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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog 

SPREMEMB POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-H) 

- skrajšani postopek - EPA 591 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Bojan Kontič, poslanec 

Ljubljana, 9. julij 2002 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 
26/97, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) pošilja podpisani poslanec v 
obravnavo in sprejem 

- PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-?) - skrajšani 
postopek 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika DZ RS predlaga, da predlog 
sprememb poslovnika Državni zbor obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave 
predloga sprememb poslovnika, saj gre za manj zahtevne 
spremembe. 

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

Bojan Kontič, l.r. 
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PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

L UVOD 

a) Ocena stanja 

Novi poslovnik državnega zbora se uveljavi s 15. julijem 2002, torej z dnem, ko v 
skladu z njim ni predvidenih rednih sej državnega zbora. Glede na prehodne določbe 
novega poslovnika ni pravnih podlag za izvedbo prvih potrebnih aktivnosti po novi 
poslovniški ureditvi v okviru že sklicane julijske seje državnega zbora. Zaradi dejstva 
hkratnega nastopa uveljavitve novega poslovnika in obdobja, ko ni predvidenih 
rednih sej, bi bilo treba sklicati izredno sejo državnega zbora, ki je v tem času edino 
možna, da bi opravili prve prilagoditve delovanja državnega zbora novi poslovniški 
ureditvi. Zato je bilo ocenjeno, da kaže opraviti ustrezno prilagoditev že v okviru 
veljavnega poslovnika in ga spremeniti tako, da bi sledil novim zahtevam, ki sicer še 
ne veljajo. 

b) Razlogi za sprejem sprememb poslovnika in njihova načela 

S spremembo veljavnega poslovnika, ki bo uvedla novo delovno telo mandatno- 
volilno komisijo in v njenem okviru združila naloge sedanje komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve ter mandatno imunitetne komisije, se že 
veljavna poslovniška ureditev spremeni v osnovi tako, kot je to predvideno tudi v 
novem poslovniku. Zato bi se na sklicani julijski seji državnega zbora predlagane 
spremembe poslovnika obravnavale in sprejele, po njihovi uveljavitvi pa bi se še na 
potekajoči seji zbora opravili postopki za ustanovitev ter sestavo tega novega 
delovnega telesa ter sprejel potreben odlok na seji državnega zbora. 

S tem bi bilo ustanovljeno delovno telo, ki je predvideno tudi po novem poslovniku, ki 
bo pričel veljati 15. julija 2002 in zanj velja enaka ureditev kot za vsa druga delovna 
telesa, ki smiselno nadaljujejo s svojim delom. 

c) Ocena finančnih posledic in druge posledice, ki jih bo imel sprejem teh 
sprememb poslovnika 

Ocenjujemo, da predlog sprememb poslovnika za državni proračun ne bo imel 
negativnih posledic, nasprotno, vse dodatne aktivnosti je predvideno opraviti v okviru 
že sklicane julijske seje državnega zbora, s čimer se izogne stroškom sklica dodatne 
seje državnega zbora za vzpostavitev tega novega delovnega telesa kot zahteve 
novega poslovnika. 

d) Obrazložitev skrajšanega postopka 

Menimo, da gre v primeru predloga tega sprememb poslovnika za manj zahtevne 
spremembe tega akta in zato menimo, da je v skladu s prvim odstavkom 204. a člena 
poslovnika državnega zbora utemeljeno uporabiti skrajšani postopek za njihov 
sprejem. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 
28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001,13/2001 in 45/2001 - odločba US) se v prvem 
odstavku 12. člena, v 13. in 14. členu se besedilo "mandatno imunitetna komisija" 
nadomesti z besedilom "mandatna-volilna komisija" v ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 15. členu se črta besedilo, ki se glasi. 
"Imenuje komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter". 

3. člen 

V poglavju III. se v podpoglavju 3. Poslanska imuniteta besedilo "mandatno- 
imunitetna komisija" nadomesti z besedilom "mandatno-volilna komisija" v ustreznem 
sklonu. 

4. člen 

V drugem odstavku 131. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi: 
"- mandatno-volilno komisijo;", druga alinea pa se črta. 

5. člen 

132. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Mandatno-volilna komisija: 
- obravnava zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, 
- obravnava vprašanja v zvezo z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, 

sodnikov, ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, 
- obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega 

mandata, 
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice 

poslancev in generalnega sekretarja, 
- obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, 

imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt 
državnega zbora, 

- predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa 
zakona, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, 

- daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, 
- sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih 

poslancev in generalnega sekretarja, 
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opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega 
zbora." 

133. člen se črta. 

6. člen 

7. člen 

V drugem odstavku 160. člena, v prvem odstavku 244. člena, v 245. členu, v drugem 
odstavku 246. člena, v tretjem odstavku 247. člena ter v drugem odstavku 325. člena 
se besedilo "komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve" nadomesti z 
besedilom "mandatno-volilna komisija" v ustreznem sklonu. 

8. člen 

Spremembe tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlagane spremembe poslovnika vpeljujejo v organizacijo delovnih teles 
državnega zbora novo delovno telo, in sicer mandatno-volilno komisijo, ki bo 
opravljala naloge dosedanje komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve ter naloge dosedanje mandatno-imunitetne komisije. S tem bo državni zbor 
ustanovil delovno telo, ki bo že v pogojih veljavnosti sedanjega poslovnika 
prilagojeno nalogam in sestavi v novem poslovniku predvidenega delovnega telesa z 
istim imenom. Ker bo v času uveljavitve novega poslovnika taka komisija že 
obstojala, bo prehodna določba novega poslovnika, ki predvideva njeno vzpostavitev 
postala nepotrebna, ta komisija pa bo torej nadaljevala s svojim delom, tako kot vsa 
druga delovna telesa, tudi v pogojih veljavnosti novega poslovnika. 

Glede na uvedbo novega delovnega telesa in opustitev dveh dosedanjih, se besedilo 
poslovnika redakcijsko prilagaja tudi .v ustrezhjh drugih členih. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

12. člen 

Državni zbor izvoli na prvi seji na predlog poslanskih skupin mandatno-imunitetno 
komisijo. 

Do ustanovitve poslanskih skupin se šteje, da sestavljajo posamezne poslanske 
skupine vsi poslanci, ki so bili izvoljeni v državni zbor z istoimenskih list, poslanci, ki 
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so bili izvoljeni z list volivcev, in poslanci narodnih skupnosti na podlagi poročila 
republiške volilne komisije. 

13. člen 

Mandatno-imunitetni komisiji se predloži poročilo republiške volilne komisije, potrdila 
o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. 

14. člen 

Mandate poslancev potrdi državni zbor na predlog mandatno- imunitetne komisije, 
potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in 
upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list. 

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

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

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

15. člen 

Po potrditvi mandatov državni zbor imenuje komisijo za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve ter izvoli predsednika in podpredsednika državnega zbora. 

3. Poslanska imuniteta 

33. člen 

Poslanec uživa imuniteto od potrditve do prenehanja mandata. 

34. člen 

Pristojni državni organ mora, preden poslanca, ki se sklicuje na imuniteto, pripre ali 
začne proti njemu kazenski postopek, za to dobiti dovoljenje državnega zbora. 

Tako dovoljenje ni potrebno, če je bil poslanec zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 

35. člen 

Če pristojni državni organ namerava poslanca, ki se sklicuje na imuniteto, pripreti ali 
začeti proti njemu kazenski postopek, pošlje zahtevo za dovolitev pripora oziroma 
začetek kazenskega postopka v tem kazenskem postopku predsedniku državnega 
zbora. 
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V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil zoper njega začet kazenski postopek, ker 
je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, 
mora pristojni državni organ nemudoma poslati predsedniku državnega zbora 
obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka. 

Pristojni državni organ mora poslati obvestilo priporu ali o začetku kazenskega 
postopka predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni skliceval na 
imuniteto. 

36. člen 

Predsednik državnega zbora zahtevo za dovolitev pripora oziroma začetek 
kazenskega postopka ali obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka takoj 
pošlje mandatno-imunitetni komisiji. 

Mandatno-imunitetna komisija preuči zahtevo ali obvestilo in o tem poroča 
državnemu zboru na njegovi prvi naslednji seji. Mandatno-imunitetna komisija 
predlaga državnemu zboru, da poslancu prizna imuniteto ali mu ne prizna imunitete. 

Mandatno-imunitetna komisija lahko z večino glasov navzočih članov sklene, da bo 
obravnavala zahtevo oziroma obvestilo na seji, zaprti za javnost. 

37. člen 

Na podlagi poročila mandatno-imunitetne komisije odloči državni zbor najkasneje v 
30 dneh od prejema zahteve za dovolitev pripora oziroma začetek kazenskega 
postopka ali obvestila o priporu ali o začetku kazenskega postopka. 

Ob obravnavanju obvestila o priporu ali o začetku kazenskega postopka zoper 
poslanca, ki se ni skliceval na imuniteto ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let, sme državni zbor takemu poslancu 
priznati imuniteto. 

38. člen 

Pri obravnavanju zahteve za dovolitev pripora oziroma začetek kazenskega postopka 
ali obvestila o priporu ter o začetku kazenskega postopka državni zbor ne vrednoti 
dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega 
dejanja in ali je poslanec kazensko odgovoren. 

Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve poslanskih glasov odloča o tem, ali 
poslancu imuniteto prizna ali ne. 

Državni zbor lahko na predlog mandatno-imunitetne komisije ali poslanske skupine 
sklene, da se odločanje opravi na zaprti seji. Na tej seji je možna razprava in 
obrazložitev poslanskih glasov. Odločitev državnega zbora, ali je poslancu priznal, ali 
ni priznal imunitete, se sporoči javnosti. 

poročevalec, št. 70 8 10. julij 2002 



39. člen 

Kadar je treba o imuniteti odločati med dvema sejama državnega zbora, glede na 
okoliščine primera pa ni mogoče počakati do prve prihodnje seje, mandatno- 
imunitetna komisija odloči o tem, ali se poslancu prizna ali ne prizna imuniteta. 

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

Mandatno-imunitetna komisija mora državnemu zboru sporočiti svojo odločitev na 
njegovi prvi prihodnji seji. Državni zbor njeno odločitev potrdi ali jo razveljavi. 

40. člen 

Državni zbor, ali v primeru iz prejšnjega člena mandatno- imunitetna komisija, svojo 
odločitev o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu ne prizna imunitete, nemudoma 
pošlje pristojnemu državnemu organu. 

V primeru, da je državni zbor priznal imuniteto poslancu, ki je bil priprt ali je bil zoper 
njega začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je 
predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma ko se poslanec ni skliceval na 
imuniteto, se kazenski postopek zoper njega ne sme več voditi oziroma se priprti 
poslanec takoj spusti na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni 
organ. 

41. člen 

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

42. člen 

Kadar je bil poslanec priprl ali je bil zoper njega začet kazenski postopek še pred 
potrditvijo njegovega mandata, ravna državni zbor tako kakor v primeru, ko se 
poslanec ni skliceval na imuniteto. 

131. člfen 

Državni zbor z odlokom ustanovi komisije za preučevanje določenih skupnih vprašanj 
ali za preučevanje posameznih zadev. 

Državni zbor ima stalne komisije: 
- komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
- mandatno-imunitetno komisijo, 
- komisijo za poslovnik, 
- komisijo za narodni skupnosti. 
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132. člen 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve: 
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice 

poslancev in funkcionarjev v službah državnega zbora, 
- obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora, ki so povezana z volitvami, 

imenovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami, 
- pripravlja in daje državnemu zboru predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitev 

funkcionarjev državnega zbora, 
- daje predloge za sestavo delovnih teles državnega zbora in zasedbo vodilnih 

funkcij v njih, 
- pripravlja in daje predloge za sestavo delegacij državnega zbora v mednarodnih 

parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in institucijah, 
- imenuje ali daje soglasje k imenovanju drugih funkcionarjev, če zakon tako 

določa, 
- sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih 

poslancev. 

Poleg nalog, ki izhajajo iz poslovnika, opravlja komisija tudi naloge, ki jih določa 
zakon. 

133. člen 

Mandatno-imunitetna komisija: 
- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, 
- obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev in sodnikov ustavnega 

sodišča, 
- obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega 

mandata. 

160. člen 

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Sklep je sprejet z večino opredeljenih glasov. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve pri določanju kandidatov 
smiselno uporablja ustrezne določbe tega poslovnika o volitvah in imenovanjih. 

Komisija za narodni skupnosti sprejema sklepe, ki se nanašajo na pravice narodnih 
skupnosti, s soglasjem predstavnikov narodnih skupnosti. 

244. člen 

Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega zbora predlaga komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Kandidata lahko predlaga tudi najmanj 
deset poslancev. 

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina vseh poslancev. 

Glasuje se tajno. 
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3. Imenovanje funkcionarjev v službah državnega zbora 
245. člen 

Funkcionarje v službah državnega zbora, za katere tako določa ta poslovnik ali odlok 
o organizaciji in delovanju služb državnega zbora, imenuje državni zbor na predlog 
komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

4. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles 
246. člen 

Delovno telo državnega zbora imenuje državni zbor na podlagi liste kandidatov za 
predsednika in člane delovnega telesa. 

Listo kandidatov določi komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 
predlog poslanskih skupin. 

Če lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na podlagi nove liste 
kandidatov. 

5. Postopek za razrešitev 
247. člen 

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

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je določen z ustavo, 
zakonom ali s tem poslovnikom. 

Kadar je komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve po tem poslovniku 
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna predlagati tudi 
njihovo razrešitev. 

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

325. člen 
. -» ^ ;. • t • 

Za sodelovanje v mednarodnih parlamentarnih institucijah in mednarodnih 
organizacijah oblikuje državni zbor svoje stalne delegacije. Pri določanju sestave 
stalnih in drugih delegacij se upošteva ustrezna zastopanost poslanskih skupin v 
državnem zboru. 

Listo kandidatov za člane stalne delegacije določi komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve na predlog odbora, pristojnega za mednarodne odnose. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

(ZVoJD-?) 

- hitri postopek - EPA 581 - III 

Vlada Republike Slovenije je dne 27.6.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaški dolžnosti (ZVojD-?) - hitri postopek (EPA 581- 
III). 
Skupina poslancev, s prvopodplsanim Janezom 
Janšo, je z dopisom 13.2.2002 predložila Državnemu 
zboru v obravnavo prelog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVoJD-B) - 
prva obravnava (EPA 448-III), ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon (EPA 581-111). 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev s prvopodplsanim 
Janezom Janšo še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora, na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 
in 13/2001) zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga 
je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1911-0064 
Številka: 821-00/2001-3 
Ljubljana, 27.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 80. redni seji dne 27.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti obravnava po hitrem 
postopku, zaradi interesov obrambe. 

V letu 2001 so bili sprejeti najpomembnejši konstitutivni, razvojni 
in doktrinami dokumenti, ki urejajo nadaljnji razvoj obrambnega 
sistema in še posebej nadaljnje preoblikovanje Slovenske 
vojske. Dokumenti so bili pripravljeni glede na spremembe o 
varnostnem okolju in temeljne aktivnosti pri uresničevanju 
strateških ciljev Republike Slovenije za vključitev v EU in NATO. 

Sprejeta je bila resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/01), ki je temeljni 
konstitutivni in razvojni dokument na področju nacionalne 
varnosti. Na tej podlagi je bil sprejet splošni dolgoročni pro- 
gram razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, 
št. 97/01), ki podrobno določa nadaljnje preoblikovanje in razvoj 
Slovenske vojske do 2010. Za uresničitev s programom 
določenega razvoja, je Državni zbor sprejel tudi spremembe 
In dopolnitve zakona o zagotavljanju sredstev za temeljne 
razvojne programe obrambnih sil v obdobju do 2007. Vlada 
Republike Slovenije pa je na tej podlagi sprejela obrambno 
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strategijo Republike Slovenije (št. 820-00/2001-1 z dne 
20.12.2001) ter doktrino civilne obrambe Republike Slovenije 
(št. 810-02/2002-1 z dne 25.04.2002). Posebni dokumenti so 
bili sprejeti še v Ministrstvu za obrambo ter za nadaljnjo 
reorganizacijo Slovenske vojske konkretizirani načrti v 
Generalštabu Slovenske vojske. Z navedenimi dokumenti je 
določeno, da se bo načrtno povečevala stalna sestava 
Slovenske vojske, spremenila in uvedla nova organiziranost 
ter struktura, ki bo skladna s primerljivimi vojaškimi 
organizacijami zlasti članic severnoatlantskih integracij. Vojna 
sestava vojske naj bi se zmanjšala. Obenem naj bi bili 
zagotovljeni pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v 
sistemu kolektivne obrambe. Na zakonodajnem področju so 
bile te spremembe uveljavljene s sprejemom sprememb in 
dopolnitev zakona o obrambi (Ur. I. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 
13/98-odl. US, 33/2000 - odi. US, 87/01 - ZMatD in 47/02). 

Na podlagi temeljnih usmeritev iz navedenih dokumentov je 
Vlada Republike Slovenije v letošnjem letu celovito ocenila tudi 
stanje ter možnosti za spremembe oziroma dopolnitve sistema 
popolnjevanja Slovenske vojske. Upoštevala je trende v 
primerljivih državah, kjer so, zlast' zaradi spremenjenih 
varnostnih razmer, že izvedli ali pa so sprejeli ustrezne odločitve 
za opustitev naborniškega sistema popolnjevanja vojske in 
prešli na poklicno vojsko. Na tej podlagi je 25.04.2002 sprejela 
ustrezne odločitve, s katerimi je odločila, da se v obdobju do 
2010 izvrši prehod na poklicno vojsko s prostovoljno rezervo 
in v miru opusti izvajanje posameznih sestavin vojaškega 
roka. Tako naj bi se nabor prenehal izvajati predvidoma do 
31.12.2003. Napotitve na služenje vojaškega roka naj bi se 
izvajale še do 30.06.2004. Obvezna služba v rezervni sestavi 
pa naj bi bila ukinjena z 31.12.2010. Že pred tem so bile dane 
nekatere pobude poslancev za prenehanje izvajanja vojaške 
dolžnosti v določenem obsegu v miru. 

Za uveljavitev predvidenih sprememb v sistemu popolnjevanja 
Slovenske vojske je potrebno najprej spremeniti zakonsko 
ureditev. S spremembami in dopolnitvami zakona o obrambi 
se je določilo temeljne rešitve glede služenja v rezervni sestavi 
vojske na podlagi prostovoljne odločitve državljanov. S 
spremembami zakona o vojaški dolžnosti pa je potrebno urediti 
izvajanje vojaške dolžnosti v prehodnem obdobju, določiti kdaj 

se preneha izvajati posamezne sestavine vojaške dolžnosti 
v miru in kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se lahko obnovi 
izvajanje celotnega sistema vojaške dolžnosti. V teku so že 
pripravljalne aktivnosti za uveljavitev predvidenih sprememb. 
Pripravljajo se tudi spremembe in dopolnitve splošnega 
dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske, s katerimi se bo določilo njen razvoj do leta 2015. V 
teku je reorganizacija upravnega dela Ministrstva za obrambo, 
ki se ga bo prilagodilo spremembam v sistemu popolnjevanja 
vojske. 

Roki, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za opustitev 
izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti, zlasti nabora 
in služenja vojaškega roka, so zelo kratki. Primerljive države 
za prehod na poklicno popolnjevanje vojske določajo roke pet 
in več let. Zato je potrebno tudi z organizacijskimi, kadrovskimi 
in drugimi pripravami začeti čimprej. Zaposliti je potrebno 
ustrezno število poklicnih vojakov za opravljanje tistih dolžnosti, 
ki jih šedaj opravljajo obvezniki med služenjem vojaškega 
roka. Pripraviti je treba prerazporeditve v okviru stalne sestave 
in izvršiti druge organizacijske, prostorske in druge priprave. 

Glede na navedeno, je potrebno sprejeti spremembe in 
dopolnitve zakona o vojaški dolžnosti po hitrem postopku 
zaradi obrambnih potreb, saj zato obstajajo utemeljeni razlogi. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Igor Nered, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l. RS št. 18/91, 74/95 in 43/01 - odi. 
US) celovito ureja izvajanje vojaške dolžnosti v skladu z zakonom 
o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97,13/98 - odi. US, 
33/00 - odi. US, 87/01 ZmatD in 47/02). Vojaška dolžnost je urejena 
kot temeljna državljanska dolžnost na področju obrambe države. 
V skladu z ustavnimi določbami je bil v letu 1995 uveljavljen celovit 
sistem ugovora vesti vojaški obveznosti v času dokler vojaška 
dolžnost traja. Po letu 1991 je bil namreč ugovor vesti možen le v 
fazi nabora. 

Dosedanje izkušnje pri izvajanju zakona so pokazale, da je 
ureditev vojaške dolžnosti večinoma ustrezna in da se vojaška 
dolžnost izvaja prilagojeno zlasti izobraževalnim in drugim 
procesom, v katere so vključeni vojaški obvezniki. V obdobju 
veljavnosti zakona se je postopoma dograjeval tudi celovit 
obrambni sistem, ki ga je začela Republika Slovenija razvijati po 
osamosvojitvi kot klasično državno funkcijo. Ta razvoj še ni končan 
in obrambni sistem se še vedno dograjuje. Dejstvo pa je, da tudi 

aktivnosti za vključevanje v severnoatlantske integracije in druge 
mednarodne povezave, terjajo dopolnjevanje organizacijske, 
kadrovske in druge normativne ureditve obrambnega področja. 

V preteklih letih so bile izvršene številne organizacijske in druge 
rešitve, ki vplivajo na izvajanje vojaške dolžnosti. Tako je bila s 
01.01.1995 uveljavljena nova organizacija državne uprave. V 
državno pristojnost so se prenesle vse obrambne zadeve. 
Organizacija Ministrstva za obrambo se je temu prilagodila in v 
preteklih letih so bile pridobljene izkušnje pri izvajanju tako 
zasnovanega obrambnega sistema. Podobno velja za 
povezovanje izvajanja vojaške dolžnosti z javno zdravstveno 
službo. Orgapizacija Ministrstva za obrambo se prilagaja tudi 
procesu preoblikovanja vojaške organizacije in dodatno bodo 
potrebne reorganizacije zaradi predvidenih sprememb v sistemu 
popolnjevanja Slovenske vojske 

Še posebej pomembne izkušnje so bile pridobljene pri izvajanju 
ugovora vesti vojaški dolžnosti, izvajanju nadomestne civilne 
službe, izvajanju 30-dnevnega usposabljanja za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja in drugih aktivnostih. Pri izvajanju zakona o 
vojaški dolžnosti pa so nastajale tudi nekatere težave In 
pomanjkljivosti. Značilno za preteklo obdobje je, da se postopoma 

poročevalec, št. 70 14 10. julij 2002 



zmanjšuje moška populacija in ta trend se bo nadaljeval tudi v 
naslednjih letih. V vojaško evidenco se vpiše okoli 97% vojaških 
obveznikov letno. Poslabšuje se zdravstveno stanje naborne 
populacije. Skoraj 20% obveznikov ni zdravstveno sposobnih za 
vojaško službo. Tudi s služenja vojaškega roka je predčasno 
odpuščenih, zlasti zaradi zdravstvenih razlogov, do 17% 
obveznikov. Povečuje se število prosilcev za priznanje ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Tako je bilo v letu 1991 vloženih 240, v letu 
2001 pa že 3.250 vlog. Veliki večini vlog, od 90 do 93% za priznanje 
ugovora vesti vojaški dolžnosti, je ugodeno. Nadomestna civilna 
služba se opravlja trenutno v 114 različnih organizacijah, pri 
čemer so v manjšini tiste, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja 
in pomoči, kjer bi se v skladu z zakonom praviloma morala opravljati 
nadomestna civilna služba. V zadnjih letih je zelo poraslo število 
tistih organizacij, v katerih se opravlja nadomestna civilna služba, 
ki ne zagotavljajo celodnevne nastanitve in preskrbe državljanov 
med nadomestno civilno službo. Nadzor nad izvajanjem 
nadomestne civilne službe je skromen. Vse to povzroča, da so 
državljani, ki opravljajo nadomestno civilno službo, pogosto v 
ugodnejšem položaju kot tisti, ki služijo vojaški rok. 

V letu 2001 so bili sprejeti nekateri pomembni konstitutivni in 
razvojni dokumenti, s katerimi se tudi dolgoročno opredeljuje razvoj 
obrambnega sistema in še zlasti Slovenske vojske. Državni zbor 
je sprejel resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 56/01). V tem najvišjem konstitutivnem in 
razvojnem dokumentu na področju nacionalne varnosti, so 
določene tudi usmeritve za nadaljnji razvoj obrambnega sistema 
in še posebej za nadaljnje preoblikovanje Slovenske vojske. Na 
podlagi usmeritev iz resolucije je Državni zbor sprejel splošni 
dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ur. 
I. RS, št. 97/01), ki podrobno določa nadaljnji potek preoblikovanja 
Slovenske vojske, cilje tega procesa, programe modernizacije in 
opremljanja ter notranjega prestrukturiranja vojaške organizacije. 
Vlada Republike Slovenije je na tej podlagi sprejela tudi novo 
obrambno strategijo Republike Slovenije (št. 820-00/2001 -1 z dne 
20.12.2001) ter doktrino civilne obrambe Republike Slovenije (št. 
810-02/2002-1 z dne 25.04.2002). Bistvo navedenih dokumentov 
je, da je dolgoročni razvoj Slovenske vojske zasnovan s postopno 
krepitvijo stalne sestave ter prilagajanjem vojaške organizacije 
spremembam v varnostnem okolju, vključevanju in delovanju v 
sistemu kolektivne obrambe ter povezovanju s sodobnimi 
vojaškimi organizacijami. 

Vlada Republike Slovenije je 25.04.2002 v skladu s splošnimi 
usmeritvami iz navedenih dokumentov sprejela tudi temeljne 
odločitve o spremembah in dopolnitvah sistema popolnjevanja 
Slovenske vojske. Z njimi je določila roke za opustitev izvajanja 
posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru in uveljavitev 
poklicne vojske s prostovoljno rezervo. Preoblikovanje 
obrambnega sistema in Slovenske vojske vključuje tudi 
zmanjšanje vojne sestave vojske. Zato so bile v letu 2002 že 
sprejete spremembe in dopolnitve zakona o obrambi. Z njimi se je 
določilo zakonske osnove za sodelovanje in vključevanje v sistem 
kolektivne obrambe, določilo novo organiziranost vojske ter 
izpopolnila ureditev statusnih in drugih vprašanj, še posebej pri 
opravljanju vojaške službe. 

Glede na navedeno izkušnje kažejo, da je celoten sistem vojaške 
dolžnosti v temeljnih rešitvah postavljen ustrezno. Treba pa je 
dograditi nekatere postopke in jih uskladiti z aktualnimi potrebami, 
spremembami zakona o obrambi in predvidenimi spremembami 
drugih predpisov. Treba je zagotoviti prilagoditev posameznih 
vprašanj in rešitev nadaljnjemu razvoju obrambnega sistema in 
še posebej Slovenske vojske. Sistem vojaške dolžnosti je zato 
treba prilagoditi tudi spremembam sistema popolnjevanja 

Slovenske vojske, s katerimi se uveljavlja poklicna vojska s 
prostovoljno rezervo. Zato se pripravljajo tudi dopolnitve splošnega 
dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske, 
s katerimi se bo določilo razvoj vojske po letu 2007 oziroma do 
leta 2015, ki v že sprejetih razvojnih dokumentih še ni jasno 
opredeljen. 

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA 

Ustrezneje je treba urediti vodenje vojaške evidence in hranjenje 
nekaterih podatkov tudi po prenehanju vojaške dolžnosti. Izkušnje 
kažejo, da morajo biti določeni podatki na razpolago državljanom 
trajno, saj jih potrebujejo zaradi uveljavljanja različnih pravic. 
Vodenje evidence je treba prilagoditi tudi opustitvi nabora, služenja 
vojaškega roka in obvezne službe v rezervni sestavi v miru. 

Pri izobraževanju za poklic policista je prišlo do opuščanja 
kadetskega sistema in te spremembe je potrebno upoštevati tudi 
iz vidika priznavanja odsluženega vojaškega roka. Podobno velja 
za uveljavitev dopolnjenega sistema izobraževanja in 
usposabljanja podčastnikov in častnikov za Slovensko vojsko. 
Dopolnitve tega sistema je določila vlada 20.04.2000. S 
spremembami zakona o obrambi v letu 2002 pa so bile določene 
nove osnove za celovito organizacijo in izvajanje vojaškega 
izobraževanja ter usposabljanja. 

Popolneje in jasneje je treba urediti služenje vojaškega roka 
dvojnih ali večkratnih državljanov, vključno s priznavanjem 
nadomestne civilne službe opravljene v drugih državah. Dopolniti 
je treba določbe o odlaganju in o prekinitvi služenja vojaškega 
roka. 

Natančneje je treba določiti organizacije in službe, v katerih se 
opravlja nadomestna civilna služba, da bi se zagotovilo 
enakopraven položaj državljanov med izvajanjem državljanske 
dolžnosti. Postopke za uveljavljanje ugovora vesti je treba delno 
izpopolniti. Glede na izkušnje pri dosedanjem izvajanju ugovora 
vesti vojaški dolžnosti, je treba uveljaviti tudi institut oziroma pravico 
odpovedi ugovoru vesti. Zaradi značilnosti dejavnosti v katerih 
se pretežno opravlja nadomestna civilna služba (varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje, humanitarne 
dejavnosti), je treba ustrezneje rešiti tudi pristojnost inšpekcijskih 
organov na tem področju. Izvajanje nadomestne civilne službe bi 
morala nadzorovati inšpekcija, ki je sicer pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Vladka Begana 
iz Senovice in Tonija Dugorepca iz Male Kostrevnice z odločbo št. 
U-l-434/98-14 z dne 10.5.2001 (Ur. list RS, št. 43/01) odločilo, da 
določbe drugega stavka tretjega odstavka 38. člena, prvega 
odstavka 47. člena in prvega stavka drugega odstavka 47. člena 
zakona o vojaški dolžnosti niso v skladu z ustavo, kolikor ne 
določajo roka, v katerem mora biti državljan, ki je uveljavil ugovor 
vesti po odsluženem vojaškem roku, napoten na 30-dnevno 
usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in reševanja. Ustavno 
sodišče je naložilo zakonodajalcu, da mora navedeno neskladnost 
z ustavo odpraviti v roku enega leta po objavi navedene odločbe 
Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Glede na posebnost izvajanja 30-dnevnega usposabljanja za 
opravljanje nalog zaščite In reševanja je jasneje treba urediti 
vprašanja izredne odsotnosti in prekinitve usposabljanja v primeru 
hujše bolezni ali poškodbe med usposabljanjem oziroma v primeru 
kršenja discipline med usposabljanjem. 
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Z zakonom je treba določiti roke za postopno opuščanje izvajanja 
posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru (nabor, služenje 
vojaškega roka, služenje v rezervni sestavi) ter razloge zaradi 
katerih se izvajanje vojaške dolžnosti ponovno uveljavi. Pri tem je 
treba omogočiti državljanom, da tudi v miru odslužijo vojaški rok, 
če to želijo. Zaradi sprememb pri izvajanju vojaških dolžnosti v 
miru oziroma možnosti ponovne uvedbe v primeru, ko je država 
ogrožena, je z zakonom treba določiti tudi katere določbe zakona 
se ne uporabljajo po razglasitvi vojnega stanja oziroma v drugih 
primerih, ki jih določa zakon. 

Spreminjanje sistemov popolnjevanja vojske, s katerimi se opušča 
naborniške sisteme in prehaja na poklicne vojske, je v evropskem 
prostoru pogojeno predvsem s spremembami v širšem 
varnostnem okolju. Več držav je take odločitve že uveljavilo 
oziroma jih še uveljavlja. 

Nizozemska je ukinila izvajanje vojaške dolžnosti, kot državljanske 
dolžnosti in izvedla prehod na poklicno vojsko v obdobju od 1992 
do 1996. Temeljni problem tega prehoda se je odražal v dejstvu, 
da se obrambni proračun ni prilagajal spremembam v sistemu 
popolnjevanja. Ob reorganizaciji so številčno zmanjšali obseg 
vojske. Sedaj vojska šteje 50.400 pripadnikov. Zmanjšali so se 
tudi njeni potenciali. Za prehod na poklicno popolnjevanje vojske 
so uporabili predvsem možnost podaljševanja pogodb za že 
zaposlene, izboljšali so kadrovanje, promocijo vojaškega poklica 
in povišali tudi plače v vojski. Ohranili pa so rezervno sestavo 
32.000 pripadnikov. 

Odločitev o prehodu na poklicno vojsko je sprejela tudi Slovaška 
2001. V obdobju do leta 2010, kolikor traja prehodno obdobje, se 
bo vojska od 42.000 pripadnikov zmanjšala na 22.700 pripadnikov 
do leta 2006. Uveljavljeno je skrajšanje vojaškega roka na šest 
mesecev, kar je usklajeno s postopnim povečevanjem poklicne 
sestave. V začetku leta 2002 je bila popolnjenost s poklicnimi 
pripadniki okoli 55%. Slovaška ocenjuje, da je največji problem s 
katerim se soočajo ob spremembah sistema popolnjevanja, 
zagotavljanje modernizacije vojaške organizacije in odprava 
kadrovskih neskladij v vojski (preveliko število častnikov). Težave 
se pojavljajo tudi pri kadrovanju za zaposlitev v stalni sestavi. V 
prehodnem obdobju so ohranili rezervno sestavo. Posebne 
programe pa so izdelali in sprejeli za novačenje poklicne sestave. 
Ohranili so vodenje vojaške evidence v miru. 

Španija je prehod na poklicno vojsko začela 1999, ko je sprejela 
poseben zakon o profesionalizaciji vojske. Kombiniran sistem 
popolnjevanja je imela od leta 1991. Zadnji nabor je bil opravljen v 
novembru 2000 in zadnji nabornik je odslužil vojaški rok konec 
2001. Ukinili so izvajanje vojaške dolžnosti v miru, sicer imajo po 
ustavi splošno vojaško dolžnost, ki se bo uveljavila v primeru 
resne nevarnosti za nacionalno varnost. V miru bo obstajalo 
prostovoljno služenje vojaškega roka in prostovoljno služenje v 
rezervni sestavi. Letno poskušajo pridobiti 17.500 poklicnih 
vojakov in mornarjev. Zato je kadrovska funkcija prednostna pri 
razvoju njihove vojske. Pri tem nastajajo precejšnje težave zaradi 
slabega odziva mladih (poklicna vojska šteje skupaj 168.000 
pripadnikov). Ohranili so tudi rezervo različnih kategorij in sicer 
začasno, prostovoljno in splošno. Poklicni vojaki ohranijo status 
pripadnikov rezerve po upokojitvi določen čas. Z začasno in 
prostovoljno rezervo se popolnjuje obstoječe in dopolnilne enote. 
Trenutno je v rezervi 498.000 pripadnikov. Vojaško evidenco vodijo 
tudi v miru. 

V Franciji je bil prehod iz kombiniranega sistema popolnjevanja 
na poklicno vojsko izveden v obdobju 1997 do 2002. Priprave so 
potekale vse od lota 1990. O vo|aških obveznikih se v miru vodi 
vojaška evidenca, pri čemer je vpis v evidenco vključno z enkratno 
prisotnostjo na seznanjanju z obrambnimi dolžnostmi, tudi 
sankcioniran celo z omejitvami pri izvrševanju državljanskih pravic. 

Z napotitvami na služenje vojaškega roka so prenehali predčasno 
zaradi slabega odziva. Ohranili so rezervno sestavo, ki temelji na 
prostovoljni odločitvi obveznikov in pogodbenem odnosu (za pet 
let). Odziv na zaposlovanje v vojski in službo v rezervni sestavi 
ni zadosten, zato uvajajo različne motivacijske rešitve. Zmanjšali 
so tudi skupno vojno sestavo na 273.000 pripadnikov in 
prostovoljno rezervo 80.000 pripadnikov, ki bo popolnjena do leta 
2010. 

Tudi Italija je 1999 sprejela zakon s katerim je določila opustitev 
izvajanja oziroma služenja vojaškega roka v miru. Vojaška 
dolžnost se lahko ponovno uvede v primeru vojne nevarnosti ali 
podobnih razmer. Spremembam v sistemu popolnjevanja je sledilo 
tudi ustrezno povečevanje materialnih sredstev za poklicno vojsko. 
Ne glede na to so težave zaradi pomanjkanja zadostnega odziva 
kadrov. Celotna sestava italijanske vojske šteje 190.000 
pripadnikov. 

Reformo oboroženih sil izvaja tudi Norveška, s ciljem da izboljša 
njihove zmogljivosti v skladu s pobudo NATO o obrambnih 
kapacitetah. Pri tem bo ohranila naborniški sistem popolnjevanja 
vojske. Vojaški rok ocenjujejo kot povezovanje vojske in javnosti 
ter kot način oblikovanja kadrovske baze za popolnjevanje 
poklicne sestave vojske. 

Reorganizacija je prav tako eden največjih projektov vojske v 
Nemčiji. Tudi Nemčija, ki zmanjšuje celotno sestavo vojske ter 
izvaja njeno modernizacijo, bo ohranila naborniški sistem. Skrajšala 
bo vojaški rok na 9 mesecev, ki pa ga lahko obvezniki prostovoljno 
podaljšajo do 23 mesecev. 

Iz navedenega pregleda sprememb v sistemih popolnjevanja po 
posameznih državah izhaja, da spremembe uvajajo tako velike 
kot manjše države. Večina jih ohranja možnost uvedbe določenih 
načinov popolnjevanja na podlagi državljanske dolžnosti v primeru 
ogroženosti države. Rešitve s katerimi se uveljavljajo spremembe 
trajajo povprečno vsaj 5 ali 6 let. Najpogostejše težave so zagotoviti 
zadosten kadrovski priliv ter zagotoviti potrebno rast obrambnih 
proračunov, saj prehod na poklicen način popolnjevanja vojske 
zahteva tudi višja finančna sredstva. 

V kazenskih določbah je treba uskladiti zneske denarnih kazni z 
zakonom o obrambi in drugimi področnimi zakoni. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj predlaganih zakonskih sprememb in dopolnitev je v 
skladu z dolgoročnimi usmeritvami razvoja obrambnega sistema 
in še posebej Slovenske vojske, izpopolniti sistem izvajanja 
vojaške dolžnosti in obenem zagotoviti postopno prenehanje 
izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru, z 
možnostjo njihove ponovne oživitve v primeru povečane 
nevarnosti napada na državo, neposredne vojne nevarnosti 
oziroma ob napadu na državo. Temu cilju mora biti prilagojeno tudi 
izvajanje vojaške dolžnosti po razglasitvi vojnega stanja, ustrezne 
priprave v miru in tudi organizacijo upravnega dela Ministrstva za 
obrambo. Da bi se uresničil temeljni cilj zakona posamezne 
predlagane rešitve temeljijo na naslednjih načelih: 

Podatki o naboru, vojaški službi, vojaški strokovni usposobljenosti, 
Činih, o povišanju in priznanjih ter nekaterih drugih dejstvih morajo 
biti državljanu dostopni tudi po prenehanju vojaške dolžnosti in 
izbrisu iz vojaške evidence. Po opustitvi izvajanja posameznih 
sestavin vojaške dolžnosti v miru, se vojaška evidenca vodi zlasti 
s pridobivanjem podatkov iz obstoječih baz podatkov. 
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Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi državljan, ki je končal 
izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic policista v 
določenem trajanju oziroma državljan, ki je kot kandidat za vojaka, 
podčastnika ali častnika končal predpisano vojaško strokovno 
usposabljanje. 

Služenja vojaškega roka je oproščen dvojni ali večkratni državljan, 
če je vojaški rok že odslužil v drugi državi, katere državljan je, ali 
če je že dopolnil 27 let starosti. Pri tem se pod določenimi pogoji 
priznava tudi opravljanje nadomestne civilne službe. 

Vojaški obveznik lahko kadarkoli vloži prošnjo za priznanje 
ugovora vesti, vendar najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva 
na služenje vojaškega roka. Pri zamudi navedenega roka in v 
primeru, če je državljanu že vročen poziv na vojaško vajo ali 
mobilizacijski poziv, vložitev prošnje za priznanje ugovora vesti 
vojaški dolžnosti ne vpliva na izvrševanje vojaških obveznosti. 

Civilna služba, kot nadomestilo vojaškemu roku, se praviloma 
izvršuje v sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v 
vladnih in nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno in 
humanitarno dejavnost. Šteje se, da je državljan zdravstveno 
sposoben za opravljanje nadomestne civilne službe, če je bil na 
naboru ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško 
službo. 

Državljan se pravici do ugovora vesti lahko odpove, o čemer se 
izda ugotovitvena odločba. Državljan se lahko izrecno odpove 
pravici do ugovora vesti. Zaradi kršenja discipline v organizaciji, 
kjer opravlja civilno službo oziroma 30-dnevno usposabljanje za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja, pa se lahko uvede ponovno 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do ugovora 
vesti. Državljan, ki se odpove pravici do ugovora vesti oziroma 
za katerega pristojna komisija ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev 
za priznanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti, ne more 
ponovno uveljavljati te pravice. 

Nadzor izvajanja nadomestne civilne službe opravlja inšpekcija, 
pristojna za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Z določitvijo roka za napotitev na 30-dnevno usposabljanje za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja, bo zakon skladen z 
načelom določnosti in predvidljivosti predpisov (načela pravne 
države, 2. člen ustave). Posebnostim tega usposabljanja bodo 
prilagojene tudi določbe zakona, ki urejajo izredno odsotnost, 
prekinitev usposabljanja in nadaljevanje prekinjenega 
usposabljanja. 

Uveljavitev sprememb v sistemu popolnjevanja se mora izvršiti 
postopno tako, da se lahko vzporedno zagotavljajo potrebni 
organizacijski, materialni, kadrovski, prostorski in drugi pogoji za 
povečanje poklicne sestave. Zato se bo nabor izvajal še najdalj 
do 31.12.2003, napotitve na služenje vojaškega roka bodo 
potekale še do 30.06.2004 in obvezna služba v rezervni sestavi 
bo trajala do 31.12.2010. S prenehanjem napotitev na služenje 
vojaškega roka se bo prenehala izvajati tudi nadomestna civilna 
služba. S prenehanjem obvezne službe v rezervni sestavi pa se 
bo prenehalo izvajati tudi 30-dnevno usposabljanje za zaščito in 
reševanje državljanov, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti po odsluženem vojaškem roku. Po opustitvi služenja 
vojaškega roka bo možno v miru služIti vojaški rok na podlagi 
prostovoljne odločitve. Ne glede na to bo mogoče tudi v miru 
uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti. 

Izvajanje vojaške dolžnosti se bo v celoti obnovilo v primeru 
povečane nevarnosti napada na državo, neposredne vojne 
nevarnosti oziroma v primeru razglasitve vojnega ali izrednega 
stanja na podlagi odločitve Državnega zbora. Predlagana ureditev 

je zato skladna s 123. členom ustave, po katerem je obramba 
države za državljane obvezna v mejah in na način, kot ga določa 
zakon. 

Glede na navedena načela bo z zakonom določeno, da se po 
razglasitvi vojnega stanja oziroma v drugih z zakonom določenih 
primerih pri izvajanju vojaške dolžnosti ne uporabljajo nekatere 
določbe tega zakona, ker njihova uporaba ne bi bila smotrna niti 
možna glede na spremenjene razmere. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Uveljavitev predlaganih zakonskih sprememb in dopolnitev bo 
povzročila, da predvidoma v letu 2004 ne bo potrebno več 
zagotavljati sredstev za izvajanje nabora in delno sredstev za 
izvajanje vojaškega roka (razen za prostovoljno služenje 
vojaškega roka) in nadomestne civilne službe. V proračunu za 
leto 2004 bo to zmanjšanje predvidoma 2.303.834.000 tolarjev, ki 
pa se bodo porabili za stroške povezane z uvajanjem sprememb 
v popolnjevanju vojske. 

Sprememba sistema popolnjevanja Slovenske vojske bo 
povzročila še naslednje posledice: 
1. Pospešiti bo potrebno povečevanje stalne sestave vojske še 

posebej v letih 2003 in 2004. Na novo bo v prihodnjih dveh 
letih potrebno zaposliti okoli 2.100 vojakov, s katerimi se bo 
popolnilo dolžnosti, ki so jih do sedaj opravljali vojaški obvezniki 
med služenjem vojaškega roka. Gre za okoli 1.100 različnih 
formacijskih dolžnosti pri varovanju objektov, delovanju 
oborožitvenih in drugih sistemov, v gardni enoti in podobno. V 
tej številki je že upoštevano povečevanje stalne sestave, ki 
je bilo začeto 1999, ko je bila prvič sprejeta odločitev o 300 
dodatnih zaposlitvah v Slovenski vojski letno. Po letu 2004 bo 
treba zaposlovati letno okoli 600 oseb (dodatne in nadomestne 
zaposlitve). Poleg povečevanja stalne sestave in popolnjevanja 
dolžnosti, ki so jih opravljali, vojaški obvezniki, bo treba 
zagotoviti nadomestne zaposlitve, ki se v Ministrstvu za 
obrambo oziroma v vojski gibljejo od 150 do 200 letno. 
Prednosti zaposlovanja so že določene v sprejetih razvojnih 
dokumentih in so popolnitev 10. in 20. motoriziranega bataljona, 
17. bataljona vojaške policije in podobno. V začetku 2002 je 
bilo v Slovenski vojski zaposlenih 5.048 pripadnikov in sicer 
695 vojakov, 1.982 podčastnikov, 1.483 častnikov, 762 civilnih 
oseb ostalo pa so pripravniki, pristopniki ter osebe na šolanju. 

2. Prenehanje obvezne službe v rezervni sestavi po letu 2010 
bo zahtevalo tudi načrtno pridobivanje kandidatov za 
prostovoljno službo v rezervni sestavi. Zakonske podlage za 
uveljavitev prostovoljne službe v rezervni sestavi so določene 
z zakonom o obrambi. Skupno bo glede na načrtovan obseg 
vojne sestave Slovenske vojske (26.000 pripadnikov), 
potrebno pridobiti okoli 19.000 pripadnikov. To število se bo 
lahko nekaj zmanjšalo, če bo Republika Slovenija postala 
polnopravna članica NATO in če bo mogoče na podlagi 
dodatni ocen še znižati vojno sestavo Slovenske vojske. 
Predvidoma bodo v letu 2002 urejeni vsi normativni, 
organizacijski in drugi pogoji potrebni za začetek pridobivanja 
prostovoljcev za službo v rezervni sestavi. V letu 2002 se bo 
že začelo pridobivati prve kandidate. Za sodelovanje v rezervi 
bo potrebno pripadnikom plačevati pripravljenost in 
usposabljanje oziroma dajati plačo ob vpoklicu v vojaško 
službo. Kasneje bo treba v ta namen pokrivati tudi stroške 
temeljnega vojaškega usposabljanja v trajanju treh mesecev. 

3. Sestavni del uvajanja sprememb v popolnjevanju Slovenske 
vojske bo tudi nova organizacijska struktura Slovenske vojske 
določena z razvojnimi in drugimi dokumenti, sprejetimi v letu 
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2001 ter v zakonu o obrambi. Uveljavitev nove strukture vojske 
bo povzročila, da bo treba ustrezno razrešiti tudi neskladja 
na kadrovskem področju, nastala pri kadrovanju stalne 
sestave v preteklem obdobju pri razvoju Slovenske vojske. 
Predvsem gre za preveliko število visokih častnikov, 
neustrezno starostno strukturo, za neskladja med dejansko 
in zahtevano izobrazbo ter podobno. Skupno bo treba do 
vključno 2007 razrešiti status za okoli 800 oseb. V tej številki 
so zajeti tudi presežni delavci na področju vojaških zadev, 
kjer se bo zaradi opuščanja posameznih sestavin vojaške 
dolžnosti postopno zmanjšal obseg dela. 

4. Prehod na poklicno vojsko s prostovoljno rezervo bo povzročil 
tudi reorganizacijo upravnega dela Ministrstva za obrambo, 
tako, da se bo z novo organizacijo, ki bo stopila v veljavo 
1.1.2003, zmanjšalo število teritorialnih organizacijskih enot 
Ministrstva za obrambo in podobno. Zato bo treba posodobiti 
tudi informacijsko in komunikacijsko podporo za vodenje 
vojaške evidence tako, da bi v bodoče državljani sodelovali 
samo ob vpisu v vojaško evidenco, vse ostale spremembe 
pa bi opravljalo Ministrstvo za obrambo s pomočjo obstoječih 
baz podatkov. Ministrstvo za obrambo bo moralo v prihodnje 
v miru zagotavljati tudi potrebne priprave za izvajanje vojaške 
dolžnosti v primeru ogroženosti države (seznami vpoklicev 
po letnikih, razporedi po učnih enotah ipd.). Določene priprave 

pa se bodo morale zagotavljati v vojski (rezervne prostorske, 
tehnične in druge zmogljivosti), da bi se lahko v primeru potrebe 
začelo izvajati vojaško dolžnost v celoti. 

5. Izboljšati bo treba status vojakov oziroma vojaških oseb ter 
njihovo kadrovanje in preusmerjanje v civilni poklic po končani 
vojaški službi. Vzpostaviti bo treba celovit sistem družinske 
podpore za družine poklicnih vojakov. Vsebinsko prenovo bo 
treba uveljaviti tudi pri kadrovanju, selekciji, promociji 
vojaškega poklica in za službo v rezervni sestavi. K 
uspešnemu sistemu novačenja prispeva tudi razvita 
domoljubna vzgoja, ki pa se ji v dosedanjem obstoju 
samostojne države skorajda ni posvečalo pozornosti. 

6. Poklicni vojski s prostovoljno rezervo bo treba postopoma v 
naslednjih letih prilagoditi infrastrukturo Slovenske vojske. Gre 
predvsem za nastanitvene, vadbene in druge zmogljivosti, ki 
morajo biti prilagojene poklicni in ne naborniški vojski. Bistveno 
bo treba spremeniti tudi politiko upravljanja vojaškega 
stanovanjskega sklada in jo prilagoditi novim potrebam. 

7. Zaradi uveljavitve poklicne vojske bo treba pospešiti tudi 
programe modernizacije in posodobitve oborožitvenih in drugih 
sistemov ter oborožitve in vojaške opreme, s katero razpolaga 
Slovenska vojska. Temeljni razvojni programi obsegajo le 
najnujnejše projekte, ki se iztečejo 2007. Po tem obdobju bo 
treba zagotoviti nadaljevanje posodabljanja. 
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Temeljne spremembe v organizaciji in strukturi vojske ter okvirne tabele in grafikona za obdobje do 2010: 
ministrstva skupno s finančnimi izračuni so razvidne iz naslednje 

Stanje Načrtovano ob koncu leta 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MIRNODOBNA FORMACIJA 
POPOLNJENO 
Častniki 1.521 1.476 1.285 1.256 1.241 1.222 1.203 1.200 1.198 1.188 
Podčastniki 2.011 1.951 1.795 1.784 1.789 1.795 1.782 1.796 1.810 1.806 
Profesionalni vojaki 667 1.207 2.119 3.055 3.503 3.897 4.202 4 575 4.937 5.209 
Vojaki naborniki 3.450 3.160 2.875 863 
Civilno služenje 1.593 1.400 1.553 1.400 1.800 1.000 
Civilne osebe 762 747 645 623 606 591 576 564 553 542 
Civilne osebe - MO 1.460 1.435 1.173 1.138 1.099 1.059 1.031 1.013 996 979 

Skupaj 9.871 11.376 11.446 10.118 10.038 9.565 8.793 9.149 9.495 9.725 
NATO IN PSO 
Častniki 28 33 45 45 45 45 52 52 52 59 
Podčastniki 30 40 68 68 68 68 86 86 86 104 
Profesionalni vojaki 25 65 105 105 105 105 185 185 185 265 
Civilne osebe 

Skupaj 83 138 218 218 218 218 323 323 323 428 
KADROVSKA NESKLADJA 
Častniki 160 174 186 201 211 211 211 211 
Podčastniki 119 125 134 143 152 152 152 152 
Profesionalni vojaki 11 11 12 13 13 13 13 13 
Civilne osebe 87 97 101 104 108 108 108 108 
Civilne osebe - MO 237 252 272 293 303 303 303 303 

Skupaj 0 0 614 659 705 754 787 787 787 787 
REDNI ODLIV 
Častniki 26 40 39 34 34 33 33 32 32 32 
Podčastniki 46 50 49 46 45 45 46 46 46 46 
Profesionalni vojaki 30 20 37 64 91 104 116 127 138 148 
Civilne osebe 25 15 15 13 12 12 12 11 11 11 
Civilne osebe - MO 67 25 25 20 19 19 18 18 17 17 

Skupaj 194 150 164 177 202 214 224 234 244 255 
NOVE IN NADOMESTNE 
ZAPOSLITVE 
Častniki 37 20 20 30 30 30 30 30 30 
Podčastniki 28 40 40 60 60 60 60 60 60 
Profesionalni vojaki 186 600 1.000 1.000 540 500 500 500 500 500 
Civilne osebe 14 
Civilne osebe - MO 70 

Skupaj 335 600 1060 1060 630 590 590 590 590 590 
VOJNA FORMACIJA 
Častniki 4.743 4188 2880 2880 2878 2864 1440 1440 1440 1440 
Podčastniki 8 011 6857 5317 5171 5166 5138 3600 3600 3600 3600 
Vojaki 34.462 28862 18485 17976 17974 17885 12960 12960 12960 12960 

Skupaj 47216 39907 26682 26027 26018 25887 18000 18000 18000 18000 
ŠTEVILO REDNE REZERVNE 
?P$tavp 
Častniki 3691 2.707 1.575 1.424 1.437 1.442 37 40 42 0 
Podčastniki 7289 4.891 3.482 2.887 2.577 2.343 618 404 390 0 
Vojaki 37468 27.575 15.366 12.921 11.471 9.988 3.758 2.385 1.023 0 

Skupaj 48448 35173 20423 17232 15485 13772 4414 2829 1455 0 
ŠTEVILO PROSTOVOLJNE REZERV^ i 
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SESTAVE 
Častniki 5 20 200 200 200 200 200 200 252 
Podčastniki 15 40 500 800 1.000 1.200 1.400 1.400 1.794 
Vojaki 80 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.751 

Skupaj 0 100 1060 2700 4000 5200 6400 7600 8600 9797 
USPOSABLJANJE REDNE REZERVN 
SESTAVE 
Število dni častniki 9 9 9 9 
Število dni podčastniki 6 6 6 6 
Število dni vojaki 3 3 3 3 
USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNE REZERVN E SESTAVE 
Število dni častniki 10 10 10 15 15 15 20 20 
Število dni podčastniki 10 10 10 15 15 15 20 20 
Število dni vojaki 10 10 10 15 15 15 20 20 

' 
Finančni izračuni (v mio SIT) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Osebje 45.851 52.025 57.931 64.109 70.999 78 621 86.483 93.879 102.130 

Operacije in vzdrževanje 13.022 18.994 23.666 26.940 31.249 38.311 49.295 54.450 59.235 

Nabave in gradnje 19.632 17.815 19.172 21.644 24.850 28.517 34.593 37.552 40.852 

SKUPAJ 78 506 88.834 100.769 112.692 127 098 145.449 170.371 185.881 202.217 

(v mio SIT) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Potrebna dodatna sredstva 138 4.440 8.034 10.000 15.010 23.203 37.294 40.216 43.363 
Predviden % BDP (makrof.scenarij) 1,57 1,54 1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 
Potreben % BDP (sklep VRS 
27.06.2002) 

1,57 1,61 1,67 1,71 1,78 1,87 2,00 2,00 2,00 

Obrambni izdatki - %BDP 
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Predpostavke za finančne izračune: 

- Plače in ostali stroški osebja so izračunani na podlagi podatkov za leto 2001 

- Potreben % BDP je usklajen med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za finance v maju 2002 in 
potrjen na 80. redni seji VRS 27.06.2002 

- Rast BDP je povzeta po projekciji MF in makrofiskalnem scenariju 

- Letna stopnja inflacije in realna rast plače je vzeta iz makrofiskalnega scenarija 

- Za leti 2002 in 2003 je upoštevan sprejeti proračun 

- Za izračun stroškov je uporabljena delitev osebje 50%, operacije in vzdrževanje 30%, na 
gradnje 20% 

save in 

Iz tabele so razvidne organizacijske, strukturne in kadrovske 
spremembe v Slovenski vojski, ki jih bo povzročila sprememba v 
sistemu popolnjevanja. V skladu z merili primerljivih vojaških 
organizacij so zato izdelane projekcije obrambnih izdatkov v 
obdobju do leta 2010 (metodologija NATO), pri čemer so 
upoštevani le najnujnejši standardi za vzdrževanje, posodabljanje 
in druge namene pri delovanju vojske (grafikon). Sodelovanje v 
operacijah v podporo miru je zajeto do 2007 v obsegu, ki bo 
dosežen 2002. Vlada RS je projekcijo potrebne rasti obrambnih 
izdatkov potrdila na 80. redni seji 27.06.2002. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91, 74/95 in 43/01 
- odi. US) se v celotnem besedilu zakona besedi "rezervni sestav" 
nadomestita z besedama "rezervna sestava", besede "kraj stalne 
ali začasne nastanitve" z besedami "stalno ali začasno 
prebivališče" v ustreznem sklonu ter črta beseda "bojna" v 
ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov vodi pristojna 
organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo (v 
nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve)." 

3. člen 

V 8. členu se v prvem odstavku besedi "z zakonom" nadomestita 
z besedami "z zakoni, ki urejajo obrambo države,". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku desetih let, ko 
državljanu preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o naboru, 
služenju vojaškega roka, razporeditvi na vojaško dolžnost, 
imenovanju v vojno sestavo, o času opravljanja vojaške službe, 
vojaško strokovni usposobljenosti, o podelitvi čina, povišanju 
oziroma odvzemu čina ter podeljenih priznanjih, ki se hranijo trajno." 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije so dolžne upravnemu organu, pristojnemu za 
obrambne zadeve, dati na njegovo zahtevo iz centralnega registra 
prebivalstva podatke o imenu in priimku, rojstnem datumu in kraju 
rojstva, o kraju stalnega in začasnega prebivališča ter o enotni 
matični številki, iz registra zavezancev za prispevek in drugih 
zbirk pa podatke o šolski izobrazbi, sklenitvi in prenehanju 
zaposlitve, pridobitvi strokovnih kvalifikacij, zdravstveni 
sposobnosti za vojaško službo in o posebnih znanjih vojaških 
obveznikov za določitev rodu, službe ter dolžnosti v Slovenski 
vojski. Če ni znano, kje se vodi posamezen podatek o vojaškem 
obvezniku, mora vojaški obveznik upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, obvestiti, kje podatek lahko pridobi oziroma 
ga sam priskrbeti. Podatki o zdravstveni sposobnosti po tem 
členu se zbirajo v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje 
zdravstvene sposobnosti za vojaško službo." 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za obrambo, predpiše način in roke za 
pridobivanje podatkov iz tega člena." 

5. člen 

V 10. členu se v prvem odstavku za besedama "vojaško službo" 
črta vejica in besedilo "pridobitev šolskih in strokovnih kvalifikacij, 
sklenitev in prenehanje delovnega razmerja oziroma vrsto in kraj 
opravljanja samostojne dejavnosti, spremembo kraja stalne 
oziroma začasne nastanitve". 

Drugi odstavek se črta. 

6. člen 

V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravniške in psihološke preglede ter druge preiskave za oceno 
zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško službo praviloma 
opravljajo zdravstvene organizacije in druge ustanove, s katerimi 
ministrstvo, pristojno za obrambo, sklene pogodbo za izvajanje 
zdravstvenih pregledov oziroma vojaška zdravstvena služba." 

V drugem odstavku se za besedo "dokumentacije" vejica 
nadomesti s piko in črta besedilo v nadaljevanju. 

10. julij 2002 poročevalec, št. 70 



7. člen 

V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"Vojaški rok v skladu z odločitvijo Državnega zbora Republike 
Slovenije v primeru povečanja nevarnosti napada na državo, 
neposredne vojne nevarnosti oziroma po razglasitvi vojnega ali 
izrednega stanja, traja tri mesece." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

8. člen 

V 26. členu se v prvem odstavku doda nova 2.a točka, ki se glasi: 

"2.a ki je končal izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic 
policista, v trajanju najmanj osemnajst mesecev;" 

Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 
točka, ki se glasi: 

"5. ki je kot kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika sklenil 
pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom, pristojnim za obrambo, in 
uspešno opravil predpisano vojaško strokovno usposabljanje." 

9. člen 

V 27. členu se v drugem odstavku črtata drugi in tretji stavek. 

Peti odstavek se črta. 

10. člen 

V 28. členu se v četrtem odstavku za besedama "tega člena" črta 
vejica in besedilo "ocenjen pa je kot sposoben za vojaško službo 
ali kot delno sposoben za vojaško službo," 

11. člen 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"30. člen 

Služenja vojaškega roka je oproščen dvojni ali večkratni državljan, 
če je v drugi državi, katere državljan je, odslužil vojaški rok v 
trajanju najmanj dveh tretjin vojaškega roka v Republiki Sloveniji 
ali če je poteklo koledarsko leto, v katerem je dopolnil 27 let. 

Državljan iz prejšnjega odstavka, ki v tujini ni odslužil dveh tretjin 
vojaškega roka, se pošlje na doslužitev vojaškega roka. 

Opravljanja nadomestne civilne službe je oproščen dvojni ali 
večkratni državljan, ki mu je priznan ugovor vesti v tujini zaradi 
razlogov, ki so predpisani v Republiki Sloveniji, in je v drugi državi, 
katere državljan je, opravil civilno službo." 

12. člen 

V 32. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo "ki ga je 
storil, preden je nastopil vojaški rok,". 

Doda se nova 4. točka, ki se glasi: 

"4. vojaku, ki je samovoljno zapustil enoto oziroma se samovoljno 
ni vrnil z dovoljene odsotnosti iz enote, za več kot 30 dni." 

13. člen 

V 34. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda nov 
stavek, ki se glasi: 

"Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
roka zaradi samovoljne odsotnosti iz enote, se pokliče na služenje 
preostalega dela vojaškega roka najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let." 

14. člen 

V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v 
sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in 
nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno ali humanitarno 
dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in organizacije določi 
minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
na podlagi javnega razpisa. Civilna služba se izjemoma lahko 
izvaja tudi v državnih organih, ki jih določi minister, pristojen za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami." 

15. člen 

V 42. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti, lahko 
vloži prošnjo kadarkoli med trajanjem naborne dolžnosti, vendar 
najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva na služenje vojaškega 
roka, pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki 
ga vodi v vojaški evidenci." 

Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V prošnji iz prvega in prejšnjega odstavka mora vojaški obveznik 
navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje ugovora vesti. V 
času obravnave prošnje za priznanje ugovora vesti vse 
obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, ki je že odslužil 
vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo, razen v primeru, 
če nabornik vloži prošnjo po preteku roka iz prvega odstavka 
tega člena ali po septembru v koledarskem letu, v katerem dopolni 
27 let starosti, ali je bil vojaškemu obvezniku, ki je že odslužil 
vojaški rok, vročen poziv na vojaško vajo ali mobilizacijski poziv. 
Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem 
vojaškega roka, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z 
vojaško dolžnostjo." 

16. člen 

V 43. členu se v četrtem odstavku besede "službi ali organizaciji" 
nadomestijo z besedo "dejavnosti" in na koncu odstavka doda 
nov stavek "Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe." 

17. člen 

V 45. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"Šteje se, da je državljan zdravstveno sposoben za opravljanje 
civilne službe, če je bil na naboru ocenjen kot sposoben ali delno 
sposoben za vojaško službo, obseg pregleda za opravljanje civilne 
službe pa ne presega obsega nabornega pregleda. Če je državljan 
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na zdravniških pregledih ocenjen kot trajno ali začasno nezmožen 
za dela, ki se lahko opravljajo v okviru civilne službe, upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi izvidov izda 
ugotovitveno odločbo. Državljan, ki je ocenjen kot trajno nezmožen 
za opravljanje del se izbriše iz vojaške evidence. Državljana, ki je 
ocenjen kot začasno nezmožen za opravljanje del, se napoti na 
zdravniške preglede po poteku časa začasne nezmožnosti." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

18. člen 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"46. člen 

Državljan se pravici do ugovora vesti lahko odpove. 

šteje se, da se je državljan oziroma vojaški obveznik odpovedal 
pravici do ugovora vesti vojaški dolžnosti, če se na poziv 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez 
opravičenega razloga ni javil na opravljanje civilne službe, služenje 
vojaškega roka brez orožja oziroma 30-dnevno usposabljanje 
za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ali če je samovoljno 
zapustil opravljanje civilne službe ali služenje vojaškega roka 
brez orožja za več kot 10 dni. O odpovedi pravici iz tega in 
prejšnjega odstavka izda komisija, ki je odločila o ugovoru vesti 
vojaški dolžnosti, ugotovitveno odločbo. 

Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji, v kateri 
opravlja civilno službo, na način, ki je v očitnem nasprotju z razlogi 
zaradi katerih mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti, lahko ministrstvo, pristojno za upravo, uvede ponovno 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje se uvede na predlog 
ministrstva, pristojnega za obrambo, inšpekcije, pristojne za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ali organizacije, v 
kateri državljan opravlja civilno službo, ter po postopku, ki je 
določen za priznavanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. 
Preverjanje opravi komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški 
dolžnosti. 

Državljan, ki se je odpovedal pravici do ugovora vesti oziroma za 
katerega se ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, da ne 
izpolnjuje več pogojev za priznanje pravice do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti, postane ponovno vojaški obveznik. Skladno z 
njegovim statusom se ga napoti na služenje vojaškega roka, 
oziroma se mu prekine civilna služba ter se ga napoti na služenje 
preostalega dela vojaškega roka ali nadaljuje s službo v rezervni 
sestavi. 

Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje 
vojaškega roka brez orožja ali se temu očitno izmika, se 
obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja ali se izmika služenju 
vojaškega roka. 

Določbi četrtega in prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata 
tudi za izvajanje 30-dnevnega usposabljanja za zaščito in 
reševanje. 

Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje vojaškega 
roka, razen v primeru iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona, 
odlaganju, prekinitvi, nadaljevanju služenja vojaškega roka ter o 
tem, kaj se ne šteje v vojaški rok, se smiselno uporabljajo tudi za 
izvajanje civilne službe. 

Državljan iz tega člena ne more ponovno uveljavljati pravice do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti." 

19. člen 

V 47. členu se v drugem odstavku za besedama "izobraževalno 
organizacijo" doda besedilo "najpozneje v roku petih let od 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bil priznan ugovor vesti 
vojaški dolžnosti". 

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

"V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas odložitve 30- 
dnevnega usposabljanja na prošnjo državljana. Državljan, ki se 
na 30-dnevno usposabljanje ne napoti v roku iz prejšnjega 
odstavka, se izbriše iz vojaške evidence." 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

V četrtem odstavku se za besedama "iz prvega" doda vejica in 
beseda "drugega". 

20. člen 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

"47.a člen 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja se lahko odobri odsotnost zaradi smrti v ožji 
družini, nudenja nujne pomoči družini in rojstva otroka do 3 dni ter 
en dan za študijske obveznosti. Skupna odsotnost ne sme biti 
daljša od 7 dni. 

Državljan, ki zaprosi za odsotnost iz prejšnjega odstavka, mora 
predložiti ustrezno dokazilo. Prošnji se ugodi le, če to omogoča 
program 30-dnevnega usposabljanja in druge razmere. Število 
dni in čas koriščenja izredne odsotnosti določi odgovorna oseba 
organizacije, ki izvaja 30-dnevno usposabljanje. Državljanom, ki 
so med 30-dnevnim usposabljanjem dali kri kot krvodajalci, se 
lahko odobri do dva dneva izredne odsotnosti ne glede na prejšnji 
odstavek. 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju se usposabljanje 
prekine: 
1. če med usposabljanjem zboli ali se poškoduje, pooblaščeni 

zdravnik pa ugotovi, da bo predvideno zdravljenje trajalo več 
kot sedem dni; 

2. če je neopravičeno odsoten z usposabljanja več kot 24 ur. 
Čas odsotnosti se ne šteje v 30-dnevno usposabljanje; 

3. če huje krši disciplino. 

Državljan iz prejšnjega odstavka se pokliče na nadaljevanje 30- 
dnevnega usposabljanja za čas, ki mu je ostal do konca 
usposabljanja, praviloma s prvo naslednjo napotitvijo, vendar 
najkasneje v treh letih od dneva prekinitve usposabljanja. 

Odločbo v zvezi s prekinitvijo 30-dnevnega usposabljanja za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja izda upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve, na območju katerega se nahaja 
organizacija, ki izvaja usposabljanje." 
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21. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"48. člen 

Nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne službe iz 41., 45. 46. 
in 47.a člena opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vlada Republike Slovenije izda natančnejše predpise o izvajanju 
nadomestne civilne službe." 

22. člen 

Za 62. členom se vstavi novo VIII. poglavje "Opustitev izvajanja 
določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru ter njihova ponovna 
uvedba" in 62.a, 62.b, 62.C, 62.č, 62.d in 62.e člen, ki se glasijo: 

"VIII. OPUSTITEV IZVAJANJA DOLOČENIH SESTAVIN 
VOJAŠKE DOLŽNOSTI V MIRU TER NJIHOVA 

PONOVNA UVEDBA 

62. a člen 

Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave nabornikov 
in nabor se preneha izvajati v miru najkasneje do 31.12.2003. 

Napotitve na služenje vojaškega roka, na opravljanje nadomestne 
civilne službe oziroma na usposabljanje za opravljanje nalog v 
rezervni sestavi policije v miru, se izvajajo najdalj do 30.6.2004. 

Obvezno služenje v rezervni sestavi in 30-dnevno usposabljanje 
za zaščito in reševanje državljanov v miru, ki jim je bil priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, se 
preneha izvajati 31.12.2010. 

62. b člen 

Ne glede na prejšnji člen se v miru vodi vojaška evidenca v 
skladu s tem zakonom. 

Vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco iz prejšnjega 
odstavka se izvede na podlagi podatkov uradne evidence o 
državljanih. Po vpisu v vojaško evidenco upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve, seznani vojaškega obveznika z dolžnostmi 
in pravicami vojaškega obveznika praviloma v koledarskem letu, 
ko dopolni 18 let. 

Vojaškega obveznika, ki je na podlagi strokovnega mnenja 
pristojne zdravstvene organizacije oziroma drugega pristojnega 
organa, o telesni ali psihični prizadetosti vojaškega obveznika 
očitno nesposoben za vojaško službo, se po prenehanju izvajanja 
nabora ne vpiše v vojaško evidenco. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se iz evidence izbriše vojaške 
obveznike, ki so že vpisani v vojaško evidenco. 

Po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka 
oziroma nadomestne civilne službe, vojaški obvezniki v miru, 
niso dolžni pridobiti dovoljenja upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, za začasno ali stalno bivanje v tujini. 

Po izteku rokov iz 62.a člena tega zakona upravni organi, pristojni 
za obrambne zadeve, izvajajo priprave za ponovno uvedbo 
ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, nabora, 
napotitev na služenje vojaškega roka oziroma na opravljanje 

nadomestne civilne službe in za popolnjevanje Slovenske vojske 
s pripadniki rezervne sestave. 

Po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu se vojaška knjižica 
izda vojaškemu obvezniku ob prvem vpoklicu v vojaško službo. 

62. c člen 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo vojakov 
na služenju vojaškega roka po prenehanju izvajanja nabora po 
tem zakonu, izvajajo komisije, ki jih imenuje minister, pristojen za 
obrambo, v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo. 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo 
vojaških obveznikov v rezervni sestavi, po prenehanju izvajanja 
nabora po tem zakonu, izvajajo komisije iz prejšnjega odstavka 
na podlagi zdravstvene dokumentacije, ki jo predloži vojaški 
obveznik skupaj z zahtevo za ponovno oceno. 

62. č člen 

Po 30.6.2004 oziroma po prenehanju izvajanja obveznega služenja 
vojaškega roka po .tem zakonu, se v skladu z možnostmi in 
potrebami Slovenske vojske omogoči služenje vojaškega roka 
naborniku na podlagi prostovoljne odločitve. Služenje vojaškega 
roka je enako dolžini in obsegu predhodnega temeljnega vojaško 
strokovnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti kandidati za 
poklicno opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega 
roka v skladu z zakonom. 

Vojak iz prejšnjega odstavka ima med prostovoljnim služenjem 
vojaškega roka pravico do prejemkov, povračil, izredne odsotnosti 
ter drugih pravic in dolžnosti kot jih ta zakon določa za služenje 
vojaškega roka. Prostovoljno služenje vojaškega roka se všteva 
v pokojninsko dobo. 

Sposobnost za vojaško službo nabornikov iz tega člena ocenjuje 
komisija iz prejšnjega člena. 

Vojak, ki je prostovoljno odslužil vojaški rok, ima prednost pri 
zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pri sklenitvi pogodbe o 
prostovoljnem služenju v rezervni sestavi Slovenske vojske. 

Vlada določi višino prejemkov, povračil, pogoje za izredno 
odsotnost in način uresničevanja drugih pravic vojakov med 
prostovoljnim služenjem vojaškega roka. 

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ženske. 

62. d člen 

Ne glede na določbe 62.a člena tega zakona lahko vojaški 
obvezniki uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti v skladu s 
tem zakonom. 

Državljana, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti 
kot nabornik, se po preteku roka iz drugega odstavka 62.a člena 
tega zakona izbriše iz vojaške evidence, ko mu je ugovor priznan 
oziroma najkasneje po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 
27 let. 

Državljana, ki je pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti uveljavil 
kot pripadnik rezervne sestave, se Izbriše iz evidence po 
opravljenem 30-dnevnem usposabljanju za zaščito in reševanje, 
po 31.12.2010 pa po priznani pravici do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti. 
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Državljane iz drugega in prejšnjega odstavka se po izbrisu iz 
vojaške evidence vpiše v evidenco Civilne zaščite. 

62. e člen 

Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških in drugih 
pregledov ter psiholoških preiskav, nabora, napotitev na služenje 
vojaškega roka oziroma na opravljanje nadomestne civilne službe 
in obveznega služenja v rezervni sestavi sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije ob 
povečani nevarnosti napada na državo oziroma neposredni vojni 
nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu 
z zakonom. 

Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo 
1., 3., 5., 6., 7. in 8. točka 31. člena, drugi in tretji odstavek 33. 
člena, drugi in tretji odstavek 51. člena, drugi odstavek 52. člena 
in 2., 3., 5. ter 7. točka 53. člena tega zakona." 

23. člen 

Dosedanje VIII. in IX. poglavje se preštevilčita in postaneta IX. in X. 
poglavje. 

24. člen 

V 66. členu se v prvem odstavku številka "30.000" nadomesti s 
številko "100.000". 

V 1. točki se za besedo "nabor" vstavi vejica in besedilo "služenje 
vojaškega roka". 

25. člen 

V 67. členu se številka "30.000" nadomesti s številko "100.000". 

Dosedanja 1. točka postane 1 .a točka, besedilo nove 1. točke se 
glasi: 

"1. če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne obvesti, 
kje lahko pridobi podatke oziroma jih sam ne priskrbi (prvi odstavek 
9. člena);" 

26. člen 

V 68. členu se besede in številka "najmanj 100.000 tolarjev" 
nadomestijo s številko in besedo "150.000 tolarjev". 

V 2. točki se navedba v oklepaju nadomesti z besedilom "(peti 
odstavek 47. člena);" 

27. člen 

V 69. členu se v prvem odstavku številka "200.000" nadomesti s 
številko "500.000". 

V 1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo " o kraju stalne 
in začasne nastanitve, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in prenehanju 
zaposlitve, o pridobitvi strokovnih kvalifikacij," 

V drugem odstavku se številka "50.000" nadomesti s številko 
"100.000". 

28. člen 

V 70. členu se številka "50.000" nadomesti s številko "100.000". 

V 1. točki se za besedo "podatkov" doda besedilo" o kraju stalne 
in začasne nastanitve, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in prenehanju 
zaposlitve, o pridobitvi strokovnih kvalifikacij,". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

29. člen 

Pristojnosti v zvezi z določanjem služb in organizacij, v katerih se 
opravlja nadomestna civilna služba po tem zakonu prevzame 
ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, od ministrstva, pristojnega za upravo, v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. V enakem roku prevzame nadzor nad 
izvajanjem nadomestne civilne službe in 30-dnevnega 
usposabljanja za zaščito in reševanje po tem zakonu, od 
ministrstva, pristojnega za upravo, inšpekcija, pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Upravni postopki v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in 
ugovoru vesti vojaške dolžnosti ter inšpekcijski postopki, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah, ki so 
veljale pred uveljavitvijo tega zakona. 

30. člen 

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

Vojaško evidenco se bo v bodoče vodilo v ministrstvu, pristojnem 
za obrambo oziroma pristojni organizacijski enoti ministrstva (2. 
člen). Takšna sprememba ustreza spremenjenemu obsegu 
izvajanja vojaške dolžnosti v miru. Tako, kot doslej se bodo podatki 
iz vojaške evidence uničili po poteku 10 let po prenehanju vojaške 
dolžnosti državljana, trajno pa se bo hranilo podatke o naboru, 
služenju vojaškega roka, razporeditvi na vojaško dolžnost, 
imenovanju v vojno sestavo, o času opravljanja vojaške službe, 
vojaški strokovni usposobljenosti, o podelitvi čina, povišanju 
oziroma odvzemu čina ter o podeljenih priznanjih (3. člen). Izkušnje 
pri dosedanji uporabi zakona so pokazale, da je potrebno naštete 
podatke hraniti tudi po prenehanju vojaške dolžnosti, saj jih 
državljani potrebujejo zaradi uveljavljanja različnih pravic, 
interesov in podobno. 

S spremembo dosedanjega 9. člena (4. člen predloga) se ureja 
osnove vojaške evidence tako, da se bo v bodoče po vpisu 
državljanov v vojaško evidenco, posamezne podatke v evidenci 
ažuriralo oziroma vzdrževalo s pomočjo podatkov iz drugih baz 
podatkov. Le izjemoma jih bo ministrstvo, pristojno za obrambo, 
zbiralo neposredno. S tem bodo v bistvu odpravljene številne 
obveznosti glede sporočanja podatkov povezanih z vojaško 
dolžnostjo, ki so bile predpisane za vojaške obveznike (5. člen). 
To velja tudi za daljše bivanje v tujini (nad tri mesece). 

Spremembam v sistemu popolnjevanja Slovenske vojske je 
potrebno prilagoditi opravljanje zdravniških in psiholoških 
pregledov ter drugih preiskav za ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo (6. člen). To sposobnost bo 
ugotavljala v bodoče tudi vojaška zdravstvena služba. 

Zaradi sprememb v sistemu popolnjevanja vojske in opuščanja 
izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru, ki se jih 
bo lahko obnovilo ob ogroženosti države pod pogoji, določenimi v 
zakonu, je potrebno določiti tudi trajanje vojaškega roka v takšnih 
razmerah. S spremembo dosedanjega 22. člena (7. člen) je 
določeno, da traja v takih razmerah vojaški rok tri mesece. To je 
obdobje, v katerem se izvaja temeljno vojaško usposabljanje in je 
izenačeno tudi s pogoji, predpisanimi za poklicno delo v vojski. 

S spremembo in dopolnitvijo 26. člena obstoječega zakona (8. 
člen) se določa, da se šteje, da je vojaški rok opravil tudi vojaški 
obveznik, ki je končal izobraževalni program izpopolnjevanja za 
poklic policista v določenem trajanju in tisti, ki je kot kandidat za 
poklicnega vojaka, podčastnika ali častnika uspešno opravil 
predpisano vojaško strokovno usposabljanje. Zakon o obrambi 
podrobneje določa dolžino In vrsto vojaškega strokovnega 
usposabljanja kandidatov za poklicno delo v vojski. 

Nabornikom po spremembi zakona ne bo potrebno več vsako 
leto znova predlagati potrdil o nadaljevanju šolanja (9. člen). 
Zadržke za napotitev na služenje vojaškega roka bo ugotavljalo 
ministrstvo, pristojno za obrambo, iz obstoječih baz podatkov. 

Dvojnim in večkratnim državljanom se bo priznalo služenje 
vojaškega roka v drugi državi. Podobno se bo priznavalo 
opravljeno nadomestno civilno službo, če je bila dvojnemu ali 
večkratnemu državljanu priznana iz razlogov, ki jih lahko uveljavlja 
tudi v Republiki Sloveniji (11. člen). Dosedanja ureditev je bila bolj 
toga In je urejala le priznavanje vojaškega roka tistim, ki so 
državljanstvo pridobili z naturalizacijo ali na podlagi mednarodnih 
pogodb. 

Z12. členom se dopolnjuje razloge in ureditev pri prekinitvi služenja 
vojaškega roka. Dopolnitev omogoča racionalnejše vodenje 
vojaške evidence oziroma izvajanja obveznosti v zvezi z vojaško 
dolžnostjo. Vojaški rok se doslej tistim, ki so samovoljno zapustili 
služenje oziroma enoto, ni prekinil, ampak so se vodili kot 
kategorija vojaških oseb. Po spremembi zakona pa bo vojaški 
rok prekinjen tistim, ki bodo samovoljno zapustili služenje 
vojaškega roka za več kot 30. dni. Na služenje preostalega dela 
vojaškega roka bodo taki vojaški obvezniki vpoklicani najkasneje 
do konca 30 leta starosti (13. člen). 

V skladu s spremembami sistema popolnjevanja Slovenske vojske 
je potrebno dopolniti tudi nekatere določbe, ki urejajo ugovor vesti 
vojaški dolžnosti. Nadomestna civilna služba naj bi se praviloma 
izvajala v sistemu za zaščito, reševanje in pomoč ter reševalni ali 
humanitarni dejavnosti, ki je javnega pomena (14. člen). Izjemoma 
se bo opravljala tudi v državnih organih. Na ta način se bo 
omogočilo državljanu, da v skladu z drugim odstavkom 123. člena 
ustave sodeluje pri obrambi države na drug način, saj navedene 
dejavnosti nadaljujejo z delom tudi v vseh spremenjenih razmerah. 
Organizacije, v katerih se bo opravljalo nadomestno civilno službo, 
bo prihodnje na podlagi javnega razpisa določalo ministrstvo, 
pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Z dopolnitvijo 42. člena obstoječega zakona (15. člen) se 
natančneje določa način uveljavljanja ugovora vesti vojaški 
dolžnosti. Prošnja za priznanja ugovora vesti vojaški dolžnosti ne 
bo imela vpliv na izvajanje obveznosti, če bo vložena konec leta 
v katerem obveznik dopolni 27 let starosti oziroma, če gre za 
pripadnika rezervne sestave, ki mu je vročen poziv na vojaško 
vajo ali mobilizacijski poziv. V nasprotnem primem bi bilo možno 
vedno z vložitvijo prošnje odložiti tudi izvajanje obveznosti. Glede 
na spremembo sistema popolnjevanja Slovenske vojske in 
opustitev posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru, se 
dosedanji 43. člen (16. člen) dopolnjuje s tem, da pritožba zoper 
odločbo, s katero je odločeno o ugovoru vesti, ne zadrži izvršitve 
odločbe. V praksi se čedalje pogosteje dogaja, da se pritožbe 
vlagajo tudi zoper odločbe, s katerimi je posamezniku priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti. Na ta način se poskuša z 
zavlačevanjem napotitve doseči prevedbo v rezervno sestavo, 
ne da bi državljan opravil nadomestno civilno službo. 

S predlogom zakona se ureja tudi ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti za opravljanje nadomestne civilne službe (17. člen). 
Urediti pa je potrebno tudi odpoved pravici do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti (18. člen). Odpoved je lahko izrecna ali povzročena z 
dejanji, ki so v nasprotju z institutom ugovora vesti. Državljani se 
ne odzovejo na poziv za opravljanje nadomestne civilne službe 
oziroma predpisanega usposabljanja, samovoljno zapustijo službo 
in podobno. Omenjena določba tudi onemogoča, da bi državljani 
ponovno uveljavljali pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti, 
če so se izrecno ali s svojim ravnanjem tej pravici že odpovedali. 
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča je določen tudi rok petih 
let (19. člen) v katerem je potrebno državljana, ki mu je priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, 
napotiti na 30-dnevno predpisano usposabljanje za zaščito in 
reševanje. Na novo je urejeno izvajanje 30-dnevnega 
usposabljanja za zaščito in reševanje (20. člen), s tem, da zakon 
določa primere, ko se lahko državljanu odobri izredna odsotnost, 
ko se usposabljanje prekine oziroma določa se postopek za 
nadaljevanje usposabljanja po prekinitvi. 
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V skladu s spremembami na področju sistema popolnjevanja in 
dosedanjimi izkušnjami pri izvajanju zakona bo v bodoče 
organizacije, v katerih se bo opravljala nadomestna civilna služba 
določalo ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi" 
nesrečami (14. člen), nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne 
službe in usposabljanjem za zaščito in reševanje pa bo opravljala 
inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (21. člen). Sprememba v pristojnosti ministrstva 
oziroma inšpekcije je utemeljena tudi s spremembo v sistemu 
popolnjevanja, saj bo potrebno v bodoče izvajati tudi ustrezne 
priprave za primer, če se bo obnovilo izvajanje vojaške dolžnosti. 

V novem VIII. poglavju o opustitvi izvajanja določenih sestavin 
vojaške dolžnosti v miru ter njihovi ponovni uvedbi (22. člen) je 
natančno urejeno postopno opuščanje posameznih sestavin 
vojaške dolžnosti v miru, izvajanje posameznih nalog in aktivnosti 
v zvezi z vojaško dolžnostjo po izteku navedenih rokov, kot tudi 
uvajanje izvajanja celotnega sistema vojaške dolžnosti v primeru 
povečane nevarnosti napada na državo, neposredne vojne l 
nevarnosti oziroma ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja. 

Nabor se bo prenehal izvajati najkasneje 31.12.2003, napotitve 
na služenje vojaškega roka do 30.06.2004 in obvezno služenje v 
rezervni sestavi z 31.12.2010 (62.a člen). Do 30.06.2004 se bo 
prenehalo izvajati tudi napotitve na opravljanje nadomestne civilne 
službe oziroma na usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije. 

V skladu z opustitvijo posameznih sestavin vojaške dolžnosti v 
mim bo državljan kot vojaški obveznik v neposrednem stiku z 
upravnim organom, pristojnem za obrambne zadeve, le v 18 letu 
starosti po vpisu v vojaško evidenco (62.b člen). Tedaj bo 
seznanjen z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika. 
Takšna rešitev je poznana tudi v nekaterih drugih državah 
(Francija), ki bo omogočila tudi ohranjanje nekaterih tradicij pri 
izvajanju nabora, ki so se razvile v posameznih delih države. V 
vojaško evidenco se ne bo vpisal tisti, ki bo predložil dokazilo o 
telesni oziroma drugi omejitvi, ki povzroča očitno nesposobnost 
za vojaško službo. Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
bo po prenehanju nabora in drugih sestavin vojaške dolžnosti v 
miru, vodil vojaško evidenco tako, da bo kategorija nabornikov 
obsegala vojaške obveznike od 18. do 27. oziroma do 30. leta 
starosti, ter kategorija obveznikov rezervne sestave obveznike 
od prevedbe v rezervno sestavo do 50. leta oziroma 60. leta 
starosti. Kot sestavni d$l priprav se bo v miru vodilo tudi ustrezne 
sezname za napotitev, razpored po učnih enotah in podobno, kar 
bo urejeno z izvršilnimi predpisi. Tudi vojaška knjižica se bo v 
bodoče izdajala šele ob vpoklicu v vojaško službo. 

Z zakonom bo omogočeno, da se tudi po ukinitvi nabora ohrani 
ustrezen način ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo med služenjem vojaškega roka oziroma službo v rezervni 
sestavi (62.c člen). 

Zakon bo omogočil, da lahko vojaški obvezniki na podlagi 
prostovoljne odločitve služijo vojaški rok, tudi po izteku roka, ko 
se bo v miru opustilo služenje vojaškega roka kot del državljanske 
dolžnosti (62.Č člen). Trajanje prostovoljnega služenja vojaškega 
roka bo prilagojeno dolžini temeljnega vojaško strokovnega 
usposabljanja za poklicno delo v vojski (3 mesece). Pravice in 
obveznosti vojaškega obveznika med prostovoljnim služenjem 
vojaškega roka bodo enake, kot so predpisane za sedanje 
služenje vojaškega roka, razen prejemkov, vštevanja v 
pokojninsko dobo in nekaterih drugih pravic, ki bodo urejene z 
izvršilnimi predpisi vlade. Državljani, ki bodo prostovoljno služili 
vojaški rok bodo imeli prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski, 
pri sklenitvi pogodbe o prostovoljni službi v rezervni sestavi in 
podobno. Institut prostovoljnega služenja vojaškega roka poznajo 
tudi nekatere druge države, ki so opustile naborniški sistem 
popolnjevanja vojske. 

Ugovor vesti vojaški dolžnosti bo mogoče uveljavljati ne glede na 
spremembe pri izvajanju vojaške dolžnosti v miru, ves čas trajanja 
vojaške dolžnosti (62. d člen). 

Zakon omogoča tudi ponovno uvedbo izvajanja vojaške dolžnosti 
v celoti tako kot se je izvajala doslej. O tem bo na predlog vlade 
odločil državni zbor ob povečani nevarnosti napada na državo 
oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali 
izrednega stanja v skladu z zakonom (62.e člen). To je zakon o 
obrambi, ki opredeljuje vsebino pojmov povečane nevarnosti 
napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti ter 
določa ustrezna pooblastila v skladu z ustavo državnemu zboru 
in vladi (5., 69., 82., 83., 84., 84a. člen ter drugi členi zakona o 
obrambi). Če bo sprejeta odločitev o ponovnem izvajanju sistema 
vojaške dolžnosti, se bo začelo po predhodnem naboru izvajati 
napotitve na služenje vojaškega roka in podobno. Služenje 
vojaškega roka v takih razmerah bo obsegalo le temeljno vojaško 
strokovno usposabljanje (3 mesece). Nato bodo vojaški obvezniki 
po potrebi razporejeni v vojne enote Slovenske vojske. Izvajanje 
vojaškega roka v tako spremenjenih razmerah bo zahtevalo tudi, 
da se ne upoštevajo določbe tega zakona, ki urejajo odlaganje 
napotitev na služenje vojaškega roka zaradi določenih razlogov, 
prekinitev vojaškega roka in podobno. 

Z določbami 24. do 28. člena se usklajuje kazenske določbe 
oziroma višino denarnih kazni za prekrške, z denarnimi kaznimi 
za prekrške po zakonu o obrambi. 

V prehodni določbi (29. člen) je določen rok za prenos pristojnosti 
v skladu s spremembo zakona, od ministrstva, pristojnega za 
upravo, na ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ter inšpekcijo, pristojno za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Določa se tudi način vodenja 
upravnih postopkov v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, ki 
so bili začeti pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

7. člen 

O vojaških obveznikih se vodi vojaška evidenca. 

Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov z območja občine 
vodi pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za 
obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve), po kraju njihovega stalnega prebivališča. 
Vojaško evidenco rezervnih častnikov vodi tudi ministrstvo, 
pristojno za obrambo. 

Vojaški obvezniki se vodijo v vojaški evidenci po kraju njihove 
stalne nastanitve. 

Vojaško evidenco vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini dlje kot 
eno leto, vodijo pristojna konzularna ali diplomatska 
predstavništva. 

Vojaški obvezniki se vpisujejo v vojaško evidenco v letu, v katerem 
dopolnijo 17 let starosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek se vpiše v vojaško evidenco vojaški 
obveznik, dokler traja vojaška dolžnost, če iz kateregakoli razloga 
ni bil v evidenco vpisan, ko je dopolnil 17 let starosti. 

8. člen 

V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni podatki, 
določeni z zakonom ter podatki o naboru, služenju vojaškega 
roka, služenju v rezervni sestavi, vojaško strokovnem 
usposabljanju, podelitvi čina, povišanju oziroma odvzemu čina, 
priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski, o kaznovanosti ter 
bivanju v tujini nad tri mesece. 

Podatke iz vojaške evidence poleg ministrstva, pristojnega za 
obrambo, hranijo in uporabljajo vojaška poveljstva in enote za 
vojaške obveznike, ki so pri njih v vojaški službi ali imajo pri njih 
vojni razpored, ter gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije za državljane, ki pri njih opravljajo nadomestno civilno 
službo oziroma se usposabljajo za zaščito in reševanje v skladu 
s tem zakonom. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, hrani in uporablja 
podatke za vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so 
razporejeni v rezervno sestavo policije. 

Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku desetih let, ko 
državljanu preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o času 
trajanja vojaškega roka In opravljanja vojaške službe, ki se hranijo 
trajno. 

9. člen 

Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije 
so dolžne upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, 
dati na njihovo zahtevo podatke o zdravstvenem stanju in o 
posebnih znanjih vojaških obveznikov za ocenitev njihove 
sposobnosti za vojaško službo in določitev rodu, službe ter 
dolžnosti v Slovenski vojski. 

O spremembah osebnih podatkov ter stanj, do katerih je prišlo 
zaradi odločitve pristojnega organa, mora ta organ v petnajstih 
dneh o nastali spremembi obvestiti upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, ki vodi obveznika v vojaški evidenci: 

1. o spremembi osebnega imena in o prenehanju državljanstva 
organ, ki je izdal o tem pravnomočno odločbo oziroma organ, ki je 
sprejel izjavo o spremembi osebnega imena; 

2. pristojno sodišče o uvedbi, ustavitvi ali prekinitvi kazenskega 
postopka zaradi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, o pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega 
dejanja na kazen mladoletniškega zapora ali nepogojno kazen 
zapora, o pravnomočno izrečenem zavodskem vzgojnem ukrepu 
ali o varnostnih ukrepih obveznega psihiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstveni organizaciji ter obveznega zdravljenja 
alkoholikov in narkomanov v zdravstveni ali drugi specializirani 
organizaciji ter o napotitvi na prestajanje kazni mladoletniškega 
zapora ali zapora; 

3. o odpustu s prestajanja kazni zapora ali mladoletniškega zapora 
organ oziroma ustanova, ki je vojaškega obveznika odpustila s 
prestajanja kazni; 

4. o smrti vojaškega obveznika ali o razglasitvi pogrešanega 
vojaškega obveznika za mrtvega matičar, ki je vpisal o tem 
podatek v mrliško matično knjigo. 

Pristojno sodišče sporoča pristojnim organom podatke o uvedbi, 
ustavitvi ali prekinitvi postopka iz 2. točke prejšnjega odstavka le 
za vojaške obveznike, ki še niso odslužili vojaškega roka. 

10. člen 

Vojaški obveznik mora v petnajstih dneh po nastanku spremembe 
prijaviti upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, 
spremembo zdravstvenega stanja, ki je pomembna za oceno 
sposobnosti za vojaško službo, pridobitev šolskih in strokovnih 
kvalifikacij, sklenitev in prenehanje delovnega razmerja oziroma 
vrsto in kraj opravljanja samostojne dejavnosti, spremembo kraja 
stalne oziroma začasne nastanitve in vrnitev s služenja vojaškega 
roka oziroma opravljanja nadomestne civilne službe. 

Vojaški obveznik mora prijaviti bivanje v tujini, daljše kot tri mesece, 
v petnajstih dneh pred odhodom, vrnitev iz tujine pa v petnajstih 
dneh po prihodu v kraj stalne nastanitve. 

13. člen 

Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave nabornikov 
praviloma opravljajo na zahtevo upravnega organa, pristojnega 
za obrambne zadeve, pooblaščene zdravstvene organizacije ter 
pooblaščeni zdravstveni delavci. Pooblastilo po tem členu daje 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, na predlog ministrstva, 
pristojnega za obrambo. 

Nabornik, ki je zaradi telesne ali psihične prizadetosti oziroma 
druge bolezni očitno nesposoben za vojaško službo, se ne kliče 
na zdravniške in druge preglede, preiskave in nabor. Njegova 
nesposobnost za vojaško službo se ugotavlja na podlagi 
predložene zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša 
od šestih mesecev. 

22. člen 

Vojaški rok traja 7 mesecev. . 

Predsednik Republike Slovenije praviloma odloči, da se vojaki 
odpustijo s služenja vojaškega roka do 30 dni pred potekom roka 
iz prejšnjega odstavka, če bojna pripravljenost Slovenske vojske 
to dovoljuje. 
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Vojaški rok začne teči z dnem, ko nabornik postane vojaška 
oseba. 

26. člen 

Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi vojaški obveznik: 

1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve leti; 

2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano stažiranje 
v vojaških enotah, najkasneje do konca septembra koledarskega 
leta, v katerem dopolni 27. leto starosti; 

3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi 
policije v skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od vojaškega 
roka, določenega s tem zakonom; 

4. ki je končal visokošolsko izobraževanje doma ali v tujini, ki se 
šteje za šolo za častnike in opravil predpisano stažiranje v 
Slovenski vojski. 

27. člen 

Na služenje vojaškega roka se pošljejo naborniki, ki so ocenjeni 
kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, praviloma v 
koledarskem letu, v katerem dopolnijo 19 let. Nabornik, ki v tem 
letu ni končal srednje šole, ki jo obiskuje, se pošlje na služenje 
vojaškega roka, ko to šolo konča, vendar najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 22 let. 

Nabornik, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje na fakulteti ali drugi 
visoki ali višji šoli, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko šolanje 
konča, vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem 
dopolni 27 let. Nabornik mora v času študija vsako leto predložiti 
potrdilo šole, da ima status študenta, upravnemu organu, 
pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. 
Potrdilo mora predložiti najkasneje do konca oktobra za tekoče 
šolsko leto. 

Nabornik, ki po končani fakulteti ali drugi visoki šoli nadaljuje s 
podiplomskim študijem, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko 
ta študij konča, vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v 
katerem dopolni 30 let. 

Nabornik, ki sam prosi, da bi bil poslan na služenje oziroma 
doslužitev vojaškega roka, se pošlje v prvem napotitvenem roku 
po vložitvi prošnje, če v tem letu dopolni 18 let. 

V vojnem stanju lahko Predsednik Republike Slovenije odredi, da 
se pošljejo na služenje vojaškega roka tudi naborniki, ki so dopolnili 
18 let. 

28. člen 

Nabornik se lahko pošlje na služenje vojaškega roka do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 

Ne glede na prejšnji odstavek se nabornik, za katerega se 
ugotovi,da nI izpolnjeval s tem zakonom predpisanih obveznosti 
in zato ni bil poslan na služenje vojaškega roka do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, pošlje na služenje 
vojaškega roka najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem 
dopolni 30 let. 

Vojaški obveznik, ki iz objektivnih razlogov ni bil poslan na služenje 
vojaškega roka do poteka roka iz prvega odstavka tega člena, 
izrazi pa željo, da bi služil vojaški rok, se lahko pošlje na služenje 
vojaškega roka, če je ocenjen kot sposoben za vojaško službo in 
če še ni star 30 let. Ta določba se ne uporablja za napotitev 
nabornikov na služenje vojaškega roka, ki jim je služenje vojaškega 
roka odloženo zaradi podiplomskega študija. 

Nabornik, ki se ne pošlje na služenje vojaškega roka do poteka 
rokov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, ocenjen 
pa je kot sposoben za vojaško službo ali kot delno sposoben za 
vojaško službo, se prevede v rezervni sestav. 

30. člen 

Služenja vojaškega roka je oproščen tisti, ki pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije z naturalizacijo ali na podlagi mednarodnih 
pogodb, če je v državi, katere državljan je bil, odslužil vojaški rok 
ali, če je dopolnil 27 let. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je služenja vojaškega roka 
oproščen tudi državljan Republike Slovenije, ki ima tudi 
državljanstvo druge države in ima v drugi državi tudi stalno 
prebivališče. 

32. člen 

Služenje vojaškega roka se prekine: 

1. vojaku, ki je med služenjem vojaškega roka ocenjen kot začasno 
nesposoben za vojaško službo; 

2. vojaku, ki ga je med služenjem vojaškega roka sodišče 
pravnomočno obsodilo na nepogojno kazen zapora več kot tri 
mesece ali na kazen mladoletniškega zapora, dokler kazni ne 
prestane ali dokler ni pogojno odpuščen; 

3. vojaku, zoper katerega je med vojaškim rokom uveden kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, ki ga je storil, preden je nastopil vojaški rok, 
če je za tako dejanje predpisana kazen zapora več kot tri leta. 

Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena, se služenje 
vojaškega roka ne prekine vojaku, ki je bil pravnomočno obsojen 
na kazen mladoletniškega zapora do dveh let ali na nepogojno 
kazen zapora do dveh let, če mu do konca vojaškega roka ni 
ostalo več kot dva meseca. 

Vojaku, ki je bil ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško 
službo, se sme služenje vojaškega roka prekiniti le enkrat. Vojak, 
ki bi mu bilo treba še drugič prekiniti vojaški rok, ker je ocenjen 
kot začasno nesposoben za vojaško službo, se prevede v 
rezervni sestav, ne glede na to, koliko časa je služil vojaški rok. 
Tak vojaški obveznik mora na ponovni zdravniški pregled, da se 
oceni njegova sposobnost za službo v rezervnem sestavu. 

34. člen 

Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
roka po tem zakonu, se pokliče na doslužitev preostalega dela 
vojaškega roka, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bilo 
prekinjeno služenje vojaškega roka, vendar najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 
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Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
roka po tem zakonu, se ne pošlje na doslužitev vojaškega roka, 
če mu je do izteka vojaškega roka ostalo manj kot petnajst dni. 

41. člen 

Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v 
sistemu za zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in 
nevladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno in humanitarno 
ali drugo dejavnost, ki je javnega pomena.Te službe in organizacije 
določi minister, pristojen za upravo, po njihovem predhodnem 
soglasju. 

Organizacija, v kateri se izvaja civilna služba, mora praviloma 
zagotoviti za državljana, ki opravlja to službo, možnost nastanitve, 
prehrane ter druge pogoje. Določiti mora tudi odgovorno osebo, 
ki organizira in nadzoruje delo državljana, ki opravlja civilno službo. 

Državljan, ki opravlja civilno službo, je dolžan opravljati delo v 
organizaciji, v katero je napoten, v skladu s tem zakonom ter 
predpisi in akti, ki veljajo za delavce v tej organizaciji. 

Državljan in njegovi družinski člani so med opravljanjem civilne 
službe glede pravic iz zdravstvenega in socialnega varstva 
izenačeni z vojaki, ki služijo vojaški rok v vojaških enotah in 
zavodih. Pravico ima tudi do brezplačne nastanitve in prehrane 
oziroma do pokritja stroškov prehrane, prevoza na delo in izplačil 
za osebne potrebe v višini, kot pripada vojakom med služenjem 
vojaškega roka. 

Civilna služba je glede vštevanja v delovno dobo izenačena z 
vojaškim rokom. 

Državljan med opravljanjem civilne službe ne more skleniti 
delovnega razmerja niti opravljati z osebnim delom pridobitne 
dejavnosti. 

42. člen 

Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti ob pozivu 
pristojnega organa na nabor ali obveznosti v zvezi z naborom, 
vloži prošnjo najkasneje do dneva nabora pri upravnem organu, 
pristojnem za nabor. 

Pri organu iz prejšnjega odstavka lahko naborniki, ki so opravili 
nabor pred 5. 5. 1991 in niso služili vojaškega roka, uveljavljajo 
ugovor vesti vojaški dolžnosti najkasneje 15 dni po prejemu poziva 
na služenje vojaškega roka. 

Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznanje ugovora 
vesti vojaški dolžnosti pri pristojni upravi za obrambo. Vojaški 
obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, vloži prošnjo pri upravnem 
organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški 
evidenci. 

V prošnji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora 
vojaški obveznik navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje 
ugovora vesti. V času obravnave prošnje za priznanje pravice 
ugovora vesti vse obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, 
ki je že odslužil vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo. 
Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem, 
ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo. 

43. člen 

O priznanju pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti odločajo 
za območje več občin komisije, ki jih imenuje ministrstvo, pristojno 
za upravo. 

V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo socialni delavec, 
psiholog in zdravnik, ki niso v rednem ali pogodbenem delovnem 
razmerju z organi, pristojnimi za obrambne zadeve, ter 
predstavnika upravnih organov, pristojnih za notranje zadeve in 
za obrambo ali za zaščito in reševanje. Predsednik komisije ne 
more biti predstavnik upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve. Člani komisije imajo namestnike. 

Komisija v postopku obravnave prošnje nabornika za priznanje 
ugovora vesti preveri vse navedbe vojaškega obveznika, po 
potrebi zbere tudi ustrezna dokazila in opravi razgovor s 
prosilcem. 

Komisija mora o prošnji odločiti v šestih oziroma v treh mesecih, 
če gre za vojaka med služenjem vojaškega roka, od dneva, ko je 
bila vložena. Pri odločitvi komisija upošteva želje prosilca, v kateri 
službi ali organizaciji želi opraviti nadomestno civilno službo, če je 
to mogoče. Zoper odločitev komisije lahko prosilec vloži pritožbo 
v 15 dneh od dneva, ko je prejel odločitev komisije. 

Ugovora vesti vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu, ki ima 
dovoljenje za nošenje ali posest orožja, ki je bil kaznovan zaradi 
nelegalne posesti orožja ali kaznivega dejanja, storjenega z 
nasiljem, oziroma tistemu, ki opravlja pridobitno dejavnost, ki je 
povezana z orožjem. 

45. člen 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti in ki se 
je opredelil za civilno službo, napoti na opravljanje civilne službe 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški 
evidenci. Predlog za napotitev na civilno službo da komisija, ki je 
odločila o priznanju ugovora vesti vojaški dolžnosti. Civilna služba 
se opravlja na območju Republike Slovenije. 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem vojaškega 
roka in se je odločil za nadomestno civilno službo, se odpusti s 
služenja vojaškega roka in v skladu s prejšnjim odstavkom napoti 
na civilno službo za toliko časa, da skupno vojaški rok in civilna 
služba ne presegata časa iz prvega odstavka 22. člena tega 
zakona. 

Pred napotitvijo na opravljanje civilne službe se mora ugotoviti 
zdravstvena sposobnost državljana za dela, ki jih bo opravljal 
med civilno službo. 

Državljan med civilno službo nima pravice do stavke. 

46. člen 

Šteje se, da se je državljan odpovedal pravici do opravljanja civilne 
službe, če se brez opravičenega razloga v določenem roku ne 
zglasi v gospodarski družbi ali organizaciji, v katero je napoten 
na civilno službo. 

Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje 
vojaškega roka brez orožja ali se temu očitno Izmika, se 
obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja ali se izmika služenju 
vojaškega roka. 

Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji, v kateri 
opravlja civilno službo, na način, ki je v očitnem nasprotju z razlogi, 
zaradi katerih mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški 
dolžnosti, lahko ministrstvo, pristojno za upravo, uvede ponovno 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za civilno službo. Preverjanje 
se uvede na predlog organizacije, v kateri državljan opravlja civilno 
službo, ter po postopku, ki je določen za priznavanje pravice do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje opravi komisija, ki je 
odločila o ugovoru vesti vojaški dolžnosti. 
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Državljanu, za katerega se ugotovi v skladu s prejšnjim 
odstavkom, da ne izpolnjuje več pogojev za civilno službo, se 
civilna služba prekine in nabornika pošlje na dosluženje vojaškega 
roka, če ima do izteka civilne službe še več kot petnajst dni. 
Državljan se pravici do opravljanja civilne službe lahko odpove, 
če mu je do izteka civilne službe ostalo najmanj tri mesece. 

Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje vojaškega 
roka, odlaganju, prekinitvi ter doslužitvi vojaškega roka se 
primerno uporabljajo tudi za izvajanje civilne službe, 

47. člen 

Državljan, ki opravi civilno službo, se mora v 15 dneh po izteku 
civilne službe oziroma usposabljanja zglasiti pri upravnem organu, 
pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci, 
ki mu v vojaško knjižico vpiše, da je opravil civilno službo oziroma 
predpisano usposabljanje in ga izbriše iz vojaške evidence. 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
odsluženem vojaškem roku, pošlje pristojni upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve, na 30 dnevno usposabljanje za zaščito in 
reševanje v ustrezno izobraževalno organizacijo ter ga nato 
izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, odlaganje, pravice in 
obveznosti med usposabljanjem za zaščito in reševanje se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo vojaške vaje. 

Državljan iz prvega in prejšnjega odstavka se po opravljeni civilni 
službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje razporedi v 
Civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reševanju. 

Državljan, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti, trajno ne more 
pridobiti dovoljenja za nošenje in posest orožja niti opravljati 
pridobitne dejavnosti, ki je povezana z orožjem. 

48. člen 

Nadzor nad izvajanje civilne službe iz 41., 45. in 46. člena tega 
zakona opravlja ministrstvo, pristojno za upravo. 

Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo 
v državni upravi. 

Vlada Republike Slovenije izda natančnejše predpise o načinu 
izvajanja civilne službe. 

66. člen 
»• 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
vojaški obveznik: 

1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez 
opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen kraj 
zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug pregled 
oziroma preiskavo, na nabor, na vojaške vaje ali kakšno drugo 
vojaško obveznost, na katero je klican s posamičnim ali splošnim 
pozivom pristojnega organa (peti jn šesti odstavek 7. člena, prvi 
odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. člena, prvi odstavek 64. 
člena); 

2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno zapusti 
zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, nabor ali vojaške 
vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. člena); 

3. če odpotuje v tujino ali ostane v tujini brez dovoljenja pristojnega 
organa (prvi in četrti odstavek 58. člena); 

4. če odpotuje v tujino v nasprotju s 60. členom tega zakona. 

5. če se ne priglasi diplomatskemu predstavništvu zaradi vpisa v 
vojaško evidenco v skladu s prvim in drugim odstavkom 61. 
člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek 
tudi državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo, v kateri opravlja 
civilno službo oziroma, če se ne odzove na 30 dnevno 
usposabljanje za zaščito in reševanje ali če tako usposabljanje 
samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 41. člena, drugi odstavek 
47. člena). 

67. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
vojaški obveznik: 

1. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu nastalih 
sprememb iz 10. člena; 

2. če odnese vojaško knjižico iz države, jo uniči ali odsvoji (peti 
odstavek 11. člena); 

3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito 
in reševanje ne zglasi pri pristojnem organu v skladu s prvim 
odstavkom 47. člena; 

4. če ne pride k sporočitvi vojnega razporeda ali če ne prinese s 
seboj osebne in druge vojaške opreme, kadar je to določeno s 
pozivom pristojnega organa (50. člen, prvi odstavek 64. člena); 

5. če se ne priglasi pristojnemu organu v skladu s četrtim 
odstavkom 61. člena tega zakona. 

68. člen 
% 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1. če med opravljanjem civilne službe sklene delovno razmerje ali 
opravlja z osebnim delom pridobitno dejavnost (šesti odstavek 
41. člena); 

2. če opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z orožjem, 
čeprav je uveljavil pravico do ugovora vesti (četrti odstavek 47. 
člena). 

69. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o 
zdravstvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških obveznikov 
za ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev 
rodu, službe ali dolžnosti v Slovenski vojski (prvi odstavek 9. 
člena); 

2. če ne zagotovi možnosti nastanitve, prehrane in drugih pogojev 
za delo državljanov, ki opravljajo civilno službo oziroma, če ne 
določi odgovorne osebe za organiziranje in nadzor dela oziroma, 
če ne nadzoruje dela državljanov, ki opravljajo civilno službo (drugi 
odstavek 41. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 
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70. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba državnega organa: 

1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o 
zdravstvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških obveznikov 
za ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev 

rodu, službe ali dolžnosti v Slovenski vojski (prvi odstavek 9. 
člena); 

2. če pristojnemu organu ne sporoči v predpisanem roku 
spremembe osebnih podatkov ali stanj vojaških obveznikov, do 
katerih je prišlo zaradi odločitve državnega organa (drugi odstavek 
9. člena). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GOZDOVIH (ZG-A) 

- skrajšani postopek - EPA 1271 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2311-0234 
Številka: 321-05/99-1 
Ljubljana, 05.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 151. dopisni seji dne 5.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GOZDOVIH - EU, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih obravnava po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
predloga zakona. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih - hitri postopek, ki gaje poslala z dopisom št. 321-05/ 
99-1 z dne 20.5.2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Jože Sterle, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 

- Maksimiljan Mohorič, državni podsekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Mojca Geč Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Jože Falkner, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Robert Režonja, svetovalec ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Lastninska pravica tujcev na gozdovih 

Določba 2. odstavka 4. člena Zakona o gozdovih (v nadaljevanju: 
ZG - Uradni list RS, št. 30/93,13/98 - odločba US), ki določa, da 
tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z 
dedovanjem ob pogoju vzajemnosti, je v nasprotju z Evropskim 
sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani 
In evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo 

v okviru Evropske unije, na drugi strani sporazumom o pridružitvi 
(v nadaljevanju: ESP - Uradni list RS, št. 13/97). V 7.b točki 45. 
člena ESP namreč določa, da imajo hčerinske družbe in 
podružnice družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede gozdov enake pravice, kot jih uživajo 
slovenski državljani in družbe, če so te pravice potrebne za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti, za katere so ustanovljene. 
Poleg tega je v Prilogi XIII k ESP zaveza Vlade Republike Slovenije, 
da zagotovi državljanom držav članic Evropske unije, ob pogoju 
vzajemnosti in na nediskriminatoren način, pravico do nakupa 
nepremičnin. Po Ustavnem zakonu za izvedbo Ustavnega zakona 
o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 42/97) mora biti pri izvajanju ESP v zvezi s pridobivanjem 
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lastninske pravice na gozdovih izpolnjen pogoj vzajemnosti, ki se 
ugotavlja po zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, 
št. 9/99). 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu iz proračuna 
Republik Slovenije 

Poročila o stanju kmetijstva in gozdarstva, ki jih letno pripravlja 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, kažejo, da ima ZG ugodne 
učinke na stanje in razvoj gozdov. Kljub temu pa ni mogoče 
spregledati slabosti v zasebnih gozdovih, kjer letni obseg sečenj 
že vrsto let zelo zaostaja za optimalnim (dosežen je le 70%-no), 
ki je določen v gozdnogospodarskih načrtih. Razlog za to je med 
drugim v razdrobljenosti zasebne gozdne posesti, pomanjkljivi 
tehnični opremljenosti lastnikov gozdov in marsikje tudi v 
pomanjkljivi odprtosti gozdov z gozdnimi vlakami. ZG ne omogoča, 
da bi lahko država s primernimi finančnimi spodbudami usmerjala 
razvoj na tem področju v bolj pozitivno smer, na drugi strani pa je 
v skladu s pravnim redom EU že v obdobju pred polnopravnim 
članstvom RS v EU, zlasti pa v obdobju polnopravnega članstva, 
dana možnost finančnega spodbujanja tega področja, če so 
zagotovljena finančna sredstva s strani pridružene članice. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 

Sedanji ZG velja od 26.6.1993. Po uveljavitvi zakona je bil sprejet 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 
42/93), ki v 3. odstavku 1. člena določa, da pravico sodelovanja 
pri upravljanju v zavodih uresničujejo delavci kot posamezniki po 
določbah tega zakona, kolektivno pa v skladu s posebnim 
zakonom. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) v 2. 
odstavku 8. člena določa, da svet zavoda med drugim sestavljajo 
tudi predstavniki delavcev. 

ZG ne določa sodelovanja delavcev pri upravljanju Zavoda za 
gozdove Slovenije, saj delavci zavoda po tem zakonu nimajo 
svojih predstavnikov v svetu zavoda. To pa je v nasprotju z 
Zakonom o zavodih, prav tako pa s 75. členom Ustave RS (Uradni 
list RS, št. 33/91-1), ki določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju 
v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, 
kot jih določa zakon. 

Podatki iz zbirke zemljiškega katastra Republike Slovenije 

Zavod za gozdove Slovenije mora v skladu s tretjim odstavkom 
11. člena ZG pošiljati izpiske gozdnih parcel in podatke o njih 
organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega katastra. ZG pa ne 
določa, kako zavod te podatke, ki so osebni podatki, pridobi. V 
skladu s 3. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 59/99) bi moral ZG določiti, da lahko zavod pridobi 
podatke iz že obstoječe zbirke podatkov zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, hkrati pa tudi določiti namen in vrsto podatkov. 

Izvajanje del v gozdovih 

ZG v 19. členu določa, da lahko dela v gozdovih poleg lastnikov 
gozdov opravljajo za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe 
in ne omejuje opravljanja teh storitev le na domače fizične in 
pravne osebe. Sedanja določba torej ni v nasprotju s pravnim 
redom EU oziroma Direktivo 67/654, problem pa je v dejstvu, da 
so vsi pogoji, ki jih morajo po tem členu izpolnjevati izvajalci del v 
gozdovih prepuščeni orlginarnemu podzakonskemu normiranju, 
kar je v nasprotju z Ustavo RS in ustavosodno prakso. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov in posegi v gozdove 

V ZG je določeno, da bi moral Zavod za gozdove Slovenije 
izdelovati tudi prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov, ki 
naj bi se sprejemali po določbah predpisov o urejanju prostora. 
Sedanja zakonodaja s področja urejanja prostora ne omogoča 
sprejemanja teh načrtov, pristojno ministrstvo pa v skladu s 
pravnim redom EU na tem področju tudi ne namerava pripraviti 
zakonodaje na način, kot je bil predviden ob sprejetju ZG. Prostorski 
deli gozdnogospodarskih načrtov v praksi zdaj torej nimajo 
nobenega učinka, v prihodnosti pa bodo predstavljali del 
strokovnih osnov gozdarstva za usklajevanje z drugimi interesi v 
prostoru. 

Kazenske določbe 

Analiza učinkovitosti kazni, ki jo je pripravila gozdarska inšpekcija 
kaže, da je vpliv izrečenih kazni na zmanjševanje števila in teže 
prekrškov v gozdovih sorazmerno majhen tudi zaradi višine kazni 
določene z zakonom, ki ni bila valorizirana od leta 1993. Analiza je 
pokazala tudi, da je storjenih sorazmerno veliko manjših prekrškov, 
za katere bi bila najučinkovitejša kazen na licu mesta. 

Skladnost Zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju narave 

Z uveljavitvijo Zakona o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: 
ZON - Uradni list RS, št. 56/99) se je spremenila terminologija na 
področju varstva narave, ki je bila doslej določena v Zakonu o 
naravni in kulturni dediščini, prav tako pa se je spremenila tudi 
organiziranost strokovnih služb na tem področju, zato ZG 
terminološko in na področju načina zavarovanja varovalnih gozdov 
in gozdov s posebnim namenom tudi konceptualno ni usklajen z 
novim pravnim redom. Zlasti je problematično, da ZG določa način 
razglasitve varovalnih gozdov z zakonom, v ZON pa se podobna 
območja razglašajo z aktom vlade. Problematičen je tudi status 
gozdnih rezervatov zlasti v razmerju do naravnih rezervatov, ki 
so določeni v ZON. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Lastninska pravica tujcev na gozdovih 

Po uveljavitvi ustavnega zakona za izvedbo Ustavnega zakona 
o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije je bil 68. člen 
Ustave Republike Slovenije spremenjen tako, da tujci lahko 
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih 
določa zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo 
ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti, ki se ugotavlja po 
Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

V zvezi s spremembo drugega odstavka 4. člena ZG je 
pomembna zlasti 7. točka 45. člena ESP, ki določa, da: a) imajo od 
začetka njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti 
in hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve faze prehodnega obdobja. 
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Glede na zgoraj navedeno je treba ZG spremeniti tako, da bodo 
tujci tudi po določbah tega zakona lahko pridobili lastninsko pravico 
na gozdovih v skladu z mednarodnimi pogodbami in Zakonom o 
ugotavljanju vzajemnosti, kar zdajšnja določba v 4. členu ZG 
onemogoča, zato jo je treba črtati. 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu iz proračuna 
RS 

V procesu približevanja Slovenije EU se kažejo možnosti, da bi 
Slovenija že kot pridružena članica iz sredstev sklada SAPARD, 
pozneje pa iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, pridobila sredstva tudi za razvoj v 
gozdarstvu, pri čemer pa bi morala zagotoviti svoj delež javnih 
sredstev. ZG ne omogoča, da bi Slovenija zagotavljala svoj delež 
javnih sredstev prav na področjih, kjer so ugotovljene največje 
potrebe pri gospodarjenju z gozdovi in kjer obstajajo ukrepi pomoči 
iz strukturnih skladov EU. Med temi ukrepi sta zlasti pomembna 
podpora začetku dejavnosti združenj lastnikov gozdov in 
sofinanciranje investicij za pridobivanje in trženje gozdnih 
proizvodov. 

Po dopolnitvi 48. člena zakona se bo ustrezno dopolnil tudi 
podzakonski akt, to je Odredba o financiranju in sofinanciranju 
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96 in 81/99), v katerem se 
bodo določile prioritete in podrobnejši pogoji za sofinanciranje 
vseh navedenih dodatnih ukrepov v skladu s proračunskimi 
možnostmi. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 

Z odločbo št. U-l-53/95, z dne 29.1.1998 (Uradni list RS, št. 13/ 
98) je Ustavno sodišče odločilo, da ZG ni v skladu z ustavo, v 
kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev Zavoda 
za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda. Zakonodajalcu 
je bilo s to odločbo naloženo, da mora ugotovljeno neskladje z 
ustavo odpraviti v šestih mesecih po objavi odločbe v Uradnem 
listu RS (torej do 20.8.1998). 

V skladu z omenjeno odločbo Ustavnega sodišča je v ZG treba 
urediti vprašanje soupravljanja delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije pri upravljanju zavoda. Vlada Republike Slovenije je s 
sklepom o dopolnitvah sklepa o organizaciji in začetku dela 
Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 15/98) dopolnila 
drugi odstavek 9. člena tega sklepa tako, da sta v svetu zavoda 
tudi dva predstavnika delavcev zavoda. Kljub spremembi sklepa 
o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni 
list RS, št. 72/93, 43/94 in 15/98) pa vprašanje sodelovanja 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije v ZG še ni urejeno, zato 
se ga ureja s predlagano spremembo prvega odstavka 60. člena 
ZG. 

Podatki iz zbirke zemljiškega katastra Republike Slovenije 

Z dopolnitvijo ZG bo v skladu s 3. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) Zavodu za gozdove 
Slovenije omogočeno obdelovati podatke iz zbirke zemljiškega 
katastra Republike Slovenije, ki jih rabi za izvajanje nalog, ki jih 
določa ZG. 

Izvajanje del v gozdovih 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 19. člena ZG bo v skladu z 
Ustavo RS in dosedanjo ustavnosodno prakso določen kriterij 
oziroma področje, v okviru katerega bo minister, pristojen za 

gozdarstvo, lahko določil minimalne pogoje za opravljanje del v 
gozdovih, pri čemer bo moral v zvezi s sprejetim ESP upoštevati 
tudi ustrezna dokazila o strokovni usposobljenosti za delo v gozdu 
iz držav članic EU. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov 

Namen razmeroma obsežne redakcije ZG je uskladitev z veljavno 
in z evropskimi normami primerljivo prihodnjo zakonodajo o 
urejanju prostora. 

Kazenske določbe 

S predlaganimi spremembami kazenskih določb bo dosežena 
večja učinkovitost pri preprečevanju prekrškov v gozdovih. 

Skladnost Zakona o gozdovih in Zakona o ohranjanju narave 

Zaradi terminoloških razhajanj glede istih ali podobnih vsebin med 
obema zakonoma, prav tako pa tudi zaradi sprememb v 
organiziranosti strokovnih služb in pristojnosti ministrstev na 
področju varstva narave, so potrebni razmeroma obsežni 
popravki ZG. Spremembe so potrebne tudi pri določilih v zvezi z 
razglasitvijo območij zavarovanih gozdov, saj bi dosedanja raven 
razglasitve varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z zakonom 
ne bila v primernem razmerju do načina razglasitve naravnih 
vrednot in drugih območij, ki se po ZON praviloma opravi s 
predpisom Vlade RS. 

3. CILJI ZAKONA 

Cilji predlaganega zakona so: 
1. uskladiti ZG z ESP oziroma določili Ustavnega zakona za 

izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. člena Ustave 
Republike Slovenije; 

2. uskladiti sofinanciranje gozdarskih ukrepov s predpisi EU, s 
čimer bo dana možnost za pridobivanje sredstev iz strukturnih 
skladov EU za gozdarstvo v celotnem možnem obsegu; 

3. uskladiti ZG z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-53/95, z 
dne 29.1.1998, ki zadeva sodelovanje delavcev Zavoda za 
gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda in zagotoviti 
nevtralno zastopanje javnega interesa delavcev tega zavoda; 

4. uskladiti ZG z določili 3. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov in direktivo EU št. 46/95; 

5. uskladiti določbe ZG z Ustavo RS in dosedanjo ustavnosodno 
prakso in ESP v zvezi s storitvami v gozdarstvu; 

6. povečati učinkovitost izrečenih kazni za storjene prekrške v 
gozdovih; 

7. uskladiti ZG z ZON. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Po pristopu RS k EU bo mogoče zaradi usklajenosti Zakona o 
gozdovih s predpisi Evropskih Skupnosti koristiti sredstva iz 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
za vse namene, ki se iz tega sklada sofinancirajo na področju 
gozdarstva. Po zdaj veljavnih shemah za države članice EU je 
prispevek EU za ukrepe s področja gozdarstva enak tistemu, ki 
ga prispeva država članica sama, kar pomeni, da bi pri enakem 
obsegu ukrepov, kot ga RS lastnikom gozdov sofinancira zdaj (to 
pa je bistveno manj kot določa program razvoja gozdov v Sloveniji), 
bilo potrebnih iz proračuna RS polovico oziroma okrog 300 milijonov 
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SIT manj sredstev. Nepredvidljiv obseg sredstev EU naj bi bil 
dodatno zagotovljen tudi za odpravo posledic naravnih ujm v 
gozdovih, in sicer spet v enakem obsegu, kot jih zagotavlja država 
članica. 

V prehodnem obdobju do članstva RS v EU, to je predvidoma do 
1.1.2004, RS za sofinanciranje dodatnih dveh ukrepov, ki se 
uveljavljata s tem zakonom, to je sofinanciranje začetka dejavnosti 
združenj lastnikov gozdov ter vlaganj za izboljšanje pogojev 
pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov, v proračunu ne bo 
zagotavljala sredstev. Do navedenega datuma tudi ne bo finančnih 
posledic iz vsebin, ki jih zakon na novo uvaja. Z letom 2004 pa naj 
bi za sofinanciranje dodatnih dveh ukrepov, ki se uveljavljata s 
tem zakonom, to je sofinanciranje začetka dejavnosti združenj 
lastnikov gozdov ter vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja 
in trženja gozdnih proizvodov, v proračunu zagotovili 60 mio SIT 
(10 mio SIT za podporo združevanju lastnikov gozdov in 50 mio 
SIT za sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja 
in trženja gozdnih proizvodov. 

Kar zadeva 9. člen predlaganega zakona, s katerim se spreminja 
45. člen ZG, je treba poudariti, da se s predlagano spremembo ne 
širijo pravice lastnikov gozdov do odškodnine v primeru razglasitve 
gozdov za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim 
namerfom, ki so enake kot doslej. Zaradi predlaganega zakona 
se zato izdatki proračuna ne bodo povečali v primerjavi z 
obveznostmi, kot so nastale z uveljavitvijo ZG. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 - odi. US) 
se v prvem odstavku 10. člena, prvem odstavku 11. člena, prvem 
odstavku 12. člena, prvem odstavku 13. člena, drugem, tretjem, 
četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 14. člena, prvem in 
tretjem odstavku 15. člena, 16. členu, drugem odstavku 22. člena, 
prvem odstavku 36. člena, tretji alinei drugega odstavka 16. člena, 
tretji alinei prvega odstavka 64. člena, drugi alinei prvega odstavka 
77. člena in 5. točki prvega odstavka 78. člena besedi »splošni 
del« v različnih sklonih črtata, besedi »gozdnogospodarski načrt« 
pa se zaradi te spremembe uporabljata v ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 3. členu se 2. točka črta. 

Sedanje 3. do 21. točka postanejo 2. do 20. točka. 

V novi 5. točki se besede »funkcija varovanja naravne in kulturne 
dediščine in drugih vrednot okolja« nadomestijo z besedami 
»funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine«. 

3. člen 

V 4. členu se drugi in tretji odstavek črtata. 

4. člen 

V 9. členu se v drugem odstavku črtajo besede »ki morata biti 
med seboj usklajena in se praviloma sprejemata istočasno«, vejica 
pa se nadomesti s piko. 

V tretjem odstavku se za besedo »bogastev« doda besedilo »ter 
območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave.«. 

V četrtem odstavku se besede »z naravno in kulturno dediščino« 
nadomestijo z besedami »z naravnimi vrednotami in kulturno 
dediščino«. 

5. člen 

V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja 
se: 

prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, gozdni 
rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom; 

- prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi kot 
varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s posebnim 
namenom; 
prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v 
gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot; 

- določijo gozdovi za sanacijo; 
določijo območja posamičnega gozdnega drevja in skupin 
gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki je pomembno 
za ohranjanje in razvoj krajine ali življenskega prostora 
prostoživečih organizmov; 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami 
njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in 
popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, 
se kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na 
ravni, ki je višja od lokalne.«. 

6. člen 

V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote se: 

prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, gozdni 
rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom; 
prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi kot 
varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s posebnim 
namenom; 
prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v 
gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote; 
določijo območja gozdov za sanacijo; 
določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi; 
določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih 
živali; 
določijo območja posamičnega gozdnega drevja in skupin 
gozdnega drevja zunaj naselij, za katere je obvezna izdaja 
strokovnih navodil za ravnanje z njimi; 
izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 
načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo 
večfunkcionalna območja.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in 
ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje 
z gozdom na kartah in popisih funkcij gozdov v 
gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, se kot 
strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni 
ravni.«. 
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Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 13. člen 

7. člen 

V 19. členu se v drugem odstavku za besedo »pogoje« doda 
besedilo »glede strokovne usposobljenosti«. 

8. člen 

V 24. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedilo »naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti« nadomesti z besedilom »naravnih 
vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju 
narave«. 

9. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom iz prvega 
odstavka 44. člena tega zakona se razglasijo z predpisom Vlade. 

(2) Gozdovi s posebnim namenom iz drugega odstavka 44. člena 
tega zakona se razglasijo s predpisom lokalne skupnosti, če je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v njenem interesu oziroma 
s predpisom Vlade, če je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v 
državnem interesu.«. 

10. člen 

V 48. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo dodata novi 
osma in deveta alinea, ki se glasita: 

»- začetka dejavnosti združenj lastnikov gozdov, nastalih na 
podlagi pogodbe ali zakona; 

- vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja, in trženja gozdnih 
proizvodov.«. 

V tretjem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi: 

»Sredstva za namene iz 8. in 9. alinee prejšnjega odstavka se v 
proračunu Republike Slovenije zagotavljajo samo v povezavi s 
sredstvi iz strukturnih skladov Evropske unije«. 

11. člen 

V 49. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

>•(4) Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira or- 
gan pristojen za odmero, pobiranje In lzter|evan|e davkov 
na način, določen za davek od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, 
plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi 
neizterljivosti, zastaranje in druga vprašanja postopka se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.«. 

12. člen 

V 56. členu se v prvem odstavku v enajsti alinei za besedama 
»gozdnogospodarske načrte,« dodata besedi »gozdnogojitvene 
načrte,«. 

V prvem odstavku se v petindvajseti alinei besedilo »prvega in 
drugega odstavka 21. člena« nadomesti z besedilom »prvega, 
drugega in četrtega odstavka 21. člena«. 

Za 57. členom se doda nov 57. a člen, ki se glasi: 

»57.a člen 

(1) Za opravljanje s tem zakonom določenih nalog Zavod obdeluje 
osebne podatke o lastnikih zemljišč in njihovih začasnih upraviteljih 
v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki 
in podatki o pravni osebi povezani z lastnikom ali upravljalcem 
zemljišč, ki jih obdeluje Zavod, so: naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka ali 
druga identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški 
knjigi, grafični in pisni podatki o parcelah in njihovi površini, 
katastrski občini, katastrski kulturi in katastrskem razredu ter 
podatki o izdanih odločbah. 

(2) Razen podatkov o izdanih odločbah pridobiva Zavod podatke 
iz prejšnjega odstavka iz računalniške podatkovne zbirke 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige Republike Slovenije. 
Upravljalec oziroma organizacija, ki obdeluje podatke iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige Republike Slovenije, posreduje Zavodu podatke iz te zbirke 
brezplačno, pri čemer pa mu lahko zaračuna materialne stroške 
priprave podatkov.«. 

14. člen 

V 60. členu se v prvem odstavku za besedo »ustanovitelja« dodata 
besedi »delavcev Zavoda,«. 

15. člen 

V 77. členu se v prvem odstavku za sedmo alineo doda nova 
osma alinea, ki se glasi: 

>•- nadzirati porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in gozdarstvo, 
gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, in porabo pristojbin 
za vzdrževanje gozdnih cest (48. in 49. člen tega zakona).«. 

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

»(3) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost: 

- odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi; 

- odrediti, da se sredstva, dodeljena oziroma porabljena v 
nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, vrnejo v proračun Republike Slovenije; 
poročati pristojnim državnim organom o ugotovitvah pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora in o izrečenih ukrepih.«. 

16. člen 

V 78. členu se v prvem odstavku številka »150.000« nadomesti s 
številko »300.000«. 

23. točka prvega odstavka se črta. 

V drugem odstavku se številka »15.000« nadomesti s številko 
»150.000«. 
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V četrtem odstavku se številka »25.000« nadomesti s številko 
»150.000«. 

17. člen 

V 79. členu se v prvem odstavku številka »100.000« nadomesti s 
številko »200.000«. 

1. točka prvega odstavka se črta. 

V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko 
»100.000«. 

18. člen 

V 80. členu se v prvem odstavku številka »15.000« nadomesti s 
številko »50.000«. 

V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko 
»30.000«. 

19. člen 

V 81. členu se številka »4.000« nadomesti s številko »30.000«. 

1. točka se spremeni tako, da se glasi: 

«- stori katero od dejanj iz 1. do 3. točke 79. člena tega zakona.«. 

20. člen 

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

»81 .a člen 

Gozdarski inšpektor izterja denarno kazen 200.000 tolarjev takoj 
na kraju samem za prekršek, ki ga stori pravna oseba ali 
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z 
denarno kaznijo 100.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe 
in z denarno kaznijo 30.000 tolarjev fizična oseba, če: 

1. seka v manjšem obsegu gozdno drevje ali okrasna drevesa 
brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi in četrti odstavek 17. 
člena); 

2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente, 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o varstvu 
gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po končanem 
spravilu, oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena); 

3. ne ravna v skladu s predpisi za izvajanje sečnje, ravnanje s 
sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih lesnih 
sortimentov (sedmi odstavek 17. člena); 

4. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji odstavek 
18. člena); 

5. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali 
njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano in če njihovo 
število ne presega 10 (prvi odstavek 30. člena); 

6. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali bresta, ki 
so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. člena); 

7. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva 
(drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena); 

9. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi 
oziroma njihovega premoženja, vozi v gozdu ali gozdnem prostoru 
zunaj gozdnih cest (prvi odstavek 40. člena); 

10. na osnovi izdane odločbe ne ustavi vseh del, ki niso v skladu 
z določbami zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov (tretja 
alinea prvega odstavka 77. člena); 

11. ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis.«. 

21. člen 

V 93. členu se prvi odstavek črta. 

22. člen 

100. člen se črta. 

23. člen 

V 10. členu tega zakona se drugI odstavek začne uporabljati 
s 1.1.2004. 

24. člen 

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

Obrazložitev po členih 

1. Zaradi uskladitve s predpisi o urejanju prostora, ki ne določajo 
postopka za sprejem prostorskih delov gozdnogospodarskih 
načrtov in zaradi dejstva, da pristojno ministrstvo ne 
predvideva, da bi imeli ti načrti v prihodnjem sistemu 
sprejemanja prostorskih planskih aktov vlogo, ki jim je bila 
dodeljena z ZG, se te dele načrta ohranja kot sestavni del 
gozdnogospodarskih načrtov, ki je namenjen prostorskemu 
obravnavanju gozda in gozdnega prostora in predstavlja 
strokovne osnove za usklajevanje interesov v postopkih 
sprejemanja prostorskih planskih aktov. Zaradi tega 
redakcijskega popravka je treba spremeniti drugi odstavek 
10. člena, drugi odstavek 11. člena, prvi odstavek 13. člena, 
drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 14. člena, prvi 
odstavek 15. člena, 16. člen, drugi odstavek 22. člena, prvi 
odstavek 36. člena, 3. alineo drugega odstavka 60. člena, 3. 
alineo prvega odstavka 64. člena, 2. alineo prvega odstavka 
77. člena in 5. točko prvega odstavka 78. člena. 

2. 2. točko 3. člena je treba črtati, ker gre za definicijo pojma, ki 
se pri obravnavi prostora ne bo uporabljal tako kot je bilo 
predvideno ob sprejemanju ZG. Sprememba v novi 5. točki 3. 
člena je potrebna zaradi terminološke uskladitve z ZON, ki je 
razveljavil Zakon o naravni in kulturni dediščini. ZON namesto 
pojma naravne dediščine uvaja pojem naravnih vrednot, ki je 
tako postal ključni pojem na področju varstva narave, temu 
dejstvu pa je treba prilagoditi poimenovanje funkcij gozdov in 
vseh drugih določil ZG, ki so povezana z naravno dediščino. 

3. Drugi in tretji odstavek 4. člena je treba črtati zaradi uveljavitve 
ESP, po katerem smejo pridobiti lastninsko pravico na gozdovih 
tudi določeni gospodarski subjekti iz držav članic EU, na 
podlagi Priloge XIII k ESP pa tudi tuje fizične osebe, če so 
državljani članic Evropske unije in je v skladu z Ustavnim 
zakonom za izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. 
člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97) 
izpolnjen pogoj vzajemnosti. 

4. V drugem odstavku 9. člena se črta del, ki je bil potreben v 
primeru, če bi prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov 
ohranili vlogo, ki jim jo je določal zakon., spremembe v tretjem 
in četrtem odstavku pa so potrebne zaradi uskladitve z ZON. 

5. V drugem odstavku 10. člena se določila o prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta območja, prilagodijo njegovi 
novi vlogi. Dodaja pa se tudi novo določilo, s katerim je 
zagotovljeno, da se bodo v postopku sprejemanja prostorskih 
načrtov na regionalni ali državni ravni upoštevale tudi funkcije 
gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov območij. 

6. V drugem odstavku 11. člena se določila o prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, prilagodijo 
njegovi novi vlogi. Dodaja pa se tudi novo določilo, s katerim 
je zagotovljeno, da se bodo v postopku sprejemanja 
prostorskih načrtov na lokalni ravni upoštevale tudi površine 
gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene v 
gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot. 

7. Dopolnitev 19. člena je potrebna zaradi uskladitve z Ustavo 
Republike Slovenijo oziroma dosedanjo ustavnosodno prakso, 
saj so v tem členu doslej vsi pogoji glede opravljanja del v 
gozdovih prepuščeni podzakonskemu normiranju, ne da bi 

zakonodajalec vsaj v temelju določil pravno upoštevne 
elemente. Po predlagani dopolnitvi zakona bo lahko minister 
podrobnejše pogoje določil le s področja strokovne 
usposobljenosti. 

8. Z dopolnitvijo 8. in 9. alinee v dnjgem odstavku 48. člena bo 
dosežena uskladitev zakona o gozdovih z uredbo EU št. 
1257/99, po kateri je mogoče pridobiti sredstva iz strukturnih 
skladov EU za te namene samo v primeru, če jih sofinancirajo 
iz javnih sredstev tudi države članice same. Če teh dveh 
zadnjih alinei ne bi dodali, bi bilo onemogočeno pridobiti 
sredstva EU na dveh, za slovenske razmere pomembnih, 
področjih. Usmeritev k spodbujanju povezovanja lastnikov 
gozdov na razdrobljeni gozdni posesti zaradi učinkovitejšega 
in ekonomičnega gospodarjenja je bila sprejeta že s 
Programom razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/ 
96), prav tako pa se kaže za nujno, da bi bilo omogočeno 
sofinancirati vlaganja za pridobivanje gozdnih proizvodov v 
razmerah, kjer je razmerje med prihodki in stroški 
gospodarjenja izrazito neugodno. Ta vlaganja bodo pripomogla 
k večji intenzivnosti gospodarjenja, pomembna pa so tudi 
zaradi zaposlovanja na podeželju ter pridobivanja lesa za 
kurjavo. Pri tem kaže omeniti dejstvo, da ostaja v slovenskih 
gozdovih več kot 20% načrtovanega poseka lesa 
neizkoriščenega oziroma da bi se ob razmeroma majhnem 
prispevku države lahko dosegli pomembni učinki na področju 
zaposlovanja in varstva okolja v smislu Okvirne konvencije o 
varstvu podnebja. 

9. V 49. členu ZG je določba, ki nalaga vsem lastnikom gozdov, 
ne glede na pravni status (fizične in pravne osebe) obveznost 
plačevanja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, v četrtem 
odstavku tega člena pa je postopek odmere določen le za 
fizične osebe. V spremembi tega odstavka je postopek 
odmere določen splošneje, s čimer je dana pravna podlaga 
za odmero pristojbine tako za fizične kot za pravne osebe. 

10. Popravek v 11. alinei prvega odstavka 56. člena je redakcijski, 
saj je'iz 95. člena razvidno, da mora gozdnogojitvene načrte 
izdelovati ZGS, med nalogami v 56. členu pa to ni navedeno. 
Redakcijske narave je tudi sprememba v zadnji alinei, ki je 
posledica spremembe, obrazložene v 12. točki. 

11. Nov 57.a člen je potreben zaradi uskladitve z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) in z 
Direktivo UE 46/95. Zavodu za gozdove Slovenije se bo s 
tem členom omogočila tudi uporaba in obdelava podatkov iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, ki sta nujni za izvajanje njegovih nalog v 
skladu z Zakonom o gozdovih. 

12. Z dopolnitvijo prvega odstavka 60. člena se ureja sodelovanje 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda, 
kot to določa 75. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-1). 
Dopolnitev 2. in 3. alinee drugega odstavka je potrebna zaradi 
spremembe 12. člena, ki je obrazložena pod točko št. 2. 

13. Z dopolnitvijo 77. člena bo zagotovljen boljši nadzor nad 
uporabo proračunskih sredstev, kar se zahteva tudi za 
uporabo pričakovanih javnih sredstev EU. 

14. Razlog za črtanje 23. točke 78. člena je v povezavi s črtanjem 
100. člena, ki je obrazloženo v 32. točki te obrazložitve. 
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15. Zaradi ustreznejšega učinka izrečenih kazni za storjene 
prekrške v zvezi z gozdovi in zaradi dejstva, da so se v 
dosedanjih izrekih kazni uporabljale le spodnje meje napisane 
v ZG, se predlaga dvig najmanjših zagroženih kazni v 78., 
79., 80., in 81. členu ZG, hkrati pa se zaradi učinkovitosti 
dodaja tudi možnost, da se storilcem določenih prekrškov, 
izreče mandatna kazen. 

16. Črtanje prvega odstavka 93. člena je potrebno zaradi odprave 
prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov, ki je 
obrazložena v 1. točki te obrazložitve. 

17. Razlog za črtanje 100. člena, po katerem morajo lastniki 
gozdov na posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku 
gozdnega drevja je v tem, da podatke o poseku gozdnega 
drevja z izdajo odločb, izdanih na podlagi 17. in 29. člena in 
spremljavo njihove realizacije zbira ZGS in je torej dodatno 
obremenjevanje lastnikov gozdov v zvezi s tem nepotrebno. 

Obrazložitev predloga, da se Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih obravnava po skrajšanem 
postopku 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
se predlaga za sprejem po skrajšanem postopku na podlagi 204.a 
člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/ 
94, 3/95, 28/96, 26/97), in sicer zato, ker gre za: 

manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih 
v predlaganem 1., 12., 15., 

prenehanje veljavnosti posameznih določb zakona o gozdovih 
v predlaganem 22. členu 

manj zahtevne, uskladitve z drugimi zakoni in predpisi EU v 
predlaganem 2., 3., 4., 5., 6.,7.,8., 9.,10., 12.,13., 15., 16., 17., 
18., 19., 20., 21., 

spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odločbami 
ustavnega sodišča v predlaganem 14. členu 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

3. člen 

Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

1. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče iz prvega 
in drugega odstavka 2. člena tega zakona in negozdno 
zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z 
gozdom, ki skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij 
gozda. 

2. Ureditveno območje gozdov je s prostorskimi planskimi akti 
lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko 
zaokroženo območje gozdnega prostora, zmanjšano oziroma 
povečano za površino, ki je predvidena za krčitev oziroma 
razširitev. Ureditveno območje gozdov zajema tudi negozdno 
infrastrukturo in druga negozdna zemljišča, objekte in 
naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno območje po 
drugih predpisih. 

3. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske 
ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti 
gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja 
gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. 
Gozdnogospodarska območja se delijo na 
gozdnogospodarske enote (v nadaljnjem besedilu: 
gospodarske enote). 

4. Gozdni ekosistem so življenjske združbe rastlin in živali ter 
njihovi življenjski prostori z vsemi soodvisnostmi (vplivi okolja 
na te življenjske združbe in obratno). 

5. Biološko ravnotežje je stanje gozdnega ekosistema, ki 
zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo razmerje ter razvoj 
rastlinskih in živalskih vrst. 

6. Funkcije gozdov so ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in 
sestojev, hidrološka, biotopska ter klimatska funkcija; socialne: 
zaščitna funkcija ■ varovanje objektov, rekreacijska, turistična, 

poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, 
funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih 
vrednot okolja, obrambna ter estetska funkcija; proizvodne: 
lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin 
ter lovnogospodarska funkcija. 

7. Sonaravno gospodarjenje je način ravnanja z gozdnimi 
ekosistemi, ki temelji na negi gozda in zagotavlja njihovo 
ohranitev, povečevanje pestrosti avtohtonih rastlinskih in 
živalskih vrst ter vzpostavljanje biološkega ravnotežja. 

8. Izbira dreves za možni posek je gojitveno - negovalno 
opravilo, s katerim se v skladu s stanjem gozdnega 
ekosistema, cilji in z intenzivnostjo gospodarjenja ter s 
potrebami lastnika gozda določijo posamezna drevesa ali 
skupine dreves za posek. 

9. Gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstvenih in 
gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje 
gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter 
razpolaganje z gozdovi. 

10. Raba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, 
ki je po tem zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov 
(nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki 
rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, 
čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.). 

11. Premena gozda je gojitveno delo, s katerim se spremeni 
mešanost ali zamenja drevesne vrste v gozdu, kjer 
rodovitnost rastišča zaradi preteklega čezmernega 
izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih 
dobrin pretežno ni izkoriščena. 

12. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, 
vlake in stalne žičnice) in dnjgi objekti v gozdovih, namenjeni 
predvsem gospodarjenju z gozdovi. 

13. Območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, so 
pasišča, grmišča, mirne cone in druga območja, pomembna 
za razmnoževanje in vzrejo mladičev, v gozdu in ob gozdnem 
robu. 
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14. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma 
drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namembnosti 
zemljišča. 

15. Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja v 
nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena sprememba 
namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je 
povprečna razdalja med nasprotnimi robovi preostalega 
sestoja večja od ene višine odraslega drevja na tem rastišču. 

16. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih 
posegov pri gospodarjenju onemogočeni njegovo trajno in 
optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij. 

17. Poseg v gozd oziroma v gozdni prostor sta poleg posegov, 
določenih s predpisi o urejanju prostora, tudi krčitev gozdov 
ter izkoriščanje, ki ima za posledico spremembo gozda v 
pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi. 
Priprava vlak za spravilo lesa ni poseg v gozd po tem zakonu, 
če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu. 

18. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativnih 
zunanjih vplivov zmanjša njegova rastnost oziroma 
rodovitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo 
možnosti uresničevanja funkcij gozda. 

19. Poškodovan gozd je gozd, v katerem je zaradi negativnih 
vplivov onemogočen naraven razvoj ekosistema oziroma 
onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. Poškodovan gozd 
je gozd za sanacijo in je ogroženo okolje po predpisih o varstvu 
okolja. 

20. Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se preprečijo 
ali omejijo motnje pri delovanju gozda, in sicer: 
z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela; 
preventivna varstvena dela: preprečevalni in preprečevalno- 
zatiralni ukrepi, kot so polaganje kontrolnih dreves, postavljanje 
lovnih nastav za podlubnike in podobno ter ukrepi za 
preprečevanje požarov: opazovalna služba, izdelava 
protipožarnih presek in zidov in podobno; 
sanitarne sečnje: sečnje okuženega, z insekti napadenega, 
močno poškodovanega ali podrtega drevja. 

21. Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, namenjena 
za okras ali praznovanje. 

4. člen 

(1) Lastniki gozdov so pravne oziroma fizične osebe. 
(2) Tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen 

z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti. 
(3) Tujci so osebe, ki jih določa predpis, ki ureja pridobivanje 

stvarnih pravic tujcev na nepremičninah. 

9. člen 

(1) Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za 
vse gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju 
posebnosti na posameznih območjih. 

(2) Gozdnogospodarski načrti imajo splošni in prostorski del, ki 
morata biti med seboj usklajena in se praviloma sprejemata 
istočasno. 

(3) Obvezno izhodišče za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 
so stopnja varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni 
režimi zavarovanih naravnih bogastev. 

(4) V gozdnogospodarskem načrtu se upoštevajo tudi usmeritve 
za gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v gozdnem 
prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve za 
zagotavljanje drugih funkcij gozdov, ki jih pripravijo pristojni 
organi in organizacije. 

10. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta območja se 
ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov 
Slovenije, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega 
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v območju določijo: 
funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 

- cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom; 
usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev; 
na podlagi bioloških kazalnikov usmeritve za ohranjanje 
oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih 
življenjskih združb ter razmerje med divjadjo in njenimokoljem, 
kar je podlaga za izdelavo lovskogojitvenih načrtov območij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja 
se prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in določijo: 
območja gozdov s posebnim namenom, kjer je izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v širšem interesu; 

- gozdovi za sanacijo; 
usmeritve za območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 

- usmeritve za ureditvena območja gozdov; 
druge podlage za usklajevanje interesov v gozdnem prostoru. 

11. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote se ob upoštevanju usmeritev iz splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja, ugotovljenega stanja 
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja 
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja 
gozdov v gospodarski enoti določijo: 
funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
intenzivnost in cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom; 
usmeritve za doseganje ciljev; 
ukrepi in načini njihove izvedbe po osnovnih načrtovalnih 
enotah gozdnega prostora; 

- usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem 
in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote se: 
prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in 
območja iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona; 

- prevzamejo ureditvena območja gozdov iz prostorskih 
planskih aktov in določijo prostorsko razpršeni gozdovi, ki 
spadajo v druga ureditvena območja, za katere veljajo določbe 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, razen 
njegovega prostorskega dela; 

- določijo območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 
določijo območja gozdov za sanacijo; 
določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi; 

- določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali; 
- določi raba gozdov in negozdnih zemljišč, ekološko oziroma 

funkcionalno povezanih z gozdom; 
izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 
načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo 
večfunkcionalna območja; 

- v skladu s predpisi o urejanju prostora določijo prostorsko- 
ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po prostorsko- 
ureditvenih enotah. 
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(3) Izpiski gozdnih parcel in podatkov o njih iz 
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot so uradna 
podlaga za vodenje zemljiškega katastra oziroma za določitev 
katastrskih kultur in katastrskih razredov gozdnih parcel. 
Zavod po uradni dolžnosti pošlje izpiske gozdnih parcel in 
podatke o njih organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega 
katastra. 

(4) Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za geodetske zadeve, izda predpise o razvrščanju 
gozdnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in 
katastrske razrede. 

19. člen 

(1) Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa 
mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in 
druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. 

(2) Dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane 
fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(3) Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minimalne pogoje, 
ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati izvajalci. 

24. člen 

(1) Ograditev posameznih delov gozda se lahko dovoir, če je to: 
- predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite mladja 
ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do 
uskladitve populacije divjadi z okoljem; 
- potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti, kulturnih spomenikov ali 
znanstveno-raziskovalnih proučevanj. 

(2) Za postavitev ograje iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje 
Zavod na predlog organa, organizacije ali posameznika v 14 
dneh. Z dovoljenjem se lahko določijo tudi ukrepi za omejitev 
gibanja znotraj ograjenega gozda. 

(3) Ogradi se lahko tudi gozd s posebnim namenom, če je to 
določeno z aktom o razglasitvi gozda za gozd s posebnim 
namenom. 

48. člen 

(1) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva 
za: 
javno gozdarsko službo; 
načrtovana dela v varovalnih gozdovih in hudourniških 
območjih v zasebnih gozdovih; 
dela, za katera mora Zavod zagotoviti izvedbo; 
izplačila odškodnin In povračil v skladu s 46. členom tega 
zakona in za nakup gozdov, ki jih Republika Slovenija razglasi 
za varovalne gozdove oziroma za gozdove s posebnim 
namenom. 

(2) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo tudi sredstva 
za sofinanciranje: 
gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje življenjskega 
okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih; 
semenarske in drevesničarske dejavnosti; 
razvojno - raziskovalnega dela v gozdarstvu; 
sanacij in premen v zasebnih gozdovih; 
ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu; 
gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 
obnove gozdov na pogoriščih in v po naravnih ujmah 
poškodovanih sestojih. 

(3) Sredstva iz prejšnjih odstavkov se v proračunu Republike 
Slovenije zagotavljajo po programu vlaganj v gozdove, ki ga 
na podlagi programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod. 

(4) Pri sofinanciranju del v gozdovih se upoštevajo vrsta dela, 
poudarjenost funkcij gozdov, velikost posesti in 
socialnoekonomski položaj lastnika gozda. Minister, pristojen 
za gozdarstvo, izda predpise za uveljavljanje sredstev po 
prvem in drugem odstavku tega člena. 

49. člen 

(1) Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih 
cest. 

(2) Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. 
(3) Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v 

odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote 
gozdnih cest. 

(4) Pristojbino odmeri in za račune lokalnih skupnosti pobira 
državni organ, pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom 
od kmetijstva. Glede postopka za odmero, pobiranja in 
vračanja pristojbine, prisilne izterjave, odpisa zaradi 
neizterljivosti, odloga plačila, poroštva in zastaranja se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačevanje davkov fizičnih 
oseb. 

56. člen 

(1) Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in 
sicer: 

■ zbira podatke o stanju in razvoju gozdov; 
vodi evidence kot baze podatkov za svoje delo in za statistično 
posploševanje; 

- spremlja biološko ravnotežje v gozdovih; 
spremlja razvrednotenje in poškodovanost gozdov; 
izdela program varstva gozdov; 
zagotavlja izvedbo ukrepov za varstvo gozdov; 
izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove; 

- opravlja naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične 
službe; 
izdela strokovne podlage za program razvoja gozdov 
Slovenije; 
pripravi program vlaganj v gozdove; 
izdeluje gozdnogospodarske načrte, lovskogojitvene načrte 
območij ter druge strokovne podlage za gospodarjenje z 
divjadjo v skladu z zakonom; 
pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov; 
usmerja in spremlja sanacijo hudourniških območij; 
sodeluje pri prostorskem načrtovanju; 

- sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju 
raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu; 
pripravlja strokovne podlage za odpiranje gozdov z gozdnimi 
prometnicami; 
načrtuje vzdrževanje gozdnih cest; 

- spremlja vzdrževanje gozdnih cest in zagotavlja njegovo 
izvedbo; 
pripravlja metodologijo za zbiranje podatkov o stanju in razvoju 
gozdov; 
obdeluje podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju 
gozdov; 
skrbi za popularizacijo gozdov in osveščanje javnosti o 
pomenu gozdov; 
skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov gozdov; 
zagotavlja sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourniških 
območjih, če so financirana ali sofinancirana iz proračuna; 

poročevalec, št. 70 42 10. julij 2002 



- vodi in odloča o upravnih stvareh iz prvega in šestega 
odstavka 17. člena, prvega in drugega odstavka 21. člena, 
prvega odstavka 23. člena, drugega odstavka 24. člena, 
drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 29. člena, 
četrtega odstavka 30. člena, tretjega odstavka 31. člena, 
prvega odstavka 42. člena, drugega odstavka 92. člena in 
drugega odstavka 95. člena tega zakona. 

(2) Naloge iz druge, šeste, osemnajste, štiriindvajsete in 
petindvajsete alinee prejšnjega odstavka Zavod opravlja kot 
javno pooblastilo. 

60. člen 

(1) Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območnih enot, 
ustanovitelja, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s 
področja gozdarstva in lastnikov gozdov. 

(2) Svet Zavoda ima naslednje naloge: 
- določi osnutek programa razvoja gozdov Slovenije; 
- določi osnutek gozdnogospodarskega načrta območja in 

osnutek lovskogojitvenega načrta območja; 
določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
območja in predlog lovskogojitvenega načrta območja; 

- sprejme program dela Zavoda; 
sprejme finančni načrt in zaključni račun Zavoda; 
sprejema poročila o opravljenem delu Zavoda; 

- opravlja druga dela v skladu s statutom. 
(3) Podrobnejša sestava in naloge sveta Zavoda se določijo s 

statutom Zavoda. 

77. člen 

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski 
inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki Jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 
pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela in 
vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, 
zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda do 
potrošnika; 
pregledovati in spremljati uresničevanje splošnih delov 
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov; 
ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov; 
določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenih gozdnih lesnih 
sortimentov iglavcev in bresta, za katere je obeljenje 
predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške lastnika 
sortimentov oziroma panjev oziroma skladišča; 
v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti začasne 
ukrepe, da se škoda prepreči; 
pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov; 
preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v 
gozdovih. 

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, četrte in 
pete alinee prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem 

roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, seka gozdno drevje, 
spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez 
odločbe ali v nasprotju z njo ali opravlja premeno gozdov v 
nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in šesti 
odstavek 17. člena); 

2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o 
varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po 
končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena); 

3. s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove 
funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek 18. člena); 

4. pri pridobivanju semena gozdnih dreves ali drugih gozdnih 
dobrin povzroči opustošenje (drugi odstavek 18. člena); 

5. seka na golo, čeprav to ni predvideno v splošnem delu 
gozdnogospodarskega načrta (drugi odstavek v zvezi s prvim 
odstavkom 22. člena); 

6. ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi 
posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod (prvi odstavek 
23. člena); 

7. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, v 
gozdovih nabira živali, plodove, gobe ali rastline (25. člen); 

8. preprečuje spremljanje ali krepitev biološkega ravnotežja v 
gozdu ali izvajanje preprečevalnih ali preprečevalno - zatiralnih 
ukrepov (27. člen); 

9. ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu gozdov 
predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biološkega 
ravnotežja ali druge škode v gozdovih (28. člen); 

10. ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del v 
določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo (prvi 
odstavek 29. člena); 

11. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov 
(tretji odstavek 29. člena); 

12. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali 
njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano (prvi 
odstavek 30. člena); 

13. ne obeli ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke, 
bora ali bresta ali ne porabi ali ne predela njihovih ostankov v 
predpisanem roku (drugi odstavek 30. člena); 

14. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali bresta, 
ki so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. člena); 

15. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva 
(drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena); 

16. pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim 
načrtom (32. člen); 

17. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic ogrozi 
vodni vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok visokih 
vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši 
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, 
prizadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih 
živali, prizadene naravno ali kulturno dediščino ali ogrozi drugo 
funkcijo ali večnamensko rabo gozdov (tretji odstavek 37. 
člena); 

18. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom 
uporabe (drugi odstavek 39. člena); 

19. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi 
oziroma premoženja vozi v gozdu zunaj gozdnih cest (prvi 
odstavek 40. člena); 

20. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
zaradi razmočenosti tal prepovedano (drugi odstavek 40. 
člena); 

21. brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja gozdne 
ceste (prvi odstavek 41. člena); 

22. ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen); 
23. ne poroča o poseku gozdnega drevja v preteklem letu (100. 

člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje 

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
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1. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na zemljfečih, ki po 
tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd (prvi in drugi 
odstavek 33. člena); 

2. požiga travišča in ledine na območju, kjer ogenj lanko ogrozi 
gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne 
navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom 
(tretji odstavek 33. člena); 

3. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v 
gozdovih, ki so določeni za požarno ogrožene gozdove (tretji 
odstavek 34. člena). 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

79. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
1. prevaža in prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji 

odstavek 18. člena); 
2. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z 

gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za 
pogozditev (četrti odstavek 18. člena); 

3. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja (drugi 
odstavek 24. člena); 

4. predhodno ni pisno obvestil Zavoda o nameravanih 
sanitarnih sečnjah ali preventivnih delih, ki jih je opravil 
brez odločbe (drugi odstavek 29. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

80. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega 
odstavka 78. člena tega zakona. 

(2) Gozdarski, kmetijski ali požarni inšpektor oziroma policist 
takoj na mestu izterja kazen 10.000 tolarjev za prekršek iz 

tretjega odstavka 78. člena tega zakona od tistih, ki jih zaloti 
pri prekršku. 

81. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
posameznik, če: 
1. stori katero od dejanj iz 1. do 4. točke prvega odstavka 79. 

člena tega zakona; 
2. se giblje znotraj ograjenega gozda, kadar je to prepovedano 

(drugi odstavek 24. člena). 

93. člen 

(1) Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov morajo biti 
izdelani pri gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od 
1.1.1995 dalje. 

(2) Določbe 10., 11. in 14. člena tega zakona glede vsebine in 
postopka sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov se 
uporabljajo za gozdnogospodarske načrte z veljavnostjo od 
1.1.1995 dalje, do takrat se uporablja postopek, predpisan z 
dotedanjimi predpisi. 

(3) Akti o razglasitvi gozdov za varovalne gozdove oziroma za 
gozdove s posebnim namenom se morajo uskladiti s tem 
zakonom najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona. 
Do uskladitve aktov so zavarovano naravno bogastvo 
gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli 
ekološko funkcijo ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno 
funkcijo ali funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine 
določeni v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo 
od 1.1.1991 do 31.12.2000. 

100. člen 

(4) Za statistične namene mora lastnik gozda do 31. januarja na 
posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku gozdnega 
drevja, ki je bil opravljen v njegovem gozdu v preteklem 
koledarskem letu. Vsebino obrazca in naslovnika sporočanja 
predpiše Zavod Republike Slovenije za statistiko v soglasju z 
ministrom, pristojnim za gozdarstvo. 
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V. PRILOGA: IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH - skrajšani postopek 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predlaganega akta: 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
GOZDOVIH - skrajšani postopek 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

Zakon se nanaša na 8. alineo 2. točke 82. člena, ki določa, da 
pogodbenice razvijajo in krepijo sodelovanje na področju varstva 
gozdov, rastlin in živali ter ohranjanja biološke raznovrstnosti. 

Zakon se nanaša na 7. točko 45. člena Evropskega 
pridružitvenega sporazuma, ki določa, da: a) imajo od začetka 
njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti in 
hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve faze prehodnega obdobja. Zakon se nanaša tudi na Prilogo 
XIII k Evropskem pridružitvenem sporazumu, s podpisom katere 
se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo Republika Slovenija 
državljanom držav članic Evropske unije zagotovila pravico do 
nakupa nepremičnin, ob pogoju vzajemnosti in na 
nediskriminatoren način. 

b) V kakšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Direktiva št. 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov in njihovim prostim pretokom - 
samo posredno 

Predlog zakona je z navedenimi predpisi v celoti usklajen. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 
Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 2002 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da. 

6. Ali ie predlog akta preveden v in v kateri jezik? 

Predlog zakona ni preveden, preveden pa je Zakon o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93), in sicer v angleščino in nemščino. Po 
sprejemu predlaganega zakona bo prevedeno v oba navedena 
jezika prečiščeno besedilo zakona o gozdovih. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Predlagana sprememba zakona je bila v delu, ki se nanaša na 
predpise ES, napovedana na bilateralnih pregledih zakonodaje s 
področja razvoja podeželja, kmetijskih struktur in gozdarstva ter 
prostega pretoka storitev, ki sta bila opravljena 12.1.1999 in 
3.2.1999 v Bruslju. Komisija ES na predlagano spremembo ni 
imela pripomb. 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Na predlog zakona se nanašajo: 
Uredba Sveta št. 1257/99 z dne 17.5.1999 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega 
sklada in o dopolnitvah ter razveljavitvi določenih uredb 
Uredba Sveta št. 1268/99 z dne 21. junija 1999 o podpori 
Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj 
podeželja v državah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope 
v predpristopnem obdobju 
Uredba Komisije št. 1750/99 o podrobnih pravilih za izvajanje 
Uredbe Svota št. 1257/99 

a Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih so 
predvidene v Državnem programu za prevzem pravnega reda 
EU, in sicer bi moral biti zakon sprejet že do 31.3.2000. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Mojca Geč-Zvržina 
Državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

mag. Franc But 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAČASNEM 

ZATOČIŠČU (ZZZat-A) 

- skrajšani postopek - EPA 580 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1711-0022 
Številka: 262-10/2002-1 
Ljubljana, 05.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 151. dopisni seji dne 5.7.2002 
določita besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ZAČASNEM ZATOČIŠČU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
s predlogom, da se uvrsti na izredno sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije, ki se bo pričela dne 9.7.2002. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o začasnem zatočišču obravnava po skrajšanem postopku, 
ker predlagane dopolnitve zakona ne predstavljajo 

zahtevnejših sprememb zakona, so pa nujno potrebne za čim 
hitrejšo ureditev trajnejšega statusa oseb, ki imajo v Republiki 
Sloveniji priznano začasno zatočišče. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o začasnem zatočišču - 
skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 262-10/ 
2002-1 z dne 28.6.2002. 

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

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V marcu 1997 je Republika Slovenija sprejela Zakon o začasnem 
zatočišču. Množični prihod beguncev iz Bosne in Hercegovine 
po razpadu bivše Jugoslavije, ki so se v letu 1992 zatekli v 
Republiko Slovenijo ni bil pravno urejen. Republika Slovenija jim je 
do sprejema zakona nudila »de facto« zaščito v skladu s priporočili 
UNHCR. Zakon je bil sprejet eno leto in pol po podpisu mirovnega 
sporazuma za BIH in v času, ko je bilo vračanje državljanov BIH 
že v teku. Do sprejema zakona je bil pravni položaj državljanov 
BIH urejen z akti vlade in se torej na ozemlju Slovenije niso nahajali 
nezakonito, vendar pa zaradi odsotnosti zakonske ureditve niso 
mogli pridobiti pravice do začasnega zatočišča. V Sloveniji je od 
leta 1992 poiskalo začasno zatočišče 70.000 oseb Iz Hrvaške 
ter Bosne in Hercegovine. Še v decembru leta 1995 je bilo 
registriranih 21.500 beguncev iz Bosne in Hercegovine, pri čemer 

so se mnogi vrnili domov takoj po podpisu Daytonskega 
sporazuma v decembru 1995 ali odšli v druge države. Danes ima 
status začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji priznano še 
2307 oseb. Pravica do začasnega zatočišča se po zakonu ne 
pridobi za določen čas, saj ni mogoče vnaprej predvideti, kdaj 
bodo prenehale razmere, ki so opravičevale pridobitev začasnega 
zatočišča. Zakon v 5. členu sicer določa kot razlog za prenehanje 
začasnega zatočišča prenehanje razmer, zaradi katerih ga je 
oseba pridobila. V tem primeru vlada določi rok za zapustitev 
države, Urad za priseljevanje in begunce pa je dolžan organizirati 
vrnitev. 

Glede na to, da večina oseb iz BIH, ki jim je priznan status 
začasnega zatočišča, dejansko živi v Sloveniji praktično eno 
desetletje in so torej v slovensko družbo deloma že integrirane 
(šolanje, družina) je potrebno pri urejanju trajnejšega statusa teh 
oseb upoštevati tudi to dejstvo. Po veljavnem zakonu o začasnem 
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zatočišču, lahko oseba, ki ima priznan status -začasnega 
zatočišča, zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer 
so pogoji za izdajo dovoljenja opredeljeni v zakonu o tujcih; 
dovoljenje se izda za določen čas in določen namen.To dovoljenje 
se lahko izda le za čas za katerega je prebivanje v državi nujno 
potrebno, vendar ne dlje od enega leta, omejeno je tudi z namenom 
prebivanja in ta se med trajanjem dovoljenja ne sme spreminjati. 
Dovoljenje za začasno prebivanje torej ne predstavlja trajnejše 
rešitve za urejanje pravnega statusa oseb z začasnim zatočiščem 
in ne omogoča vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje 
niti ne zagotavlja socialnih pravic. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Pri iskanju ustrezne rešitve za trajnejše urejanje statusa oseb z 
začasnim zatočiščem izhajamo iz načela, ki v največji možni 
meri zagotavlja oz. ohranja nivo pravic, ki so jih imeli s sedaj 
priznanim statusom in sicer v okviru novele Zakona o začasnem 
zatočišču. Ocenjujemo, da je izdaja dovoljenja za stalno bivanje 
ustrezna rešitev, saj tujec pridobi pravico do zaposlitve, 
zdravstvenega varstva in pravice iz socialnaga varstva. Pridobitev 
dovoljenja za stalno prebivanje zahteva v skladu z Zakonom o 
tujcih tudi izpolnjevanje drugih pogojev - določeno dobo bivanja, 
stanovanje, sredstva za preživljanje, itd, vendar bi moral postopek 
za pridobitev dovoljenja po tem zakonu za te osebe izključevati 
določene pogoje, stanovanje, vir preživljanja - ker jih ne bodo 
mogli izpolnjevati, zato je potrebno urediti poseben postopek za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Osebam z začasnim zatočiščem s predlogom zakona 
omogočamo pridobiti status tujca z dovoljenjem za stalno 
prebivanje, v posledici to pomeni tudi pridobitev vseh pravic s 
področja zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter 
zaposlovanja v obsegu kot je določeno za tujce s stalnim bivanjem. 

Sredstva za socialno varnost, zaposlovanje in delo se bodo 
zagotavljala v proračunu Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, kar bo potrebno upoštevati pri pripravi proračuna. 

Sredstva za zdravstveno varstvo teh oseb se bodo zagotavljala 
v proračunu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ker 
bodo te osebe s pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje in s 
prijavo stalnega prebivališča postali zavarovanci v sistemu 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Glede pravic iz naslova izobraževanja bo osebam, ki se trenutno 
šolajo na srednjih in visokih šolah ter fakultetah potrebno nuditi 
dodatno pomoč v obliki plačila šolnin.Tujci z dovoljenjem za stalno 
prebivanje morajo namreč po veljavnih predpisih plačevati šolnine 
za srednje in visokošolsko izobraževanje. Glede na to, da te 
osebe nimajo lastnih sredstev, predlagamo, da se jim v prehodnem 
obdobju treh let od pridobitve dovoljenja za stalno bivanje zagotovi 
plačilo šolnin, ki jih bo poravnal Urad za priseljevanje in begunce. 

V nastanitvenih centrih bi tem osebam zagotovili v prehodnem 
obdobju 18 mesecev od uveljavitve tega zakona brezplačno 
nastanitev in oskrbo, razen tistim osebam, ki se nahajajo v centrih, 
ki se delno ali v celoti zapirajo. 

Posebej ranljive skupine oseb (mladoletni, invalidi, starejše osebe, 
nosečnice, samske ženske, starši samohranilci s mladoletnimi 
otroci, žrtve spolnih zlorab ter mučonja ali organiziranega nasilja) 
bi lahko na podlagi ugotovitev zdravstvene komisije pri uradu 
bivali v centrih tudi daljše obdobje. Po 18 mesecih bodo osebe 

dolžne prispevati k stroškom oskrbe in nastanitve v centrih, pri 
čemer pa bo merila za višino in način prispevkov določila vlada. 

Osebe, ki se bodo ob delnem ali popolnem zapiranju centrov 
odločile za zasebno nastanitev bodo imele pravico do denarnega 
nadomestila. Višino in način izplačila ter dobo izplačevanja bo 
določila vlada. Denarno nadomestilo bo zagotavljal Urad za 
priseljevanje in begunce. 

Ocenjujemo, da v letošnjem proračunskem letu skupna finančna 
sredstva potrebna za izvajanje predloženih dopolnitev ne bodo 
presegala vseh dosedanjih finančnih sredstev za ta namen, za 
prihodnja leta pa natančnih finančnih posledic ni mogoče 
predvideti, to pa zato, ker ni možna ocena obsega uveljavljanja 
pravic na posameznih področjih, kot so npr. zdravstvo, 
izobraževanje, zaposlovanje itd. 

4. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/1997) se 
za 24. členom dodata novi 24. a in 24. b člen, ki se glasita: 

»24. a člen 

(1) Osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji lahko 
pridobijo status tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje, ne glede 
na določbe zakona o tujcih. 

(2) Vlogo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložijo osebe 
iz prejšnjega odstavka na upravni enoti, na območju katere je 
nastanilveni center oz. kjer prebivajo. Vlogi morajo priložiti dokazilo 
o priznanem statusu začasnega zatočišča in potrdilo urada o 
naslovu prebivališča za osebe, ki bivajo v nastanitvenih centrih. 

(3) O izdaji dovoljenja za stalno prebivanje odloča Ministrstvo za 
notranje zadeve po skrajšanem postopku. 

(4) Osebe z začasnim zatočiščem so v postopku izdaje 
dovoljenja za stalno prebivanje oproščene plačila upravne takse. 

24. b člen 

(1) Osebe z začasnim zatočiščem imajo od dneva pridobitve 
dovoljenja za stalno prebivanje, pravico do plačila šolnine v 
srednješolskem in visokošolskem izobraževanju. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja urad. » 

2. člen 

(1) Osebe iz 24a člena zakona, ki so pridobile dovoljenje za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prebivajo v nastanitvenih 
centrih urada, imajo pravico do nadaljnjega prebivanja v 
nastanitvenih centrih, največ 18 mesecev od uveljavitve zakona, 
razen v tistih, ki se deloma ali v celoti zapirajo. 

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za mladoletne osebe, invalide, 
starejše osebe, nosečnice, samsko ženske, starše samohranilce 
z mladoletnimi otroci, žrtve spolnih zlorab ter mučenja ali 
organiziranega nasilja, za katere zdravstvena komisija pri uradu, 
zaradi posebej utemeljenih razlogov, predlaga nadaljnje bivanje v 
nastanitvenih centrih, ki jih določi urad. 
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(3) Osebe iz prejšnjega odstavka so po 18 mesecih od uveljavitve 
zakona, dolžne prispevati k nastanitvi in oskrbi v nastanitvenem 
centru. Merila za določitev prispevka k nastanitvi in oskrbi in 
način plačevanja prispevka določi Vlada Republike Slovenije. 

(4) Sredstva za nastanitev in oskrbo iz prvega odstavka tega 
člena zagotavlja urad. 

3. člen 

(1) Osebe z začasnim zatočiščem in osebe, ki so pridobile 
dovoljenje za stalno prebivanje po tem zakonu in ki se ob delnem 
ali dokončnem zapiranju nastanitvenega centra odločijo za 
zasebno nastanitev, imajo pravico do denarnega nadomestila za 
nastanitev. 

(2) Višino, dobo in način izplačevanja denarnega nadomestila 
določi Vlada Republike Slovenije. 

(3) Sredstva za denarno nadomestilo iz prvega odstavka tega 
člena zagotavlja in izplačuje urad. 

4. člen 

(1) Osebe iz 24a člena zakona vložijo vlogo za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona. 

(2) Za osebe z začasnim zatočiščem, ki so v postopku 
ugotavljanja nadaljnje upravičenosti do začasnega zatočišča, 
prične teči rok iz prejšnjega odstavka z dnem dokončnosti 
upravnega akta. 

5. člen 

Osebe iz 24b člena zakona imajo pravico do plačila šolnin v 
srednješolskem in visokošolskem izobraževanju še tri leta od 
pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. 

6. člen 

(1) Do vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje oseb iz 24. 
a člena zakona, krije stroške zdravstvenih storitev urad, vendar 
ne več kot tri mesece od dneva pridobitve dovoljenja za stalno 
prebivanje. 

(2) Do uveljavitve pravice do denarne socialne pomoči, imajo 
osebe iz 24. a člena zakona, ki so nastanjene izven nastanitvenih 

centrov, pravico do prejemanja človekoljubne pomoči v skladu z 
Uredbo o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in 
nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, 
ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim zatočiščem (Uradni list 
RS št. 54/99 in 1/2000), vendar ne več kot tri mesece od dneva 
pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. 

7. člen 

Za osebe, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje po tem 
zakonu, ne velja omejitev iz 2. odstavka 8. člena zakona glede 
predpisane dolžine bivanja v Republiki Sloveniji v primeru, če 
zaprosijo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. 

8. člen 

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje, pridobljeno na podlagi tega 
zakona se razveljavi: 
- če je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti 

ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, 
ki so pomembne za izdajo dovoljenja. 

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko odpove: 
če je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega 
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od petih let, 
če obstaja sum, da bi lahko ogrožal varnost države, javno 
varnost ali mir. 

(3) Zoper odločbo o razveljavitvi in odpovedi prebivanja je 
dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku petnajstih 
dni od njene vročitve. 

(4) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, 
- če je dovoljenje razveljavljeno, 

če je dovoljenje odpovedano, 
- če je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali 

varstveni ukrep odstranitve tujca iz države, 
- če se tujec odreče dovoljenju in sicer z dnem podane izjave 

o odreku dovoljenja za stalno prebivanje, 
- če tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije, 

če se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o 
tem ne obvesti organa, ki mu je izdal dovoljenje. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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5. OBRAZLOŽITEV 
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V Republiki Sloveniji je 2307 državljanov Bosne in Hercegovine, 
ki so tu v večini že od leta 1992. Zato je potrebna dopolnitev 
zakona o začasnem zatočišču, ki bi jim omogočila trajnejšo 
ureditev statusa. 

Glede na to, da zakon o tujcih, kot splošni materialni predpis, ki 
določa pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v 
Republiki Sloveniji v 5. odstavku 3. člena zakona iz svojega 
področja uporabe izključuje osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji 
začasno zatočišče, je potrebno dopolnitve zakona o začasnem 
zatočišču oblikovati kot "lex specialis" v odnosu do zakona o 
tujcih, v delu ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje in pogoje za prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje 
ter dodatne pravice v prehodnem obdobju. 

Upoštevajoč dejstvo, da zakon o začasnem zatočišču ne bo 
prenehal veljati, da pa je nujno potrebno urediti trajnejši status 
oseb, ki imajo trenutno priznan status začasnega zatočišča 
predlagatelj ocenjuje, da je vsebino najbolj ustrezno urediti v okviru 
dopolnitve zakona. 

Predlog zakona določa, da lahko osebe pridobijo dovoljenje za 
stalno prebivanje tako, da vložijo vlogo pri upravni enoti, kjer se 
nahaja nastanitveni center oziroma kjer prebivajo. Rok za vložitev 
vloge za stalno prebivanje je šest mesecev, razen za osebe z 
začasnim zatočiščem, ki so v postopku odvzema, prenehanja ali 
ugotavljanja nadaljnje upravičenosti do začasnega zatočišča. K 
vlogi se mora priložiti le dokumente, ki dokazujejo priznan status 
začasnega zatočišča, vloga pa je prosta plačila upravne takse. 
O vlogi se odloči v skrajšanem postopku v skladu z zakonom o 
splošnem upravnem postopku. 

Predlog zakona osebam omogoča bivanje in oskrbo v 
nastanitvenih centrih v prehodnem obdobju osemnajstih mesecev 
od uveljavitve tega zakona, razen v centrih, ki se zapirajo. 

Predlog zakona omogoča posebej ranljivim skupinam, da ostanejo 
v nastanitvenih centrih tudi daljše časovno obdobje kot ostale 
osebe, pri čemer pa bodo morali v skladu z merili, ki jih bo sprejela 
vlada prispevati k dejanskim stroškom oskrbe in nastanitve. 

Osebe, ki se ob zapiranju nastanitvenih centrov odločijo za 
zasebno nastanitev imajo pravico do denarnega nadomestila za 
nastanitev, ki jo izplačuje urad. Višino in način plačevanja prispevka 
za nastanitev in oskrbo in višino, dobo ter način izplačevanja 
denarnega nadomestila za nastanitev ob zapiranju nastanitvenih 
centrov določi vlada. 

Osebe z začasnim zatočiščem, ki bodo pridobile dovoljenje za 
stalno prebivanje in prijavo prebivališča bodo lahko uveljavile 
pravice iz naslova zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja, zaposlovanja in dela ter socialnega varstva. 

Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje morajo po veljavnih 
predpisih plačevati šolnine za srednje in visokošolsko 
izobraževanje. Glede na to, da te osebe nimajo lastnih sredstev, 
jim je potrebno v prehodnem obdobju treh let zagotoviti plačilo 
šolnin na srednjih in visokih šolah ter fakultetah kot dodatno 
pomoč, ki jo bo zagotavljal urad. 

Osebe, ki bodo pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po tem 
zakonu bodo lahko zaprosile tudi za državljanstvo, pri čemer se 
jim bo čas dejanskega bivanja v statusu začasnega zatočišča 
všteval v čas, ki je po zakonu o državljanstvu potreben za 
pridobitev državljanstva Republike Slovenije. Seveda pa bodo 
morali za pridobitev državljanstva izpolnjevati vse ostale pogoje, 
ki jih zakon predpisuje za naturalizacijo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAČASNEM 
ZATOČIŠČU 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni vlrj prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktiva Sveta EU 2001/55/EC o minimalnih standardih nudenja 
začasnega zatočišča v primerih množičnega dotoka razseljenih 
oseb in o ukrepih, ki zagotavljajo ravnovesje med državami 
članicami pri sprejemanju in posledicah sprejemanja teh oseb 

(Council Directive 2001/55/EC of 20 July on minimum standards 
for giving temporary protection in the event of a mass influx of 
displaced persons and on measures promoting a balance of ef- 
forts betvveen Member States in receiving such persons and 
bearing the consequences thereof, Officvial Journal of the Euro- 
pean Communities L 212, 07.08.2001.) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooral navedenimi pravnimi viri ES fleto) 

/ 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

6) Ali )e predlog akta preveden In v kateri |ezik? 

Predlog akta bo preveden v angleški jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komlslla ES. države članice ES. SIGAMA. OECD. Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanle roka za uskladitev 

Rok za sprejem v Državnem programu za prevzem pravnega 
reda EU ni določen, vendar pa je v postopku vključevanja 
Republike Slovenije prilagoditev zakona o začasnem zatočišču 
eno od področij, ki jih je potrebno uskladiti s pravnim redom 
Evropske unije. 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 
dr. Bojan Bugarič dr. Rado Bohinc 
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Sprememba 

POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH 

VOJNEGA NASILJA (ZZVN-G) 

- skrajšani postopek - EPA 247 - III 

Skupina poslancev Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
(prvopodpisani Franc Pukšič) nasilja - hitri postopek (EPA 247), ki je bil vložen dne 

20.6.2001, v soglasju z ostalimi predlagatelji spremln|a 
Ljubljana, 04. julij 2002 predlagano obravnavo zakona po hitrem postopku v 

obravnavo po skrajšanjem zakonodajnem postopku. 
Zadeva: SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE ZAKONA 

V skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije 
podpisani poslanec sporoča, da kot prvopodpisani predlagatelj Franc Pukšič, l.r. 

) 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) hitri 
postopek - EPA 247 - III, |e bil objavljen v 
Poročevalcu št. 63, dne 24. julija 2001. 
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Sprememba 

POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 

POPRAVI KRIVIC (ZPKri-C) 

- skrajšani postopek - EPA 334 - III 

mag. Janez Drobnič, postopku, kot je predlagano, temveč po skrajšanem 
poslanec postopku. 

Datum: Ljubljana, 04.07.2002 Predlog za spremembo hitrega v skrajšani postopek za sprejem 
zakona je v skladu z novim Poslovnikom Državnega zbora 

Zadeva: Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 35/2002), ki v 1. odstavku 143. člena določa, 
- EPA 334 - III (hitri postopek) da predlaga sprejem zakona po nujnem postopku vlada. 

Podpisani poslanec predlaga, da se Predlog zakona o 
spremembi zakona o popravi krivic ne obravnava po hitrem 

mag. Janez Drobnič, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembi zakona o popravi 
krivic (ZPKrl-C) - hitri postopek - EPA 334 - lil, je 
bil objavljen v PoroCevalcu št. 87, dne 12.11.2001. 
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Sprememba 

POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA 0 PRENOSU PREMOŽENJA 

BIVŠIH DRUŽBENOPOLITIČNIH 

ORGANIZACIJ MED SREDSTVA 

LOKALNIH SKUPNOSTI IN ZAVODA 

ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 

ZAVAROVANJE (ZPPBDO) 

- prva obravnava - EPA 1570 

Branko Kelemina sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje - hitri postopek (EPA 1570), ki je bil 

Ljubljan, 04. julij 2002 vložen dne 16.7.1996, spreminja predlagano obravnavo 
zakona po hitrem postopku v obravnavo po rednem 

Zadeva: SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE ZAKONA zakonodajnem postopku (prva obravnava). 

V skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije 
podpisani poslanec sporoča, da kot predlagatelj Zakona o 
prenosu premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij med Branko Kelemina l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o prenosu premoženja bivših 
družbenopolitičnih organizacij med sredstva 
lokalnih skupnosti in Zavoda za pokojninsko in 
Invalidsko zavarovanje (ZPPBDO) - hitri postopek 
• EPA 1570, |e bil objavljen v Poročevalcu 4t. 32, 
dne 1.8.1996, prevzem predlagateljstva pa Je bil 
objavljen v Poročevalcu it. 2, dne 17.1.2001 
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Sprememba 

POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA 0 POSTOPNI ZAMENJAVI 

AZBESTNO-CEMENTNIH CEVI V 

VODOVODNI INFRASTRUKTURI ZA 

OSKRBO S PITNO VODO (ZACVIPV) 

• prva obravnava - EPA 942 - II 

) 

Skupina poslancev (prvopodpisani Branko Kelemina) 

Ljubljana, 04. julij 2002 

Zadeva: SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE ZAKONA 

V skladu s Poslovnikom Državnega zbor Republike Slovenije 
podpisani poslanec sporoča, da kot prvopodpisani predlagatelj 
Zakona o postopni zamenjavi azbestno-cementnih cevi v 

vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo - hitri 
postopek (EPA 942), ki je bil vložen dne 01.10.1999, v soglasju 
z ostalimi predlagatelji spreminja predlagano obravnavo 
zakona po hitrem postopku v obravnavo po rednem 
zakonoda|nem postopku (prva obravnava). 

Branko Kelemina, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o postopni zamenjavi azbestno- 
cemcntnlh cevi v vodovodni Infrastrukturi za oskrbo 
s pitno vodo (ZACVIPV) - hitri postopek - EPA 942 • 
II, |e bil objavljen v Poročevalcu tt. 73, dne 
15.10.1999. 
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Sprememba 

POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA O PREPOVEDI GRADITVE NOVIH 

JEDRSKIH ELEKTRARN V REPUBLIKI 

SLOVENIJI IN O PREPOVEDI 

SKLADIŠČENJA NIZKO, SREDNJE IN 

VISOKO RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ 

DRUGIH DRŽAV NA OZEMLJU REPUBLIKE 

SLOVENIJE TER O TRAJNEM VARNEM 

SKLADIŠČENJU NIZKO, SREDNJE IN 

VISOKO RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

(ZPGJES) 

- prva obravnava - EPA 973 - II 

Skupina poslancev (prvopodpisani Branko Kelemina) 

Ljubljana, 04. julij 2002 

Zadeva: SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE ZAKONA 

V skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije 
podpisani poslanec sporoča, da kot prvopodpisani predlagatelj 
Zakona o prepovedi graditve novih jedrskih elektrarn v Republiki 
Sloveniji in o prepovedi skladiščenja nizko, srednje in visoko 
radioaktivnih odpadkov iz drugih držav na ozemlju Republike 

Slovenije ter o trajnem varnem skladiščenju nizko, srednje in 
visoko radioaktivnih odpadkov - hitri postopek (EPA 973), ki 
je bil vložen dne 21.10.1999, v soglasju z ostalimi predlagatelji 
spreminja predlagano obravnavo zakona po hitrem postopku 
v obravnavo po rednem zakonodajnem postopku (prva 
obravnava). 

Branko Kelemina, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o prepovedi graditve novih jedrskih 
elektrarn v Republiki Sloveniji In o prepovedi 
skladiščenja nizko, srednje In visoko radioaktivnih 
odpadkov Iz drugih držav na ozemlju Republike 
Slovenije ter o trajnem varnem skladiščenju nizko, 
srednje In visoko radioaktivnih odpadkov (ZPGJES) 
- hltrl postopek - EPA 973 - II, je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 77, dne 12.11.1999, 
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Sprememba 

POSTOPKA OORAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA SPODRUJANJE 

SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 

NA ORMOČJIH S POSEBNIMI 

RAZVOJNIMI PRORLEMI NA 

PODROČJU HALOZ, DRAVSKEGA IN 

PTUJSKEGA POLJA TER SLOVENSKIH 

GORIC (ZZSRRH) 

- prva obravnava - EPA 1321 - II 

) 

Skupina poslancev (prvopodpisani Franc Pukšič) 

Ljubljana, 04. julij 2002 

Zadeva: SPREMEMBA POSTOPKA OBRAVNAVE ZAKONA 

V skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije 
podpisani poslanec sporoča, da kot prvopodpisani predlagatelj 
Zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje skladnega 

regionalnega razvoja na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi na področju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja ter 
Slovenskih goric - hitri postopek (EPA 1321), ki je bil vložen 
dne 14.9.2000, v soglasju z ostalimi predlagatelji spreminja 
predlagano obravnavo zakona po hitrem postopku v obravnavo 
po rednem zakonodajnem postopku (prva obravnava). 

Franc Pukšič, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi na 
področju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja ter 
Slovenskih goric (ZZSRRH) - hitri postopek - EPA 
1321 - II, Je bil objavl|en v Poročevalcu it. 87, dne 
6.10.2000. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-?) 

- skrajšani postopek - EPA 423 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Geza DŽUBAN, poslanec 
Feri HORVAT, poslanec 
Jožef ŠPINDLER, poslanec 
Ciril PUCKO, poslanec 

Ljubljana, 3.7.2002 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisani poslanci obveščajo, da iz zakonodajnega postopka 
umikajo predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G) - skrajšani 
postopek, EPA 423-111, ki so ga v zakonodajni postopek vložili 
31.1.2002. 

G. Andreju Gerenčerju, ki je bil tudi sopredlagatelj predloga 
zakona, pa je 15.5.2002 prenehal mandat. 

Geza DZUBAN, l.r. 
Feri HORVAT, l.r. 

Jožef ŠPINDLER, l.r 
Ciril PUCKO, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembi zakona o 
zdravstvenem varstvu In zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 
423 • III, je bil objavljen v Poročevalcu it. 15, dne 
1B.2.2002. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-?) 

- skrajšani postopek - EPA 451 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Maria POZSONEC 
poslanka 

Ljubljana, 2.7.2002 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisana poslanka na podlagi 180. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 40/93, 80/ 

94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 in 13/2001) 
kot predlagateljica iz zakonodajnega postopka umika Predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 451-111, ki ga je 
državnemu zboru predložila 14. februarja 2002. 

Maria Pozsonec, l.r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajtanl postopek - EPA 
451 - III, je bil objavljen v Poročevalcu it. 19, dne 
22.2.2002. 

67 poročevalec, št. 70 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:     

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

Davčna številka:    

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



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