
živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov, kot jih predvideva ta konvencija. 

VI. POGLAVJE - Stalni odbor 

13. člen 

1. Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor. 

2. Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru predstavlja en ali 
več delegatov. Vsaka delegacija ima en glas. Na področjih svoje 
pristojnosti Evropska gospodarska skupnost uresničuje svojo 
pravico do glasovanja z enakim številom glasov, kot je število 
njenih držav članic, ki so pogodbenice te konvencije; Evropska 
gospodarska skupnost ne uresniči svoje pravice do glasovanja 
v primerih, ko jo zadevne države članice uveljavijo same, in 
obratno. 

3. Vsaka država članica Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te 
konvencije, je lahko v odboru kot opazovalka. 

Stalni odbor lahko s soglasno odločitvijo povabi katero koli državo 
nečlanico Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te konvencije, da jo na 
sestanku predstavlja opazovalec. 

Vsako telo ali agencija, ki je tehnično usposobljena za varstvo, 
ohranjanje ali upravljanje prosto živečega rastlinstva in živalstva 
ter njunega življenjskega prostora in spada v eno od navedenih 
kategorij: 

a) mednarodne vladne ali nevladne agencije ali telesa ter državne 
vladne agencije ali telesa; 

b) državne nevladne agencije ali telesa, ki jih je v ta namen 
pooblastila država, v kateri so, 

lahko obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope najmanj tri 
mesece pred sestankom odbora o svoji želji, da bi ga na tem 
sestanku predstavljali opazovalci. Sprejeti bodo, če najmanj en 
mesec pred sestankom ena tretjina pogodbenic ne obvesti 
generalnega sekretarja o svojem nasprotovanju. 

4. Stalni odbor bo sklicuje generalni sekretar Sveta Evrope. Prvi 
sestanek je v enem letu po datumu začetka veljavnosti te 
konvencije. Kasneje se redno sestaja najmanj vsaki dve leti in 
vedno, kadar tako zahteva večina pogodbenic. 

5. Stalni odbor je sklepčen, če je na sestanku prisotna večina 
pogodbenic. 

6. V skladu z določbami te konvencije stalni odbor sestavi svoj 
poslovnik. 

14. člen 

1. Stalni odbor je odgovoren za spremljanje uporabe te konvencije. 
Posebej lahko: 

pregleduje določbe te konvencije, vključno z dodatki, In prouči 
vse potrebne spremembe; 

priporoča pogodbenicam ukrepe, ki jih je treba sprejeti zaradi 
te konvencije; 

priporoča primerne ukrepe, potrebne za stalno obveščanje 
javnosti o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru te konvencije; 

priporoča Odboru ministrov, katere države nečlanice Sveta 
Evrope naj bi bile povabljene, da pristopijo k tej konvenciji; 

daje predloge za izboljšanje učinkovitosti te konvencije, 
vključno s predlogi za sklenitev sporazumov z državami, ki 
niso pogodbenice te konvencije, za pospešitev učinkovitega 
varstva vrst ali skupin vrst. 

2. Pri opravljanju svojih nalog lahko stalni odbor na lastno pobudo 
organizira sestanke skupin strokovnjakov. 

15. člen 

Po vsakem sestanku stalni odbor pošlje Odboru ministrov Sveta 
Evrope poročilo o svojem delu in uresničevanju konvencije. i 

VII. POGLAVJE - Spremembe 

16. člen 

1. Vsaka sprememba členov te konvencije, ki jo predlaga 
pogodbenica ali Odbor ministrov, se sporoči generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred 
sestankom stalnega odbora pošlje državam članicam Sveta 
Evrope, vsaki podpisnici, vsaki pogodbenici, vsaki državi, ki je 
bila povabljena k podpisu te konvencije v skladu z določbami 19. 
člena, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da k njej pristopi v 
skladu z določbami 20. člena. 

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka, pregleda stalni odbor, ki: 

a) predloži pogodbenicam v sprejem besedilo sprememb 1. do 
12. člena, sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov; 

b) predloži Odboru ministrov v odobritev besedilo sprememb 
13. do 24. člena, sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov. 
Po njegovi odobritvi se to besedilo pošlje pogodbenicam n 
sprejetje. 

3. Vsaka sprememba začne veljati trideseti dan po tem, ko so vse 
pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so jo sprejele- 

4. Določbe prvega, drugega a) in tretjega odstavka tega člena se 
uporabljajo za sprejemanje novih dodatkov k tej konvenciji. 

17. člen 

1. Vsaka sprememba dodatkov te konvencije, ki jo predlaga ena 
pogodbenica ali Odbor ministrov, se sporoči generalnem^ 
sekretarju Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred 
sestankom stalnega odbora pošlje državam članicam Svete 
Evrope, vsaki podpisnici, vsaki pogodbenici, vsaki državi, ki i0 

bila povabljena k podpisu te konvencije v skladu z določbami 19- 
člena, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da k njej pristopi " 
skladu z določbami 20. člena. 

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka, pregleda stalni odbor, ki jo lahko sprejme z dvotretjinsko 
večino pogodbenic. Sprejeto besedilo se pošlje pogodbenicam- 
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3. Tri mesece po tem, ko stalni odbor sprejme spremembo, in če 
ena tretjina pogodbenic ni sporočila nasprotovanja, začne vsaka 
sprememba veljati za tiste pogodbenice, ki niso sporočile svojega 
nasprotovanja. 

VIII. POGLAVJE - Reševanje sporov 

18. člen 
1 • Stalni odbor si po najboljših močeh prizadeva za mirno rešitev 
katere koli težave, ki lahko nastane pri izvajanju te konvencije. 

2. Vsak spor med pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo te 
konvencije, ki ni bil rešen v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka ali s pogajanji med prizadetimi strankami, se na zahtevo 
ene od njih predloži arbitraži, če se omenjene stranke ne dogovorijo 
drugače. Vsaka stranka imenuje po enega razsodnika, oba 
razsodnika pa določita tretjega. Če ena od strank ni imenovala 
svojega razsodnika v treh mesecih po zahtevi za arbitražo, ga v 
skladu z določbami tretjega odstavka tega člena na zahtevo druge 
stranke imenuje predsednik Evropskega sodišča za človekove 
Pravice v naslednjih treh mesecih. Isti postopek se izvede, če se 
razsodnika ne moreta dogovoriti o izboru tretjega razsodnika v 
'reh mesecih po svojem imenovanju. 

3 V primeru spora med pogodbenicama, od katerih je ena država 
Danica Evropske gospodarske skupnosti, in ko je tudi Evropska 
9°spodarska skupnost sama pogodbenica, druga pogodbenica 
naslovi zahtevo po arbitraži obema, tako državi članici kot tudi 
Skupnosti, ti dve jo nato skupaj obvestita v dveh mesecih po 
Prejemu zahteve, ali bo stranka v tem sporu država članica ali 
Skupnost ali članica in Skupnost skupaj. Če tega obvestila v 
navedenem roku ni, se šteje, da sta za izvajanje določb, ki urejajo 
sestavo in postopek arbitražnega sodišča, država članica in 
Skupnost ena in ista stranka v sporu. Isto velja, če se država 
članica in Skupnost skupaj predstavljata kot ena stranka v sporu. 

4- Arbitražno sodišče sestavi svoj lastni poslovnik. Njegove 
odločitve se sprejemajo z večino. Njegova razsodba je dokončna 
ln zavezujoča. 

?• Vsaka stranka v sporu krije stroške za razsodnika, ki ga sama 
"fienuje, in stranke si enakovredno delijo stroške za tretjega 
razsodnika, kar velja tudi za druge stroške, ki nastanejo zaradi 
arbitraže. 

'X- POGLAVJE - Končne določbe 

19. člen 

i" ^0nvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
ln 

fpPe 'n državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi, 
roPski gospodarski skupnosti. 

p° dneva' ko začne veljati, je konvencija prav tako na voljo za 
P's vsem drugim državam, ki jih k temu povabi Odbor ministrov. 

Spr
nvenc'ia se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, 

Sv eJe,'u a'' odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju e,a Evrope. 
2 Konvencija začne veljati prvega dne v mesecu po izteku 

trimesečnega obdobja po dnevu, na katerega je pet držav, 
vključno z vsaj štirimi državami članicami Sveta Evrope, izrazilo 
svoje soglasje, da jih konvencija zavezuje v skladu z določbami 
prejšnjega odstavka. 

3. Za katero koli državo podpisnico ali Evropsko gospodarsko 
skupnost, ki kasneje izrazi svoje soglasje, da jo konvencija 
zavezuje, začne konvencija veljati prvega dne v mesecu po izteku 
trimesečnega obdobja od dne, ko je bila deponirana njihova listina 
o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

20. člen 

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov 
Sveta Evrope po posvetovanju s pogodbenicami povabi k pristopu 
h konvenciji katero koli državo nečlanico Sveta, ki je bila povabljena 
k podpisu v skladu z določbami 19. člena in tega še ni storila, ter 
katero koli drugo državo nečlanico. 

2. Za vsako državo, ki pristopi h konvenciji, začne ta veljati prvega 
dne v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko je bila 
deponirana listina o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. 

21. člen 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ko deponira svojo listino o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, natančno navede ozemlje 
ali ozemlja, za katera se uporablja ta konvencija. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z 
izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, 
razširi uporabo te konvencije na katero koli drugo ozemlje, 
navedeno v izjavi in za katerega mednarodne odnose je odgovorna 
ali v imenu katerega je pooblaščena, da se zavezuje. 

3. Z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja se lahko 
umakne vsaka izjava v skladu s prejšnjim odstavkom za katero 
koli ozemlje, omenjeno v taki izjavi. Umik začne veljati prvega dne 
v mesecu po izteku šestmesečnega obdobja od dne, ko je 
generalni sekretar prejel obvestilo o tem. 

22. člen 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ko deponira svojo listino o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, izrazi enega ali več 
pridržkov v zvezi z določenimi vrstami, navedenimi v Dodatkih I 
do III, in/ali vrstami, navedenimi v pridržku ali pridržkih o določenih 
sredstvih ali načinih ubijanja, lovljenja in drugega načina 
izkoriščanja, ki ga navaja seznam v Dodatku IV. Splošni pridržki 
niso dopustni. 

2. Vsaka pogodbenica, ki razširja uporabo konvencije na ozemlje, 
omenjeno v izjavi po drugem odstavku 21. člena, lahko v zvezi s 
tem ozemljem izrazi enega ali več pridržkov v skladu z določbami 
prejšnjega odstavka. 

3. Nobeni drugi pridržki niso dopustni. 

4. Vsaka pogodbenica, ki je izrazila pridržek v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena, lahko ta pridržek v celoti ali delno 
umakne z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope. Tak umik začne veljati na dan, ko generalni sekretar 
prejme uradno obvestilo. 
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23. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo z 
uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

2. Taka odpoved začne veljati prvega dne po izteku 
šestmesečnega obdobja od dne, ko generalni sekretar prejme 
uradno obvestilo. 

24. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta 
Evrope, vsako državo podpisnico, Evropsko gospodarsko 
skupnost, če je podpisnica te konvencije, in vsako pogodbenico 
o: 

a) vsakem podpisu; 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu; 

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z 
19. in 20. členom; 

d) vsakem obvestilu, ki ga prejme na podlagi določb tretjega 
odstavka 13. člena; 

e) vsakem poročilu, pripravljenem v skladu z določbami 15. 
člena; 

f) vsaki spremembi ali novem dodatku, sprejetem v skladu s 
16. in 17. členom, in datumu, ko sprememba ali nov dodatek 
začne veljati; 

g) vsaki izjavi na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 
21. člena; 

h) vsakem pridržku na podlagi določb prvega in drugega 
odstavka 22. člena; 

i) umiku vsakega pridržka na podlagi določb četrtega odstavka 
22. člena; 

j) vsakemu uradnemu obvestilu na podlagi določb 23. člena in 
datumu, ko odpoved začne veljati. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Podpisano v Bernu 19. septembra 1979 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, 
v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta Evrope. Generalni 
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici 
Sveta Evrope, vsaki državi podpisnici, Evropski gospodarski 
skupnosti, če je podpisnica, in vsaki državi, ki je bila povabljena, 
da konvencijo podpiše ali k njej pristopi. 
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DODATEK I APOCYNACEAE / PASJESTRUPOVKE 
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC. 

STROGO ZAVAROVANE RASTLINSKE 
VRSTE 

(Med.) = in the Mediterranean / v Sredozemlju 

PIERIDOPHYTA / PRAPROTI 

ASPLENIACEAE / SRŠAJEVKE 
Asplenium hemionitis L. 
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 

BLECHNACEAE / REBRENJAČEVKE 
Woodwardia radicans (L.) Sm. 

dicksoniaceae 
Culcita macrocarpa C.PresI 

DRYOPTERIDACEAE / GLISTOVNIČEVKE 
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. 

hymenophyllaceae / 
Trichomanes speciosum VVilld. 

■SOETACEAE / BIČJEVKE 
Isoeles boryana Durieu 
Isoetes malinverniana Ces. & De Not. 

MARSILEACEAE / MARZILOVKE 
Marsiiea batardae Launert 
Marsiiea quadrifolia L. / štiriperesna marzilka 
Marsiiea strigosa Willd. 
Pilularia minuta Durieu ex.Braun 

°PHIOGLOSSACEAE / KAČJEJEZIKOVKE 
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch / kamiličastolistna 
mladomesečina 
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. / deljena 
mladomesečina 
Botrychium simpiex Hitchc. / enostavna mladomesečina 
°phioglossum polyphyllum A.Braun 

SALVINIACEAE / PLAVČEVKE 
Salvinia natans (L.) Ali. / plavajoči plavček 

qYMNOSPINACEAE / BOROVKE 
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 

^^SlOSPfRMAE / KRITOSEMENKE 

ALISMATACEAE / POREČNIKOVKE 
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz. 
paldesia parnassiifolia (L.) Pari. / srčastolistna kaldezija 
Luronium natans (L.) Raf. 

aMarylL!DACEAE / NARCISOVKE 
Leucojum nicaeense Ard. 
Narcissus angustifolius Curt. 
^arcissus longlspathus Pugsley 

arcissus nevadensis Pugsley 
arcissus scaberulus Henriq. 

^arcissus triandrus L. 
arcissus viridlfiorus Schousboe 

^'ernbergia candida B.Mathevv & Baytop 

ARACEAE / KAČNIKOVKE 
Arum purpureospathum Boyce 

ARISTOLOCHIACEAE / PODRAŠČNICE 
Aristoiochia samsunensis Daviš 

ASCLEPIADACEAE / SVILNIČEVKE 
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub 

BORAGINACEAE / SRHKOLISTOVKE 
Alkanna pinardii Boiss. 
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. littorea Moriš) 
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes 
Myosotis praecox Hulphers 
Myosotis rehsteineri Wartm. 
Omphaiodes kuzinskyana Wilik. 
Omphalodes littoralis Lehm. 
Onosma halophila Boiss. & Heldr. 
Onosma polyphylla Lebed. 
Onosma proponticum Aznav. 
Onosma tornensis Javorka 
Onosma troodi Kotschy 
Solenanthus albanicus (Degen et alt.) 
Degen & Baldacci 
Symphytum cycladense Pawl. 

CAMPANULACEAE / ZVONČIČEVKE 
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bomm. 
Campanula abietina Griseb. & Schenk. 
Campanula damboldtiana Daviš 
Campanula gelida Kovanda 
Campanula lanata Friv. 
Campanula lycica Sorger & Kit Tan 
Campanula morettiana Reichenb. 
Campanula romanica Savul. 
Campanula sabatia De Not. 
Jasione lusitanica A.DC. 
Physoplexis comosa (L.) Schur 
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. 

CARYOPHYLLACEAE / KLINČNICE 
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter 
Arenaria provincialis Chater & Halliday 
Cerastium alsinifolium Tausch 
Dianthus hypanicus Andrz. 
Dianthus nitidus VValdst. & Kit. 
Dianthus rupicola Biv. 
Dianthus serotinus VValdst. & Kit. 
Dianthus urumotfii Stoj. & Acht. 
Gypsophila papillosa P.Porta 
Herniaria algarvica Chaudri 
Herniaria maritima Lfrik 
Minuartia smejkalii Dvorakova 
Moehringia fontqueri Pau 
Moehringia hypanica Grynj. & Klok. 
Moehringia jankae Griseb. ex Janka 
Moehringia tommasinii Marches. / tommasinijeva popkoresa 
Petrocoptis grandiflora Rothm. 
Petrocoptis montsicciana O.Bolos & Rivas Mart. 
Petrocoptis pseudoviscosa Ferndndez Casas 
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. 
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. 
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) VValters 
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. 
Silene hifacensis Rouy ex VVillk. 
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Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. 
Silene mariana Pau 
Silene orphanidis Boiss. 
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. 
Silene rothmaleri Pinto da Silva 
Silene salsuginea Hub.-Mor. 
Silene sangaria Coode & Cullen 
Silene velutina Pourret ex Loisel. 

CHENOPODIACEAE / METLIKOVKE 
Beta adanensis Pamuk. ex Aellen 
Beta trojana Pamuk. ex Aellen 
Kalidiopsis vvagenitzii Aellen 
Kochia saxicola Guss. 
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer 
subsp. anatolicum Wagenitz 
Salicornia veneta Pignatti & Lausi 
Salsola anatolica Aellen 
Suaeda cucullata Aellen 

CISTACEAE / BRŠKINOVKE 
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday 
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. 
Helianthemum caput-felis Boiss. 
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira 

COMPOSITAE / KOŠARNICE 
Achillea glaberrima Klok. 
Achillea thracica Velen. 
Anacyclus latealatus Hub.-Mor. 
Andryala levitomentosa (E. i. Nayardy) P. D. Seli 
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter 
Anthemis halophila Boiss. & Bal. 
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge 
Artemisia granatensis Boiss. 
Artemisia insipidaVill. 
Artemisia laciniata VVilld. 
Artemisia pancicii (Janka) Ronn. 
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 
Aster sibiricus L. 
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. 
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastner 
Carlina onopordifolia Besser 
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal 
(Centaurea heldreichii Halacsy) 
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) 
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) 
Centaurea akamantis Th Georgiades & G Chatzikyriakou 
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis 
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea 
megarensis Halacsy & Hayek) 
Centaurea balearica J.D.Rodriguez 
Centaurea borjđe Valdes-Berm. & Rivas Goday 
Centaurea citricolor Font Quer 
Centaurea corymbosa Pourret ' 
Centaurea dubjanskyi lljin. 
Centaurea hermannii F.Hermann 
Centaurea horrida Badaro 
Centaurea jankae Brandza 
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 
Centaurea kartschiana Scop. 
Centaurea lactiflora Halacsy 
Centaurea niederi Heldr. 
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 
Centaurea pineticola lljin. 
Centaurea pinnata Pau 
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy 
Centaurea pseudoleucolepis Kleop 
Centaurea pulvinata (G.BIanca) G.BIanca 

Centaurea tchihatcheffii Fic,h. & Mey. 
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 
Crepis granatensis (Willk.) G.BIanca & M.Cueto 
Crepis purpurea (VVilld). Bieb. 
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. 
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. 
Helichrysum sibthorpii Rouy 
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) VVilld. 
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 
Jurinea fontqueri Cuatrec. 
Lagoseris purpurea (VVilld.) Boiss. 
Lamyropsis microcephala (Moriš) Dittrich & Greuter 
Leontodon boryi Boiss. ex DC. 
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 

• Leontodon siculus (Guss.) Finch & Seli 
Ligularia sibirica (L.) Cass. 
Picris vvillkommii (Schultz-Bip.) Nyman 
Santolina elegans Boiss. ex DC. 
Senecio elodes Boiss. ex DC. 
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter 
Serratula tanaitica P. Smirn. 
Sonchus erzincanicus Matthevvs 
VVagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal 

CONVOLVULACEAE / SLAKOVKE 
Convolvulus argyrothamnos Greuter 
Convolvulus pulvinatus Sa'ad 

CRUCIFERAE / KRIŽNICE 
Alyssum akamasicum B.L.Burtt 
Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy 
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum 
(Lapeyr.) Boiss.) 
Arabis kennedyae Meikle 
Armoracia macrocarpa (VValdst. & Kit.) Kit. ex 
Baumg. 
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen & T. R. 
Dudley 
Biscutella neustriaca Bonnet 
Boleum asperum (Pers.) Desvaux 
Brassica glabrescens Poldini 
Brassica hilarionis Post 
Brassica insularis Moriš 
Brassica macrocarpa Guss. 
Brassica sylvestris (I.) Mili. subsp. taurica Tzvel. 
Braya purpurascens (R.Br.) Bunge 
Cochlearia polonica Frčhlich 
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) 
Coronopus navasii Pau 
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. 
Crambe litwinowii K. Gross. 
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo 
Diplotaxis siettiana Maire 
Draba dorneri Heuffel 
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. 
Iberis arbuscula Runemark 
lonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 
lonopsidium savianum (Caruel) Bali ex Arcang. 
Lepidium turczaninovvii Lipsky 
Murbeckiella sousae Rothm. 
Schivereckia podolica (Besser) Andrz. 
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo 
(S. matritense P.VV.Ball & Heywood) 
Sisymbrium confertum Stev. 
Sisymbrium supinum L. 
Thlaspi cariense A.Carlstrčm 
Thlaspi jankae A. Kern 
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CYPERACEAE / OSTRIČEVKE 
Carex secalina VVilld. ex Wahlenb. 
Eleocharis carniolica Koch / kranjski šebenik 

DIOSCOREACEAE / BLJUŠČEVKE 
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot 

DIPSACACEAE / ŠČETIČEVKE 
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha 

DROSERACEAE / ROSIKOVKE 
Aldrovanda vesiculosa L. * 

ERICACEAE / VRESOVKE 
Vaccinium arctostaphylos L. 

EUPHORBIACEAE / MLEČKOVKE 
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Levvejohann 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter 

GENTIANACEAE / SVIŠČEVKE 
Centaurium rigualii Esleve Chueca 
Centaurium somedanum Lainz 
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet 
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.VVarburg 

GERANIACEAE / KRVOMOČNIČEVKE 
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter 
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC. 
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco 
Erodium rupicola Boiss. 

GESNERIACEAE 
Haberlea rhodopensis Friv. 
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. 
Ramonda serbica Pancic 

GRAMINEAE / TRAVE 
Avenula hackelii (Henriq.) Holub 
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin 
Bromus grossus Desf. ex DC. / mnogocvetna stoklasa 
Bromus interruptus (Hackel) Druce 
Bromus moesiacus Velen. 
Bromus psammophilus P.M.Smith 
Coleanthus'subtilis (Tratt.) Seidl 
Eremopoa mardiriensis R.Mill 
Gaudinia hispanica Stace & Tutin 
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo 
Poa granitica Br - BI. 
P°a riphaea (Ascherson & Graebner) Fritsch 
Puccinellia pungens (Pau) Paunero 
Stipa austroitalica Martinovsky 
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz 
Stipa danubialis Dihoru & Roman 
St|pa styriaca Martinovsky 
Stipa syreistschikowii P. Smirn. 
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman 

GR°SSULARIACEAE / KOSMULJEVKE 
Ribes sardoum Martelli 

HYpERlCACEAE / KRČNIČEVKE 
^ypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson 
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. 

'R'DACEAE / PERUNIKOVKE 
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew 
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy 
Crocus etruscus Pari. 

Crocus hartmannianus Holmboe 
Crocus robertianus C D. Brickell 
Gladiolus felicis Mirek 
Iris marsica Ricci & Colasante 

LABIATAE / USTNATICE 
Dracocephalum austriacum L. 
Dracocephalum ruyschiana L. 
Micromeria taygetea P.H.Daviš 
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy 
Nepeta sphaciotica P.H.Daviš 
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) 
Vogel (Amaracus cordifolium Auch & Montbr.) 
Origanum dictamnus L. 
Origanum scabrum Boiss. & Heldr 
Phlomis brevibracteata Turrill 
Phlomis cypria Post 
Rosmarinus tomentosus Hub-Mor. & Maire 
Salvia crassifolia Sibth. & Smith 
Sideritis cypria Post 
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga 
Sideritis javalambrensis Pau 
Sideritis serrata Cav. ex Lag. 
Teucrium charidemi Sandvvith 
Teucrium lamiifolium D'Urv. 
Teucrium lepicephalum Pau 
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday 
Thymus aznavourii Velen. 
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link 
Thymus carnosus Boiss. 
Thymus cephalotos L. 

LEGUMINOSAE / METULJNICE 
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra 
Astragalus aitosensis Ivanisch. 
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge 
Astragalus aquilanus Anzalone 
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet 
Astragalus kungurensis Boriss. 
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis 
Agerer-Kirchoff & Meikle 
Astragalus maritimus Moriš 
Astragalus peterfii Jav. 
Astragalus physocalyx Fischer 
Astragalus pseudopurpureus Gusul. 
Astragalus setosulus Gontsch. 
Astragalus tanaiticus C. Koch. 
Astragalus tremolsianus Pau 
Astragalus verrucosus Moriš 
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 
Genista dorycnifolia Font Quer 
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci 
Genista tetragona Bess. 
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. 
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. 
Ononis maweana Bali 
Oxytropis detlexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. 
Sphaerophysa kotschyana Boiss. 
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Kugukodu 
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky 
Trifolium pachycalyx Zoh. 
Trifolium saxatile Ali. 
Trigonella arenicola Hub.-Mor. 
Trigonella halophila Boiss. 
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. 
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez 

LENTIBULARIACEAE / MEŠINKOVKE 
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. 
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper 
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LILIACEAE / LILIJEVKE 
Allium grosii Font Quer 
Allium regelianum A. Beck. 
Allium vuralii Kit Tan 
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter 
Androcymbium rechingeri Greuter 
Asparagus lycaonicus Daviš 
Asphodeius bento-rainhae Pinto da Silva 
Chionodoxa lochiae Meikle 
Chionodoxa luciliae Boiss. 
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. 
Colchicum corsicum Baker 
Colchicum cousturieri Greuter 
Colchicum davidovii Stef. 
Colchicum fominii Bordz. 
Colchicum micranthum Boiss. 
Fritillaria conica Boiss. 
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. 
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix 
Fritillaria euboeica Rix 
Fritillaria graeca Boiss. 
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix 
Fritillaria montana Hoppe / gorska logarica 
Fritillaria obliqua Ker-Gawl. 
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker 
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy 
Lilium jankae A. Kerner 
Lilium rhodopaeum Delip. 
Muscari gussonei (Pari.) Tod. 
Ornithogalum reverchonii Lange 
Scilla morrisii Meikle 
Scilla odorata Link 
Tulipa cypria Stapf 
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill 
Tulipa hungarica Borbas 
Tulipa praecox Ten. 
Tulipa sprengeri Baker 

LINACEAE / LANOVKE 
Linum dolomiticum Borbas 

LYTHRACEAE / KRVENKOVKE 
Lythrum flexuosum Lag. 
Lythrum thesioides M.Bieb. 

MALVACEAE / SLEZENOVKE 
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. 

NAJADACEAE / PODVODNIČEVKE 
Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel. 
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt 
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus 

OLEACEAE/ OLJKOVKE 
Syringa josikaea Jacq. fil. 

ORCHIDACEAE / KUKAVIČEVKE 
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. 
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner 
Cypripedium calceolus L. / lepi čeveljc 
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. 
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. 
Liparis loeselii (L.) Rich. / loeselova grezovka 
Ophrys argolica Fleischm. 
Ophrys isaura Renz & Taub. 
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo 
Ophrys lunulata Pari. 
Ophrys lycia Renz & Taub. 
Ophrys oestrifera Bieb. 
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Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski 
Orchis provincialis Balb. 
Orchis punctulata Stev. ex Lindl. 
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. 
oligantha (Turcz.) Hulten 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard / poletna škrbica 
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter 

PAEONIACEAE / POTONIKOVKE 
Paeonia cambessedesii (VVillk.) VVillk. 
Paeonia clusii F.C.Stern. (Stern.) subsp. rhodia (Stearn) 
Tzanoudakis 
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soo 
Paeonia parnassica Tzanoudakis 
Paeonia tenuifolia L. 

PALMAE/PALME 
Phoenix theophrasti Greuter 

PAPAVERACEAE / MAKOVKE 
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. 
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel 

PLUMBAGINACEAE / PEČNIKOVKE 
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld 
Armeria rouyana Daveau 
Armeria soleirolii (Duby) Godron 
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter 
Limonium anatolicum Hedge 
Limonium tamaricoides Bokhari 

POLEMONIACEAE 
Polemonium boreale Adams 

POLYGONACEAE / DRESNOVKE 
Polygonum praelongum Coode & Cullen 
Rheum rhaponticum L. • 
Rumex rupestris Le Gall 

POSIDONIACEAE / POZEJDONOVKE 
Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.) / morska pozidonija 

PRIMULACEAE / JEGLIČEVKE 
Androsace cylindrica DC. 
Androsace mathildae Levier 
Androsace pyrenaica Lam. 
Cyclamen coum Mili. 
Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova. 
Cyclamen mirabile Hildebr. 
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez 
Primula apennina Widmer 
Primula deorum Velen. 
Primula frondosa Janka 
Primula egaliksensis VVormsk. 
Primula glaucescens Moretti 
Primula palinuri Petagna 
Primula spectabilis Tratt. 
Primula vvulfeniana Schott subsp. baumgarteniana 
(Degen & Moesz) Ludi 
Soldanella villosa Darracq. 

RANUNCULACEAE / ZLATIČEVKE 
Aconitum corsicum Gayer 
Aconitum flerovii Steinb. 
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer 
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. 
Adonis distorta Ten. 
Anemone uralensis Fisch. ex DC. 
Aquilegia bertolonii Schott / bertolonijeva orlica 
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Aquilegia kitaibelii Schott / Kitaibelova orlica 
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea 
(Orph.) Stfid 
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis 
(Heywood) Galiano & Rivas Martinez 
(Aquilegia cazorlensis Heywood) 
Consolida samia P.H.Daviš 
Delphinium caseyi B.L.Burtt 
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris Miller subsp. 
grandis (Wend.) Zamels) / velikonočnica 
Pulsatilla patens (L.) Miller 
Pulsatilla slavica G. Reuss 
Ranunculus fontanus C. Presl 
Ranunculus kykkoensis Meikle 
Ranunculus weyleri Mares 

"ESEDACEAE / KATANČEVKE 
Reseda decursiva Forssk. 

ROSACEAE / ROŽNICE 
Crataegus dikmensis Pojark 
Geum bulgaricum Panc. 
Potentilla delphinensis Gren. & Godron 
Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy 
Potentilla silesiaca Uechtr. 
Pyrus anatolica Browicz 

RUBIACEAE / BROŠČNICE 
Galium cracoviense Ehrend. 
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese 
Galium litorale Guss. 
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco 
Galium rhodopeum Velen. 
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 

SANTALACEAE / LANIKOVKE 
Thesium ebracteatum Hayne 

SAXIFRAGACEAE / KAMNOKREČEVKE 
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.VVebb 
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. 
Saxitraga florulenta Moretti 
Saxifraga hirculus L. 
Saxifraga presolanensis Engl. 
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. 
Saxifraga valdensis DC. 
Saxifraga vayredana Luizet 

SCr°PHULARIACEAE / ČRNOBINOVKE 
Antirrhinum charidemi Lange 
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. / marchesettijeva 
smetlika 
j-inaria algarviana Chav. 

inaria ficalhoana Rouy 
J-inaria flava (Poiret) Desf. 
Linaria hellenica Turrillcelak 
Linaria loeselii Schweigger 
J-inaria ricardoi Cout. 

ir>aria tursica B.Valdes & Cabezudo 
undernia procumbens (Krocker) Philcox / polegla lindernija 

dontites granatensis Boiss. 
J^dicularis sudetica Willd. 

erbascum afyonense Hub.-Mor. 
erbascum basivelatum Hub.-Mor. 

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze 
Verbascum degenii Hal. 
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. 
Verbascum stepporum Hub.-Mor. 
Veronica euxina Turrill 
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson 
Veronica turrilliana Stoj. & Stef. 

SELAGINACEAE / DREŽIČEVKE 
Globularia stygia Orph. ex Boiss. 

SOLANACEAE / RAZHUDNIKOVKE 
Atropa baetica Willk. 
Mandragora officinarum L. 

THYMELAEACEAE / VOLČINOVKE 
Daphne arbuscula Celak. 
Daphne petraea Leybold 
Daphne rodriguezii Texidor 
Thymelea broterana Coutinho 

TRAPACEAE / VODOOREHOVKE 
Trapa natans L. / vodni orešek 

TYPHACEAE / ROGOZOVKE 
Typha minima Funck ex Hoppe / najmanjši rogoz 
Typha shuttleworthii Koch & Sonder / schuttlevvorthov rogoz 

ULMACEAE / BRESTOVKE 
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 

UMBELLIFERAE / KOBULNICE 
Angelica heterocarpa Lloyd 
Angelica palustris (Besser) Hoffman 
Apium bermejoi Llorens 
Apium repens (Jacq.) Lag. / plazeča zelena 
Athamanta cortiana Ferrarini 
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 
Bupleurum dianthifolium Guss. 
Bupleurum kakiskalae Greuter 
Eryngium alpinum L. / alpska možina 
Eryngium viviparum Gay 
Ferula halophila H.Pesmen 
Ferula orientalis L. 
Ferula sadleriana Ledebour 
Laserpitium longiradium Boiss. 
Naufraga balearica Constance & Cannon 
Oenanthe conioides Lange 
Petagnia saniculifolia Guss. 
Rouya polygama (Desf.) Coincy 
Seseli intricatum Boiss. 
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. 

VALERIANACEAE / ŠPAJKOVKE 
Centranthus kellereri (Stoj., Stef .& Georg.) Stoj. Et Stef. 
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot 

VIOLACEAE / VIJOLIČEVKE 
Viola athois VV.Becker 
Viola cazorlensis Gandoger 
Viola cryana Gillot 
Viola delphinantha Boiss. 
Viola hispida Lam. 
Viola jaubertiana Marčs & Vigineix 

*8- naj 1999 107 poročevalec, št. 35 



BRYOPHYTA / MAHOVI 

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE 

ANTHOCEROTACEAE 
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. 

BRVOPSIDA: HEPATICAE / JETRENJAKI 

AYTONIACEAE 
Mannia triandra (Scop.) Grolle 

CEPHALOZIACEAE 
Cephalozia macouriii (Aust.) Aust. 

CODONIACEAE 
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. ex Lehm. 

FRULLANIACEAE 
Frullania parvistipula Steph. 

GYMNOMITRIACEAE 
Marsupella profunda Lindb. 

JUNGERMANNIACEAE 
Jungermannia handelii (Schitfn.) Amak. 

RICCIACEAE 
Riccia breidleri Jur. ex Steph. 

RIELLACEAE 
Riella helicophylla (Mont.) Hook. 

SCAPANIACEAE 
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell. 

BRVOPSIDA: MUSCI / LISTNATI MAHOVI 

AMBLYSTEGIACEAE 
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. 

BRUCHIACEAE 
Bruchia vogesiaca Schwaegr. 

BUXBAUMIACEAE 
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) 
Brid. ex Moug. & Nestl. 

DICRANACEAE 
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. 
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag. 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 

FONTINALACEAE 
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. 

FUNARIACEAE 
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. 

HOOKERIACEAE 
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. 

MEESIACEAE 
Meesia longiseta Hedw. 

ORTHOTRICHACEAE 
Orlhotrichum rogeri Brid. 

SPHAGNACEAE / ŠOTNI MAHOVI 
Sphagnum pylaisii Brid. 

.1 
SPLACHNACEAE 

Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimper 

ALGAE / ALGE 

CHLOROPHYTA / ZELENE ALGE 
Caulerpa ollivieri (Med.) 

FUCOPHYCEA / RJAVE ALGE 
Cystoseira amentacea (incl. var. stricta & var. spicata) (Med ) 
Cystoseira mediterranea (Med.) 
Cystoseira sedoides (Med.) 
Cystoseira spinosa (incl. C. adriatica) (Med.) 
Cystoseira zosteroides (Med.) 
Laminaria rodriguezii (Med.) 
Laminaria ochroleuca (Med.) 

RHODOPHYTA / RDEČE ALGE 
Goniolithon byssoides (Med.) 
Lithophyllum lichenoides (Med.) 
Ptilophora mediterranea (Med.) 
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.) 

ENDEMIČNE VRSTE MAKARONEZIJSKE REGIJE 

PTERIDOPHYTA / PRAPROTI 

ASPLENIACEAE / SRŠAJEVKE 
Asplenium azoricum Loviš, Rasbach & Reichstein 

DRYOPTERIDACEAE / GLISTOVNIČEVKE 
Polystichum drepanum (Swartz) C.PresI 

HYMENOPHYLLACEAE 
Hymenophyllum maderense Gibby & Lowis 

ISOETACEAE / BIČJEVKE 
Isoetes azorica Ourieu ex Milde 

LYCOPODIACEAE / LISIČJAKOVKE 
Diphasium maderense (Wilce) Rothm. 

MARSILEACEAE / PLAVČEVKE 
Marsilea azorica Launert 

GYMNQSPERMAE / GOLOSEMENKE 

CUPRESACEAE / CIPRESOVKE 
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine 

ANGIOSPERMAE / KRITOSEMENKE 

AGAVACEAE / AGAVOVKE 
Dracaena draco (L.) L. 

ASCLEPIADACEAE / SVILNIČEVKE 
Caralluma burchardii N.E.Brovvn 
Ceropegia chrysantha Svent. 

BERBERIDACEAE / ČEŠMINOVKE 
Berberis maderensis Lowe 

poročevalec, št. 35 108 28. maj 1$ 



BORAGINACEAE / SRHKOLISTOVKE 
Echium gentianoides Webb ex Coincy 
Echium handiense Svent. 
Echium pininana Webb & Berth 
Myosotis azorica H.C.Watson 
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. 

CAMPANULACEAE / ZVONČIČEVKE 
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 
Musschia aurea (L.f.) DC. 
Musschia wollastonii Lowe 

CAPRIFOLIACEAE / KOVAČNIKOVKE 
Sambucus palmensis Link 

CARYOPHYLLACEAE / KLINČNICE 
Cerastium azoricum Hochst. 
Silene nocteolens Webb & Berth 

CISTACEAE / BRŠKINOVKE 
Cistus chinamadensis Bahares & Romero 
Helianthemum bystropogophyllum Svent. 
Helianthemum teneriffae Cosson 

COMPOSITAE / KOŠARNICE 
Andryala crithmifolia Ait. 
Argyranthemum lidii Humphries 
Argyranthemum pinnatifidum (L.) Lowe 
subsp. succulentum (Lovve) Humphries 
Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries 
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 
Atractylis preauxiana Schultz-Bip. 
Bellis azorica Hochst. ex Seub. 
Calendula maderensis DC. 
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub 
Cheirolophus falcisectus Montelongo & Moraleda 
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub 
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub 
Cheirolophus metlesicsii Montelongo 
Cheirolophus santosabreui Santos 
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub 
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub 
Helichrysum monogynum B.L. Burtt. & Sunding 
Helichrysum gossypinum Webb 
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramvvell) Lack 
Lactuca watsoniana Trelease 
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva &„Orm. 
Onopordum carduelium Bolle 
Onopordum nogalesii Svent. 
pericallis hadrosoma Svent. 
Pericallis malvifolia (L'Her) B. Nord. 
phagnalon benettii Lowe 
Senecio hermosae Pitard 
Sonchus gandogeri Pitard 
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich 
Sventenia bupleuroides Font Quer 
Tanacetum o'shanahanii Febles Marrero & Suarez 
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz-Bip. 
lolpis glabrescens Kflmmer 

CONVOLVULACEAE / SLAKOVKE 
Convolvulus caput-medusae Lowe 
Convolvulus lopez-socasi Svent. 
Convolvulus massonii A.Dietr. 

harbitis preauxii Webb 

CRASSULACEAE / TOLSTIČEVKE 
eonium balsamiferum Webb & Berth. 

Aeonium gomerense Praeger 
Aeonium saundersii Bolle 
Aichrysum dumosum (Lovve) Praeg. 
Monanthes wildpretii Banares & Scholz 

CRUCIFERAE / KRIŽNICE 
Crambe arborea Webb ex Christ 
Crambe laevigata DC. ex Christ 
Crambe scoparia Svent. 
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding 
Parolinia schizogynoides Svent. 
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs. 

CYPERACEAE/ŠAŠEVKE 
Carex malato-belizii Raymond 

DIPSACACEAE / ŠČETIČEVKE 
Scabiosa nitens Roem. & Schult. 

ERICACEAE / VRESNICE 
Daboecia azorica Tutin & Warb. 
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb 

EUPHORBIACEAE / MLEČKOVKE 
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. 
Euphorbia handiensis Burchard 
Euphorbia lambii Svent. 
Euphorbia stygiana H.C.Watson 

GERANIACEAE / KRVOMOČNIČEVKE 
Geranium maderense Yeo 

GRAMINEAE / TRAVE 
Agrostis gracililaxa Franco 
Deschampsia maderensis (Hack. & Bornm.) Buschm. 
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. 

LABIATAE / USTNATICE 
Micromeria glomerata P. P6rez 
Micromeria leucantha Svent. ex Perez 
Salvia herbanica Santos & Fernandez 
Sideritis cystosiphon Svent. 
Sideritis discolor (Webb ex de No6) Bolle 
Sideritis infernalis Bolle 
Sideritis marmorea Bolle 
Teucrium abutiloides 1'Her. 

LEGUMINOSAE / METULJNICE 
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort. 
Anthyllis lemanniana Lovve 
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. 
Cicer canariensis Santos & Lewis 
Dorycnium spectabiie Webb & Berthel. 
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco 
Lotus azoricus P.VV.Ball 
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Daviš 
Lotus eremiticus Santos 
Lotus kunkelii (Esteve) D.Bramvvell & D.H.Daviš. 
Lotus maculatus Breitfeld 
Lotus pyranthus P. Perez 
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund. 
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 
Teline salsoloides Arco & Acebes 
Vicia dennesiana H.C.Watson 

LILIACEAE / LILIJEVKE 
Androcymbium psammophilum Svent. 
Smilax divaricata Sol. ex Wats. 
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MYRICACEAE 
Myrica rivas-martinezii Santos. 

OLEACEAE/ OLJKOVKE 
Jasminum azoricum L. 
Piccoriia azorica (Tutin) Knobl. 

ORCHIDACEAE / KUKAVIČEVKE 
Barlia metlesicsiaca Teschner 
Goodyera macrophylla Lowe 
Orchis scopulorum Summerh. 

PITTOSPORACEAE 
Pittosporum coriaceum Dryander ex Ailon 

PLANTAGINACEAE / TRPOTČEVKE 
Plantago famarae Svent. 
Plantago malato-belizil Lavvalree 

PLUMBAGINACEAE / PEČNIKOVKE 
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze 
Limonium dendroides Svent. 
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze 
Limonium perezii (Stapf) Hubb. 
Limonium preauxii (Webb & Berth.) O. Kuntze 
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding 
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan 

POLYGONACEAE / DRESNOVKE 
Rumex azoricus Rech. 

RHAMNACEAE / KRHLIKOVKE 
Frangula azorica Tutin 

ROSACEAE / ROŽNICE 
Bencomia brachystachya Svent. 
Bencomia exstipulata Svent. 
Bencomia sphaerocarpa Svent. 
Chamaemeles coriacea Lindl. 
Dendriopoterium pulidoi Svent. 
Marcetella maderensis (Bomm.) Svent. 
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Moui.) Franco 

RUTACEAE / RUTIČEVKE 
Ruta microcarpa Svent. 

SANTALACEAE / LANIKOVKE 
Kunkeliella canariensis Steam 

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Steam 
Kunkeliella subsucculenta Kammer 

SAPOTACEAE 
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe 

SAXIFRAGACEAE / KAMNOKREČEVKE 
Saxifraga portosanctana Boiss. 

SCROPHULARIACEAE 
Euphrasia azorica H.C.Watson 
Euphrasia grandiflora Hochst. 
lsoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan 
lsoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer 

SELAGINACEAE / OREŽIČEVKE 
Globularia ascanii D.Bramvvell & Kunkel 
Globularia sarcophylla Svent. 

SOLANACEAE / RAZHUDNIKOVKE 
Solanum lidii Sunding 

UMBELLIFERAE /, KOBULNICE 
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel. 
Bunium brevifolium Lowe 
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel 
Chaerophylum azoricum Trel. 
Monizia edulis Lowe 
Ferula latipinna Santos 
Sanicula azorica Guthn. ex Seub. 

VIOLACEAE / VIJOLIČEVKE 
Viola paradoxa Lowe 

BRYQPHYTA I MAHOVI 

BRYOPSIDA: MUSCI / LISTNATI MAHOVI 

ECHINODIACEAE 
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. 

POTTIACEAE 
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill 

THAMNIACEAE 
Thamnobryum femandesii Sergio 
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DODATEK II 

STROGO ZAVAROVANE ŽIVALSKE 
VRSTE 

VRETENČARJI 

(Med.) = v Sredozemlju 

Sesalci 

INSECTIVORA / ŽUŽKOJEDI 

Erinaceidae / ježi 
' Atelerix algirus (Erinaceus algirus) / alžirski jež 

Soricidae / rovke 
' Crocidura suaveolens ariadne (Crocidura ariadne) 
* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria) 
Crocidura canariensis 

Talpidae / krti 
Desmana moschata / ruski vihulj, dežman 
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica) / pirenejski 
pižmov vihulj 

MlCROCHIROPTERA / MALI NETOPIRJI 
vse vrste z izjemo malega netopirja Pipistrellus pipistrellus 

RODENTIA / GLODALCI 

Sciuridae / veverice 
Pteromys volans (Sciuropterus russicus) / evropska poletuša 
Sciurus anomalus 
* Spermophilus citellus (Citellus citellus) 
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) 

Muridae / miši in podgane 
Cricetus cricetus / veliki hrček 
Mesocricetus nevvtoni 
" Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus) 
Microtus cabrerae 
Microtus tatricus 
Spalax graecus 

Gliridae / polhi 
Dryomls laniger 
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus) 

Z*™«ae / skočice in brezove miši 
Sicista betulina / brezova miš 
Sicista subtilis 

Hystricidag / ježevci starega sveta 
Hystrix cristata / afriški ježevec 

°ARNIVORA / ZVERI 

°8nidae /psj 
^'opex lagopus / polarna lisica 
~anis lupus / volk 

on alpinus / rdeči volk 
Urs'dae / medvedi 

Vse vrste 

Mustelidae / kune 
Gulo gulo / rosomah 
Mustela eversmannii / stepski dihur 
Mustela lutreola (Lutreola lutreola) / vidrica 
Lutra lutra / vidra 
Vormela peregusna / pegasti dihur 

Feiidae / mačke 
Caracal caracal / karakal, puščavski ris 
Felis silvestris / divja mačka 
* Lynx pardinus (Lynx pardina) 
Panthera pardus / leopard 
Panthera tigris / tiger 

Odobenidae / mroži 
Odobenus rosmarus / mrož 

Phocidae / pravi tjuljnji 
Monachus monachus / sredozemska medvedjica 
Phoca hispida saimensis 
Phoca hispida ladogensis 

ARTIODACTYLA / SODOPRSTI KOPITARJI 

Cervidae / jeleni 
Cervus elaphus corsicanus 

Bovidae / rogarji ali votlorogi 
Capra aegagrus / bezoarska koza, bezoarka 
Capra pyrenaica pyrenaica / španski kozorog, pirenejski 
kozorog 
Gazella subgutturosa / golšasta gazela, perzijska gazela 
Gazella dorcas / navadna gazela 
Ovibos moschatus / moškatno govedo 
Rupicapra rupicapra ornata 

CETACEA / KITI 

Monodontidae / samorogi 
Monodon monoceros / samorog 

Deiphinidae / delfini 
Delphinus delphis / navadni delfin 
Globicephala macrorhynchus / kratkoplavuta mrka pliskavka 
Globicephala melas / dolgoplavuta mrka pliskavka 
Grampus griseus / okrogloglavi delfin 
Lagenorhynchus acutus / atlantski pisani delfin 
Lagenorhynchus albirostris / belokljuni pisani delfin 
Orcinus orca / orka 
Pseudorca crassidens / mala orka 
Steno bredanensis / brazdastozobi delfin 
Stenella coeruleoalba / navadni progasti delfin 
Stenella frontalis 
Tursiops truncatus (tursio) / velika pliskavka 

Phocoenidae / rjave pliskavke 
Phocoena phocoena / pristaniška rjava pliskavka 

Physeteridae / glavači 
Kogia breviceps / mali glavač 
Kogia simus (Med.) / pritlikavi glavač 
Physeter macrocephalus (Med.) I glavač 

Ziphiidae / kljunati kiti 
Hyperoodon rostratus 
Mesoplodon bidens / sowerbyjev dvozob, sowerbyjev kit 
Mesoplodon densirostris (Med.) / blainvillov dvozob 
Mesoplodon mirus / severni dvozob 
Ziphius cavirostris / cuvierjev kljunati kit 
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Balaenopteridae / brazdasti kiti 
Balaenoptera acutorostrata (Med.) / ščukasti kit 
Balaenoptera borealis (Med.) / zajval 
Balaenoptera edeni / brydov kit 
Balaenoptera physalus / hrbtopluti kit 
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) / kit grbavec 
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus / sinji kit 

Balaenidae / gladki kiti 
Balaena mysticetus / grenlandski kit 
Eubalaena glacialis / biskajski kit 

Ptice 

GAVIIFORMES / SLAPNIKI 

Gaviidae / slapniki 
vse vrste 

PODICIPEDIFORMES /PONIRKI ali POTAPLJAVCI 

Podicipedidae / ponirki 
Podiceps auritus / zlatouhi ponirek 
Podiceps griseigena / rjavovrati ali sivogrli ponirek 
Podiceps nigricollis (caspicus) / črnovrati ali črnogrli ponirek 
Podiceps ruficollis / mali ponirek 

PROCELLARIIFORMES / CEVONOSCI ali VIHARNIKI 

Hydrobatidae / strakoši 
vse vrste 

Procellariidae / viharniki 
Bulvveria bulwerii / siva bulverija 
Procellaria diomedea / rumenokljuni viharnik 
Pterodroma madeira / madeirski švigavec 
Pterodroma feae / zelenortski švigavec 
Puffinus assimilis baroli 
Puffinus puffinus / atlantski viharnik 
Puftinus yelkouan / sredozemski ali črnokljuni viharnik 

PELECANIFORMES / VESLONOŽCI 

Phalacrocoracidae / kormorani 
Phalacrocorax aristotelis (Med.) / vranjek 
Phalacrocorax pygmaeus / pritlikavi kormoran 

Peiecanidae / pelikani 
vse vrste 

CICONIIFORMES / MOČVIRNIKI 

Ardeidae / čaplje 
Ardea purpurea / rjava čaplja 
Ardeola ralloides / čopasta čaplja 
Botaurus stellaris / velika bobnarica 
Bulbucus (Ardeola) ibis / kravja čaplja 
Casmerodius albus (Egretta alba) / velika bela čaplja 
Egretta garzetta / mala bela čaplja 
lxobrychus minutus / mala bobnarica 
Nycticorax nycticorax / kvakač 

Ciconiidae / štorklje 
vse vrste 

Threskiornithidae / ibisi 
vse vrste 

Phoenicopteridae / plamenci 
Phoenicopterus ruber / plamenec 

ANSERIFORMES / PLOJKOKLJUNI 

Anatidae / plovci 
Anser erythropus / mala gos 
Branta leucopsis / belolična gos 
Branta ruficollis / rdečevrata gos 
Bucephala islandica / islandski zvonec 
Cygnus cygnus / labod pevec 
Cygnus bewickii (columbianus) / mali labod 
Histrionicus histrionicus / harlekinka 
Marmaronetta (Anas) angustirostris / marmorna raca 
Mergus albellus / mali Žagar 
Oxyura leucocephala / beloglava trdorepka 
Polysticta stelleri / ruska gaga 
Somateria spectabilis / pisana gaga 
Tadorna tadorna / duplinska kozarka ali votlinska gos 
Tadorna ferruginea / rjasta kozarka ali rjasta gos 

FALCONIFORMES / UJEDE 
vse vrste 

GALLIFORMES / KURE 

Tetraonidae / gozdne ali koconoge kure 
Tetrao urogallus cantabricus 

GRUIFORMES / ŽERJAVOVCI ali ŽERJAVI 

Turnicidae / tekačice 
Turnix sylvatica / tekačice 

Gruidae / žerjavi 
vse vrste 

Rallidae / tukalice 
Crex crex / kosec 
Fulica cristata / grebenasta liska 
Porphyrio porphyrio / sultanka 
Porzana porzana / grahasta tukalica 
Porzana pusilla / pritlikava tukalica 
Porzana parva / mala tukalica 

Otididae / droplje 
vse vrste 

CHARADRIIFORMES / POBREŽNIKI 

Charadriidae / deževniki 
Arenaria interpres / kamenjar 
Charadrius alexandrinus / beločeli deževnik 
Charadrius dubius / mali deževnik 
Charadrius hiaticula / komatni deževnik 
Charadrius leschenaultii / debelokljuni deževnik 
Eudromias morinellus / dular 
Hoplopterus spinosus / ostrogasta priba 
Scolopacidae / kljunači ali sloke 
Calidris alba /beli prodnik ali peščenec 
Calidris alpina / spremenljivi prodnik 
Calidris ferruginea / srpokljuni prodnik 
Calidris maritima / morski prodnik 
Calidris minuta / mali prodnik 
Calidris temminckii / temminckov prodnik 
Gallinago media / čoketa 
Limicola falcinellus / ploskokljunec 
Numenius tenuirostris / tenkokljunl škurh 
Tringa cinerea / sabljasti martinec 
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Tringa glareola / močvirski martinec 
Tringa hypoleucos / mali martinec 
Tringa ochropus / pikasti martinec 
Tringa stagnatilis / jezerski martinec 

Recurvirostridae / sabljarke 
vse vrste 

Phalaropodidae / liskonožci 
vse vrste 

Burhinidae / prlivke 
Burhinus oedicnemus / prlivka 

Glareolidae / tekalci 
vse vrste 

Laridae / galebi 
Chlidonias hybrida / belolična čigra 
Chlidonias leucopterus / beioperuta čigra 
Chlidonias niger / črna čigra 
Gelochelidon nilotica / črnonoga čigra 
Hydroprogne caspia / kaspijska čigra 
Larus audouinii / sredozemski galeb 
Larus genei / zalivski galeb 
Larus melanocephalus / črnoglavi galeb 
Larus minutus / mali galeb 
Larus (Xenia) sabini / lastovičji galeb 
Pagophila eburnea / beli galeb 
Sterna albifrons / mala čigra 
Sterna dougallii / rožnata čigra 
Sterna hirundo / navadna čigra 
Sterna paradisaea (macrura) / polarna čigra 
Sterna sandvicensis / kričava čigra 

cOLUMBIFORMES / GOLOBI 

pteroclididae / stepske kokoške 
vse vrste 

Columbidae / golobi 
Columba bollii / kanarski golob 
Columba junoniae / lovorov golob 

CUCULIFORMES / KUKAVICE 

Cuculidae / kukavice 
Clamator glandarius / čopasta kukavica 

STRlGIFORMES / SOVE 
vse vrste 

°APRlMULGIFORMES / LEŽETRUDNIKI 

CaPrimulgidae /podhujke ali ležetrudniki 
vse vrste 

ApODlFORMES / HUDOURNIKI 
APodidae / hudourniki 

Apus caffer / gibraltarski hudournik 
APus melba / planinski hudournik 
Apus pallidus / bledi hudournik 
Apus unicolor / enobarvni hudournik 

c°Raciiformes / VPIJATI 
lcedinidae / vodomci 

Alc®do atthis / vodomec 

Ceryle rudis / črnobeli pasat 
Halcyon smyrnensis / izmirski gozdomec 

Meropidae /legati ali čebelarji 
Merops apiaster / čebelar 

Coraciidae / zlatovranke 
Coracias garrulus / zlatovranka 

Upupidae / smrdokavre 
Upupa epops / smrdokavra 

PICIFORMES / PLEZALCI 
vse vrste 

PASSERIFORMES / PEVCI 

Alaudidae / škrjanci 
Calandrella brachydactyla / kratkoprsti škrjanček ali 
kratkoprsti škrjanec , 
Calandrella rufescens / mali škrjanček 
Chersophilus duponti / dupontov škrjanec 

Eremophila alpestris / uhati škrjanec 
Galerida theklae / španski škrjanec 
Melanocorypha bimaculata / gorski kalander 
Melanocorypha calandra / laški škrjanec 
Melanocorypha leucoptera / beloperuti kalander 
Melanocorypha yeltoniensis / črni kalander 

Hirundinidae / lastovke 
ali species / vse vrste 

Motacillidae / pastirice 
vse vrste 

Pycnonotidae / dlakavci 
Pycnonotus barbatus / bulbul 

Laniidae / srakoperji 
vse vrste 

Bombycillidae / pegami 
Bombycilla garrulus / pegam 

Cinclidae /povodni kosi 
Cinclus cinclus / povodni kos 

Troglodytidae / stržki 
Troglodytes troglodytes / stržek 

Prunellidae /pevke 
vse vrste • 1 

Muscicapidae / muharji 
Turdinae 

Cercotrichas galactotes / mejačica 
Erithacus rubecula / taščica 
Irania gutturalis / belogrlež 
Luscinia luscinia / veliki slavec 
Luscinia megarhynchos / mali slavec 
Luscinia (Cyanosylvia) svecica / modra taščica 
Monticola saxatilis / slegur 
Monticola solitarius / puščavec 
Oenanthe finischii / turški kupčar 
Oenanthe hispanica / sredozemski ali španski kupčar 
Oenanthe isabellina / bledi kupčar 
Oenanthe leucura / črni kupčar 
Oenanthe oenanthe / kupčar 
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Oenanthe pleschanka (leucomela) / Crnomorski kupčar 
Phoenicurus ochruros / šmarnica 
Phoenicurus phoenicurus / pogorelček 
Saxicola dacotiae / kanarska repaljščica 
Saxicola rubetra / repaljščica 

Saxicola torquata / prosnik 
Tarsiger cyanurus / plavščica 
Turdus torquatus / komatar 

Sylviinae 
vse vrste 
Regulinae 
vse vrste 
Muscicapinae 
vse vrste 

Timaliinae 
Panurus biarmicus / brkata sinica 

Paridae / sinica 
vse vrste 

Sittidae / brglezi 
vse vrste 

Certhiidae / drevesni plezalčki ali plezavci 
vse vrste 

Emberizidae / strnadi 
Calcarius lapponicus / laponski ostroglež 
Emberiza aureola / vrbji strnad 
Emberiza caesia / balkanski strnad 
Emberiza cia / skalni strnad 
Emberiza cineracea / turški strnad 
Emberiza ciiius / plotni strnad 
Emberiza citrinella / rumeni strnad 
Emberiza leucocephala / beloglavi strnad 
Emberiza melanocephala / črnoglavi strnad 
Emberiza pusilla / mali strnad 
Emberiza rustica / gozdni strnad 
Emberiza schoeniclus / trsni strnad 
Plectrophenax nivalis / snežni strnad 

Fringillidae / ščinkavci 
Carduelis cannabina / repnik 
Carduelis carduelis / lišček 
Carduelis chloris / zelenec 
Carduelis flammea / brezovček 
Carduelis flavirostris / severni repnik 
Carduelis hornemanni / polarni brezovček 
Carduelis spinus / čižek 
Carpodacus erythrinus /škrlatec ali rdeči kalin 
Coccothraustes coccothraustes / dlesk 
Fringilla teydea / kanarski ščinkavec 
Loxia curvirostra / mali krivokljun 
Loxia leucoptera / beloperuti krivokljun 
Loxia pityopsittacus / veliki krivokljun 
Loxia scotica / škotski krivokljun 

Pinlcola enucleator / smrekov kalin 
Rhodopechys githaginea / trobentar 
Serinus citrinella / kopeljščica ali laška konopeljščica 
Serinus pusillus / rdečečeli grilček 
Serinus serinus / grilček 

Ploceidae / tkalci 
Montrifringilla nivalis / planinski ali snežni vrabec 
Petronia petronia / skalni vrabec 

Sturnidae / škorci 
Sturnus roseus / rožasti škorec 
Sturnus unicolor / črni škorec 

Oriolidae / kobilarji 
Oriolus oriolus / kobilar 

Corvidae / vrani 
Cyanopica cyanus / modra sraka 
Nucifraga caryocatactes / krekovt 
Perisoreus infaustus / zlovešča šoja 
Pyrrhocorax graculus / planinska kavka 
Pyrrhocorax pyrrhocorax / planinska vrana 

Plazilci 

TESTUDINES / Želve 

Testudinidae / kopenske želve, kornjače 
Testudo graeca / mavrska kornjača 
Testudo hermanni / grška kornjača, navadna želva 
Testudo marginata 

Emydidae / sklednice 
Emys orbicularis / močvirska sklednica 
* Mauremys caspica '' rečna sklednica 

Dermochelyidae / usnjače 
Dermochelys coriacea / orjaška usnjača 

Cheloniidae / morske želve 
Caretta caretta / glavata kareta 
Chelonia mydas / orjaška črepaha, velikanska črepaha 
Eretmochelys imbricata / prava kareta 
Lepidochelys kempii 

Trionychidae 
Rafetus euphraticus 
Trionyx triunguis 

SAURIA / KUŠČARJI 

Gekkonidae / gekoni 
Cyrtodactylus kotschyi / egejski goloprstnik 
Tarentola angustimentalis 
Tarentola boettgeri 
Tarentola delalandii 
Tarentola gomerensis 
Phyllodactylus europaeus / listoprsti gekon 

Agamidae / agame 
* Stellio stellio (Agama stellio) / hardun 

Chamaeleontidae / kameleoni 
Chamaeleo chamaeleon / navadni kameleon 

Laceriidae / kuščarice 
Algyroldes fitzingeri 
Algyroides marchi 
Algyroides moreoticus 
Algyroides nigropunctatus / črnopikčasta kuščarica 
* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) 
* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) 
Gallotia galloti 
* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) 
Gallotia stehlini 
Lacerta agilis / martinček, siva kuščarica 
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Lacerta clarkorum 
Lacerta dugesii 
Lacerta graeca 
Lacerta horvathi / horvatova kuščarica, velebitska kuščarica, 
gorska kuščarica 
Lacerta lepida / biserjasta kuščarica 
Lacerta parva 
Lacerta pririceps 
Lacerta schreiberi / španski zelenec 
Lacerta trilineata 
Lacerta viridis / navadni zelenec 
Ophisops elegans 
Podarcis erhardii 
Podarcis filfolensis- 
Podarcis lilfordi 
Podarcis melisellensis / nabrežna kuščarica, kraška kuščarica 
Podarcis milensis 
Podarcis muralis / navadna pozidna kuščarica 
Podarcis peloponnesiaca 
Podarcis pityusensis 
Podarcis sicula / primorska kuščarica 
Podarcis taurica 
Podarcis tiliguerta 
Podarcis wagleriana 

Anguidae / slepci, breznogi kuščarji 
Ophisaurus apodus / žoltoplaz, azijski blavor 

Scincidae / skinki 
Ablepharus kitaibelii / ivanja kuščarica, panonski srepogled 
Chalcides bedriagai / španski valjasti skink 
Chalcides ocellatus / pegasti skink, valjasti peskoril 
Chalcides sexlineatus 
* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) 
Chalcides viridianus 
Ophiomorus punctatissimus / breznogi peščeni skink 

°pHlDIA / KAČE 
Colubridae / goži 

Coluber cypriensis 

Coluber gemonensis / belica 
Coluber hippocrepis / podkvarica 
^ Coluber jugularis 2'velika poljarica 

Coluber najadum 3/ vitka poljarica 
Coluber viridiflavus / črnica 
Coronella austriaca / navadna smokulja 
Elaphe longissima / navadni gož, eskulapova kača 
Elaphe quatuorlineata / progasti gož 
Elaphe situla / leopardovka, rdeča krpa 
Natrix megalocephala 
Natrix tessellata / kobranka 
'elescopus fallax / črnostral, mačjeoka kača, črna krpa 

^'Peridae / gadi 
»'Pera albizona 
JPera ammodytes / modras 
vipera barani 

jpera kaznakovi 
^'Pera latasti 
. .^'Pera lebetina "gjurza, levantski gad 
vipera pontica 

Pera ursinii / mali gad 
.,'Pera wagneri 
V|P0ra xanthina 

Dvoživke 

CAUDATA / REPATI KRKONI 

Salamandridae / močeradi 
Chioglossa lusitanica / progasti močerad 
Euproctus asper / pirenejski evprokt 
Euproctus montanus / korziški evprokt 
Euproctus platycephalus / ščukasti pupek 
* Mertensiella luschani (Salamandra luschani) 
* Salamandra atra 5' planinski močerad 
Salamandrina terdigitata / naočar 
Triturus carnifex / veliki pupek 
Triturus cristatus 
Triturus dobrogicus 
Triturus italicus / južnoitalijanski pupek 
Triturus karelinii 
Triturus montandoni / karpatski pupek 

Plethodontidae / brezplučarji 
' Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) 
* Speleomantes genei (Hydromantes genei) / evropski jamski 
močerad 
* Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) 
* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) / italijanski 
jamski močerad 
" Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) 

Proteidae / močerilarji 
Proteus anguinus / navadni močeni, človeška ribica 

ANURA / BREZREPCI, ŽABE 

Discoglossidae / kolutojezičnice 
Alytes cistemasii / iberijski porodničar 
Alytes muletensis 
Alytes obstetricans / porodničarska krastača, porodničar 
Bombina bombina / nižinski urh 
Bombina variegata / hribski urh 
Discoglossus galganoi 
Discoglossus jeanneae 
Discoglossus montalentii 
Discoglossus pictus 
Discoglossus sardus 
Neurergus crocatus 
Neurergus strauchi 

Pelobatidae / česnovke 
Pelobates cultripes 
Pelobates fuscus / navadna česnovka 
Pelobates syriacus / sirijska česnovka 
Pelodytes caucasicus 

Sulonidae / krastače 
Bufo calamita / smrdlja, mala krastača 

Bufo viridis / zelena krastača 

Hylidae / rege 
Hyla arborea / zelena rega 
Hyla meridionalis 
Hyla sarda / sardska rega 

Ranidae / prave žabe 
Rana arvalis / barska žaba 
Rana dalmatina / rosnica, sivka 
Rana holtzi 
Rana iberica / španska žaba 
Rana italica 
Rana latastei / laška žaba 
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Ribe NEVRETENČARJI 

CHONDRICHTHYES / HRUSTANČNICE 

PLEUROTREMATA 

Cetorhinidae 
Cetorhinus maximus (Med.) 

Lamnidae 
Carcharodon carcharias (Med.) 

OSTEICHTHYES / KOSTNICE 

PETROM YZONIFORMES 

Petromyzontidae / piškurji 
Lethenteron zanandrai (Med.) / laški piškur 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae / jesetrovke 
Acipenser naccarii 
Acipenser sturio / atlantski jeseter 
Huso huso (Med.) / beluga 

SALMONIFORMES 

Umbridae / senčice, umbre 
Umbra krameri / velika senčica 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae / krapovci 
Pomatoschistus canestrinii (Med.) 
Pomatoschistus tortonesei (Med.) 

SYNENTOGNATHI 

Belonidae 
Hippocampus hippocampus (Med.) 
Hippocampus ramulosus (Med.) 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae / zobati krapovci 
Aphanius fasciatus (Med.) / solinarka 
Aphanius iberus (Med.) 
Valencia hispanica 
Valencia letourneuxi 

PERCIFORMES 

Percidae / pravi ostriži 
Romanichthys valsariicola 
Zingel asper 

CHIMAERIFORMES 
Chimaeridae / kratkonose morske podgane 

Mobula mobular (Med.) 

Členonožci 

INSECTA /ŽUŽULKE 
> 

Emphemeroptera / vrbnice 
Palingenia longicauda 

Manlodea / bogomoijke 
Apteromantis aptera 

Odonata / kačji pastirji 
Aeshna viridis / zelena deva 
Brachythemis fuscopalliata 
Calopteryx syriaca 
Coenagrion freyi / bilekov škratec 
Coenagrion mercuriale / brzični škratec 
Cordulegaster trinacriae 
Gomphus graslinii 
Leucorrhinia albifrons / ozibni spreletavec 
Leucorrhinia caudalis / mrtvični spreletavec 
Leucorrhinia pectoralis / dristavični spreletavec 
Lindenia tetraphylla / velika peščenka 
Macromia splendens 
Ophiogomphus cecilia / kačji potočnik 
Oxygastra curtisii 
Stylurus (= Gomphus) flavipes / rumeni porečnik 
Sympecma braueri / vzhodni zimnik 

Orthoptera / ravnokrilci 
Baetica ustulata 
Saga pedo / žagarica 

Coieoptera / hrošči 
Buprestis splendens 
Carabus olympiae 
Cerambyx cerdo / strigoš, hrastov kozliček 
Cucujus cinnaberinus 
Dytiscus latissimus 
Graphoderus bilineatus 
Osmoderma eremita / eremit, puščavnik 
Rosalia alpina / alpski kozliček, planinski kozliček 

Lepidoptera / metulji 
Apatura metis 
Coenonympha hero 
Coenonympha oedippus / barjanski rjavček 
Erebia calcaria 

Erebia christi 
Erebia sudetica 
Eriogaster catax 
Euphydryas (Eurodryas) aurinia / grintavčev pisanček 
Fabriciana elisa 
Hyles hippophaes 
Hypodryas maturna / jesenov pisanček 
Lopinga achine / scopolijev okar 
Lycaena dispar / barjanski cekinček 
Maculinea arion / veliki modrin 
Maculinea nausithous / močvirski modrin 
Maculinea teleius / strašničin modrin 
Melanargia arge 
Papilio alexanor 
Papilio hospiton 
Pamassius apollo / rdeči apolon 
Parnassius mnemosyne / črni apolon 
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Plebicula golgus 
Polyommatus galloi 
Polyommatus humedasae 
Proserpinus prosperpina 
Zerynthia polyxena / peteliriček 

ARACHNIDA / PAJKOVCI 

Araneae / pajki 
Macrothele calpeiana 

CRUSTACEA / RAKI 

Decapoda / deseteronožci 
Ocypode cursor (Med.) 
Pachyplasma giganteum (Med.) 

Mehkužci 

GASTROPODA / POLŽI 

Discula turricula 
Elona quimperiana 
Geomalacus maculosus 
Geomitra moniziana 
Helix subplicata 
Leiostyla abbreviata 
Leiostyla cassida 
Leiostyla corneocostata 
Leiostyla gibba 
Leiostyla lamellosa 

BIVALVIA / ŠKOLJKE 

Unionoida / škržki 
Margaritifera auricularia 

Mytiloida / klapavice 
Lithophaga lithophaga (Med.) / morski datelj 
Pinna pernula (Med.) 

Myoida 
Pholas dactylus (Med.) / zavrtač, datljevka 

Dyotocardia / prapolži 
Gibbula nivosa (Med.) 
Patella ferruginea (Med.) 
Patella nigra (Med.) 

Monotocardia / enosrčniki 
Charonia rubicunda (= C. lampas =C. nodiferum) (Med.) / 
troblja, triton 
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.) / gladka tritonova 
troblja 
Dendropoma petraeum (Med.) 
Erosaria spurca (Med.) / venerin polž 
Luria lurida (= Cypreea lurida) (Med.) / progasta porcelanka 

Mitra zonata (Med.) 
Ranella olearia (Med.) 
Schilderia achatidea (Med.) 
Tonna galea (Med.) / sodeč 
Zonaria pyrum (Med.) / hruškasta porcelanka 

lommatophora / kopenski pljučarji 
Caseolus calculus 
Caseolus commixta 
Caseolus sphaerula 
Discus defloratus6 

D'scus guerinianus 
Discula leacockiana 
°iscula tabellata 
Discula testudinalis • 

Iglokožci 

ASTERIDAE / navadne morske zvezde 
Asterina pancerii (Med.) 
Ophidiaster ophidianus (Med.) 

ECHINIDAE / ehini 
Centrostephanus longispinus (Med.) 

Ožigalkarji 

HVDROZOA / TRDOŽIVNJAKI 
Errina aspera (Med.) 

ANTHOZOA / KORALNJAKI 
Astroides calycularis (Med.) 
Gerardia savaglfe (Med.) / zlatorumena korala 

Spužve 

PORIFERA / SPUŽVE 
Aplysina cavernicola (Med.) 
Asbestopluma hypogea (Med.) 
Axinelle polyploi'des (Med.) 
Petrobiona massiliana (Med.) 

°Pombe k Dodatku II 

nrin"' odbor konvencije je 3. decembra 1993 sprejel naslednje M 'Poročilo (št. 39 (1993)): 

iivaM Odbor Konvencije o varstvu evropskega rastlinstva in 
konv

S Va 'n niun'^ naravnih habitatov priporoča glede na 14. člen encije državam pogodbenicam, da pri izvajanju konvencije 

upošteva naslednje tehnično navodilo. Z zvezdico so označene 
vrste, katerim so posodobili ime, staro ime pa je navedeno v 
oklepaju. V opombah pod črto so taksonomski popravki imen za 
nekatere taksone. 

' Mauremys caspica je razvrščena v dve novi vrsti: 
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Mauremys caspica 
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa) 

2 Coluber jugularis je razvrščena v dve novi vrsti: 

Coluber jugularis 
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius) 
3 Coluber najadum je razvrščena v dve novi vrsti: 

Coluber najadum 
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps) 

4 Vipera lebetina je razvrščena v dve novi vrsti: 

Vipera lebetina 
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 
5 Salamandra atra je razvrščena v dve novi vrsti: 

Salamandra atra 
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai) 

6 Discus defloratus : Vrsta ni več spoznana kot taksonomsko 
veljavna, ker je bila opisana le po nekaj primerkih. Pripada drugi 
vrsti rodu Discus. 

DODATEK III 

ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE 

(med.) - v Sredozemlju 

VRETENČARJI 

Sesalci 

INSECTIVORA / ŽUŽKOJEDI 

Erinaceidae / ježi 
Erinaceus europaeus / rjavoprsi jež 

Soricidae / rovke 
vse vrste 

MICROCHIROPTERA / MALI NETOPIRJI 

Vespertilionidae / gladkonosi netopirji, navadni netopirji 
Pipistrellus pipistrellus / mali netopir 

DUPLICIDENTATA 

Leporidae / zajci in kunci 
Lepus capensis (europaeus) / kapski zajec 
Lepus timidus / planinski zajec 

RODENTIA / GLODALCI 

Sciurdae / veverice 
Marmota marmota / alpski svizec 
Sciurus vulgaris / navadna veverica 

Castoridae / bobri 
Castor fiber / evropski bober 

Muridae / miši in podgane 
Microtus nivalis (lebrunii) / snežna voluharica 
Microtus ratticeps (oeconomus) 

Gliridae / polhi 
vse vrste 

CETACEA / KITI 
Vse vrste, ki niso omenjene v Dodatku II 

CARNIVORA / ZVERI 

Mustelidae / kune 
Martes foina / kuna belica 
Martes martes / kuna zlatica 
Meles meles / evrazijski jazbec 
Mustela erminea / hermelin, velika podlasica 
Mustela nivalis / mala podlasica 
Putorius (Mustela) putorius / navadni dihur 

Viverridae / cibetovke 
vse vrste 

Felidae / mačke 
Lynx lynx / ris 

Phocidae / pravi tjuljni 
Cystophora cristata / kapičasti tjulenj, kučmar 
Erignathus barbatus / brkati tjulenj 
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) / grenlands*1 

tjulenj, sedlasti tjulenj 
Phoca vitulina / navadni tjulenj 
Phoca hispida (Pusa hispida) / kolobarjasti tjulenj 
Halichoerus grypus / sivi tjulenj, stožčastoglavi tjulenj 
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ARTIODACTYLA / SODOPRSTI KOPITARJI 

Suidae / svinje 
Sus scrofa meridiorialis 

Cervidae / jeleni 
vse vrste 

Sovidae / rogarji ali votlorogi 
Bison bonasus / zober 
Capra ibex / kozorog, alpski kozorog 
Capra pyrenaica / španski kozorog, pirenejski kozorog 
Ovis aries (musimon, ammon) / muflon 
Rupicapra rupicapra / gams 

Ptice 

Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II, z izjemo: 

Columba palumbus / grivar 
Corvus corone (corone and / et cornix) / siva in črna vrana 
Corvus frugilegus / poljska vrana 
Corvus monedula / kavka 
Garrulus glandarius / šoja 
Larus argentatus / srebrni galeb 
Larus fuscus / rumenonogi galeb 

Larus marinus / morski galeb 
Passer domesticus / domači vrabec 
Sturnus vulgaris / navadni škorec 
pica pica / sraka 

Plazilci 

Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II 

Aiiphibians /Dvoživke 

Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II 

F'sh/Ribe 

cHONDRICHTHYES / HRUSTANČNICE 

p|-EUROTREMATA 

Lsmnidae 
jsurus oxyrinchus (Med.) / atlantski mako 
Lamna nasus (Med.) / atlantski morski pes 

Carcharhinidae / morski tigri 
r'°nace glauca (Med.) / sinji morski pes 

Squa,inidae / skladi 
Squatina squatina (Med.) / navadni sklač 

HYpOTREMATA 
Rai'dae / pravi skalj 

Raja alba (Med.) 

0STE'CHTHYES / KOSTNICE 

PETRomY2oniformes 
Pe,r°myzonidag / pjSkurji 

Eudontomyzon hellenicum 
Eudontomyzon mariae / ukrajinski potočni piškur 
Eudontomyzon vladykovi 
Lampetra fluviatilis / rečni piškur 
Lampetra planeri / potočni piškur 
Lampetra zanandreai / laški piškur 
Petromyzon marinus / morski piškur 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae / jesetrovke 
Acipenser ruthenus / kečiga 

Acipenser stellatus 
Huso huso / beluga 

CLUPEIFORMES 

Clupeidae / sledi 
Alosa alosa 
Alosa fallax / čepa 
Alosa pontica 

SALMONIFORMES 

Coregonidae / ozimice 
Coregonus 
vse vrste 

Thymallidae / lipani 
Thymallus thymallus / lipan 

Salmonidae / postrvi 
Hucho hucho / sulec 
Salmo salar (*) / atlantski losos 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae / krapovci 
Abramis ballerus / kosalj 
Abramis sapa / črnooka 
Abramis vimba / ogrica 
Alburnoides bipunctatus / primorska belica 
Alburnus albidus 
Aspius aspius / bolen 
Barbus bocagei 
Barbus comiza 
Barbus meridionalis / pohra in mrenič 
Barbus microcephalus 
Barbus peloponesis 
Barbus plebejus / grba 
Barbus sclateri 
Barbus steindachneri 
Chalcalburnus chalcoides 
Chondrostoma genei / primorska podust 
Chondrostoma kneri 
Chondrostoma lemingi 
Chondrostoma lusitanicum 
Chondrostoma nasus / podust 
Chondrostoma phoxinus 
Chondrostoma polylepis 
Chondrostoma soetta / saveta 
Chondrostoma toxostoma 
Chondrostoma willkommi 

Gobio albipinnatus /beloplavuti globoček 
Gobio kessleri 
Gobio uranoscopus / zvezdogled 
Leucaspius delineatus / belica 
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Leucaspius stymphalicus 
Leuciscus illyricus 
Leuciscus lucumotis 
Leuciscus microlepis 
Leuciscus polylepis 
Leuciscus pyrenaicus 
Leuciscus soufia / blistavec in primorski blistavec 
Leuciscus svallize 
Leuciscus turskyi 
Leuciscus ukliva 
Pachychilon pictum 
Pelecus cultratus / sabljarka 
Phoxinellus adspersus 
Phoxinellus hispanicus 
Pseudophoxinus marathonicus 
Pseudophoxinus stymphalicus 
Rhodeus sericeus 
Rutilus alburnoides 
Rutilus arcasii 
Rutilus frisii 
Rutilus graecus 
Rutilus lemmingii 
Rutilus macedonicus 
Rutilus macrolepidotus 
Rutilus pigus / platnica 
Rutilus racovitzai 
Rutilus rubilio / mazenica 

Cobitidae / činklje 
Cobitis elongata / velika nežica 
Cobitis hassi 
Cobitis larvata 
Cobitis paludicola 
Cobitis taenia / nežica, polžača 
Cobitis trichonica 
Misgurnis fossilis / činklja 
Sabanejewia aurata / zlata nežica 
Sabanejevvia calderoni 

SILURIFORMES 

Siluridae / somi 
Siluris aristotelis 
Siluris glanis / som 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae / zobati krapovci 
Aphanius fasciatus / solinarka 
Aphanius iberus 

GASTEROSTEIFORMES 

Syngnathidae / morska šila 
Syngnathus abaster / navadno morsko šilo 
Syngnathus nigrolineatus 

Gasterosteida / zetie 
Pungitius hellenicus 
Tuntitius platygaster 

SCORPAENIFORMES 

Cottidae / glavači, kaplji 
Cottus poecilopus / vzhodni glavač 
Myoxocephalus guadricornis 

PERCIFORMES 

Serranidae / zobčaste pirke 
Epinephelus marginatus (Med.) 

Sciaenidae / grbe 
Sciaena umbra (Med.) 
Umbrina cirhosa (Med.) / pisana grba 

Percidae / ostrizi 
Gymnocephalus baloni / grbasti okun 
Gymnocephalus schraetzer / smrkež 
Stizostedion volgense 
Zingel štreber / upiravec 
Zingel zingel / čep 

Blenniidae / smrkavice 
Blennius fluviatilis / smrkavica 

Gobiidae / glavoči, kapici 
Gobius fluviatilis 
Gobius kessleri 
Gobius nigricans 
Gobius ophiocephalus 
Gobius syrman 
Gobius thressalus 
Padogobius martensi / potočni glavoč 
Padogobius panizzai 
Pomatoschistus canestrini 
Pomatoschistus microps / obrežni kapič 
Pomatoschistus minutus / mali kapič 
Proterorhinus marmoratus 

NEVRETENČARJI 

Ćlenonožci 

INSECTA / ŽUŽELKE 

Coleoptera / hrošči 
Lucanus cervus / rogač 

Lepidoptera / metulji 
Graellsia isabellae 

CRUSTACEA / RAKI 

Decapoda / deseteronožci 
Astacus astacus / potočni rak, jelševec 
Austropotamobius pallipes / primorski koščak 
Austropotamobius torrentium / navadni koščak 
Homarus gammarus (Med.) / hlap, jastog 
Maja squinado (Med.) / veliki morski pajek 
Palinurus elephas (Med.) 
Scyllarides latus (Med.) / veliki nagajivec 
Scyllarides pigmaeus (Med.) 
Scyllarus arctus (Med.) / rak nagajivček 

Mehkužci 

GASTROPODA / POLŽI 

Stylommatophora 
Helix pomatia / veliki vrtni polž 
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BIVALVIA / ŠKOLJKE 

Unionida 
Margaritifera margaritifera 
Microcondymaea compressa 
Unio elongatulus 

Kolobarniki 

HIRUDINEA / PIJAVKE 

Arhyrichobdellae 
Hirudo medicirialis / medicinska pijavka 

'9'okožci 

ECHINOIDEA / MORSKI JEŽKI 
Paracentrotus lividus (Med.) / vijoličasti morski ježek 

Ožigalkarji 

HEXACORALLIA / ŠESTEROSOMERNI Koralnjaki 
Antipathes sp. plur. (Med.) 

ALCIONARIA / USNJATE KORALE 
Corallium rubrum (Med.) / rdeča korala 

Sponaes/Spužve 

PORIFERA / SPUŽVE 
Hippospongia communis (Med.) 
Spongia agaricina (Med.) / slonovo uho 
Spongia officinalis (Med.) / prava spužva 
Spongia zimocca (Med.) 

(*) Določbe tega dodatka ne veljajo za atlantskega lososa.v 
morju. 
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DODATEK IV 

Prepovedana sredstva in načini 

ubijanja, zajetja in drugih načinov 
izkoriščanja 

SESALCI 

zanke 

uporaba slepih ali pohabljanih živali za žive vabe 

magnetofoni 

električne naprave za ubijanje in omamljanje 

žarometi 

ogledala in druga sredstva za zaslepitev sredstva za osvetlitev 
cilja 

opazovalne naprave za nočni lov, ki vsebujejo elektronski 
ojačevalec slike ali slikovni konverter 

eksplozivi1 

mreže2 

pasti2 

strupi in zastrupljene vabe, vabe za omamljanje 

zaplinjanje ali zadimljenje 

polavtomatsko ali avtomatsko orožje z okvirjem, ki vsebuje več 
kot dva naboja 

letala 

motorna vozila med vožnjo 

PTICE 

zanke 1 

limanice 

kavlji 

uporaba slepih ali pohabljenih živih ptic za vabo 

magnetofoni 

električne naprave za ubijanje in omamljanje 

žarometi 

ogledala in druga sredstva za zaslepitev 

sredstva za osvetlitev cilja 

opazovalne naprave za nočni lov, ki vsebujejo elektronski 
ojačevalec slike ali slikovni konverter 

eksplozivi 

mreže 

pasti 

strupi in zastrupljene vabe, vabe za omamljanje 

polavtomatsko ali avtomatsko orožje z okvirjem, ki vsebuje več 
kot dva naboja 

letala 

motorna vozila med vožnjo 

SLADKOVODNE RIBE 

eksploziv 

strelno orožje 

strupi 

sredstva za omamljanje 

izmenični električni tok 

žarometi 

RAKI (deseteronožci) 

eksploziv 

strupi 

1 razen za kitolov ' razen vrste iz rodu Lagopus severno od 58° N vzporednika 
2 če se uporablja v velikem obsegu ali za neselektivno ubijanje 
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3. člen 5. člen 

V skladu z določbo prvega odstavka 22. člena in v zvezi s 6. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
členom konvencije daje Republika Slovenija pridržek k Dodatku Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
II za vrsti volk (Canis lupus) in rjavi medved (Ursus arctos). 

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) je prvi evropski mednarodni dogovor o celovitem 
varstvu rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih 
Prostorov in je hkrati minimalni standard na tem področju. Cilj 
konvencije je ohraniti rastlinske in živalske vrste in njihove 
življenjske prostore ter spodbujati meddržavno sodelovanje med 
P°Qodbenicami. Ta konvencija je bila na voljo za podpis na 3. 
ministrski konferenci za okolje v Bernu 19.9.1979, in je začela 
veljati 1.6.1982. Po začetku veljavnosti je na voljo za podpis vsem 
drugim državam, ki jih je k temu povabil odbor ministrov pri Svetu 
Evrope. 

Siovenija je konvencijo podpisala 20. 10.1998. 

Do S0daj je konvencijo ratificiralo 36 držav in Evropska skupnost. 

Obveznosti, ki jih konvencija predvideva za pogodbenice so: 
Pnprava nacionalnega programa za ohranjevanje rastlinskih in 

'valskih ter njihovih življenjskih prostorov, priprava pravnih 
ukrepov za varstvo življenjskih prostorov. Sestavni del Bernske 

0n venci je so Dodatki l-IV. V njih so opredeljene strogo 
zavarovane rastlinske vrste (Dodatek I), strogo zavarovane 

IU^Sl<e Vrs,e (dodatek II), zavarovane živalske vrste (Dodatek ) in seznam prepovedanih sredstev ter načinov ubijanja in 
°vljenja (Dodatek IV). Dodatki h konvenciji so neposredno 

orthZU Spremembe vsebine Dodatkov obravnava Stalni °r konvencije na rednih letnih srečanjih, kjer se sprejmejo 
^edlogi pogodbenic za spremembe dodatkov. Te spremembe 
acfie;° veljati po treh mesecih po sprejemu, če v tem času ena 

lq!!na po9°dbenic ne sporoči svojega nasprotovanja. 5. marca 9 so začele veljati zadnje spremembe Dodatkov , ki so 
^Postevane v predloženi konvenciji. Pri pregledu sprememb 
S? °v smo ugotovili, da so bile dodane vrste, ki ne živijo v 

°veniji oz. jih ne obravnavamo kot lovne, ogrožene ali 

zavarovane vrste, zato menimo, da ni zadržkov, da se z aktom o 
ratifikaciji sprejme zadnja sprememba Dodatkov h konvenciji. 

Po Bernski konvenciji se ravna vsa evropska zakonodaja na 
področju varstva narave, ki je vodilo za standarde pri Direktivi za 
varstvo ptičev in Direktivi za varstvo favne, flore in življenjskih 
prostorov. V postopku usklajevanja pravnega reda Slovenije s 
pravnim redom EU je upoštevano bodoče izvajanje Bernske 
konvencije kar tudi že upoštevamo pri pripravi novega zakona 
na področju varstva narave. 

Z uveljavitvijo konvencije se bo povečal obseg nalog na 
strokovnem področju v upravi in pri nadzoru. Glede na to, da 
mora Slovenija v postopku usklajevanja pravnega reda s pravnim 
redom EU implementirati omenjeni direktivi, dodatnih finančnih 
posledic pri izvajanju konvencije ne pričakujemo. 

Po 22. členu konvencije lahko država ob deponiranju listine o 
ratifikaciji izrazi pridržke v zvezi z določenimi vrstami iz Dodatkov 
I do III. V postopku ratifikacije je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano z dopisom št. SMEZ-921-034/97 z dne 
16.6.97 utemeljila predlog pridržka za rjavega medveda (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus). 

Republika Slovenija izraža v skladu s 1. odstavkom 22. člena 
konvencije pridržek za dve vrsti iz Dodatka II konvencije. To sta 
rjavi medved (Ursus arctos) in volk (Canis lupus). Razlog za 
pridržek k pogojem zavarovanja po 6. členu konvencije je 
ugotovitev, da sedanje stanje populacij obeh vrst omogoča 
načrtovano in nadzorovano regulacijo števila v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

Vskladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
ratificira konvencijo Državni zbor Republike Slovenije. 
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Popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUDLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPURLIKE 

LITVE O MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU 

■ EPA 784 - II - 

) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

številka: 340-09/97-3 (T) 

Ljubljana, dne 20/5-1999 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi pripomb Odbora 
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose 
z dne 4/5-1999 popravljen del gradiva 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
LITVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU. 

Vlada prosi, da se z novim gradivom nadomestijo strani gradiva, 
ki ga je poslala z dopisom št. 340-09/97-3 (T) dne 15/4-1999. 

Priloga: 1 
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Ta sporazum veija, dokler ga ena pogodbenica ne odpove, take da o tem po 

diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico najkasneje tri mesece pred 

iztekerr koledarskega leta. 

V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila pravilna pooblaščena, podpisala ta 

sporazum. 

Sestavljeno v ..■ dne dveh izvodih v slovenskem, 

litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri 

razlikar v raziagi prevlada angleško besedilo. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije In Vlado Republike Litve o 
mednarodnem cestnem prevozu (BLICP) - EPA 784 - 
II - Je bil ob|avljen v Poročevalcu it. 27, dne 30. aprila 
1999. 

Za Vlado Republike Litve: 

Ivo Vajgl i.r Algimantas Hinkunas l.r 
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I naročilnica 

' lrTie in priimek:     I 

| Naslov:    

| telefon: Poštna številka:  

i podjetje:    I 

. davčna številka:    | 

j naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

I Datum:  

| Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

j točilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
j SUBIČEVA4; TEL: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

L_Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-2^ 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana • Polje • Cena Izvoda 320 tolar|ev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece ■ Žiro račun: Držav"' 
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. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prome'3 

proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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