
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIK? SLOVENIJE 

DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 17. julij 2002 Letnik XXVIII Št. 72 

PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A) - skrajšani postopek - EPA 588 - III 3 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?) - skrajšani postopek 9 
-EPA 587 -III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - druga obravnava 1 5 
- EPA 355 - III 

- Predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) prva obravnava - EPA 1062 - II 39 

- Umik predloga zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS) - EPA 1029 - II 55 

- Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 57 
izobraževanja - skrajšani postopek - EPA 450 - III 

POROČILA 
- Poročila o realizaciji programov ukrepov plazov velikega obsega - EPA 582 - III 59 

ŠTUDIJA VARIANT 
- Študija variant daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci 2x110 KV 89 

POPRAVEK POROČILA 
- Popravek Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2001 - EPA 570 - III 97 



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 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TRGOVINI (ZT-A) 

- skrajšani postopek - EPA 588 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2111-0054 
Številka: 330-07/2002-2 
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 TRGOVINI, 

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 dne 9.7.2002. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o trgovini obravnava po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
in uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-l-16/98- 
32 (Uradni list RS, št. 62/01). 

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. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Janez Šinkovec, generalni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvu. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGOVINI 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-16/98- 
32 (Uradni list RS, št. 62/01) odločilo, da se z 28. julijem 2002 
razveljavi 17. člen zakona o trgovini, ki ureja obratovalni čas v 
trgovskih prodajalnah. 

Pobudo za oceno ustavnosti navedene določbe so vložile 
gospodarske družbe Petrol, Mercator in Mibo, Ustavno sodišče 

pa je postopek uvedlo s sklepom z dne 2.4.1998 in ga končalo z 
navedeno razveljavitveno odločbo z dne 6.7.2001. 

17. člen Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), ki ga je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel 25. marca 1993, namreč 
po mnenju Ustavnega sodišča ni v skladu s 120. členom Ustave, 
saj obratovalni čas v prodajalnah ureja tako, da za izdajo predpisa 
o tej tematiki pooblašča ministra, pristojnega za trgovino. Dejansko 
pa bi moral zakon v temelju sam urediti obratovalni čas ter pri tem 
določiti okvire in usmeritve za morebitno podrobnejše urejanje. 
Zato podzakonskemu predpisu ne sme prepuščati urejanja pravic 
in obveznosti na tem področju. 

Iz navedenega izhaja, da je treba spremeniti 17. člen zakona o 
trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), in to v skladu z napotili 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, vsebovanimi v 
obrazložitvi odločbe. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilj zakona je s spremembo 17. člena zakona o trgovini urediti 
obratovalni čas v dejavnosti trgovine na drobno z upoštevanjem 
napotil Ustavnega sodišča RS. 

Ob razveljavitvi 17. člena zakona o trgovini je v povezavi z 
urejanjem obratovalnega časa v dejavnosti trgovine na drobno 
Ustavno sodišče opozorilo na naslednja načela: 
Po določbi prvega odstavka 74. člena Ustave je gospodarska 
pobuda svobodna. Zato sme zakonodajalec omejiti določeno 
obliko podjetništva le, če je za to izkazana javna korist. Temelj za 
takšno omejitev daje Ustava v drugem odstavku 74. člena, po 
katerem se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z 
javno koristjo. Zakonodajalčeva svoboda pri določanju pogojev 
za opravljanje dejavnosti pa ni absolutna in neomejena, saj ga 
veže splošno ustavno načelo sorazmernosti, ki mu dovoljuje, da 
ustavno pravico omeji le toliko, kolikor je zaradi varovanja javne 
koristi treba poseči v ustavno pravico. Zato mora pri uzakonitvi 
omejitve zakonodajalec izbrati tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito 
varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj posegal v ustavno 
pravico. Iz načel pravne države (2. člen Ustave) izhaja, da mora 
biti iz zakona razvidno ali vsaj predvidljivo, s kakšnimi omejitvami 
mora oseba računati oziroma kakšni so pogoji za njeno poslovanje. 
Obratovalni čas predstavlja enega izmed objektivnih pogojev za 
opravljanje trgovinske dejavnosti, ki ga zakonodajalec lahko določi 
zaradi javne koristi. 
Poleg navedenih določb je pri urejanju obratovalnega časa 
trgovskih prodajaln treba upoštevati še določbo 49. člena Ustave, 
ki zagotavlja svobodo dela, in določbo tretjega odstavka 74. člena 
Ustave o prepovedi dejanj, ki omejujejo konkurenco. Med takšna 
prepovedana dejanja vsekakor spadajo tudi akti državnih organov. 

Ta načela je pri pripravi besedila sprememb in dopolnitev zakona 
o trgovini upoštevala strokovna delovna skupina, ki jo je na podlagi 
sklepa Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije iz 
predstavnikov delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije) 
in delojemalcev (sindikati) oblikovalo Ministrstvo za gospodarstvo. 
Delovna skupina je tudi dala možnost organizacijam potrošnikov 
v Sloveniji, da se izrečejo o svojih interesih pri urejanju 
obratovalnega časa v trgovini na drobno. Določbe zakonskega 
predloga tako predstavljajo kompromisni rezultat med dvema 
objektivno nasprotujočima se pogledoma na urejanje 
obratovalnega časa. 

Glede na navedene ustavne določbe in glede na usmeritve, ki jih 
je dalo Ustavno sodišče RS v odločbi, je torej mogoče z zakonom 
urediti nekatere omejitve časa obralovanja trgovskih prodajaln. 
Takšne omejitve pa bodo v Republiki Sloveniji zakonito urejene 
prvič, in to velja ne samo za dejavnost trgovine, ampak sploh za 
katerokoli dejavnost. 

Omejitve izhajajo, kot je že navedeno, iz potrebe po zagotovitvi 
opravljanja dejavnosti v skladu z javno koristjo, pri čemer se za 
javno korist šteje upoštevanje pravic oziroma obveznosti, 
določenih z delovnopravno zakonodajo in s predpisi s področja 
varstva pred hrupom. 

Glede na ugotovitev, ki izhaja iz vsebine Poročila Inšpektorata 
RS za delo o akciji nadzora nad izvajanjem delovnopravne 
zakonodaje v dejavnosti trgovine z dne 10.1.2002, da naj bi bilo 
kršitev obveznosti, določenih z delovnopravno zakonodajo, več 
v tistih prodajalnah, ki poslujejo ponoči, ob nedeljah, praznikih in 
dela prostih dneh, je treba trgovcem, ki kršijo te obveznosti, 

onemogočiti poslovanje v navedenem času in s tem ne samo 
poseči v podjetniško pravico svobodne gospodarske pobude, 
ampak tudi omejiti uveljavljanje interesa potrošnikov. 
Kot neupoštevanje trgovčevih obveznosti, določenih z 
delovnopravno zakonodajo je treba določiti neizpolnitev trgovčevih 
obveznosti iz delovnopravnih razmerij v posamezni prodajalni, ki 
mu jih nalagata ali izvršljiva upravna odločba ali sodba. Prav tako 
je v zvezi z ugotovitvami inšpektorata treba omejiti nadurno delo 
in zagotoviti delavcem en dan počitka v tednu, kar bi dosegli s 
tem, da bi bilo obratovanje ob nedeljah, praznikih, drugih dela 
prostih dneh in ponoči dopustno le, če je to mogoče izvesti z 
ustrezno razporeditvijo polnega delovnega časa zaposlenih 
delavcev v prodajalni, ter da bi poslovanje prodajaln, razen za 
izjemne primere, omejili na šest dni v tednu. Izjeme bi bile mogoče 
za lekarne in bencinske servise in za prodajalne, ki na dan 
uveljavitve tega zakona že obratujejo štiriindvajset ur na dan vse 
dni v letu ali v katerih trgovci zaposlijo dodatne delavce ob soglasju 
predstavnikov delojemalcev, na območjih starih mestnih jeder, 
določenih z akti občin, in za prodajalne v bolnišnicah, hotelih in 
transportnih terminalih. 

Poleg tega je zaradi številnih pritožb zoper hrupno nočno poslovanje 
trgovskih prodajaln treba njihovo obratovanje omejiti na čas med 
6. in 22. uro, razen če za posamezno prodajalno ni pridobljena 
strokovna ocena nočne obremenitve okolja s hrupom v mejah, 
dovoljenih po predpisih s področja varstva pred hrupom. 

Nadzor nad obratovalnim časom prodajaln opravlja Tržni 
inšpektorat RS in glede tega ni potrebna kakšna spremembah, 
treba je le precizirati njegove ukrepe. Dodatno pa je treba določiti 
pristojnost Inšpektorata RS za delo, in sicer v zvezi z novimi 
določbami glede varstva pravic zaposlenih v prodajalnah. Njegova 
aktivnost pri izvajanju nadzora bo obsegala izrekanje upravnih 
ukrepov (odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti v 
posameznih prodajalnah) in predlaganje kaznovanja sodnikom 
za prekrške. 

Z zakonom bo tudi dvignjena zgornja meja denarnih kazni, in 
sicer v skladu z veljavnim zakonom o prekrških. 

Glede navedenih predlogov sprememb in dopolnitev zakona o 
trgovini je mogoče ugotoviti, da omejitve še naprej ohranjajo 
prilagodljivost obratovalnega časa potrebam potrošnikov. S tem 
je ohranjena konkurenčna prednost slovenske trgovine, ki jo je 
do sedaj predstavljal obratovalni čas, kar je bilo razvidno predvsem 
na obmejnih območjih. Obratovalni čas trgovskih prodajaln mora 
tako po zahtevah, ki jih izražajo potrošniške organizacije, kot po 
anketah kupcev najpomembnejših trgovskih družb v Sloveniji 
omogočati potrošnikom ne samo potrebne nakupe, ampak tudi 
izvajanje pravice, da pred odločitvijo o nakupu spoznajo in 
pretehtajo več različnih ponudb. Glede na spremembe v delovnem 
času potrošnikov pa jim sama dolžina obratovalnega časa 
prodajaln ne pomeni dosti, saj je za njih pomembno čim poznejše 
večerno zapiranje prodajaln in njihovo obratovanje ob nedeljah. 
Tudi iz že omenjenih anket izrecno izhaja, da si kupci želijo, da so 
pomembnejše prodajalne, na primer tiste v nakupovalnih 
središčih, odprte tudi ob nedeljah, pri čemer se mnenja verujočih 
in neverujočih ne razlikujejo. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 

Sprejetje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 
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4. Prikaz prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
Evropske unije in prikaz ureditve v nekaterih 
pravnih sistemih držav članic EU 

Urejanje obratovalnega časa trgovskih prodajaln v Evropski uniji 
ni harmonizirano. Na ta vprašanja samo posredno vplivata 
direktiva, sprejeta 3.12.1999, ki določa, da morajo države članice 
upoštevati obvezni minimalni tedenski počitek delavcev v trajanju 
35 ur, in Pogodba o evropski skupnosti, ki med drugim prepoveduje 
omejevanje prostega pretoka blaga. 

Glede na to je ureditev obratovalnega časa v trgovini na drobno 
v pravnih sistemih posameznih držav članic Evropske unije 
različna. Tako je na primer na Finskem dovoljeno obratovanje ob 
nedeljah v juniju, juliju, avgustu in decembru ter še šest drugih 
nedelj. Irska je že 1938. leta odpravila vse omejitve trgovanja ob 
nedeljah in praznikih. Tudi na Švedskem ni več omejitev glede 
obratovalnega časa, in sicer od leta 1972 dalje. 

Ob tem je treba omeniti študijo Ekonomskega inštituta Pravne 
fakultete v Ljubljani "Obratovalni časi trgovin v državnih EU". 
Študija ugotavlja, da je za razvita gospodarstva izven Evrope 
značilno, da so z deregulacijo začela prej in da je stopnja 
deregulacije pri njih precej višja, kar morda kaže smer bodočega 
razvoja v Evropi. Sicer pa ureditev obratovalnega časa v državah 
EU ne daje receptov za ureditev pri nas, saj so razlike med 
državami izredno velike, argumenti za takšno ali drugačno ureditev 
pa temeljijo bolj na vrednostnih sodbah kot na rezultatih 
ekonomskih analiz. Po izkušnjah v mnogih državah EU se država 
poskuša izogniti predpisovanju obratovalnega časa prodajaln, 
tako da odločanje prepušča lokalnim oblastem, kar pa bi moglo v 
primeru Slovenije voditi do izredno raznolike ureditve v relativno 
majhnem prostoru. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

17. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) se spremeni 
tako, da se glasi: 

"17. člen 

Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju 
potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in 
njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, 
določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede 
razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, 
odmorov in počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti z 
dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja 
varstva pred hrupom. 

Trgovec sme določiti obratovalni čas prodajalne za največ šest 
dni v tednu. Ta omejitev ne velja za lekarne in bencinske servise 
ter za druge prodajalne: 

ki na dan uveljavitve tega zakona že obratujejo štiriindvajset 
ur na dan vse dni v letu, 
v katerih trgovci zaposlijo dodatne delavce, če za tak 
obratovalni čas pridobijo soglasje predstavnikov delojemalcev, 
na območjih starih mestnih jeder, določenih z akti občin, 
v bolnišnicah in hotelih ter na transportnih terminalih. 

Ob nedeljah, praznikih in ob drugih, z zakonom določenih dela 
prostih dnevih ter v nočnem času sme prodajalna obratovati samo 
v primeru: 

če je to mogoče izvesti z ustrezno razporeditvijo delovnega 
časa zaposlenih delavcev v prodajalni, 

- če je trgovec, zoper katerega je bil uveden upravni oziroma 
sodni postopek, izpolnil vse delovnopravne obveznosti do 
delavcev prodajalne, ki so mu bile naložene z izvršljivo 
upravno odločbo ali sodbo. 

Trgovec sme določiti obratovanje v nočnem času, če je predhodno 
od pristojnega organa oziroma organizacije pridobil strokovno 
oceno obremenitve okolja s hrupom, po kateri prodajalna izpolnjuje 
pogoje za obratovanje v času med 22. uro in 6. uro naslednjega 
dne". 

2. člen 

Za 17. členom se doda novi 17.a člen, ki se glasi: 

"17.a člen 

Upravne enote vodijo uradno evidenco obratovalnega časa 
prodajaln, ki poslujejo na območju njihove pristojnosti. 

Trgovec je dolžan pristojni upravni enoti prijaviti urnik obratovalnega 
časa pred začetkom obratovanja posamezne prodajalne, kakor 
tudi v primeru njegove poznejše spremembe. Prijavo vloži na 
obrazcu določitve umika obratovalnega časa. 

Prijavi iz prejšnjega odstavka trgovec priloži: 
izjavo trgovca o zaposlitvi dodatnih delavcev v prodajalni, z 
navedbo števila dodatno zaposlenih delavcev, 
strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom za prodajalno, 
ki bo obratovala ponoči, 
izjavo upravljavca nakupovalnega središča, trga oziroma 
avtoceste o usklajenosti predloga umika obratovalnega časa 
s pravili delovanja navedenih objektov, če bo prodajalna 
obratovala v nakupovalnem središču, na trgu ali ob avtocesti. 

Če prijava izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov, upravna enota 
potrdi vpis prijave v evidenco v ustrezni rubriki obrazca in 
najpozneje v tridesetih dneh od prejema vrne trgovcu potrjeni 
obrazec, sicer se šteje, da je prijavo potrdila. Kopijo obrazca 
skupaj s prilogami arhivira, drugo kopijo pa pošlje organu, 
pristojnemu za poslovni register. 

Če prijava ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, upravna enota 
nemudoma pozove trgovca k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti 
v določenem roku. 

Vsebino in obliko obrazca določitve urnika obratovalnega časa 
po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji z odredbo 
predpiše minister, pristojen za trgovino". 

3. člen 

V 19. členu se besedilo "sanitarni inšpekcijski prgan," nadomesti 
z besedilom "zdravstveni inšpekcijski organ," ter za tem besedilom 
za vejico doda besedilo "določbe tretjega odstavka 17. člena, 
katere uresničevanje nadzoruje pristojni inšpekcijski organ za 
delo". 
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4. člen 

V prvem odstavku 22. člena se v napovednem stavku pred 
besedama "inšpekcijski organ" črta beseda "tržni". 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
da trgovec nima prijavljenega urnika obratovalnega časa 

prodajalne skladno z določbami 17.a člena tega zakona, ali da 
prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratovalnem času oziroma 
obratuje izven tega časa ali da trgovec ne upošteva omejitev iz 
tretjega odstavka 17. člena ali ne pridobi ocene iz četrtega 
odstavka 17. člena tega zakona". 

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 

V končnem delu besedila odstavka se za besedama "trgovinsko 
dejavnost" doda besedilo "v prodajalni ali drugem prodajnem 
objektu". 

5. člen 

Prvi odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi: 
"Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da 
prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane 
minimalne stopnje izobrazbe (16. člen), izda odločbo, s katero 
prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje 
trgovinske dejavnosti.". 

6. člen 

V prvem odstavku 27. člena se v napovednem stavku znesek 
1.000.000 tolarjev nadomesti z zneskom 3.000.000 tolarjev. 

Sedma alinea se spremeni, tako da se glasi: 
če nima prijavljenega urnika obratovalnega časa prodajalne iz 

17.a člena tega zakona, če prodajalna ne obratuje v prijavljenem 
obratovalnem času oziroma če obratuje izven tega časa ali če 
trgovec ne upošteva obveznosti iz tretjega odstavka 17. člena 
tega zakona (17. člen),". 

Za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi: 
če trgovec ne pridobi ocene iz četrtega odstavka 17. člena 

tega zakona (17. člen).". 

Dosedanja osma alinea postane deveta alinea. 

V drugem odstavku 27. člena se znesek 75.000 tolarjev nadomesti 
z zneskom 300.000 tolarjev. 

7. člen 

Trgovec, čigar prodajalna na dan uveljavitve tega zakona že 
obratuje, je dolžan: 

najpozneje do 1. januarja 2003 prijaviti urnik obratovalnega 
časa ter pridobiti oceno iz četrtega odstavka 17. člena tega 
zakona, če posluje ponoči in te ocene še ni pridobil; 

- do uveljavitve urnika obratovalnega časa iz prejšnje alinee 
poslovati po umiku obratovalnega časa, prijavljenem v skladu 
s predpisom, veljavnim ob prijavi. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati 28. julija 2002. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

Glede na napotilo Ustavnega sodišča Republike Slovenije v 
odločbi, s katero je razveljavilo 17. člen zakona o trgovini, da 
mora navedeni zakon sam urediti vprašanje obratovalnega časa 
prodajaln (ter pri tem določiti okvire in usmeritve za morebitno 
podrobnejše urejanje v podzakonskem predpisu), predlog 
spremenjenega 17. člena zakona v celoti ureja obratovalni čas 
trgovskih prodajaln, in sicer v vsebini, ki predstavlja kompromis 
med stališči sindikatov in Gospodarske zbornice Slovenije. To 
pomeni, da poleg načelne opredelitve, da obratovalni čas določi 
trgovec v skladu s potrebami potrošnikov, številom zaposlenih v 
prodajalni ter obveznostmi po zakonu o delovnih razmerjih in 
predpisih, o varstvu pred hrupom, so v tem členu vsebovane tudi 
omejitve, in sicer: 

prodajalna sme obratovati največ šest dni v tednu, razen če 
gre za lekarno ali bencinski servis ali za drugo prodajalno, ki 
na dan uveljavitve tega zakona že obratuje 24 ur na dan vse 
dni v letu ali v kateri trgovec zaposli dodatne delavce ob 
soglasju predstavnikov delojemalcev ali prodajalno na območju 
starega mestnega jedra ali v bolnišnici, hotelu in transportnem 
terminalu, 

■ ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh ter v nočnem času 
sme prodajalna obratovati, če je to mogoče izvesti z ustrezno 
razporeditvijo polnega delovnega časa zaposlenih v prodajalni 
in če ima trgovec izpolnjene vse delovnopravne obveznosti 
do delavcev prodajalne. Nadure bi bile torej v prodajalni možne 
le v tistih izjemnih primerih, ki so izrecno določeni neposredno 
z zakonom o delovnih razmerjih. Z delovnopravnimi 
obveznostmi, ki morajo biti izpolnjene, pa so mišljene tiste 
obveznosti, ki so mu bile naložene z izvršljivo upravno odločbo 
ali sodbo, 
prodajalna, ki obratuje ponoči, sme obratovati, če ima 
pridobljeno pozitivno strokovno oceno obremenitve okolja s 
hrupom. 

Omejitve delovnopravne narave (navedene zgoraj v prvih dveh 
alineah) temeljijo na ugotovitvah Inšpektorata Republike Slovenije 
za delo, vsebovanih v Poročilu o akciji nadzora nad izvajanjem 
delovnopravne zakonodaje v dejavnosti trgovine z dne 10.1.2002, 
po katerih je bilo več kršitev delovnopravne zakonodaje v 
prodajalnah, ki poslujejo v tako podaljšanem obratovalnem času, 
kot pa v drugih prodajalnah. Pri tem gre za kršitve pravice do 
enodnevnega počitka v tednu, odrejanje nadurnega dela tudi v 
primerih, ki niso obseženi z določbami zakona o delovnih razmerjih 
in s kolektivno pogodbo, ter neizpolnjevanje izvršljivih obveznosti. 

Omejitev nočnega obratovanja pa temelji na številnih pritožbah 
zoper glasno obratovanje prodajaln, ki so odprte tudi ponoči. 

K2. členu 

Z zakonom je treba urediti tudi način določitve urnika 
obratovalnega časa. Predlagano je, da se enako kot v dosedanjem 
17. členu določi, da se urnike prijavlja. Hkrati je predlagano, da 
zakon za organe, katerim se vložijo prijave, določi upravne enote. 
Le-tem bi bilo naloženo, da vodijo evidenco obratovalnega časa 
prodajaln na območju svoje krajevne pristojnosti. V primeru, da 

posamična prijava ni popolna, upravna enota pozove vložnika k 
odpravi pomanjkljivosti. 

V primeru, da je prijava popolna, upravna enota potrdi obrazec 
prijave v ustrezni rubriki. Če pa tega kljub popolnosti prijave ne 
stori niti v tridesetih dneh od njenega prejema, naj se šteje, da je 
prijava potrjena. 

K3. členu 

Kot je prikazano v prejšnjem členu se omejitve nanašajo predvsem 
na delovnoopravno področje, zato je v 19. členu zakona treba za 
nadzor nad uresničevanjem določb zakona o trgovini poleg 
pristojnosti tržnega inšpektorata, sanitarnega oziroma sedaj 
zdravstvenega inšpektorata in organa davčne inšpekcije določiti 
še pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za delo. 

K4. členu 

Pristojnost upravnega ukrepanja po 22. členu zakona je treba 
razširiti na vse zgoraj naštete inšpekcijske organe ter v skladu z 
določbami spremenjenega in dopolnjenega 17. člena zakona 
določiti dodatne ukrepe. Tako bo pristojni inšpekcijski organ z 
odločbo začasno prepovedal trgovcu opravljati trgovinsko 
dejavnost v prodajalni v primerih, če nima prijavljenega urnika 
obratovalnega časa, če prodajalna ne obratuje v prijavljenem 
času oziroma obratuje izven tega časa ali če trgovec pri 
obratovanju prodajalne ne upošteva obveznosti oziroma omejitev 
iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena. 

K5. členu 

V 23. členu zakona je izpuščen ukrep izdaje odločbe, s katero se 
trgovcu naloži poslovanje v določenem obratovalnem času, saj 
je ta ukrep ob določitvi ukrepov v 22. členu postal nepotreben. 
Besedilo 23. člena, ki se ne spreminja, je zato treba le oblikovno 
združiti. 

K6. členu 

V 27. členu zakona o trgovini je treba določiti kazni za kršitve 
novih določb 17. člena zakona, in sicer za primere, če trgovec 
nima prijavljenega urnika obratovalnega časa, če prodajalna ne 
obratuje v prijavljenem času oziroma obratuje izven tega časa ali 
če trgovec ne upošteva obveznosti iz tretjega odstavka 17. člena 
ali če ne upošteva omejitev iz četrtega odstavka 17. člena. 

Glede na to, da je od uveljavitve zakona o trgovini minilo že več 
kot devet let, so hkrati za vse kršitve, navedene v 27. členu, 
valorizirane višine kazni v skladu s 25. členom zakona o prekrških 
(in sicer za trgovca na najmanj tri milijone, za njegovo odgovorno 
osebo pa najmanj 300.000 tolarjev). Pri tem ni uporabljena možnost 
iz zakona, da se za prekrške, ki pomenijo hujše kršitve med 
drugim tudi predpisov s področja delovnih razmerij in s področja 
gospodarstva, sme predpisati trikrat višja denarna kazen. 

17. julij 2002 7 poročevalec, št. 72 



K7. členu 

Prehodna določba zakona omogoča trgovcem postopni prehod 
na novo ureditev v času do 1.januarja 2003. Do takrat bodo morali 
že poslujoči trgovci prijaviti urnik obratovalnega časa, v času od 
uveljavitve zakona do potrditve urnika obratovalnega časa pa bo 

posamezna prodajalna obratovala po urniku, ki bo veljaven na 
dan uveljavitve zakona. 

Rok 1. januar 2002 bo veljal tudi za pridobitev strokovne ocene 
obremenitve okolja s hrupom, ki bo po tretjem odstavku 17. člena 
potrebna za prodajalne, ki bodo poslovale v času med 22. in 
6. uro. 

IV. BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE SE 
PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

17. člen 

Merila za določitev umika obratovalnega časa prodajaln predpiše 
minister, pristojen za trgovino. 

V skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka določi trgovec urnik 
obratovalnega časa svoje prodajalne, ki ga prijavi pristojnemu 
organu lokalne skupnosti. 

Trgovec je dolžan poslovati v obratovalnem času, ki ga je določil 
v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 

19. člen 

Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni tržni 
inšpekcijski organ, razen določbe 15. člena tega zakona, katere 
uresničevanje nadzoruje pristojni sanitarni inšpekcijski organ, in 
določbe 18. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje 
poleg tržnega tudi pristojni davčni inšpekcijski organ. 

22. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi: 
da prodajalni objekti ne izpolnjujejo predpisanih minimalnih 
tehničnih in drugih pogojev ali da niso izpolnjeni pogoji za 
prodajo blaga zunaj prodajaln (13. člen), 
da opremljenost prodajale in način prodaje blaga ne izpolnjujeta 
dodatnih pogojev (14. člen), 
da trgovec ne vodi sproti evidence o nakupu in prodaji blaga 
in storitev ali če jo vodi drugače, kot je predpisano (18. člen). 

Z odločbo začasno prepove trgovcu opravljati trgovinsko 
dejavnost do odprave nepravilnosti, ugotovljene s sklepom 
inšpekcijskega organa. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

23. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da 
prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane 
minimalne stopnje izobrazbe (16. člen) ali če trgovec ne posluje v 
določenem obratovalnem času (17. člen), izda odločbo, s katero: 

prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje 
trgovinske dejavnosti, 
naloži trgovcu poslovanje v določenem obratovalnem času. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

27. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje trgovec 
pravna oseba ali trgovec fizična oseba, ki stori prekršek pri 
opravljanju trgovinske dejavnosti: 
- če ne opravlja trgovine na debelo, razen trgovine v tranzitu v 

prodajnih objektih, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s 
tem zakonom (7. člen), 

- če ne opravlja trgovine v prodajalni, zunaj prodajalne pa na 
predpisan način (9. člen), 
če prodajni objekti ne izpolnjujejo predpisanih minimalnih 
tehničnih in drugih pogojev in če niso izpolnjeni pogoji za 
prodajo blaga zunaj prodajalne (13. člen), 

- če opremljenost prodajalne in način prodaje blaga ne 
izpolnjujeta dodatnih pogojev (14. člen), 

- če poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, ki 
neposredno prodajajo ne izpolnjujejo minimalnih sanitarno 
zdravstvenih pogojev (15. člen), 
če prodajalec ali trgovski poslovodja nima predpisane minimalni 
stopnje izobrazbe (16. člen), 

- če ne posluje v določenem obratovalnem času (17. člen), 
- če ne vodi evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev ali če 

je ne vodi v skladu z zakonom (18. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje odgovorno 
oseba pri trgovcu pravni osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-?) 

- skrajšani postopek - EPA 587 - III 

Vlada Republike Slovenije je dne 4.7.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o žrtvah 
vojnega nasilja (ZZVN-?) - skrajšani postopek (EPA 
587 - III). 
Skupina poslancev, s prvopodpisanim Francem 
Pukšlčem, je z dopisom 20.6.2001 predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (ZZVN-G) - hitri postopek (EPA 247-III), ki ureja 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon 
(EPA 587-III). 
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim 
Francem Pukšlčem 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. 

za manj zahtevne uskladitve z Zakonom o plačilu odškodnine 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

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: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- mag. Franc Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Marjan Trape, državni podsekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0046 
Številka: 590-00/2001 -2 
Ljubljana, 04.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 4.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, 

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 žrtvah vojnega nasilja obravnava po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne dopolnitve zakona oziroma 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA 

NASILJA - (EVA 2001 - 2611- 0046) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Z določbo tretjega odstavka 50. člena Ustave Republike Slovenije 
je zakonodajalec kot del pravne in socialne ureditve nove države 
Republike Slovenije določil tudi posebno socialno varstvo žrtev 
vojnega nasilja. S sprejetim Zakonom o žrtvah vojnega nasilja 
(Ur.l.RS, št.63/95), ki skupaj z Zakonom o vojnih invalidih in 
Zakonom o vojnih veteranih tvori paket t. i. »vojnih zakonov«, so 
bile v Sloveniji prvič uzakonjene posebne oblike varstva tistih 
državljanov Republike Slovenije, ki so bili v vojni v sicer že 
odmaknjenih letih 1941 do 1945 izpostavljeni nekaterim tipičnim 
in zaokroženim oblikam vojnega nasilja, kar je na vojni generaciji 
naših državljanov pustile take posledice, ki jih je po oceni 
zakonodajalca mogoče odpravljati ali blažiti le s posebnimi 
materialnimi in organizacijskimi napori družbe. Zakon je na 
poseben način in z nekaterimi posebnimi poudarki uredil tudi 
varstvo žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja podrobneje ureja pogoje in postopek 
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, določa normativno 
opredelitev posameznih kategorij žrtev vojnega nasilja in njihovih 
pravic ter predpisuje način in pogoje za njihovo uveljavitev. Glede 
na tipizirane in zaokrožene oblike prisilnih ukrepov in nasilnih 
dejanj, ki so jim bili s strani takratnih okupatorjev, agresorjev ali 
njunih sodelavcev izpostavljeni naši državljani med vojno, zakon 
opredeljuje osem kategorij žrtev vojnega nasilja (taboriščnike, 
zapornike, izgnance, internirance, delovne deportirance, ukradene 
otroke, begunce in prisilne mobilizirance) ter na priznani status 
ustrezne kategorije veže različen obseg zakonskih pravic 
(zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje, 
povračilo potnih stroškov, priznanje pokojninske dobe, pravica 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, pravica do vojne odškodnine 
po posebnem zakonu, doživljenjska mesečna renta in prednost 
pri dodelitvi socialnega stanovanja). Pod določenimi pogoji so do 
varstva upravičeni tudi družinski člani osebe, ki je umrla ali je bila 
pogrešana v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja 
po navedenem zakonu. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja je bil od svoje uveljavitve 1.1.1996 
do danes že šestkrat spremenjen in dopolnjen, kljub temu pa 
predlagatelj zakona ugotavlja, da je še vedno diskriminatoren do 
nekaterih nespornih žrtev vojnega in povojnega nasilja. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (Ur.l.RS, št.8/96) se je krog upravičencev razširil na civilne 
invalide vojne s priznanim statusom po posebnem zakonu, ne 
glede na to, v kakšnih okoliščinah in v katerem časovnem obdobju 
so utrpeli telesno okvaro. Priznana jim je bila tudi pravica do vojne 
odškodnine po posebnem zakonu. Z dopolnitvijo 13. člena zakona 
se je žrtvam vojnega nasilja, ki so bile v času trajanja vojnega 
nasilja mlajše od 15. let, čas prebit v teh okoliščinah, priznal v 
pokojninsko dobo kot posebna doba. 

Avgusta leta 1996 je zakon doživel že drugo spremembo (Ur.l.RS, 
št.44796), v skladu s katero so status žrtve vojnega nasilja lahko 
uveljavile osebe, ki so bile rojene staršem v času, ko so zoper 
njih trajala nasilna dejanja ali prisilni ukrepi ter pod določenimi 
pogoji tudi osebe, ki jim je bil prisilni ukrep povzročen zunaj ozemlja 

Republike Slovenije. S sprejeto novelo zakona se je žrtvam 
vojnega nasilja zagotavljala pravica do doživljenjske mesečne 
rente tudi za čas od prenehanja prisilnega ukrepa do vrnitve v 
domovino. 

Do naslednje dopolnitve zakona je prišlo novembra leta 1997. S 
sprejeto novelo zakona so pravico do posebne odškodnine v 
obliki denarne rente pridobili tisti prisilno mobilizirani v okupatorsko 
vojsko, ki so zaradi nepriznavanja obdobij zavarovanja od 6.4.1941 
do 15.5.1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ostali v zavarovanju tudi po času, ko bi z 
upoštevanjem teh obdobij v pokojninsko dobo že dosegli polno 
pokojninsko dobo. 

Do najkorenitejših sprememb in dopolnitev zakona je prišlo z 
novelo zakona iz junija 1999 (Ur.l.RS, št.43/99). Uveljavljanje 
statusa in pravic žrtve vojnega nasilja je v skladu z novelo zakona 
omogočeno tudi osebam, ki so bile zaradi izvajanja povračilnih 
ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev zoper družine 
partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja v NOB oziroma 
so bile zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja 
njihove stanovanjske hiše ali stanovanja, nasilno pregnane s 
svojih domov. Ta status se zagotavlja tudi osebam,, ki jim je bil 
prisilni ukrep povzročen izven slovenskega ozemlja, če so sicer 
imele stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. V 
posebno varstvo po sprejeti noveli zakona so bili vključeni tudi 
otroci, katerih oba starša sta bila ubita zaradi sodelovanja z NOB, 
bila ubita kot talca ali sta umrla v okoliščinah za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja. Novela zakona je izboljšala kakovost varstva 
internirancem v nekaterih italijanskih ter madžarskih 
koncentracijskih taboriščih in ukradenih otrok ter uzakonila pravico 
do povračilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
tistim žrtvam vojnega nasilja, ki so po dopolnjenem 35 letu 
pokojninske dobe ostali v zavarovanju, ker kljub uveljavljeni 
posebni dobi po tem zakonu niso dosegli polne pokojninske dobe. 
S ponovno spremenjenim 5. členom zakona so se bistveno 
zaostrili pogoji za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja civilnim 
invalidom vojne, ki so ta status lahko uveljavljali pod enakimi 
pogoji kot vsi ostali upravičenci po zakonu, ne pa zgolj na podlagi 
priznanega invalidskega statusa, kot je bilo to mogoče do tedaj. 

Novela zakona iz meseca marca leta 2000 (Ur.l.RS, št.28/00) je 
omogočila uveljavitev statusa žrtve vojnega nasilja otrokom, 
katerih eden od staršev je izgubil življenje v pravno relevantnih 
okoliščinah po zakonu ter predpisala, da se doživljenjska mesečna 
renta ne upošteva kot redni prejemek za ugotavljanja 
premoženjskega cenzusa pri uveljavljanju drugih socialno- 
varstvenih pravic. 

Zadnja sprejeta dopolnitev zakona (julij 2001) je v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča RS iz leta 2000 omogočila priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja in izplačilo doživljenjske mesečne rente za 
nazaj vsem tistim vojaškim vojnim invalidom, ki zaradi neustavne 
ureditve iz 5. člena osnovnega zakona, statusa in pravic žrtve 
vojnega nasilja po osnovnem zakonu niso mogli uveljaviti. 

Status žrtve vojnega nasilja je na podlagi zakona o žrtvah vojnega 
nasilja z vsemi sprejetimi zakonskimi novelami uveljavilo skupaj 
62.357 upravičencev, od tega 3.315 taboriščnikov, 1.402 
zapornika, 18.907 izgnancev, 3.494 internirancev, 1.032 delovnih 
deportirancev, 9.471 beguncev, 491 ukradenih otrok, 6.268 prisilno 
mobiliziranih v okupatorjevo vojsko, 905 civilnih invalidov vojne, 
4.799 beguncev (pregnancev), 344 otrok po obeh padlih starših 
ter 11.929 otrok po enem padlem staršu. Za izplačila socialnih 
tranferov (doživljenjskih mesečnih rent) žrtvam vojnega nasilja je 
bilo v letu 2001 izplačano 4,5 milijarde SIT proračunskih sredstev. 

poročevalec, št. 72 10 



Kljub številnim sprejetim novelam zakona o žrtvah vojnega nasilja, 
s katerimi se je postopoma širil krog upravičencev in izboljševalo 
njihovo zakonsko varstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve kot pristojni državni organ za izvajanje navedenega zakona 
ugotavlja, da še vedno obstajajo skupine naših državljanov, ki so 
obdobje druge svetovne vojne preživele v primerljivih oziroma 
podobnih razmerah in okoliščinah kot jih zakon predpisuje kot 
podlago za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, pa njihov sta- 
tus in pravice iz tega naslova v zakonu o žrtvah vojnega nasilja 
zaradi različnih razlogov do sedaj ni bil ustrezno rešen. Da bi se 
zagotovilo enakopravno in nediskriminatorno obravnavanje med 
seboj primerljivih življenjskih situacij ter zaokrožil normativni sistem 
posebnega varstva žrtev vojnega nasilja po navedenem zakonu, 
je potrebno s predlaganim zakonom zagotoviti status in pravice 
žrtve vojnega nasilja še naslednjim skupinam upravičencev; vojnim 
ujetnikom ter otrokom, katerih eden od staršev je izgubil življenje 
v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja do 
uradnega konca vojne in tudi po njem, če je bila smrt bližnjega v 
neposredni vzročni zvezi z izvajanjem prisilnih ukrepov med vojno 
oziroma do povratka v domovino. 

Predlagatelj zakona je glede na evidentno neenakopraven položaj 
civilnih invalidov vojne, ki so status žrtve vojnega nasilja uveljavljali 
na podlagi novele zakona iz leta 1999 ob bistveno zaostrenih 
pogojih iz takrat spremenjenega 5. člena zakona, nasproti civilnim 
invalidom vojne, ki so status žrtve vojnega nasilja uveljavili pred 
tem brez kakršnihkoli omejevalnih pogojev, ponovno proučil 
primernost ureditve citiranega člena zakona. Da bi odpravili 
neenakopraven položaj civilnih invalidov vojne, ki so postali invalidi 
v enakih ali podobnih dejanskih okoliščinah - kot žrtve vojnih 
dogodkov ali zapuščenega vojaškega materiala med vojno ali po 
njej - se je odločil, da predlaga uzakonitev statusa žrtve vojnega 
nasilja še za vse preostale civilne invalide vojne (cca 350 
upravičencev) že na podlagi priznanega invalidskega statusa. 

2. Cilji in načela zakona 

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o žrtvah vojnega nasilja je 
potrebno še 271 živečim vojnim ujetnikom, ki so bili kot pripadniki 
starojugoslovanske vojske v zvezi z vojno od 6.4. do 17.4.1941 
odpeljani v vojno ujetništvo in katerih povprečna starost je več 
kot 80 let, zagotoviti status in pravice žrtve vojnega nasilja. Glede 
na naravo in težo nasilja, ki so mu bili izpostavljeni v času vojnega 
nasilja ter življenjskih razmer, ki so vladala v nemških taboriščih 
za vojne ujetnike (t.im. »Stalagih«), jih je po oceni predlagatelja 
zakona potrebno izenačiti z žrtvami vojnega nasilja - interniranci, 
tako glede višine doživljenjske mesečne rente, kot tudi pravice 
do vojne odškodnine po posebnem zakonu. Vse ostale pravice 
pa jim zagotavlja že Zakon o vojnih veteranih, saj so v skladu z 2. 
členom navedenega zakona lahko uveljavili tudi status in pravice 
vojnega veterana. 

S predlaganim zakonom se zagotavlja status žrtve vojnega nasilja 
vsem otrokom, katerih eden od staršev je padel, umrl ali je bil 
pogrešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali 
je umrl oziroma je bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja med vojno in tudi po njenem zaključku, vendar 
najkasneje do vrnitve v domovino, če se je prisilni ukrep izvajal 
zunaj ozemlja, ki predstavlja državni teritorij Republike Slovenije. 

Žrtvam vojnega nasilja se bo na tej podlagi zagotavljala pravica 
do vojne odškodnine po posebnem zakonu. 

Civilnim invalidom vojne se ne glede na siceršnje zakonske pogoje 
glede izpostavljenosti različnim oblikam vojnega nasilja med vojno, 
zagotavlja status in pravice žrtve vojnega nasilja že na podlagi 
njihovega invalidskega statusa. S predlagano spremembo 5. člena 
zakona se torej za civilne invalide vojne vzpostavljajo enaki pogoji 
oziroma enak pravni režim, ki je za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja veljal pred sprejetjem novele zakona v letu 1999. 

3. Finančne posledice 

Sprejem predlaganega zakona bo zahteval dodatna proračunska 
sredstva. Za izplačilo doživljenjskih mesečnih rent 271 še živečim 
vojnim ujetnikom bo potrebno v državnem proračunu zagotoviti 
dodatnih 29 milijonov SIT na letni ravni. Civilni invalidi vojne kot 
priznane žrtve vojnega nasilja na podlagi svojega invalidskega 
statusa ne bodo imeli pravice do doživljenjske mesečne rente, 
zato predlagana sprememba 5. člena ne bo zahtevala dodatnih 
proračunskih sredstev iz naslova izvajanja Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja. 

Sredstva za izplačilo vojne odškodnine vojnim ujetnikom in 
upravičencem iz dopolnjenega osmega odstavka 2. člena zakona 
(otrokom, katerih starš je izgubil življenje v pravno relevantnih 
okoliščinah po zakonu) ter civilnim invalidom vojne bodo v skladu 
z Zakonom o plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja v višini 394,5 milijonov SIT bremenila sredstva, ki jih bo 
Ministrstvo za finance preneslo na Slovensko odškodninsko 
družbo, pod pogoji, na način in v rokih, določenih z navedenim 
zakonom. 

Kljub navidez visokim finančnim posledicam sprejetja 
predlaganega zakona, je potrebno opozoriti, da se bo največji 
delež sredstev črpal iz sredstev za realizacijo Zakona o plačilu 
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, iz katerega se 
bo le manjši del priznane odškodnine upravičencem izplačal v 
gotovini, večji del odškodnine pa bo izplačan v obveznicah, 
izplačljivih v petih letnih obrokih, z zapadlostjo zadnjega obroka 
15. septembra leta 2009, torej v naslednjih sedmih letih. 

Ocenjena višina finančnih sredstev, potrebnih za realizacijo 
predlaganega zakona, po oceni predlagatelja zakona, ne odtehta 
in ni primerljiva z morebitnimi škodljivimi političnimi posledicami, ki 
bi lahko nastale, če predlagani zakon ne bi bil sprejet. 

4. Predlog za sprejem zakona po skrajšanem 
postopku 

Zaradi visoke povprečne starosti upravičencev, visoke stopnje 
umrljivosti ter glede na to, da gre za manj zahtevne dopolnitve 
zakona oziroma za manj zahtevne uskladitve z Zakonom o plačilu 
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, predlagamo, da 
Državni zbor na podlagi ustreznih določil Poslovnika državnega 
zbora predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS št. 63/95, 8/96, 
44/96, 68/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/00, 28/00, 1/01 in 64/01) se 
osmi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starš je padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi 
sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali je umrl ali bil 
pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja 
po tem zakonu do 15.5.1945 oziroma do repatriacije v domovino,- 
vendar najkasneje do 31.12.1945, ter tudi oseba, ki je pobegnila 
pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje.« 

2. člen 

V 4. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»Žrtev vojnega nasilja - interniranec (vojni ujetnik) je ob pogojih iz 
3. člena tega zakona tudi državljan Republike Slovenije, ki je bil 
kot pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije v zvezi z vojno od 6.4. 
do 17.4.1941 odpeljan v vojno ujetništvo.« 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Žrtev vojnega nasilja je tudi civilni invalid vojne s priznanim 
statusom po posebnem zakonu.« 

4. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

S 1. členom predloga zakona se spreminja in dopolnjuje osmi 
odstavek 2. člena zakona. Status žrtve vojnega nasilja bo v skladu 
s predlagano spremembo lahko uveljavil otrok, katerega eden od 
staršev je padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja z 
NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali je umrl ali je bil pogrešan v 
okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. Če je eden 
od staršev, po katerem stranka uveljavlja priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja, umrl ali je bil pogrešan v zvezi z izvajanjem prisilnih 
ukrepov ali nasilnih dejanj okupatorja ali njegovih sodelavcev po 
15.5.1945, torej po uradnem koncu druge svetovne vojne, se ji 
bo status žrtve vojnega nasilja priznal le v primeru, če je oseba 
umrla ali je bila pogrešana v času od 15.5.1945 do vrnitve v 
domovino, vendar najkasneje do 31.12.1945 

Z 2. členom predlaganega zakona se dopolnjuje 4. člen zakona z 
novim drugim odstavkom, v skladu s kateri se status žrtve vojnega 
nasilja - interniranca prizna tudi državljanu Republike Slovenije, ki 
je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v zvezi z vojno od 
6.4. do uradne kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17.4.1941 
odpeljan v vojni ujetništvo. 

V 3. členu predlaganega zakona se odpravlja diskriminacija dela 
(cca 350) civilnih invalidov vojne, ki do sprejetja novele Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja v letu 1999 (Uradni list RS, št. 43/99) niso 
uveljavili statusa žrtve vojnega nasilja. S predlagano spremembo 
5. člena zakona se vsem civilnim invalidom vojne zagotavlja sta- 
tus žrtve vojnega nasilja že na podlagi njihovega invalidskega 
statusa po Zakonu o vojnih invalidih. 
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IV. BESEDILO DOLOČB ZAKONA O 
ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, KI SE 

SPREMINJAJO ALI 

DOPOLNJUJEJO: 

2. člen 
(osmi odstavek) 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starš je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB ali je 
izgubil življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja po tem zakonu ali je bil ubit kot talec in tudi oseba, ki je 
pobegnila pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje. 

4. člen 

Ob pogojih iz 2. člena in 3. člena tega zakona je žrtev vojnega 
nasilja po tem zakonu tudi oseba, ki je bila z aktom okupacijskih 
oblasti prisilno mobilizirana (prisilni mobiliziranec) v redne vojaške 
enote okupatorja, razen če je pridobila častniški čin ali je bila 
pripadnik fašistične oziroma nacistične stranke ali njunih enot. 

5. člen 

Ob pogojih iz tega zakona je žrtev vojnega nasilja tudi vojaški 
vojni invalid in civilni invalid vojne s priznanim statusom po 
posebnem zakonu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah 
vojnega nasilja - (EVA 2001 - 2611 - 0046) - 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: 

- jih ni. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

-jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

-jih ni. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

- jih ni. 

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

- ni roka. 

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

Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD.Unlverza ) 

Sodelovanja ni bilo. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ime In priimek ter podpis dr. Vlado Dimovskl 
vodje pravne službe: MINISTER 

Marjan Trape 
državni podsekretar 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARSTVU POTROŠNIKOV 

(ZVPot-A) 

- druga obravnava - EPA 355 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2211-0020 
Številka: 381-02/2001-1 
Ljubljana, 04.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 4.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
14.2.2002 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu potrošnikov - druga obravnava. 

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 njene predstavnice na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovale: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Vera Kozmik Vodušek, direktorica Urada za varstvo 

potrošnikov, 
- Jasna Avbelj Hamzič, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VARSTVU POTROŠNIKOV 

I. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 
in 23/99) se v prvem odstavku 1. člena za besedo "potrošnikov" 
doda besedilo "in potrošnic (v nadaljevanju potrošnikov)". 

DrugI odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja 
blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne 
dejavnosti." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna ali fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno 
pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost." 

V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

"Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik izdelka, predstavništvo 
proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katerakoli druga oseba, ki 
daje videz, da je proizvajalec s tem, da blago označi s svojim 
imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja." 

Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi: 

"Za uvoznika izdelka se šteje vsak uvoznik izdelka na ozemlje 
držav članic Evropskih skupnosti." 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 
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Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se 
glasi: 

"Pravic, ki pripadajo potrošniku po tem zakonu, s pogodbo ni 
mogoče omejiti ali izključiti." 

2. člen 

V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Podjetje lahko v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno 
določenemu potrošniku, uporablja tudi skrajšano firmo, če je s 
skrajšano firmo vpisano v register, in kraj, kjer posluje, ali naslov 
spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija 
podjetja." 

3. člen 

V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Če potrošnik pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin 
zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ga mora upnik s pisnim 
opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti in mu določiti naknadni 
rok za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15 dni, če drug zakon ne 
določa daljšega roka. Pred iztekom dodatnega roka za izpolnitev 
upnik ne sme prekiniti zagotavljanja javne storitve ali dobrine." 

1. člen 

V drugem odstavku 4. člena se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti 
z zneskom."110.000 tolarjev". 

5. člen 

Drugi odstavek 7. člena se črta. 

6. člen 

V prvem odstavku 9. člena se pred besedo "deset" vstavi besede 
"če je škoda nastala". 

Drugi odstavek se črta. 

7. člen 

V 10. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 

je napaka posledica skladnosti proizvoda s prisilnimi predpisi;" 

V četrti alinei se beseda "konstrukcije" nadomesti z besedo 
"izdelave". 

V peti alinei se pika nadomesti s podpičjem. 

Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:"- proizvoda 
ni izdelal za prodajo ali kakršnokoli drugo obliko distribucije v 
ekonomske namene, niti ga ni izdelal ali dal v promet v okviru 
svoje dejavnosti." 

8. člen 

Za 11. členom se doda 11. a člen, ki se glasi: 

"11. a člen 

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem 
zakonu ne štejejo za potrošnike." 

9. člen 

Tretji in četrti odstavek 12. člena se črtata. 

10. člen 

Za 12. členom se dodajo 12. a, 12. b, 12. c, 12. č, 12. d členi, ki se 
glasijo: 

"12. a člen 

Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki 
vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, 
bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali. 

12. b člen 

Zavajajoče oglaševanje po tem zakonu pomeni vsako 
oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo 
blaga in storitev, zavaja ali utegne zavajati potrošnika, ki mu je 
oglaševanje namenjeno ali ga lahko doseže in ki bi zaradi svoje 
zavajajoče narave verjetno vplivalo na ekonomsko obnašanje 
potrošnika ali ki iz enakih razlogov škodi ali bi verjetno škodilo 
konkurentom. 

Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi 
lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v 
dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna 
pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo 
ali bi ga lahko zavajale. 

12. c člen 

Primerjalno oglaševanje potem zakonu pomeni vsako oglaševanje, 
ki na kakršenkoli način, izrecno ali z nakazovanjem, določa 
identiteto konkurenta oziroma blaga ali storitev, ki jih ponuja 
konkurent. 

Primerjalno oglaševanje je dovoljeno, če: 
ni zavajajoče; 

- primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki 
zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak pomen; 
objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih ali 
predstavitvenih lastnosti glede takega blaga, tudi cene; 
ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom 
ali med blagovnimi oziroma storitvenimi znamkami, trgovskimi 
imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami 
oglaševalca In konkurentov; 
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- ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih znamk, 
trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, storitev, 
dejavnosti ali razmer konkurenta; 
pri izdelkih z označbo porekla blaga v vsakem primeru 
obravnava izdelke z enakim poreklom; 

- se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma 
storitvene znamke, trgovskega imena ali drugimi znaki 
razlikovanja konkurenta ali s poreklom konkurenčnih 
proizvodov; 
ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali kopije blaga, 
ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno znamko ali 
trgovsko ime. 

Vsaka primerjava, ki se nanaša na posebno ponudbo mora jasno 
in nedvoumno navajati datum prenehanja ponudbe. Če ponudba 
še ni pričela veljati, mora navajati tudi datum začetka, v katerem 
se uporablja posebna cena ali kaki drugi pogoji. Primerjava mora 
navajati, da posebna ponudba velja le za omejene količine blaga 
in storitev. 

12. č člen 

Določila tega poglavja se uporabljajo tudi za oblike oglaševanja, 
ki niso namenjene potrošnikom. 

12. d člen 

Glede na okoliščine konkretnega primera in upoštevajoč upravičen 
interes oglaševalca in drugih strank v postopku lahko sodišče ali 
organ pred katerim teče postopek v postopku, ki se nanaša na 
oglaševanje, od oglaševalca zahteva, naj predloži dokaze o 
resničnosti oglaševalskih trditev, v katerih navaja domnevana 
dejstva, pri primerjalnem oglaševanju pa, da mora predložiti dokaze 
v roku, ki ne sme biti daljši od osmih dni. 

Če oglaševalec dokazov iz prejšnjega odstavka ne predloži ali 
če predloži pomanjkljive dokaze, se šteje, da trditve, v katerih so 
navedena domnevana dejstva, niso točne." 

11. člen 

14. člen se črta. 

12. člen 

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za tehnično zahtevnejše blago mora proizvajalec ali prodajalec 
ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, 
tehnično navodilo in seznam pooblaščenih servisov". 

Za šestim odstavkom 16. člena se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi; 
"Prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora mora kupcu 
najkasneje ob izročitvi stanovanja predati garancijske liste za 
vso vgrajeno blago iz prvega odstavka tega člena." 

13. člen 

V prvem odstavku 17. člena se črta beseda "pristojni", za besedo 
"minister" pa se doda vejica in besedilo "pristojen za industrijo". 
Drugi stavek se črta. 

V tretjem odstavku 17. člena se spremeni prva alinea, tako da se 
glasi; 

najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta, 
razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko proizvajalec 
določi krajši garancijski rok;" 

Četrti odstavek se črta. 

14. člen 

Za tretjim odstavkom 18. člena se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

"Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso bile 
izročene listine, na katerih so vsi podatki iz prvega odstavka tega 
člena. Če se podatki iz prvega odstavka tega člena nahajajo na 
različnih listinah, mora prodajalec potrošnika na to posebej 
opozoriti.". 

15. člen 

Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo 
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in 
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake 
odpravijo najkasneje v roku 45 dni. Če proizvajalec tega ne stori 
v tem roku, mora potrošniku izročiti blago, ki brezhibno deluje." 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Potrošnik ima pravico do povračila škode, ki jo je pretrpel zaradi 
tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je 
zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve." 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

16. člen 

V 22. člen se doda prvi odstavek, ki se glasi: 

"Za pogodbene pogoje po tem zakonu se štejejo vse sestavine 
pogodbe, ki jih določi podjetje, zlasti tiste, ki so določene v obliki 
formularne pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja, na katere 
se pogodba sklicuje." 

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
"Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni 
in razumljivi. 

Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika." 

17. člen 

V tretjem odstavku 24. člena se v deseti alinei pika nadomesti s 
podpičjem, in se dodajo enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, 
petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in 
dvajseta alinea, ki se glasijo: 
N 

ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti 
ali poškodb potrošnika, ki so posledica dejanja ali opustitve 
podjetja; 
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- ki od potrošnika zahteva plačilo nesorazmerno visokega 
nadomestila v primeru, ko potrošnik ne izpolni svojih 
pogodbenih obveznosti; 
ki podjetju omogoča, da brez primernega odstopnega roka 
odstopi od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas; 
ki podjetju omogoča, da enostransko in brez navedbe 
razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev, ki so predmet 
pogodbe; 
ki podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša 
ob dobavi, potrošniku pa ne daje možnosti odstopa od 
pogodbe, če je tako določena cena previsoka glede na ceno, 
dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe; 
ki podjetju daje izključno pravico razlage pogodbenih določil; 
ki potrošnika zavezuje k izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti 
tudi v primeru, ko podjetje ne izpolni svojih pogodbenih 
obveznosti; 
ki omejuje ali izključuje potrošnikove pravice do pravnega 
varstva, zlasti še določbe, ki potrošniku omejujejo dostop do 
dokaznega gradiva; 
ki daje podjetju pravico do podaljševanja pogodbe sklenjene 
za določen čas, kadar je rok, v katerem lahko potrošnik 
izrazi željo, da ne bo podaljšal pogodbe, nerazumno kratek; 
ki omejuje obveznost podjetja, da spoštuje obveznosti, ki so 
jih prevzeli njegovi zastopniki." 

18. člen (preji 9. člen) 

Za 27. členom se doda 27. a člen, ki se glasi: 

"27. a člen 

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se v primeru 
zamude pri plačilu s strani potrošnika kot pogodbene stranke, ne 
sme dogovoriti uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih določa 
zakon." 

19. člen (prej 20. člen) 

Črta se drugi odstavek 30. člena. 

20. člen (prej 21. člen) 

V prvem odstavku 33. člena se beseda "oziroma" nadomesti z 
besedo "ali", beseda "podjetje", pa se nadomesti z besedo 
"proizvajalec". Za prvim stavkom se doda naslednje besedilo: 
"Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena na 
blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko 
v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije teh oblik." 

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
"Navodilo za uporabo je dolžno priložiti tudi podjetje pri prodaji 
blaga potrošnikom." 

21. člen (prej 22. člen) 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v 
prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami 
na daljavo, izročiti označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, 
garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo, seznam 
pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, če 
je s predpisom tako določeno. 

Šteje se, da je podje"tje potrošniku izročilo označbe, certifikate, 
izjave o skladnosti, garancijske liste, navodila za sestavo in 
uporabo, seznam pooblaščenih servisov, in druge spremne 
dokumente, če vsebujejo vse podatke, ki jih določajo zakoni in na 
podlagi zakonov sprejeti predpisi." 

22. člen (prej 23. člen) 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in 
odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. 

Napaka je stvarna: 
1) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno 

rabo ali za promet; 
2) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za 

katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma 
bi mu morala biti znana; 

3) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče 
dogovorjene oziroma predpisane; 

4) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali 
modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi 
obvestila. 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno 
blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih 
izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec 
zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na 
blagu samem. 

Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne 
določa drugače." 

23. člen (prej 24. člen) 

Za 37. členom se dodajo 37.a, 37.b, 37.c in 37. č členi, ki se 
glasijo: 

"37. a člen 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne 
napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od 
dneva, ko je bila napaka odkrita. 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in 
prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o 
čemer mu podjetje mora izdati potrdilo, ali pošlje v prodajalno, kjer 
je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je 
sklenil pogodbo. 

37. b člen 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se 
pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena 
stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se 
pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če 
se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

poročevalec, št. 72 18 17. julij 2002 



37. c člen 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil podjetje o napaki, ima pravico od 
podjetja zahtevati, da: 

odpravi napako na blagu ali 
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 

blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 
vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca 
zahteva povrnitev škode. 

Pravice potrošnika iz prejšnjega odstavka ugasnejo s potekom 
dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

37. č člen 

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti 
prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s 
tem zakonom. 

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično." 

24. člen (prej 25. člen) 

38. členu se spremeni tako, da se glasi: 

"Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, 
od podjetja zahtevati, da: 
- odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali 

vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo 
pri opravljeni storitvi ali 
ponovno opravi storitev ali 
vrne plačani znesek. 

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, 
se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim 
zakonom ni določen daljši rok." 

25. člen (prej 26. člen) 

V prvem odstavku 39. člena se beseda "takoj" nadomesti z 
besedami "čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni." 

26. člen (prej 27. člen) 

V 41. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je predplačilo 
plačano v roku manj kot 3 delovne dni pred dnem, ko se opravi 
dobava ali začne z opravljanjem storitev. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na predplačilo se ne uporabljajo 
v primeru, ko podjetje pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitve 
z izročitvijo are." 

27. člen (prej 28. člen) 

V naslovu 4. točke VI. poglavja se besedica "prodaje" nadomesti 
z besedico "pogodb". 

Za naslovom 4. točke VI. poglavja se doda podnaslov, ki se glasi: 
"a) Dostava blaga na dom". 

V prvem odstavku 42. člena se besedilo "dostavi blaga v 
potrošnikovo stanovanje" nadomesti z besedilom "dostava na 

dom". Besedilo "roku (dan in ura) pa se nadomesti z besedilom 
"času v potrošnikovo stanovanje". 

V drugem odstavku 42. člena se besede "dostavo blaga v 
potrošnikovo stanovanje" zamenjajo z besedami "dostavo na 
dom". 

28. člen (prej 29. člen) 

Pred 43. členom se doda podnaslov "b) Pogodbe, sklenjene na 
daljavo". 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu štejejo 
pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki so sklenjene 
med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega 
programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi 
podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več 
sredstev za komuniciranje na daljavo, vse do takrat, in vključno 
s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. 

Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista sredstva 
komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna 
istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. 

Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti: pisemske pošiljke 
in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v 
tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, 
elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet." 

29. člen (prej 30. člen) 

Za novim 43. členom se dodajo 43.a, 43.b, 43.c, 43.Č, 43.d, 43.e, 
in 43.f členi, ki se glasijo: 

"43. a člen 

Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se ne 
uporabljajo za: 
1. pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter pogodbe o drugih 

pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem; 
2. pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z 

določbami 59. člena tega zakona 
3. pogodbe za dobavo hrane, pijače ali drugega blaga, 

namenjenega redni rabi v gospodinjstvu, ki ga potrošniku 
periodično in redno dobavlja trgovec na drobno; 

4. pogodbe o finančnih storitvah, kot so na primer bančni posli, 
posli z vrednostnimi papirji in zavarovalni posli; 

5. pogodbe o nastanitvi, prevozu, gostinskih storitvah, dobavi 
hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za prosti čas, 
kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v 
točno določenem trenutku ali v točno določenem roku; 

6. pogodbe, ki so sklenjene: 
- s pomočjo prodajnih avtomatov; 

z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih telefonskih 
govorilnic; 
na javni dražbi. 

43. b člen 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti v času, 
ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa 
pred sklenitvijo pogodbe naslednje podatke: 
1. firmo in sedež podjetja; 
2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim 
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rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali 
ponavljajoča se izpolnitev; 

3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi 
dajatvami; 

4. morebitne stroške dostave; 
5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali 

izpolnitve; 
6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č členom 

tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. č členom 
nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen; 

7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, 
če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo 
potrošnik običajno plačuje; 

8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni in nedvoumni 
ter primerni glede na sredstvo komunikacije. 

43. c člen 

Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na 
primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz 1. do 6. točke 
prejšnjega člena tega zakona vendar najkasneje ob dobavi blaga 
ali začetku opravljanja storitve, če mu ti podatki niso bili dani na 
takšen način že prej. 

V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje zagotoviti še: 
1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43. č 

člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice 
oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega 
odstavka 43. č člena te pravice nima; 

2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, 
pripombe, zahtevke in izjave; 

3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih; 
4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za 

nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši 
od enega leta. 

Določbi prvega in drugega odstavka se ne uporabljata za storitve, 
ki se opravijo neposredno preko sredstva za komuniciranje na 
daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo zaračunava operater 
komunikacijskega sredstva. Tudi v tem primeru pa ima potrošnik 
pravico dobiti točen naslov, kamor lahko pošlje svoje pritožbe. 

Za primeren trajni nosilec podatkov se šteje samo tisti nosilec, pri 
katerem se lahko potrošnik seznani z vsebino zapisa z običajnimi 
sredstvi, ki so mu na razpolago glede na način sklenitve pogodbe. 
Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo. 

43. č člen 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 
petnajstih dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, 
ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, 
da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. 

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega 
zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka pri 
dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju 
storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje 
izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po 
sklenitvi pogodbe. 

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43. c člena po dobavi blaga, 
začne teči petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji 
dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh 
mesecev iz naslednjega odstavka. 

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega 
zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne 
teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri 
opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom 
tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi. 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik 
nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega 
člena: 
1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih 

vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere 
podjetje nima nobenega vpliva; 

2. pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po 
natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim 
osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za 
vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok 
uporabe; 

3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali 
računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat; 

4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij; 
5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije. 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od 
pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. 

43. d člen 

Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil 
od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. 

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, 
najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu 
od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku 
poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih 
plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu. 

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago 
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v 
petnajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43. č člena tega 
zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se 
je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se 
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

43. e člen 

Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset 
dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista dogovorili 
drugače. 

Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blago ni na 
razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora podjetje 
o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. 
Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43. d 
člena tega zakona. 

43. f člen 

Če se v zvezi s pogodbo, sklenjeno na daljavo, zlorabi 
potrošnikova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik pravico 
zahtevati preklic plačila oziroma vračilo zneska, plačanega z 
zlorabo kartice." 
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30. člen (prej 31. člen) 

44. člen se črta. 

31. člen (prej 32. člen) 

Za 45. členom se doda 45. a člen, ki se glasi: 

"45. a člen 

Podjetje lahko uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, 
faksimile napravo in elektronsko pošto samo z vnaprejšnjim 
soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo 
namenjeno. 

Pri telefonskih pogovorih mora oseba, ki v imenu podjetja vzpostavi 
telefonski stik, na začetku vsakega razgovora s potrošnikom 
razkriti firmo in sedež podjetja in jasno povedati, da gre za klic, ki 
ima gospodarski namen. 

Če potrošnik pri kateremkoli stiku, vzpostavljenim s sredstvom 
za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi 
več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več 
pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za 
dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve. 

Če potrošnik jasno, vidno in nedvoumno označi, da ne želi 
prejemati reklamnih sporočil (na primer brošure, prospekti, letaki), 
ki niso indvidualizirana, mora podjetje prenehati z dostavo takšnih 
sporočil." 

32. člen (prej 33. člen) 

Pred 46. členom se doda podnaslov, ki se glasi: "c) Pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov". 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, se po tem 
zakonu štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki 
so sklenjene: 
1. med srečanjem izven poslovnih prostorov podjetja ali 
2. med obiskom zastopnika ali pooblaščenca podjetja na 

potrošnikovem domu, na domu drugega potrošnika ali na 
delovnem mestu potrošnika, če do obiska ne pride na izrecno 
potrošnikovo željo. 

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali 
opravljanju storitev, čeprav do obiska pride na izrecno željo 
potrošnika, vendar potrošnik v trenutku, ko je obisk zahteval, ni 
vedel ali ni mogel vedeti, da dobava blaga ali opravljanje storitve, 
ki je predmet te pogodbe, ne sodi med dejavnosti, za katere je 
podjetje registrirano. 

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali 
opravljanju storitev, ki so sklenjene tako, da podjetje sprejme 
potrošnikovo ponudbo za sklenitev pogodbe, če je bila ponudba 
za sklenitev pogodbe dana v okoliščinah, ki so podobne tistim iz 
prvega in drugega odstavka tega člena (sejmi)." 

33. člen (prej 34. člen) 

Za 46. členom se dodajo 46. a, 46. b in 46. c, ki se glasijo: 

"46. a člen 

Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, se ne uporabljajo za: 
1. pogodbe o gradnji, prodaji in najemu nepremičnin in pogodbe 

o drugih pravicah na nepremičninah; 
2. pogodbe o dobavi hrane, pijače ali drugega blaga, 

namenjenega redni rabi v gospodinjstvu, ki ga potrošniku 
periodično in redno dobavlja trgovec na drobno; 

3. pogodbe o dobavi blaga in opravljanje storitev, če so hkrati 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 
pogodba je sklenjena na podlagi kataloga podjetja, ki ga je 
potrošnik imel možnost preučiti v odsotnosti zastopnika ali 
pooblaščenca podjetja; 

- potrošnik in zastopnik ali pooblaščenec podjetja imata s to in 
naslednjimi pogodbami namen vzpostaviti stalno zvezo; 

- katalog in pogodba vsebujeta jasno določilo, da ima potrošnik 
pravico, da lahko podjetju vrne blago v roku, ki ni krajši od 
petnajst dni po prejemu ali da v istem roku odstopi od pogodbe, 
ne da bi pri tem imel kako drugo obveznost, razen da primerno 
hrani blago; 

4. zavarovalne pogodbe; 
5. pogodbe, katerih predmet so vrednostni papirji; 
6. pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, če vsota vseh 

plačil, ki jih mora plačati potrošnik iz naslova te pogodbe ne 
presega 3000 SIT. 

46. b člen 

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, mora podjetje 
potrošniku izročiti v rokih iz drugega odstavka tega člena pisno 
obvestilo, ki vsebuje vsaj firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno 
blaga, pravice potrošnika iz 46. c člena tega zakona ter kraj in 
datum. 

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora podjetje izročiti potrošniku: 
- v primeru iz prvega odstavka 46. člena tega zakona ob 

sklenitvi pogodbe; 
- v primeru iz drugega odstavka 46. člena tega zakona 

najkasneje ob sklenitvi pogodbe; 
- v primeru iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona, ko je 

bila dana ponudba. 

46. c člen 

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik 
pravico, da v petnajstih dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa 
od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo 
odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna 
pošiljka oddana v roku. 

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 46. b člena tega 
zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka pri 
dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju 
storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje 
izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po 
sklenitvi pogodbe. 
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Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 46. b člena po dobavi blaga, 
začne teči petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji 
dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh 
mesecev iz naslednjega odstavka. 

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega 
zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne 
teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri 
opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom 
tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi. 

Za način izvršitve in omejitve pravice do odstopa ter vračilo 
prejetega blaga in že plačane kupnine se smiselno uporabljajo 
določbe 43. č in 43. d člena tega zakona." 

34. člen (prej 35. člen) 

47. člen se črta. 

35. člen (prej 36. člon) 

Pred 48. členom se doda podnaslov, ki se glasi: "d) Pogodbe o 
dobavi energije in vode". 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom 
je treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi izkazani 
na njegovem merilnem mestu. Če dejanska dobava pri 
posameznem potrošniku ni možna in pri odjemu za skupne 
prostore, se obračun dobavljene količine lahko izvede na osnovi 
med lastniki dogovorjenih razmerij ali drugega s predpisi 
opredeljenega razmerja. Pri obračunu dobavljene količine 
posameznemu potrošniku, je upravnik večstanovanjskih hiš na 
zahtevo potrošnika dolžan predložiti račune dobaviteljev. 

Način merjenja za dobavljeno energijo in vodo se določi v 
posebnem področnem predpisu." 

36. člen (prej 37. člen) 

V 49. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

"Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, se smiselno 
uporabljajo tudi za prodajo storitev. 

Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, ne vplivajo na 
pravice potrošnikov po zakonu, ki ureja potrošniške kredite." 

37. člen (prej 38. člen) 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V pogodbeni listini morajo biti pri prodaji za gotovino poleg blaga 
in njegove cene navedeni tudi: skupen znesek vseh obročnih 
odplačil, vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, 
znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki, je 
pogodba sicer nična. 

V pogodbi morajo biti izrecno navedene tudi pravice, ki jih ima 
potrošnik po tem poglavju (51., 53. in 53. a člen). 

Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi, jih 
lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe." 

38. člen 

Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

"50. a 

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za 
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen določil o 
lastninskem pridržku. 

Nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za primer, če bi 
potrošnik prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka kupnine." 

39. člen 

Prvi odstavek 51. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Potrošnik ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek 
dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov 
izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine." 

40. člen 

52. člen se črta. 

41. člen 

Za 53. členom se doda 53. a člen, ki se glasi: 

"53. a 

Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to 
pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Potrošnik 
se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. 

Drugačno pogodbeno določilo je nično." 

42. člen 

V 54. členu se beseda "razdre" nadomesti z besedo "razveže". 

43. člen 

55. člen se črta. 

44. člen (prej 40. člen) 

Črta se drugi odstavek 58. člena. 

45. člen (prej 41. člen) 

Pred 59. členom se doda naslov, ki se glasi: "7. Časovni zakup 
stanovanjskih objektov" 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov po tem 
zakonu je vsaka pogodba, sklenjena za obdobje najmanj treh let, 
s katero podjetje potrošniku proti plačilu določene cene zagotovi 
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ali obljubi zagotoviti pravico do uporabe stanovanjskega objekta 
ali dela stanovanjskega objekta v določenem obdobju leta ali 
obdobju, ki ga je treba še določiti, in ki ne znaša manj kot sedem 
dni v letu. 

Za stanovanjski objekt po tem zakonu se šteje zemljišče, stavba 
ali del zemljišča oziroma stavbe, ki je namenjen trajnemu ali 
začasnemu prebivanju, in ki po pravu države, v kateri se nahaja, 
predstavlja predmet pravnega prometa. 

Pravica do uporabe po tem zakonu je lahko stvarna ali druga 
pravica, ki lahko izvira tudi iz članstva v društvu, deleža v družbi 
ali zadrugi. 

Pravica uporabe iz prejšnjega odstavka je lahko tudi v tem, da 
lahko potrošnik uporablja stanovanjski objekt ali njegov del, ki ga 
izbere iz seznama, ki jo nudi podjetje." 

46. člen (prej 42. člen) 

60. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ponudnik pogodbe o časovnem zakupu mora vsakemu 
interesentu izročiti prospekt, ki poleg splošnega opisa 
stanovanjskega objekta ali dela stanovanjskega objekta, ki je 
predmet pogodbe, vsebuje tudi natančne podatke v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 60. b člena tega zakona. 

Prospekt je sestavni del pogodbe o časovnem zakupu. 

Če ima interesent stalno prebivališče v eni od držav članic 
Evropske unije ali je državljan te države, lahko zahteva prospekt 
v uradnem jeziku te države. 

Prospekt, ki se nanaša na objekt v Republiki Sloveniji ali prospekt, 
ki se izroča državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora biti tudi v slovenskem 
jeziku. 

Pri vsakem oglaševanju sklepanja pogodb o časovnem zakupu 
stanovanjskih objektov je treba navesti, da je mogoče dobiti 
prospekt in kje ga je mogoče dobiti." 

47. člen (prej 43. člen) 

Za 60. členom se dodajo 60. a, 60. b, 60.c, 60.Č, 60. d in 60. e členi, 
ki se glasijo: 

"60. a člen 

Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov mora biti 
sklenjena v pisni obliki. Pogodba mora vsebovati vse podatke, 
naštete v prvem in tretjem odstavku 60. b člena tega zakona. 
Glede jezika, v katerem je pogodba sestavljena se smiselno 
uporabljajo določila tretjega odstavka 60. člena tega zakona. 

Vsebina pogodbe o časovnem zakupu mora ustrezati besedilu 
prospekta, ki se izroči potrošniku. Če pogodbeni stranki ne 
skleneta drugačnega dogovora, se pred sklenitvijo pogodbe lahko 
spremeni vsebina prospekta le v primeru, ko to narekujejo 
okoliščine, na katere podjetje ni imelo vpliva. Takšne spremembe 
se morajo potrošniku sporočiti pred sklenitvijo pogodbe v pisni 
obliki. 

Poleg izvirnika pogodbe mora podjetje potrošniku izročiti overjen 
prevod pogodbe v jeziku države, kjer se stanovanjski objekt 
nahaja, v primeru, ko je ta jezik drugačen od jezika, v katerem je 
sestavljena pogodba. Ta obveznost ne velja v primeru, ko so 

predmet pogodbe o časovnem zakupu deli stanovanjskih objektov, 
ki se nahajajo v dveh ali več državah. 

60. b člen 

Prospekt in pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov 
morata vsebovati naslednje podatke: 
1. firmo, sedež in ime zakonitega zastopnika podjetja; 
2. natančen opis narave pravice, ki je predmet pogodbe in opis 

izpolnjenih pogojev ali pogojev, ki jih je v skladu z zakonodajo 
države, kjer se stanovanjski objekt nahaja za izvrševanje 
pravice še potrebno izpolniti; 

3. natančen opis stanovanjskega objekta in njegove lege, če je 
predmet pogodbe določen stanovanjski objekt; 

4. podatke iz evidence nepremičnin za objekt, če takšna 
evidenca obstaja; 

5. v primeru stanovanjskega objekta v stanju načrtovanja ali 
gradnje pa tudi: 

stanje gradbenih del in del na skupnih komunalnih 
napravah 
rok za dokončanje del 
če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt, 
naziv in naslov pristojnega upravnega organa ter številke 
potrebnih dovoljenj 
če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt, 
stanje del na skupnih komunalnih napravah, kot so plinski, 
električni, vodovodni in telefonski priključek 
zagotovila, ki obstajajo za dokončanje stanovanjskega 
objekta in vračilo nadomestila potrošniku v primeru 
nedokončanja stanovanjskega objekta 
komunalne naprave (plinski, električni, vodovodni in 
telefonski priključek) in storitve (vzdrževanje, odvoz 
smeti), ki so ali bodo na razpolago potrošniku in pogoje 
za njihovo uporabo 

6. načela, po katerih bo potekalo vzdrževanje, popravila in 
upravljanje stanovanjskega objekta ali stanovanjskih objektov; 

7. skupne naprave, kot so savne ali bazeni, ki jih potrošnik 
lahko uporablja ali jih bo lahko uporabljal in morebitni pogoji za 
uporabo; 

8. ceno, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo stanovanjskega 
objekta, osnovo za izračun in oceno zneska tekočih stroškov, 
ki jih mora potrošnik plačati za uporabo skupnih naprav in 
storitev iz alinej 5 in 6 tega člena, oceno zneska upravnih 
stroškov (davki, dajatve) ter oceno stroškov upravljanja, 
vzdrževanja in popravil stanovanjskega objekta; 

9. podatek, ali lahko potrošnik sodeluje pri poslih menjave ali 
ponovne prodaje pogodbene pravice uporabe in ocena 
stroškov v primeru, da podjetje ali tretja oseba, določena v 
pogodbi s strani podjetja, posredujeta pri menjavi ali ponovni 
prodaji; 

10. navodilo glede pravice potrošnika do odstopa od pogodbe v 
skladu z določili 60c. člena tega zakona, ime in naslov 
prejemnika pisne izjave o odstopu, navodilo glede odstopnega 
roka in pisno oblike izjave o odstopu. Po potrebi mora prospekt 
opredeliti tudi stroške, ki jih mora kriti potrošnik v primeru 
odstopa od pogodbe v skladu s tretjim odstavkom 60c. člena 
tega zakona; 

11. navodilo glede pridobivanja drugih podatkov. 

Pogodba mora poleg navedenega vsebovati tudi naslednje: 
1. ime in stalno prebivališče potrošnika 
2. natančno določeno časovno obdobje v letu, v katerem se 

pravica uporabe lahko izvršuje, trajanje veljavnosti pravice in 
druge podatke, pomembne za izvrševanje pravice uporabe 

3. izjavo, da pridobitev in izvrševanje pravice uporabe nista 
povezana s stroški, obveznostmi ali bremeni, ki niso 
opredeljeni v pogodbi 

4. datum in kraj podpisa pogodbe 
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60. c člen 

Potrošnik ima pravico, da v petnajstih dneh od sklenitve pogodbe 
oziroma predpogodbe podjetju pisno sporoči, da odstopa od 
pogodbe oziroma predpogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti 
razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, 
če je poštna pošiljka oddana v roku. 

Če v pogodbi manjka eden od podatkov, predpisanih v 60. b členu 
tega zakona, ali če ni bil izročen prospekt ali če je pogodba 
sestavljena v jeziku v nasprotju z določbami tega zakona, prične 
rok iz prejšnjega odstavka tega člena teči po pisnem sporočilu 
manjkajočega podatka potrošniku, a najkasneje tri mesece po 
sklenitvi pogodbe. 

Če potrošnik odstopi od pogodbe se smiselno uporabljajo določila 
43. d člena tega zakona. Potrošnik ni dolžan povrniti morebitnih 
stroškov uporabe stanovanjskega objekta in drugih storitev. 
Potrošnik je dolžan povrniti stroške pravnih dejanj, povezanih s 
sklenitvijo pogodbe, ki jih je bilo potrebno opraviti pred iztekom 
odpovednega roka iz prvega odstavka tega člena, če je to v 
pogodbi izrecno določeno. 

60. č člen 

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik del cene 
ali stroškov plačati pred potekom roka iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

60. d člen 

Če se cena, ki jo mora za pravico uporabe plačati potrošnik, v 
celoti ali delno financira s kreditom podjetja, z odstopom od 
pogodbe o časovnem zakupu preneha veljati tudi posojilna 
pogodba. V primeru odstopa od pogodbe sta obe strani dolžni 
vrniti prejete vsote. Podjetje do potrošnika nima nobenih zahtevkov 
glede plačil obresti in stroškov. 

Prejšnji odstavek tega člena se uporablja tudi v primerih, ko je 
posojilodajalec druga oseba, pa je podjetje posredovalo pri sklenitvi 
posojilne pogodbe oziroma je potrošnika napotilo na 
posojilodajalca. 

60. e člen 

Če pogodbo o časovnem zakupu stanovanjskih objektov, ali 
pogodbo iz prejšnjega člena urejajo tuji pravni predpisi, se določbe 
tega zakona kljub temu uporabljajo, če: 

1. se stanovanjski objekt nahaja na ozemlju države članice 
Evropske unije ali 

2. če pride do sklenitve pogodbe na podlagi javne ponudbe, 
javnega oglaševanja ali podobne poslovne dejavnosti, ki jo 
opravlja podjetje na ozemlju Republike Slovenije, in če ima 
potrošnik pri oddaji izjave, ki se nanaša na sklenitev pogodbe, 
svoje bivališče ali običajno bivališče v Republiki Sloveniji." 

48. člen 

V naslovu 3. točke VII. poglavja se beseda "Nosilci" nadomesti z 
besedo "Izvajalci". 

49. člen (prej 44. člen) 

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

"Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi 
izobraževalnih programov varstva potrošnikov. Urad in 
organizacije potrošnikov lahko izvajajo programe strokovnega 
izpopolnjevanja za učitelje za pridobivanje temeljnih znanj iz 
varstva potrošnikov." 

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

"Organizacije potrošnikov lahko sodelujejo z vzgojno- 
izobraževalnimi institucijami, pripravljajo vzgojno-izobraževalna 
gradiva in vodijo druge vzgojno-izobraževalne aktivnosti s 
področja varstva potrošnikov za potrošnike vseh starostnih 
skupin." 

50. člen 

V 70. členu se besede "Organi tržne inšpekcije" nadomestijo z 
besedami "Pristojni inšpekcijski organi". 

51. člen (prej 45. člen) 

V prvem odstavku 71. člena se besede "organ tržne inšpekcije" 
nadomestijo z besedami "pristojni inšpekcijski organ". 

V drugem odstavku 71. člena se črta besedilo "je nedvoumno 
dokazana" in nadomesti z besedilom "potrošnik predloži mnenje 
sodnega izvedenca, ali če je na drug način nedvomno dokazana." 

52. člen (prej 46. člen) 

V prvem odstavku 72. člena se besede "organ tržne inšpekcije" 
nadomestijo z besedami "pristojni inšpekcijski organ". 

V 72. členu se v šesti alinei za besedo "prodajo" doda besedilo 
"oziroma ni ustavilo prodaje blaga". 

Sedma in osma alinea 72. člena se spremenita tako, da se glasita: 
blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben 
določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo 
lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje, 
ni priloženo navodilo za uporabo v skladu s 33. členom tega 
zakona (33. člen); 
podjetje za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v 
prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s 
pogodbami na daljavo, ne izroči označb, certifikata, izjave o 
skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo, 
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih 
dokumentov (prvi in drugi odstavek 34. člena); 

53. člen 

73. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da: 
1. podjetje oglašuje blago in opravlja storitve na način, ki je v 

nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago 
oziroma storitev ne oglaša v slovenskem jeziku (12., 12.a in 
12.b člen); 
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2. podjetje primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z 
določili tega zakona ali drugimi prisilnimi predpisi (12. c člen); 

3. oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali 
sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo 
zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen). 

z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali storitev 
ali prepove objavo takšnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je 
tik pred javno objavo." 

54. člen (prej 47. člen) 

74. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Podjetje, ki v nasprotju s prisilnimi predpisi v pravnem prometu s 
potrošniki sklepa pogodbe ali uporablja splošne pogoje poslovanja 
ali v sklenitev ponuja vnaprej natisnjene pogodbe (formularne 
pogodbe) ali oglašuje na način, ki nasprotuje prisilnim predpisom 
ali dobrim poslovnim običajem ali uporablja druge metode 
poslovanja, je lahko toženo na opustitev takšnega ravnanja. 

Sodišče lahko v okviru tožbenega zahtevka odloči, da se na 
stroške podjetja sodba objavi. Sodišče ob tem odloči, v kakšnem 
obsegu je potrebno objaviti obrazložitev sodbe." 

55. člen (prej 48. člen) 

Za 74. členom se doda 74,a člen, ki se glasi: 

"74.a člen 

V sporu zaradi zavajajočega ali primerjalnega oglaševanja po 74. 
členu tega zakona sodišče na predlog tožeče stranke po določbah 
zakona, ki ureja zavarovanje izda začasno odredbo, s katero 
odredi prenehanje zavajajočega oglaševanja ali nedovoljenega 
primerjalnega oglaševanja ali prepove objavo zavajajočega ali 
nedovoljenega primerjalnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je 
tik pred javno objavo." 

56. člen (prej 49. člen) 

V 75. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"Če ravnanje, na katerega se nanaša tožba, lahko prizadene 
položaj in pravice potrošnikov v državi članici Evropske skupnosti, 
lahko tožbo iz prejšnjega člena vloži tudi organizacija ali neodvisen 
javni organ (npr. potrošniški ombudsman), ki je po predpisih tiste 
države ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov 
v tisti državi ter od katere ustanovitve do vložitve tožbe je preteklo 
že najmanj eno leto in dejansko deluje. 

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vloži tožbo šele 
po posvetovanju z državnim organom, pristojnim za varstvo 
potrošnikov. Tožba se lahko vloži tudi neposredno, če organ za 
varstvo potrošnikov v štirinajstih dneh ne odgovori na zahtevo 
za posvetovanje." 

57. člen (prej 50. člen) 

77. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 

1.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 
3.000.000 tolarjev, če: 
1. s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih 

sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje firme 
ali v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno 
določenemu potrošniku ne uporabi vsaj skrajšane firme in 
sedeža (prvi in drugi odstavek 2. člena); 

2. oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom, 
nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne oglašuje v 
slovenskem jeziku (12., 12.a, 12.b člen); 

3. oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo 
ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo 
pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale 
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen); 

4. ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku ne izroči 
garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo in 
seznama pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti 
niso v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi (prvi, 
tretji in sedmi odstavek 16. člena); 

5. ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih 
aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga 
(peti odstavek 16. člena); 

6. garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz prvega odstavka 
18. člena tega zakona (18. člen); 

7. kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni servisi 
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo 
okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo 
(prvi odstavek 20. člena); 

8. potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev 
pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena); 

9. najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v 
razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega 
blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena); 

10. blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben 
določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo 
lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje, 
ne priloži navodila za uporabo v skladu s 33. členom tega 
zakona (33. člen); 

11. potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za blago ali 
storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po 
kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri 
mesece (41. člen); 

12. pri dogovorjeni dostavi na dom ali na drug kraj blaga ne dostavi 
v brezhibnem stanju, ali dogovorjeni količini ali dogovorjenem 
času v potrošnikov stanovanje z vso pripadajočo 
dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena); 

13. v primeru dostave blaga na dom blago pusti pred vrati 
potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena); 

14. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo podjetje v predpisanih rokih 
potrošniku ne zagotovi podatkov 43. b člena tega zakona, na 
primernem trajnem nosilcu podatkov (43. c člen); 

15. uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimile 
napravo in elektronsko pošto brez vnaprejšnjega soglasja 
potrošnika, ki mu je bilo sporočilo namenjeno (prvi odstavek 
45. a člena); 

16. potrošniku pošilja sporočila v nasprotju s 45.a členom tega 
zakona (45.a člen); 

17. pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v predpisanih 
rokih potrošniku ne izroči pisnega obvestila, ki vsebuje vsaj 
firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, pravice.potrošnika 
iz 46. c člena tega zakona ter kraj in datum (46. b člen); 

18. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ali pri pogodbi, sklenjeni 
zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je potrošnik odstopil 
od pogodbe v roku ne vrne vseh opravljanih plačil (prvi 
odstavek 43. d člena in peti odstavek 46. c člena); 
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19. cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne obračuna 
po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave energije 
oziroma vode ne opravi na predpisan način (48. člen); 

20. podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, niso 
ustrezno zavarovala potnikov (58. člen); 

21. pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne sklene 
v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov 
(59. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka." 

58. člen (prej 51. člen) 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 200.000 
tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, pravna oseba pa z 
denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj, če: 
1. kot proizvajalec ne zagotovi, da se napake na blagu odpravijo 

v roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma 
pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo 
okvare in pomanjkljivosti izdelka ali če v nasprotnem primeru 
potrošniku brezplačno ne nadomesti takega izdelka z enakim 
novim in brezhibnim izdelkom (prvi odstavek 20. člena) 

2. za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali je 
vidno ne označi (prvi odstavek 26. člena) 

3. cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi odstavek 
26. člena); 

4. ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena); 
5. se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga in 

storitve (peti odstavek 26. člena); 
6. blaga, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred znižanjem in 

z znižano ceno (drugi odstavek 28. člena); 
7. blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega 

blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter 
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (prvi 
odstavek 30. člena); 

8. prodaja blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki zaradi svojih 
lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na njem ne označi, 
za katere namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji 
odstavek 31. člena); 

9. za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, 
zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami na 
daljavo,potrošniku ne izroči označb, certifikata, izjave o 
skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo, 
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih 
dokumentov (34. člen); 

10. ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno storitev 
ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost zaračunane 
cene glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma 
opravljene storitve (35. člen); 

11. ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na potrošnikovo 
zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odstavek 36. člena); 

12. embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja potrošnika 
glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 36. člena); 

13. v primeru iz 37. c in 38. člena, ko napaka ni sporna, ne ugodi 
potrošnikovi zahtevi najpozneje v osmih dneh (prvi odstavek 
39. člena); 

14. potrošniku ne odgovori pisno v osmih dneh po prejemu 
potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena); 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

Storilcu prekrška iz prve točke prvega odstavka tega člena se 
lahko namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška 
izreče opozorilo, če je prekršek neznatnega pomena. 

59. člen (prej 52. člen) 

Za 78. členom se doda 78.a člen, ki se glasi: 

"78.a člen 

Postopek o prekršku zastara, ko potečeta dve leti od dneva, ko 
je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko 
potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška." 

60. člen (prej 53. člen) 

V prvem odstavku 79. člena se črta besedilo: "in predpis o 
organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona". 

61. člen (prej 54. člen) 

Razveljavi se druga alineja tretjega odstavka 13. člena zakona o 
varstvu konkurence (Ur.l. RS, 18/93). 

Razveljavijo se 42., 50. in 51. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih 
in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje 
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln 
(Ur.l. RS, št. 28/93, 34/93, 57/93). 

62. člen (prej 55. člen) 

Določbe šestega odstavka 1. člena, tretjega odstavka 60. člena, 
1. točke 60. e člena in tretjega in četrtega odstavka 75. člena se 
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski 
uniji. 

63. člen (prej 56. člen) 

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

Državni zbor RS je na svoji 14. izredni seji, dne 14.2.2002 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu potrošnikov - prva obravnava in sprejel sklep, da je 
predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo ter Vladi RS kot predlagatelju naložil, da pri 
pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu potrošnikov upošteva naslednja stališča: 

1. ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

2. prouči pripombo Zveze potrošniških združenj Slovenije v 
zvezi s prodajo blaga, ki mu v kratkem poteče rok uporabnosti, 
ter jo ustrezno upošteva (20. člen). 

3. prouči pripombo Združenja za trgovino Gospodarske zbornice 
Slovenije v zvezi z vprašanjem are oz. predplačila (27. člen) 
ter jo ustrezno upošteva. 

4. določbo 24. člena (37. c člen) predloga zakona preoblikuje 
tako, da pravice potrošnikov do različnih opcij reklamacije v 
primeru blaga s stvarno napako ne bodo manjše od že 
uveljavljenih. 

5. z ustrezno spremembo 44. člena zagotovi celovito spremembo 
64. člena veljavnega zakona vključno z njegovim naslovom, 
in sicer v smeri jasne opredelitve načina priprave 
izobraževalnih programov na področju varstva potrošnikov 
ter nosilcev njihovega izvajanja, pri čemer na ustrezen način 
opredeli tudi vzgojno izobraževalno vlogo organizacij 
potrošnikov. 

6. za potrebe potrošniku jasnega in prijaznega inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem zakona natančno opredeli in razmeji 
pristojnosti različnih inšpekcij. 

7. celotno besedilo poenostavi in oblikuje tako, da bo bolj 
pregledno in razumljivo povprečnemu potrošniku in 
nedvoumno za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora. Na 
primeren način naj upošteva načelo enakosti spolov. 

8. prouči pripombe Zveze potrošnikov Slovenije, Slovenske 
oglaševalske zbornice in pripombe iz razprave na seji Odbora 
za gospodarstvo ter jih ustrezno upošteva. 

Predlagateljica je skrbno proučila pripombe in predloge tako 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve kot drugih 
zainteresiranih, vključno s pripombami iz razprave in jih pri pripravi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
potrošnikov za drugo obravnavo (v nadaljevanju predloga zakona) 
tudi ustrezno upošteva. 

Predlagateljica je predložila tudi nekatere rešitve, ki niso posledica 
pripomb in stališč Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
oz. drugih zainteresiranih. S tem je želela doseči večjo 
konsistentnost besedila zakona ter višjo raven varstva 
potrošnikov. Z nekaterimi izmed predlaganih amandmajev, ki so 
posledica usklajevanja z direktivo o elektronskem poslovanju pa 
se zagotavlja potrošnikom večje pravno varstvo glede storitev t.i. 
informacijske družbe. 

1. Prvo stališče Državnega zbora RS je Vlada kot predlagateljica 
zakona upoštevala tako, da je upoštevala pripombe Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve. 
Tako je zakonsko besedilo ustrezno uskladila z Obligacijskim 
zakonikom (Ur.l. RS, št.83/01) in skladno z namenom Zakona o 

varstvu potrošnikov posebej in drugače od določb Obligacijskega 
zakonika oblikovala le določbe, za katere je to potrebno in 
smiselno. To je razvidno iz naslednjih členov: 

v 18. členu je opustila ureditev glede enoletnega zastaralnega 
roka, kar bolj pregledno in tudi za potrošnika ustrezno ureja 
Obligacijski zakonik v 355. členu; 
v 38. členu je odpravila nepravilnosti glede posledic nepopolne 
pogodbene listine izdane v primeru prodaje na obroke. Sankcija 
ničnost ima za posledico prenehanje pogodbe, zato potrošniku 
od pogodbe ni potrebno še odstopiti. Tako je zakonska ureditev 
usklajena z Obligacijskim zakonikom, 
v 40. členu je črtala 52. člen prvotnega zakona, saj povzema 
določbo 525. člena Obligacijskega zakonika, ki določa pravice 
prodajalca pri prodajni na obroke; 
v 44. členu, kjer se beseda "razdre" nadomesti z besedo 
"razveže", kar pomeni uskladitev s spremenjeno temiinologijo 
obligacijskega prava. 

Poleg tega je predlog zakona uskladila tudi z Zakonom o 
gospodarskih družbah in tako v 2. členu izpustila besedi "kot 
sedež", ker sedež nedvoumno določa omenjeni zakon in ga 
predlog zakona ne želi spreminjati, ker bi to povzročilo različno 
razumevanje in tolmačenje. 

Hkrati pa je vsebinsko sledila tudi Zakonu o prekrških (Uradni list 
SRS, št.25/83 in naslednje), in v 58. členu (prej 51. člen) upoštevala 
214.a člen tega zakona, ki določa pogoje, pod katerimi se lahko 
namesto denarne kazni izreče le opozorilo. Omenjeni zakon 
natančno določa, kdaj se šteje, da je prekršek neznatnega 
pomena. 

Predlagatelj je tudi jezikovno in redakcijsko prečistil predlog 
zakona. Posledice jezikovnih in redakcijskih sprememb so 
naslednji členi: 
- 2. člen, kjer sta za besedama "register" in "posluje" s ciljem 

jasnejšega besedila dodani vejici; 
10. člen, kjer se namesto odstavkov, ki povzročajo 
nepreglednost člena, oblikujejo novi členi, ki pa so vsebinsko 
nespremenjeni. Čeprav se povzema vsebina nedostojnega 
oglaševanja v 12. a členu, ta dosledno upošteva vsebino 
prve obravnave. 
10. člen, kjer se v 12. d členu vrstni red besed zadnjega 
stavka drugega odstavka spremeni, z namenom oblikovanja 
razumljive zakonske določbe; 
20. člen, kjer se beseda "teksta" nadomesti z besedo 
"besedila"; 

■ 23. in 24. člen, kjer se zahtevki iz naslova napak na stvari ali 
pri opravljanju storitev oblikujejo v alinee (tudi pri storitvah, 
saj je namen enaka oblika), kar omogoča potrošniku 
razumljivejšo in bolj pregledno zakonsko določbo s tem, da 
se vsebinsko člena ne spreminjata. 

■ 27. člen izrecno določa, de se mora blago, ki je predmet 
dostave na dom, dostaviti v dogovorjenem času v 
potrošnikovo stanovanje in ne kamorkoli; 

- 28. člen in amandma k prvemu členu, kjer se uporablja 
besedna zveza svetovni splet oziroma internet z namenom 
uporabe slovenskega jezika; 

• 29. člen, kjer se izrecno poudarja, da mora prodajalec 
potrošnika seznaniti tudi z rokom dobave, saj to od Slovenije 
zahteva tudi EU hkrati pa se s tem onemogoča interpretacijo 
v potrošnikovo škodo; 

• 37-43. člen, z namenom, da si pravila prodaje na obroke 
vsebinsko sledijo tako, da je poglavje smiselno in lažje 
razumljivo potrošnikom. Členi vsebinsko ostajajo 
nespremenjeni, razen ko se uskladijo z Obligacijskim 
zakonikom, kar je navedeno zgoraj. 
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53. člen, ki se sedaj v celoti nanaša na oglaševanje in s tem 
omogoča enotno ureditev, ki je redakcijsko prilagojena 
predlogu zakona, vsebinsko pa ne spreminja veljavnega 
zakona in predloga zakona za prvo obravnavo; 
57. in 58. člen, ki urejata kazenske določbe sta se uskladila z 
besedilom zakona, ki ga vsebinsko ne spreminjata. 

Iz pravno-tehničnih razlogov je predlagatelj upošteval pripombo 
ter v 3. členu predloga zakona v napovednem stavku črtal besede 
"za prvim odstavkom". 

Po pripombi Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
predlagateljica dodatno pojasnjuje v 4. členu predloga zakona 
predlagano povečanje višine škode na drugi stvari, ki jo je 
proizvajalec dolžan povrniti, če je poškodovana stvar običajno 
namenjena za osebno uporabo , in jo je oškodovanec uporabljal 
pretežno za osebno uporabo, z 10.000 tolarjev na 110.000 tolarjev. 
Razlogi, ki so vodili predlagatelja k takemu predlogu so: 
izpolnjevanje obveznosti iz pogajalskega izhodišča, kar pomeni 
uskladitev z direktivo o odgovornosti za proizvod, hkrati se predlaga 
dopolnitev zakona, in sicer, da pravice v zvezi s poglavjem o 
odgovornosti za proizvod pripadajo tudi osebam, ki se po zakonu 
ne štejejo za potrošnike, kar določa tudi direktiva. 

Predlagateljica je odpravila nedorečenost in v 10. členu predloga 
zakona (12 b člen) za besedilom "vključno s predstavitvijo" dodala 
besedilo "blaga in storitev". Prav tako je v 10. členu (12. c člen) za 
blagovnimi znamkami dodala tudi storitvene znamke in s tem 
upoštevala, da se znamke ne nanašajo le na blago (blagovne 
znamke) temveč tudi na storitve (storitvene znamke). 

Glede na pripombo Sekretariata, zakaj niso po glavni vsebini 
navedeni vsi primeri nepoštenih klavzul iz direktive o nepoštenih 
pogodbenih pogojih, se je predlagateljica odločila, da v 17. členu 
predloga zakona za drugo obravnavo doda še manjkajoče primere 
nepoštenih pogodbenih pogojev ter s tem zajame vse po glavni 
vsebini primeroma naštete nepoštene pogodbene pogoje. 

Glede na mnenje Sekretariata, da je bila predlagana sprememba 
drugega odstavka 25. člena veljavnega zakona v pravnih vidikih 
nejasna, predlagateljica na njej ne vztraja ter umika predlog (18. 
člen predloga zakona za prvo obravnavo), s tem pa ne znižuje 
ravni varstva potrošnikov. Tako ne poudarja, da je potrebno 
prodajati blago vsem potrošnikom pod enakimi pogoji, le na 
posameznem prodajnem mestu, temveč vedno in povsod. Tako 
se ohranja dikcija veljavnega zakona. 

S pripombo Sekretariata glede zastaranja terjatev za blago ali 
storitve, ki so opravljene za potrebe gospodinjstva, se 
predlagateljica strinja, da je ureditev v 355. členu Obligacijskega 
zakonika, ki je pričel veljati v letošnjem letu, za potrošnike ustrezna, 
zato ne vztraja pri svojem predlogu (19. člen predloga zakona za 
prvo obravnavo) ter ga umika. 

Predlagateljica je pretehtala 23. člen in dodane nove člene 37. a 
do 37. č in sprejela stališče, da navedena ureditev ni v neskladju 
z določbami Obligacijskega zakonika saj je odstopanje od splošnih 
pravil obligacijskega prava zagotovo v korist potrošnikov. Ponovno 
je proučila svoj predlog ter 23. člen predloga zakona preoblikovala 
tako, da pravice potrošnikov do različnih možnosti reklamacije v 
primeru blaga s stvarno napako ne bodo manjše od že 
uveljavljenih. Tako ohranja ureditev že veljavnega zakona, ki je 
potrošniku omogočal, da se odloči za katerikoli alternativno 
navedeni zahtevek. 

2. Drugo stališče Državnega zbora RS, naj predlagateljica prouči 
predlog Zveze potrošniških združenj Slovenije, s katerim le-ta 
nasprotuje črtanju drugega odstavka 30. člena veljavnega zakona 
oz. predlaga njegovo dopolnitev, je predlagateljica skrbno proučila 
vendar ga ni upoštevala in tako v 19. členu predloga zakona 

ohranja črtanje drugega odstavka 30. člena veljavnega zakona. 
To utemeljuje s tem, da je z označevanjem roka uporabnosti, ki 
mora biti vidno in čitljivo označen (drugi odstavek 31. člena 
veljavnega zakona), že dosežen namen varstva potrošnikov in 
to brez dodatnih stroškov, ki bi bremenili trgovce ter posredno 
tudi potrošnike. Izvajanje določbe drugega odstavka 30. člena bi 
lahko povzročilo povišanje trgovskih marž in slabšo možnost 
izbire zaradi zoženja ponudbe izdelkov na manj proizvajalcev ali 
na manjšo količino izdelkov. Prav tako se je ta določba v praksi 
izkazala za zelo problematično, saj je bilo glede na tako različne 
vrste blaga skoraj nemogoče opredeliti oz. določiti kaj pomeni "v 
kratkem poteče rok uporabnosti". Tako predlagateljica zagotavlja 
tudi praktično izvajanje zakonskih določb. 

3. Tretje stališče Državnega zbora RS, naj predlagateljica prouči 
pripombe Združenja za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije 
v zvezi z vprašanjem are oziroma predplačila je predlagateljica 
upoštevala. Tako v 26. členu predloga zakona dodaja še tretji 
odstavek, s katerim želi poudariti razliko med dvema različnima 
institutoma. Institut are kot načina utrjevanja obveznosti posebej 
opredeljuje Obligacijski zakonik in je relevanten le v primeru 
neizpolnitve pogodbe. Zakon o varstvu potrošnikov pa ureja 
predplačilo, ki se obrestuje, kadar z njim prodajalec pogojuje 
izpolnitev pogodbe, potrošnik pa na ta način predčasno izpolni 
svojo obveznost ali del obveznosti. Are torej ne moremo enačiti s 
predplačilom. Z jasno zakonsko dikcijo se tako izognemo 
morebitnim različnim stališčem in s tem potrošnikom zagotovimo 
večjo varnost. 

4. Četrto stališče Državnega zbora RS glede pravice 
potrošnikov do različnih opcij reklamacije v primeru blaga s stvarno 
napako je predlagateljica upoštevala in preprečila, da bi bile pravice 
potrošnikov manjše od že navedenih. Tako v 23. členu predloga 
zakona (37. c člen) ohranja možnost, da potrošnik sam izbere 
kateri jamčevalni zahtevek bo, na temelju stvarnih napak, uveljavljal. 

5. Stališče Državnega zbora RS, s katerim nalaga predlagateljici, 
da zagotovi celovito spremembo 64. člena veljavnega zakona, je 
ta upoštevala in predlogu tudi sledila, v smeri jasne opredelitve 
pristojnosti Urada na eni strani in nevladnih potrošniških organizacij 
na drugi strani na področju vzgojno-izobraževalnih programov, 
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev. Sprememba je zajeta v 49. členu predloga 
zakona, hkrati pa se ustrezno upošteva tudi zahteva glede 
naslova, katerega sprememba je določena v 48. členu predloga 
zakona. 

6. Stališče Državnega zbora RS glede opredelitve in razmejitve 
pristojnosti različnih inšpekcij je Vlada RS upoštevala in sprejela 
rešitve, ki v največji možni meri zagotovijo jasni inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem zakona. Glede na to, da se je razmejitev pristojnosti 
oz. delovno področje posameznih inšpekcij spremenilo oz. so bile 
ustanovljene nove inšpekcije in obstaja verjetnost, da se bodo 
take spremembe dogajale tudi v prihodnje, predlagatelj ni mogel v 
celoti slediti predlogu glede natančne opredelitve in razmejitve 
pristojnosti različnih inšpekcij, ki bodo nadzirale uresničevanje 
zakona, zato nadomešča dikcijo "organi tržne inšpekcije" z dikcijo 
"pristojni inšpekcijski organi" (50., 51., 52. in 53. člena). 

7. Sedmo stališče Državnega zbora RS je predlagateljica 
upoštevala in zakonsko besedilo oblikovala tako, da je bolj 
pregledno in razumljivo povprečnem potrošniku, tako je 10. člen 
predloga zakona preoblikovala tako, de je namesto odstavkov 
oblikovala nove člene. V 20. členu je črtala zadnji četrti odstavek, 
saj pomeni vsebinsko podvajanje prejšnjih odstavkov in s tem 
povzroča nejasnosti, ki so v škodo potrošnika. Prav tako je 23. in 
24. člen predloga zakona preoblikovala tako, da so možnosti 
uveljavljanja zahtevkov iz stvarnih napak navedeni v alineah, kar 
je bolj pregledno, poleg tega je preoblikovala tudi določbe glede 
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prodaje na obroke, da si vsebinsko in logično sledijo. Upošteval je 
tudi predlog preoblikovanja besedila, da bi bilo nedvoumno za 
potrebe inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona in tako 
skušala izključiti že omenjena nejasna določila, ki omogočajo 
različno interpretacijo. Na primeren način pa je upoštevala tudi 
načelo enakosti spolov, tako da spreminja 1. člen veljavnega 
zakona, v 1. členu predloga zakona se tako poudarja da potrošnike 
predstavljajo ne le potrošniki temveč tudi potrošnice. 

8. Po osmem stališču Državnega zbora RS je Vlada RS proučila 
pripombe Zveze potrošnikov Slovenije, pripombe Slovenske 
oglaševalske zbornice in pripombe iz razprave in v zvezi s tem 
navaja naslednje: 

a) Pripombe Zveze potrošnikov Slovenije: 

Predlagateljica ni upoštevala pripombe k 4. členu glede zmanjšanja 
zneska na prvotno raven, za kar je utemeljitev navedena v 
obrazložitvi prvega stališča DZ, upoštevala pa je pripombo k 5. 
členu, tako da od potrošnika ne zahteva, da bi dokazal vzročno 
zvezo, saj Obligacijski zakonik v 149. členu določa domnevo 
vzročnosti, katere pa zaradi nepotrebnega podvajanja ne 
prepisujemo v zakon. S tem ugodimo zahtevi po usklajenosti z 
Obligacijskim zakonikom, hkrati pa se izognemo nepotrebnemu 
podvajanju. 

Pripombe v zvezi z določanjem garancijskega roka, glede na to, 
da predlog zakona za drugo obravnavo ne zahteva posebnega 
predpisa, predlagateljica ni mogla upoštevati tako, da bi pristojni 
minister določil enotni najkrajši garancijski rok, temveč to določa 
že sam zakon, ohrani pa se možnost sprejema podzakonskega 
akta. 

Predlagateljica je upoštevala tudi predlog, da se določi, da v 
pogodbenih razmerjih s potrošniki podjetje ne sme dogovoriti 
uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih dovoljuje zakon, kar ureja 
z 18. členom (27. a člen) predloga zakona. 

Pripomba glede 37. c člena, torej pravic potrošnika v primeru 
napak na stvari je upoštevana v 23. členu predloga zakona tako, 
da se pravice potrošnikov ne ožijo. 

Predlagateljica je upoštevala pripombo glede izjeme od 
obrestovanja predplačila ter popravila 26. člen predloga zakona, 
tako da je besedilo "od dneva" nadomestila z besedilom "pred 
dnem", kar omogoča jasno zakonsko dikcijo. 

Predlagateljica je upoštevala pripombo, glede zlorabe plačilnega 
sredstva pri pogodbah sklenjenih na daljavo tako, da v 29. členu 
(43.1 člen) predloga zakona predlaga spremenjeno besedilo, in 
sicer, da ima potrošnik pravico zahtevati preklic plačila oziroma 
vrnitev že plačanega zneska, če je prišlo do zlorabe njegove 
plačilne kartice v zvezi s pogodbo, sklenjeno na daljavo. To pomeni, 
da bo moral ponudnik, ki tako posluje, zagotoviti varnost takšnega 
načina plačevanja, sicer bo nosil odgovornost za zlorabo. 

Pripomba, glede pravil, ki določajo, za katere pogodbe se 
uporabljajo določila zakona o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov je upoštevana v 32. členu predloga zakona, ki jasno 
določa, v katerih primerih se uporabljajo omenjena določila zakona. 

Predlagateljica je sledila predlogu, naj tudi za pogodbe sklenjene 
na tržnicah, sejmih in podobnih prireditvah veljajo določila zakona 
o pogodbah sklenjenih zunaj poslovnih prostorov in naj se jih torej 
ne uvršča med izjeme tako, da jih ni uvrstila v 33. člen predloga 
zakona, saj direktiva tega ne zahteva in bi s tako določbo 
zmanjševali raven varstva potrošnikov. Ni pa sledila predlogu, da 
se iz 33. člena predloga zakona črtajo pogodbe o dobavi blaga in 
storitev, če vsota vseh plačil, kijih mora plačati potrošnik iz naslova 

te pogodbe ne presega 3000 SIT. Direktiva namreč prepušča 
državam članicam odločitev, ali se omenjena pravila uporabljajo 
le za pogodbe, pri katerih vrednost plačila, ki naj bi ga opravil 
potrošnik, presega določen znesek (Direktiva dopušča, da je 
določen le do višine maksimalno 60ECU). Stališče predlagateljice 
je, da predlog, s katerim se izključuje veljavnost zakonskih določb 
glede pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, za pogodbe 
o dobavi blaga in storitev, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati 
potrošnik iz naslova te pogodbe ne presega 3000 SIT 
uravnotežen ter sprejemljiv tako za potrošnike kot podjetja pri 
tem pa upošteva socialno stanje v naši državi. 

Pripomba glede nosilcev izobraževanja potrošnikov je 
upoštevana, kar opisuje tudi peto stališče Državnega zbora. 

Predlagateljica pripombe, glede presojanja splošnih pogojev 
poslovanja ni upoštevala, ker iz besedila 54. člena predloga zakona 
jasno izhaja, da se pri presoji splošnih pogojev oz. sklepanju 
vnaprej pripravljenih pogodb upoštevajo tudi dobri poslovni običaji. 

b) Pripombe Slovenske oglaševalske zbornice: 

Predlagateljica predloga za črtanje 2. člena veljavnega zakona ni 
mogla upoštevati, saj bi to pomenilo znižanje ravni varstva 
potrošnikov. 2 člen določa minimum, katerega lahko Zakon o 
gospodarskih družbah preseže, hkrati pa natančno določa kdaj 
se lahko uporablja skrajšana firma, katero določa Zakon o 
gospodarskih družbah tako, da se s tem ne posega v določbe 
omenjenega zakona. Navedeni člen pa med drugim določa, da je 
podjetje dolžno s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku. Za 
potrošnike je vsebina tega člena izjemno pomembna za pridobitev 
informacij v slovenskem jeziku oz. podatkov o podjetju, potrebnih 
za uveljavljanje njihovih pravic. Direktive EU obveznosti na tem 
področju še poostrujejo, ko npr. določajo še dodatne zahteve 
glede podatkov, ki morajo biti posredovani s strani ponudnik storitve 
informacijske družbe in zahtevajo, da to implementiramo v našo 
zakonodajo. 

Predlagateljica pripombe, da se ne sme spremeniti definicija 
nedostojnega oglaševanja tako, da bi se črtalo besedilo "irrje kot 
nedostojno ali zavajajoče opredeljeno v kodeksu Slovenske 
oglaševalske zbornice" ne upošteva, saj mnenje o tem, ali je 
določeno oglaševanje nedostojno oz. zavajajoče lahko poda vsako 
stanovsko združenje oglaševalcev in ne le Slovenska 
oglaševalska zbornica. Mnenje pa je tisto, ki lahko pripomore k 
dokazovanju, da oglaševanje vsebuje sestavine, ki so potrebne, 
da ga štejemo za nedostojno. S takim predlogom predlagatelj ne 
daje pooblastila le enemu stanovskemu združenju oglaševalcev, 
da bi določal kdaj je oglaševanje nedostojno. Iz smiselno enakega 
razloga tudi ni upoštevala pripombe, da naj se ne črta 14. člen 
obstoječega zakona. S tem se omogoča ustanavljanje in 
enakopravno delovanje tudi morebitnih novo-nastalih stanovskih 
združenj oglaševalcev. 

Predlagateljica pripombe za podaljšanje roka, v katerem mora pri 
primerjalnem oglaševanju oglaševalec predložiti dokaze o 
resničnosti oglaševalskih trditev ni upošteval, in sicer zato, ker bi 
moral v primerih primerjalnega oglaševanja oglaševalec s temi 
dokazi razpolagati že pred samim oglaševanjem Zato je stališče 
predlagateljice, da je zgolj za predložitev teh dokazov osemdnevni 
rok zadosten. 

c) Pripombe iz razprave: 

Pripombe glede odgovornosti za škodo nastalo na drugi stvari 
predlagateljica v 4. členu predloga zakona ni upoštevala in sicer 
iz že, v prvem stališču Državnega zbora opredeljenih razlogov. 
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Pripombo, da pri prodaji stanovanj prodajalec velikokrat ne 
razpolaga z garancijskimi listi za vgrajeno blago, ker je stanovanje 
staro ali je omenjene garancijske liste izgubil, je predlagateljica 
proučila in pri tem ugotavlja, da je navedeni problem 
brezpredmeten saj hkrati predlaga amandma, ki določa, da mora 
prodajalec, registriran za prodajo rabljenega blaga, za tako blago 
sam izdati garancijo. S tem je rešeno vprašanje morebitnega 
nerazpolaganja z garancijskimi listi s strani prodajalca stanovanja. 

Pripombo glede določitve najkrajšega garancijskega roka za 
rabljeno blago, je predlagateljica upoštevala kot je bilo že opisano 
v osmem stališču Državnega zbora. 

Pripombo glede črtanja drugega odstavka 30. člen veljavnega 
zakona Vlada RS ni upoštevala iz že, v drugem stališču 
Državnega zbora, navedenih razlogov. 

Tudi pripomba glede uveljavljanja zahtevkov zaradi stvarne napake 
je bila upoštevana in ustrezno obrazložena (četrto stališče 
Državnega zbora). Glede odgovornosti za stvarne napake 
rabljenega blaga pa je potrebno dodati, da se ta zahteva le za 
prodajalce, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje blaga, torej 
pravne ali fizične osebe, ki to opravljajo kot registrirano dejavnost, 
zato se od njih zahteva določena stopnja skrbnosti in odgovornosti. 

Pripomba, da je potrebno razlikovati med aro in predplačilo je bila 
upoštevana in ustrezno obrazložena (tretje stališče Državnega 
zbora). Prav tako pa se upošteva možnost, da bi se vsa predplačila 
obravnavala kot ara in jih podjetje ni bi hotelo obrestovati. 

Vlada RS je upoštevala tudi pripombo glede zlorabe plačilnega 
sredstva v zvezi s pogodbo sklenjeno na daljavo in jo je v 29. 
členu (43. t člen), tudi ustrezno upoštevala ter obrazložila v osmem 
stališču Državnega zbora. 

Predlagateljica pripombe (k 43. d členu), da je potrošnik v primeru 
odstopa od pogodbe dolžan vrniti blago v originalni embalaži skupaj 
z vsemi dokumenti ni upoštevala, saj je bistvo določbe, da se v 
primeru odstopa od pogodbe vrne blago nepoškodovano in v 
nespremenjeni količini. Vrnitev blaga v originalni embalaži bi 
predstavljala omejevanje pravice potrošnika do odstopa od 
pogodbe in s tem zmanjševanje njegovega varstva. Prav tako 

predlagateljica ni upoštevala pripombe k 43. č členu, ki določa, da 
mora potrošnik v primeru odstopa od pogodbe sklenjene na 
daljavo to pisno sporočiti prodajalcu, ker pisno sporočilo zagotavlja 
potrošniku večjo varnost, saj potrošnik tako lažje dokazuje, da je 
bila pošiljka oddana v roku. 

Pripombe za uvedbo nalepke predlagateljica ni upoštevala, saj bi 
uvedba enotne standardne nalepke predstavljala dodatne stroške 
za potrošnika, obenem pa mu ne nudila višje ravni zaščite. Uvedba 
predlagane nalepke bi lahko povzročila tudi zmedo, saj novi Zakon 
o poštnih storitvah (Ur.l.RS, št. 42/02) v 38. členu že določa, da 
uporabniki poštnih storitev lahko prepovejo vročitev nenaslovljenih 
oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v svoj 
predalčnik, s tem da nanj nalepijo nalepko, ki jo izda Agencija za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS. Vendar omenjeni zakon 
ne pokriva primerov, kadar sporočila v predalčnik odlagajo 
predstavniki podjetij, nad katerimi po tem zakonu ni možen nadzor. 
Zato je potrebno ohraniti dikcijo, da lahko potrošnik na jasen in 
nedvoumen način označi, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, 
ki niso individualzirana, kar lahko stori z nalepko agencije ta 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS ali na drug ustrezen 
način. 

Predlagateljica je kot je bilo že omenjeno (osmo stališče Državnega 
zbora), upoštevala pripombo, da se pogodbe sklenjene na 
tržnicah, sejmih in podobnih prireditvah prav tako štejejo za 
pogodbe sklenjene izven poslovnih prostorov. 

Upoštevana je tudi pripomba glede nosilcev izobraževanja 
potrošnikov in sicer v petem stališču Državnega zbora. 

Vlada RS je upoštevala pripombo, da se v sporu zaradi 
zavajajočega ali primerjalnega oglaševanja izda in ne "lahko" izda 
začasna odredba, saj zakon s tem ne omogoča diskrecije za 
njeno izdajo, saj jo mora sodišče, v primeru, da so izpolnjeni 
pogoji iz zakona o izvršbi in zavarovanju, izdati. 

Predlagateljica pa je ustrezno upoštevala tudi pripombo, de je 
potrebno razmejiti pristojnosti glede različnih inšpekcij. Tako je 
določila, da izvaja nadzor pristojna in ne le tržna inšpekcija, kar je 
podrobneje pojasnjeno pri šestem stališču Državnega zbora. 
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Ljubljana, dne 4.7.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV - 

DRUGA OBRAVNAVA 

k 1. členu 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
"Za novim šestim odstavkom se dodata nov sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasita: 
Po tem zakonu so storitve informacijske družbe tiste gospodarske 
dejavnosti, ki se izvajajo preko svetovnega spleta oziroma 
interneta in vključujejo prodajo storitev in blaga na podlagi sklepanja 
pogodb preko svetovnega spleta oziroma interneta ter brezplačne 
storitve kot so posredovanje podatkov in oglasna sporočila, če ni 
drugače urejeno s tem ali drugim zakonom. 
Po tem zakonu je ponudnik storitev informacijske družbe vsako 
podjetje, ki nudi storitve iz prejšnjega odstavka." 

V dosedanjem šestem odstavku se beseda "sedmi" nadomesti z 
besedo "deveti". 

V dosedanjem sedmem odstavku se beseda "sedmim" nadomesti 
z besedo "devetim", beseda "osmi" pa z besedo "deseti". 

Obrazložitev: Amandma se predlaga zaradi Direktive 
Evropskega parlamenta in sveta 2000/31/ES o nekaterih pravnih 
vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja, v notranjem trgu ("Direktiva o elektronskem 
poslovanju"), ki je bila sprejeta 8. junija 2000. Direktiva uvaja načela 
skupnega trga in skupaj z Direktivo o elektronskih podpisih 
postavlja temeljna pravila za poslovanje preko svetovnega spleta 
oziroma interneta v državah članicah EU. Njen namen je omogočiti 
delovanje skupnega trga na področju informacijske družbe, torej 
zagotavljanje prostega pretoka elektronskih storitev po vsej EU. 
Hkrati Direktiva zaradi pravnega varstva in zaupanja potrošnikov 
določa jasen in splošen okvir za urejanje določenih pravnih vidikov 
elektronskega poslovanja na notranjem trgu. Zaradi usklajevanja 
z zakonodajo EU, predlagamo, da se v zakon vnesejo osnovni 
pojmi, potrebni za varstvo potrošnikov na tem področju. Najprej 
je potrebno, da se določijo osnovni pojmi, ki predstavljajo mejo 
varstva potrošnikov glede storitev informacijske družbe. Tako se 
iz omenjene Direktive vsebinsko povzema definicijo storitve 
informacijske družbe in njenega ponudnika. 

k 2. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:' 
Poleg podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov je dolžan ponudnik 
storitev informacijske družbe omogočiti tudi enostaven, 
neposreden in stalen dostop do: 
- svojih podatkov, vključno s svojim elektronskim naslovom, 
- podatkov o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco z 
navedbo registra oziroma evidence in številke vpisa, 
- navedbe pristojnega državnega organa, zbornice ali druge 
nadzorne organizacije, če za svojo dejavnost potrebuje posebno 
dovoljenje, 
- naziva poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega naziva 
in države, v kateri je bil ta podeljen, ter napotil na veljavna poklicna 

pravila te države in načinov dostopa do njih, če gre za poklic 
oziroma dejavnost, za katera so predpisani posebni pogoji ali 
obvezno združevanje v zbornice ali podobna združenja, 
- podatkov o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in s 
tem povezanih predpisanih podatkov." 

Obrazložitev: Amandma je predlagan zaradi uskladitve z 
Direktivo, ki nalaga državam članicam, da pravno uredijo zahteve 
o podatkih in informacijah, ki jih morajo, ponudniki storitev 
informacijske družbe zagotoviti uporabnikom. S predlaganim 
amandmajem sledimo tej zahtevi in za storitve informacijske 
družbe zahtevamo dodatne podatke, ki jih mora ponudnik 
posredovati potrošniku. S tem želimo doseči višjo raven varstva 
potrošnikov, saj se na podlagi navedenih podatkov potrošnik lažje 
seznani s ponudnikom, s katerim želi skleniti pogodbo, hkrati pa 
na podlagi natančnejših podatkov tudi lažje uveljavlja svoje pravice. 

k 7. členu 

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 
"V drugi alinei 10. člena se črta beseda "verjetno"." 
Dosedanji prvi odstavek postane drugi, beseda "proizvoda" pa 
se nadomesti z besedo "izdelka" 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji in se spremeni tako, da 
se glasi: 
"V četrti alinei 10. člena se za besedilom "je izdelal le sestavni del" 
doda besedilo "oziroma sestavino", za besedo "konstrukcije" pa 
se doda besedilo "ali izdelave"." 
Dosedanji tretji postane četrti odstavek. 
Dosedanji četrti odstavek postane peti beseda "proizvoda" pa se 
nadomesti z besedo "izdelka". 

Obrazložitev: Sedanja ureditev določa, da proizvajalec ni 
odgovoren za škodo, če dokaže, da iz okoliščin izhaja, da napake, 
ki je povzročila škodo, verjetno ni bilo v času, ko je izdelek dal v 
promet. S predlaganim amandmajem, črtamo besedo verjetno z 
namenom, da zvišamo raven zaščite potrošnikov, hkrati pa se s 
tem izognemo težavam pri interpretaciji besede verjetno, ki se v 
praksi pogosto pojavlja. S predlagano drugo dopolnitvijo pa jasneje 
določamo, da se izključuje prodajalčeva odgovornost tudi v 
primeru, ko je izdelal ne samo sestavni del temveč tudi sestavino 
izdelka. S tem se izognemo nejasnostim, ki se pojavijo, ko instituta 
pokrivata različne primere. Hkrati pa razlikujemo med konstrukcijo 
in izdelavo, saj je potrebno razlikovati med napakami v zasnovi 
izdelka (dizajn oziroma konstrukcija proizvoda) in med napakami 
oziroma pomanjkljivostmi pri izdelavi oziroma proizvodnji izdelka, 
ko gre za tovarniške napake. Kadar se pojavi napaka v konstrukciji 
izdelka imajo posledično vsi izdelki, narejeni na podlagi te 
konstrukcije, napake. Napaka izdelavi pa se lahko pojavi samo 
pri posameznem izdelku. 
Besedo "proizvoda" pa zamenjamo z besedo "izdelka", zaradi 
terminološke uskladitve celotnega poglavja, v katerem ne 
obravnavamo proizvoda temveč izdelek in ga za potrebe tega 
poglavja tudi definiramo (5. člen veljavnega zakona). 

k 10. členu 

Za 10. členom se doda nov 10. a člen, ki se glasi: 

"10. a člen 

13. člen se spremeni, tako da se glasi: 
Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, 
potrošnika ali na lastno pobudo lahko poda stanovsko združenje 
oglaševalcev mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno 
oziroma zavajajoče." 
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Obrazložitev: S predlaganim amandmajem omogočamo tudi 
potrošniku, da poda zahtevo za pridobitev mnenja o tem, ali je 
določeno oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče, saj ima 
takšno oglaševanje največji vpliv ravno nanj, ki se velikokrat 
odloča za sklenitev pogodbe na podlagi oglaševanja. S 
predlaganim amandmajem hkrati omogočamo, da to mnenje lahko 
poda ne le Slovenska oglaševalska zbornica, temveč vsako 
stanovsko združenje oglaševalcev. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 
Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, ali na 
lastno pobudo poda Slovenska oglaševalska zbornica mnenje o 
tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče. 

k 11. členu 

Za 11. členom se dodata nov 11 .a in 11 .b člen, ki se glasita: 

"11.a člen 

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi: 

15.a člen 

V vseh oglaševalskih sporočilih, ki so del ali pa predstavljajo 
storitev informacijske družbe, mora biti, če ni z drugim predpisom 
to že urejeno v enakem ali večjem obsegu, poleg podatkov iz 2. 
člena tega zakona zagotovljeno tudi, da je jasno prepoznavno, 
da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov 
naročnik. 
Če oglaševalsko sporočilo obsega posebne ponudbe (popusti, 
premije, darila in podobno), morajo biti le-te jasno prepoznavne, 
pogoji za njihovo pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno 
navedeni. Enako velja tudi za dovoljena nagradna tekmovanja ali 
igre na srečo." 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem, se sledi zahtevi, ki 
jo državam članicam nalaga Direktiva o elektronskem poslovanju, 
ki posveča precej pozornosti enotni ureditvi tržnih komunikacij, 
kamor sodi tudi oglaševanje. Zato zahteva, da se iz vsebine 
oglasa takoj razbere, da gre za oglaševalsko sporočilo in kdo je 
njegov naročnik. Posebno pa se zahteva, da se natančno in 
nedvoumno navedejo eventuelne posebne ponudbe, kot na primer 
popusti, premije,... 

"11.b. člen 

Za naslovom IV. GARANCIJE ZA BREZHIBNO DELOVANJE 
STVARI se doda nov 15. b člen, ki se glasi: 

15. b člen 

Blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, je 
blago, za katero obstaja predpis, ki določa bistvene zahteve za 
varnost tega blaga ali blago, ki ima lastnost sklopa in za katero se 
uporaba lahko zagotovi z zamenjavo njegovih sestavnih delov. 
To velja tudi za blago, ki se kupuje samostojno, uporablja pa se 
kot sestavni del drugega blaga. 
Minister, pristojen za gospodarstvo lahko s predpisom podrobneje 
uredi garancijske obveznosti za posamezne vrste blaga, zlasti: 

najkrajši garancijski rok, 
čas po poteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan 
zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne 
aparate. 

Obrazložitev: Namen te določbe je, z zakonom zagotoviti 
minimalno varstvo potrošnikov, s tem, da predlagamo opredelitev 
blaga, za katerega mora proizvajalec dati garancijo za kakovost 
oziroma brezhibno delovanje izdelka, tehnično navodilo, zagotoviti 
servis za vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi 
deli in priklopnimi aparati, hkrati pa dopuščamo možnost, da to 
podrobneje določi podzakonski akt, ki lažje sledi dejanskim 
razmeram, ki so posledica tehnološkega razvoja. 
Kot blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, pa 
se štejejo zlasti akustični aparati in optični akustični aparati, 
električni aparati, aparati oziroma naprave za hlajenje, za 
ogrevanje in za klimatizacijo, električni akumulatorji in stabilizatorji, 
šivalni in pletilni stroji, pisalni, računski in kopirni stroji, računalniki 
in tiskalniki, telefonski in drugi telekomunikacijski aparati, osebna, 
tovorna in kombi vozila in avtomobilski priklopniki, motoma kolesa, 
mopedi, skuterji in kolesa, kmetijski traktorji in priklopniki, kmetijski 
stroji in naprave, zgorjevalni motorji, gume za vsa vozila in za 
kmetijske stroje, fotografski aparati, povečevalni aparati in merilniki 
svetlobe, kinematografske, fotografske in druge kamere, 
medicinski, tehnični in podobni aparati ter pripomočki, športno in 
lovsko orožje, hišno, pisarniško in šolsko pohištvo, športni rekviziti, 
glasbila in podobno. 

k 12. členu 

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
Za blago iz prejšnjega člena mora proizvajalec ali prodajalec ob 
sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, 
navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. 
Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni sen/is, razen če sam ne 
opravlja te dejavnosti." 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"V četrtem odstavku 16. člena se za besedo "izdelka" doda 
besedilo za čas garancijskega roka oziroma njegovega 
podaljšanja brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu" 

Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 
"Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
Tudi za rabljeno blago iz 15.b člena mora prodajalec, registriran 
za opravljanje dejavnosti prodaje rabljenega blaga, ob sklenitvi 
prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za 
sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru, 
da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, 
je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja 
te dejavnosti." 

Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 
"Za novim sedmim odstavkom 16. člena, se doda nov osmi 
dostavek, ki se glasi: 
Prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora mora kupcu 
najkasneje ob izročitvi stanovanja predati garancijske liste za 
vso vgrajeno blago iz prvega odstavka 15. b člena tega zakona." 

Obrazložitev: Predlagani amandma s spremembo prvega 
odstavka 16. člena vsebinsko ne spreminja prvotnega zakona, 
temveč je to posledica prejšnjega amandmaja, ki zahteva, da se 
omenjene obveznosti naložijo proizvajalcem blaga, opredeljenega 
v prejšnjem amandmaju, hkrati pa se tehnično navodilo zamenja 
z navodilom za sestavo in uporabo, saj je to lahko le en dokument 
ali pa več, oba pa sta za potrošnika nujno potrebna. Posebej se 
poudari, da je popravilo in vzdrževanje izdelka brezplačno ne le 
za časa garancijskega roka temveč tudi njegovega podaljšanja, 
kar zagotavlja večje varstvo potrošnika. 
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Predlagamo tudi, da se izpolnitev enakih obveznosti zahteva tudi 
od prodajalca rabljenega blaga, ki je registriran za tovrstno 
dejavnost. To je predvideval že prvotni zakon, vendar pa posebni 
predpis, ki naj bi to urejal ni bil sprejet in tako je ostal potrošnik 
brez pravnega varstva, katerega bi mu s predlaganim 
amandmajem zagotovili. 

k 13. členu 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"17. člen se črta." 

Obrazložitev: Omenjeni 13. člen spreminja vsebino predvidenega 
predpisa, ki je določena v 17. členu veljavnega zakona. Ta člen 
črtamo zaradi tega, ker predlagamo, da se osnovno varstvo 
potrošnika zagotovi že na zakonski ravni, hkrati pa dopuščamo, 
sprejem podzakonskega akta, ki bo to področje podrobneje uredil. 

k 14. členu 

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 
"Za peto točko prvega odstavka 18. člena se dodata nova šesta 
in sedma točka, ki se glasita: 
6. najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta, 
razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko prodajalec 
določi krajši garancijski rok; 
7. čas po preteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan 
zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, 
ki mora biti vsaj trikrat daljši od garancijskega roka." 

Dosedanji prvi odstavek postane drugi, v katerem se beseda 
"tretjim" nadomesti z besedo "drugim" beseda "četrti" pa se 
nadomesti z besedo "tretji" 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek" 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem dosežemo enotno 
ureditev vsebine garancijskega lista, ki razen v dveh novih 
sestavinah (najkrajši garancijski rok in čas po preteku proizvodnje, 
v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, 
nadomestne dele in priklopne aparate.) ne odstopa od zdaj veljavne 
ureditve. Najkrajši garancijski rok je minimum, ki ga mora 
proizvajalec potrošniku zagotoviti in ocenjujemo, da je njegova 
opredelitev predmet zakonske materije. Do sedaj se je njegova 
opredelitev predvidevala v posebnem že omenjenem 
podzakonskem predpisu. Enako velja za čas po poteku 
proizvodnje, v katerem je dolžan izpolnjevati zakonsko določene 
obveznosti, operacionalizacija tega člena bo še vedno možna s 
sprejemom podzakonskega akta. 
Vrstni red odstavkov pa se spremeni, zaradi boljšega in lažjega 
razumevanja s strani potrošnika. 

k 15. členu 

V prvem odstavku se črta drugi stavek in za besedo "dni" doda 
besedilo, ki se glasi: 
"od dneva, ko je dajalec garancije oziroma pooblaščeni servis 
prejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti 
izdelka. Če proizvajalec tega v tem roku ne stori, mora potrošniku 
brezplačno nadomestiti tak izdelek z enakim novim in brezhibnim 
izdelkom." 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Za prvim odstavkom 20. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 
Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas 
popravila blaga, za katerega le ta uveljavlja garancijo, zagotovi 
brezplačno uporabo podobnega izdelka." 

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 
"Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 
V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega 
potrošniku ne zagotovi, ima potrošnik pravico do povračila škode, 
ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer 
od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune 
izvršitve." 

Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 
"Dosedanji drugi odstavek 20. člena se črta." 

Dosedanji tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: Amandma se predlaga z namenom enotne ureditve 
razmerja med potrošnikom in pooblaščenim servisom, pri čemer 
roka za popravilo oziroma odpravo napake ne spreminja, temveč 
se natančno določi dan, ko ta rok začne teči. Vprašanje začetka 
teka roka je v praksi povzročalo številne težave in podjetjem, ki 
so zagotovo močnejša stranka v pogodbi, omogočilo interpretacijo 
v svojo korist, torej v škodo potrošnikom. S predlaganim 
amandmajem, bi se temu izognili. Glede na to, da je po mnenju 
predlagateljice izročitev podobnega izdelka v brezplačno uporabo 
za čas popravila stvar poslovne odločitve podjetij z amandmajem 
ni več predvidena izdaja predpisa, ki bi to zahteval. Podjetje se za 
to lahko prostovoljno odloči, potrošnik pa s tem ni oškodovan, saj 
ima v nasprotnem primeru pravico do povračila škode, ki jo je 
utrpel, ker stvari ni mogel uporabljati. 

k 17. členu 

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi: 

"17. a člen 

V prvem odstavku 26. člena se za besedo "ceno" pika nadomesti 
z vejico in se doda besedilo " ki vključuje davek na dodano 
vrednost.". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"V primeru, da gre za ponudbo v okviru storitev informacijske 
družbe, mora biti poleg cene jasno in nedvoumno navedeno ali 
cena vključuje tudi stroške dostave." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek." 

Obrazložitev: Amandma se predlaga z namenom, da se 
potrošnika ne zavaja ali cena vključuje davek na dodano vrednost 
ali ne, oziroma da se potrošnik lahko takoj seznani s ceno, katero 
je dolžan plačati. Ravno tako kot vse ponudbe, mora tudi ponudba 
v okviru storitev informacijske družbe opredeljevati ceno kot jo 
opredeljuje zakon, hkrati pa se zahteva, da je jasno opredeljeno 
ali cena vključuje tudi stroške dostave. 
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k 18. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"V 27. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
Stroški opomina, ki ga izda podjetje v primeru zamude plačila 
potrošnika kot pogodbene stranke, ne smejo presegati višine 
zamudnih obresti." 

Obrazložitev: Amandma se predlaga z namenom, da se 
preprečijo nesorazmerno visoki stroški opominov, katere mora 
potrošnik plačati, saj nemalokrat stroški opomina presegajo 
stroške zamudnih obresti. Neureditev bi predstavljala pravno 
praznino, katero bi podjetja lahko izkoristila v dobičkonosne 
namene in s tem v škodo potrošnikov. 

k 18. členu 

Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi: 
"V prvem odstavku 28. člena se za besedo "razprodajo" doda 
besedilo "in druge prodaje po znižanih cenah". Doda se nov 
stavek, ki se glasi: "Objava o uvedbi razprodaje in druge prodaje 
po znižanih cenah mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku 
znižanja in času trajanja tovrstne prodaje". 

V drugem odstavku se za besedo "razprodaji" doda besedilo 
"oziroma se prodaja po znižanih cenah". 

V tretjem odstavku se za besedo "razprodaji" doda besedilo 
"oziroma se prodaja po znižanih cenah". 

Obrazložitev: Gospodarska zbornica Slovenije je sprejela nova 
Pravila o sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (Ur.l. 
RS, št. 50/02), zato z dnem njihove veljavnosti prenehajo veljati 
Dobri poslovni običaji pri razprodajah in prodajah blaga po znižanih 
cenah, v katerih so bile poleg razprodaje urejene tudi druge oblike 
prodaje po znižanih cenah in navedeni pogoji, ki so podrobneje 
določali, kaj mora vsebovati objava. Tako je nastala potreba po 
ustrezni dopolnitvi zakona, zato predlagamo, da se zakonske 
določbe razširijo tudi na druge prodaje po znižanih cenah, hkrati 
pa, da se natančno določi vsebina objave. 

k 29. členu 

V 29. členu se 43.b člen dopolni tako, da se glasi: 
"V 43. b členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev 
informacijske družbe, morajo biti, poleg pogojev, navedenih v 
prejšnjem odstavku, in pogojev, navedenih v tretjem odstavku 2. 
člena, pred sklenitvijo pogodbe potrošniku na voljo naslednji 
podatki: 
1. točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve 

pogodbe; 
2. navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na 

kakšen način bo možen dostop do nje; 
3. navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje 

in popravljanje napak pred oddajo naročila; 
4. jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo. 
V vsakem primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene 
izključno z izmenjavo elektronske pošte ali primerljivih 
posameznih sporočil, dolžno potrošniku, takoj po prejemu naročila, 
potrditi naročilo in sicer v elektronski obliki ter posredovati 
pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in 
kasnejšo uporabo. 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek, pri katerem 
se črtata besedi "prvega odstavka"." 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se poleg že 
opredeljenih zahtev še dodatno opredeljujejo zahteve, ki veljajo 
za sklepanje pogodb preko storitev informacijske družbe, kar je 
predvsem potrebno zaradi pravne varnosti potrošnika. Direktiva 
in pravo Skupnosti zahteva, da mora ponudnik storitev pred oddajo 
naročila prejemniku storitve jasno, razumljivo in nedvomno 
posredovati podatke o posameznih tehničnih korakih za sklenitev 
pogodbe, podatke o tem, ali bo ponudnik shranil besedilo pogodbe 
in ali bo to dostopno, katera tehnična sredstva so na voljo za 
prepoznavanje in naknadno popravljanje napak pred oddajo 
naročila in v katerih jezikih je možno skleniti pogodbo. V vsakem 
primeru pa je ponudnik dolžan potrošniku posredovati pogodbena 
določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in reproduciranje. 
Zavezan je tudi k potrditvi naročila v elektronski obliki takoj po 
njegovem prejemu. 

k 29. členu 

V 29. členu se 43.c člen spremeni tako, da se glasi: 
"V 43. c členu se besedilo "od 1. do 6. točke" nadomesti z besedilom 
"od 1. do 8. točke"." 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se odpravlja napaka 
iz prve obravnave. 

k 35. členu 

V 48. členu se v drugem stavku črta besedilo "Če dejanska dobava 
pri posameznem potrošniku ni možna in pri odjemu za skupne 
prostore" in nadomesti z besedilom: 
"Če dejanske tehnične možnosti v obstoječih stavbah z več 
stanovanji oziroma poslovnimi prostori ne omogočajo merjenja 
dobavljene energije pri posameznem potrošniku in pri odjemu za 
skupne prostore". 

V tretjem stavku se črta besedilo "večstanovanjskih hiš" in 
nadomesti z besedilom: 
"stavbe z več stanovanji oziroma poslovnimi prostori". 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se upošteva dejstvo, 
da tehnične možnosti ponekod ne dopuščajo merjenja (in s tem 
neposrednega obračunavanja dobavljene energije) vsakemu 
posameznemu potrošniku ter usklajuje terminologija z veljavno 
zakonodajo. 

k 52. členu 

Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi: 

"52.a člen 

"Za 72. členom se doda nov 72. a člen, ki se glasi: 

72.a člen 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da 
podjetje potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za 
blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni 
meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane 
nad tri mesece (41. člen); 

izda odločbo, s katero naloži podjetju izpolnitev zakonske 
obveznosti." 
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Obrazložitev: Zakon je za omenjeno kršitev določil mandatno 
kazen, ki pa potrošnikom ne zagotavlja, da se jim dejansko 
izplačajo obresti od predplačila, zato predlagamo, da se za 
omenjeno kršitev uvede tudi upravni ukrep. Ocenjujemo, da le 
takšna ureditev dejansko zagotavlja potrošnikovo varstvo, ko že 
pride do kršitve omenjenih določb. 

k 57. členu 

57. člen se dopolni, tako da se glasi: 
"77. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
1.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 
3.000.000 tolarjev, če: 
1. s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih 

sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje firme 
ali v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno 
določenemu potrošniku ne uporabi vsaj skrajšane firme in 
sedeža (prvi in drugi odstavek 2. člena); 

2. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne omogoči 
enostaven neposreden in stalen dostop do podatkov, 
določenih v tretjem odstavku 2. člena (tretji odstavek 2. člena); 

3. oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom, 
nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne oglašuje v 
slovenskem jeziku (12., 12.a, 12.b člen); 

4. primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z določili 
tega zakona ali drugimi prisilnimi predpisi (12. c člen); 

5. oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo 
ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo 
pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale 
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen); 

6. oglaševalsko sporočilo, ki je del ali pa predstavlja storitev 
informacijske družbe ni v skladu s 15. a členom (15. a člen); 

7. ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku ne izroči 
garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo in 
seznama pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti 
niso v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi (prvi, 
tretji in sedmi odstavek 17. člena); 

8. ne zagotovi popravila in vzdrževanja izdelka, za čas 
garancijskega roka oziroma njegovega podaljšanja 
brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu, tako da servis 
opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo 
osebo (četrti odstavek 17. člena); 

9. ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih 
aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga 
(peti odstavek 17. člena); 

10. kot prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora kupcu, 
najkasneje ob izročitvi stanovanja, ne preda garancijskih listov 
za vso vgrajeno blago iz prvega odstavka 16. člena (osmi 
odstavek 17. člena); 

11. garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz prvega odstavka 
18. člena tega zakona (18. člen); 

12. kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni servisi 
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo 
okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo 
(prvi odstavek 20. člena); 

13. potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev 
pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena); 

14. najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji oziroma 
drugi prodaji po znižanih cenah, objavljen v razponu, ne 
zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je na 
razprodaji (tretji odstavek 28. člena); 

15. blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben 
določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo 
lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje, 
ne priloži navodila za uporabo v skladu s 33. členom tega 
zakona (33. člen); 

16. potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za blago ali 
storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po 
kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri 
mesece (41. člen); 

17. pri dogovorjeni dostavi na dom ali na drug kraj blaga ne dostavi 
v brezhibnem stanju, ali dogovorjeni količini ali dogovorjenem 
času v potrošnikovo stanovanje z vso pripadajočo 
dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena); 

18. v primeru dostave blaga na dom blago pusti pred vrati 
potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena); 

19. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo podjetje v predpisanih rokih 
potrošniku ne zagotovi podatkov 43. b člena tega zakona, na 
primernem trajnem nosilcu podatkov (43. c člen); 

20. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne potrdi naročila 
v elektronski obliki, razen zakonsko določene izjeme ali ne 
posreduje pogodbenih določil v obliki, ki zagotavlja njihovo 
hranjenje in kasnejšo uporabo (tretji odstavek 43. b člena); 

21. pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v predpisanih 
rokih potrošniku ne izroči pisnega obvestila, ki vsebuje vsaj 
firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, pravice potrošnika 
iz 46. c člena tega zakona ter kraj in datum (46. b člen); 

22. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ali pri pogodbi, sklenjeni 
zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je potrošnik odstopil 
od pogodbe v roku ne vrne vseh opravljenih plačil (prvi 
odstavek 43. d člena in peti odstavek 46. c člena); 

23. uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimile 
napravo in elektronsko pošto brez vnaprejšnjega soglasja 
potrošnika, ki mu je bilo sporočilo namenjeno (prvi odstavek 
45. a člena); 

24. potrošniku pošilja sporočila, ki so namenjena sklenitvi pogodbe 
za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve, čeprav 
potrošnik izjavi, da jih ne želi več prejemati (tretji odstavek 45. 
a člena); 

25. ne preneha z dostavo reklamnih sporočil, ki niso 
individualizirana, če potrošnik jasno, vidno in nedvoumno 
označi, da ne želi prejemati teh sporočil (četrti odstavek 45.a 
člena); 

26. cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne obračuna 
po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave energije 
oziroma vode ne opravi na predpisan način (48. člen); 

27. pri prodaji na obroke, potrošniku ne omogoči predčasnega 
odplačila ostanka dolžne kupnine brez pogodbenih obresti 
(51. člen); 

28. pri prodaji na obroke, v primeru da potrošnik odstopi od 
pogodbe, ne vrne prejetih obrokov z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva, ko jih je prejel in ne povrne nujnih stroškov, 
ki jih je imel za blago (54. člen); 

29. podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, niso 
ustrezno zavarovala potnikov (58. člen); 

. 30. pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne sklene 
v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov 
(59. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka." 

Obrazložitev: Dopolnitev kazenskih določb je bila v prvi vrsti 
potrebna zaradi usklajevanja z direktivo o elektronskem 
poslovanju. Dodatno pa se za učinkovito izvajanje zakonskih 
določb, predlaga sankcioniranje tistih določb, za katere do sedaj 
ni bila predvidena ustrezna sankcija, ki bi potrošniku zagotovila 
uveljavljanje zakonsko določenih pravic. Sankcioniranje je edini 
način, da se potrošniku dejansko tudi zagotovi njegove pravice. 
Poleg tega so sankcije vsebinsko prilagojene predlaganim 
amandmajem. 
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k 58. členu 

58. člen se dopolni, tako da se glasi: 
"78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 200.000 
tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, pravna oseba pa z 
denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj, če: 
1. pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin, v primeru, 

ko potrošnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ne ravna v 
skladu z drugim odstavkom 3. člena (drugi odstavek 3. člena); 

2. kot proizvajalec ne zagotovi, da se napake na blagu odpravijo 
v roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma 
pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo 
okvare in pomanjkljivosti izdelka ali če v nasprotnem primeru 
potrošniku brezplačno ne nadomesti takega izdelka z enakim 
novim in brezhibnim izdelkom (prvi odstavek 20. člena); 

3. za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali je 
vidno ne označi oziroma označena cena ne vključuje davka 
na dodano vrednost (prvi odstavek 26. člena); 

4. cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi odstavek 
26. člena); 

5. ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena); 
6. če v ponudbi v okviru informacijske družbe ni poleg cene 

jasno in nedvoumno navedeno ali cena vključuje tudi stroške 
dostave (četrti odstavek 26. člena); 

7. se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga in 
storitve (peti odstavek 26. člena); 

8. uporabi višje zamudne obresti kot jih določa zakon (prvi 
odstavek 27. a člena); 

9. v primeru zamude potrošnika kot pogodbene stranke, izda 
opomin, katerega stroški presežejo višino zamudnih obresti 
(drugi odstavek 27. a člena); 

10. če blaga, ki je na razprodaji oziroma se prodaja po znižanih 
cenah, ne označi s ceno pred znižanjem in z znižano ceno 
(drugi odstavek 28. člena); 

11. blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega 
blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter 
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (prvi 
odstavek 30. člena); 

12. prodaja blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki zaradi svojih 
lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na njem ne označi, 
za katere namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji 
odstavek 31. člena); 

13. ne odstrani blaga iz prodaje, čeprav ne more zagotoviti 
zahteve iz drugega odstavka 32. člena (tretji odstavek 32. 
člena); 

14. za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, 
zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami na 

daljavo, potrošniku ne izroči označbe, certifikata, izjave o 
skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo, 
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih 
dokumentov (34. člen); 

15. ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno storitev 
ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost zaračunane 
cene glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma 
opravljene storitve (35. člen); 

16. ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na potrošnikovo 
zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odstavek 36. člena); 

17. embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja potrošnika 
glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 36. člena); 

18. v primeru iz 37. c in 38. člena, ko napaka ni sporna, ne ugodi 
potrošnikovi zahtevi najpozneje v osmih dneh (prvi odstavek 
39. člena); 

19. potrošniku ne odgovori pisno v osmih dneh po prejemu 
potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena); 

20. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, potrošnika takoj ne obvesti, 
da ne more izpolniti svoje obveznosti, ker nima na razpolago 
blaga ali ker ni pogojev za opravljanje storitev in mu ne vrne 
vseh opravljenih plačil (drugi odstavek 43. e člena) 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
Storilcu prekrška iz prve točke prvega odstavka tega člena se 
lahko namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška 
izreče opozorilo, če je prekršek neznatnega pomena." 

Obrazložitev: Dopolnitev kazenskih določb je bila v prvi vrsti 
potrebna zaradi usklajevanja z Direktivo o elektronskem 
poslovanju. Dodatno pa se za učinkovito izvajanje zakonskih 
določb, predlaga sankcioniranje tistih določb, za katere do sedaj 
ni bila predvidena ustrezna sankcija, ki bi potrošniku zagotovila 
uveljavljanje zakonsko določenih pravic. Sankcioniranje je edini 
način, da se potrošniku dejansko tudi zagotovi njegove pravice. 

Poleg tega so sankcije vsebinsko prilagojene predlaganim 
amandmajem. 

k 61. členu 

V drugem odstavku 61. člena se besedilo "Razveljavijo se 42., 
50. in 51." nadomesti z besedilom "Razveljavita se 42. in 50." 

Obrazložitev: Po ponovni proučitvi predlagamo, da se 51. člen 
pravilnika ne črta. Ta člen pravilnika določa vrste blaga, ki so 
lahko predmet prodaje od vrat do vrat, predlagani zakon pa ureja 
predvsem pogodbene obveznosti strank in njegov namen ni 
omejevanje prodaje od vrat do vrat glede na vrsto blaga. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu potrošnikov 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašalo na predloženo gradivo: 

71. člen 

2. Pogodbenice tudi menijo, da je posebej pomembno, da 
približevanje zakonodaje hitro napreduje na področju 
notranjega trga, varstva pravic delavcev, varstva potrošnikov 
ter okolja 

93. člen - varstvo potrošnikov 

3. Pogodbenice sodelujejo z namenom, da bi dosegle združljivost 
sistemov varstva potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. 
Prizadevati bi si bilo treba za učinkovito varstvo potrošnikov 
kot temeljni pogoj za zagotavljanje učinkovitega tržnega 
gospodarstva. 

4. Glede na skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo 
in zagotavljajo: 

dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in, če je primerno, s smernicami Združenih 
narodov; 
usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu 
potrošnika v Sloveniji predpisom, ki se uporabljajo v Skupnosti; 
učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom 
izboljšati kakovost in zagotoviti ustrezne varnostne standarde 
za potrošno blago. 

4. Sodelovanje na tem področju lahko vključuje: 

■ izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih; 
usposabljanje vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja 
varstva potrošnikov; 
pomoč pri razvoju neodvisnih organizacij, katerih namen je 
izboljšati obveščenost potrošnikov zlasti z akcijami za 
ozaveščanje potrošnikov; 
ustanovitev informacijskih in svetovalnih centrov za 
poravnavo sporov in za pravne in druge nasvete potrošnikom; 
sodelovanje med slovenskimi centri in centri Skupnosti; 
dostop do baz podatkov Skupnosti; 
razvoj izmenjav med zastopniki interesov potrošnikov. 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Sporazum ne vsebuje konkretnih obveznosti. Vsekakor mora 
Republika Slovenija upoštevati 71. člen ESP, ki narekuje 
prednostno približevanje zakonodaje, med drugim, tudi na področju 
varstva potrošnikov. 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES. ki se 
nanašalo na predlog akta z navedbo usklalenostl (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

- Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in 
consumer contracts - v celoti usklajeno 
Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Coun- 
cil of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect 
of distance contracts - v celoti usklajeno 
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to pro- 
tect the consumer in respect of contracts negotiated away 
from business premises - v celoti usklajeno 
Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of 
consumers' interests - v celoti usklajeno 

- Council directive 84/450/EEC of 10 September 1984 con- 
ceming to the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning 
misleading advertising - v celoti usklajeno 
Directive 97/55 of the European Parliament and of the Coun- 
cil of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC con- 
cerning misleading advertising so as to include comparative 
advertising - v celoti usklajeno 
Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Coun- 
cil of 26 October 1994 on the protection of purchasers in 
respect of certain aspects of contracts relating to the pur- 
chase of the right to use immovable properties on a timeshare 
basis- v celoti usklajeno 
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approxi- 
mation of the laws, regulations and administrative provisions 
of the Member States concerning liability for defective pro- 
ducts - v celoti usklajeno 

- Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the 
Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of 
consumer goods and associated guarantees - v celoti 
usklajeno 
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Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the 
Intemal Market - v celoti usklajeno. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklalenost 

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

5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Slovenščino? 

Direktive so prevedene v slovenščino. 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Predlog zakona za prvo obravnavo je preveden. 

7. Sodelovan|e neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

Nosilci priprave predloga zakona za prvo obravnavo so bili 
strokovnjaki Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti iz 
Ljubljane. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
potrošnikov je v državnem programu naveden pod poglavjem 
603 0. 

Direktorica 
Vera Kozmik Vodušek 

Ministrica 
dr. Tea Petrin 
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Predlog zakona o 

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI 

DEJAVNOSTI (ZRRD) 

- prva obravnava - EPA 1062 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311 -0040 
Številka: 690-03/2002-1 
Ljubljana, 04.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 4.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI 
DEJAVNOSTI, 

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

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o organizaciji In financiranju 
znanstvene In razlskovalno-razvojne dejavnosti - hitri 
postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 690-03/99-1 (Z4) z 

) dne 1.2.2000. 

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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lupija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- dr. Zoran Stančič, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo, 

znanost in šport, 
- mag. Mateja Mešl, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O RAZISKOVALNI 
IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI 

A. UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1) je 
sistemski zakon, ki naj bi urejal temeljna razmerja s področja 
znanosti in raziskovalne dejavnosti. Sedanji veljavni zakon, ki 
ureja to področje, je bil sprejet pred sprejetjem ustave R Slovenije, 
zato ga je treba dopolniti in spremeniti. Z razvojem samostojne 
države so se namreč spreminjali politlčno-ekonomski odnosi, ki 
so neposredno vplivali na raziskovalno in razvojno dejavnost, 
Republika Slovenija pa je s podpisom začasnega sporazuma z 

Evropsko unijo izkazala tudi pripravljenost prilagoditi tako 
delovanje institucij kot tudi zakonodajo pravnemu redu Evropske 
unije. 

Vsebinski razlogi za izdajo novega zakona pa izhajajo iz 
spremenjenih razmer gospodarjenja in izzivov globalne 
konkurence. Povečati moramo namreč nacionalno 
konkurenčnost, zvišati individualno in družbeno kakovost življenja 
ter krepiti podjetniško dejavnost in sposobnost inoviranja in 
vzpostavljanja vsestransko inovativnega okolja. Mednarodna 
konkurenčnost zahteva vrhunsko znanje in usposobljenost, ki ju 
lahko zagotovi samo vsestransko inovativno okolje. Izkušnje 
držav, ki so razvile takšno okolje, kažejo, da je eden izmed 
odločilnih dejavnikov prenos znanja, pridobljenega na univerzah 
in raziskovalnih inštitutih, v gospodarstvo. To pa pomeni, da so 
potrebna večja in trajnejša vlaganja v raziskovalno-razvojne 
dejavnosti predvsem na tistih področjih gospodarstva in družbe, 
ki so za prihodnost Slovenije najpomembnejša in temeljijo na 
tesnem sodelovanju javnega in zasebnega sektorja. Z novim 
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Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti želimo prispevati, 
da raziskovalno-razvojna politika in tehnološki razvoj postanejo 
ključni dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije. 
Rezultat uspešne raziskovalno razvojne in inovacijske politike 
pa se mora pokazati kot povečanje bruto dodane vrednosti na 
zaposlenega. 

Glede na navedeno se spreminjajo tudi odnosi v raziskovalni in 
razvojni dejavnosti. Država ne podpira samo raziskovalne in 
razvojne dejavnosti v državnem sektorju, temveč tudi v zasebnem. 
Sredstva iz državnega proračuna lahko pomembno prispevajo k 
enakomemosti in trajnosti vlaganj v najpomembnejše znanstveno- 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Posebej koristno je 
sofinanciranje v zgodnejših fazah vrednostne verige, ker 
zmanjšuje naložbeno tveganje v razvoj novih izdelkov in tehnologij 
v posameznih podjetjih. Vendar pa financiranje raziskovalno- 
razvojnih dejavnosti iz državnega proračuna nikakor ne more 
nadomestiti financiranja iz lastnih virov podjetij, lahko ga le 
učinkovito dopolnjuje. 

II. CILJI, NAČELA ZAKONA IN POGLAVITNE 
REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

Globalni cilj zakona sovpada z razvojno paradigmo Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, ki poudarja pomen krepitve 
sposobnosti za obvladovanje globalnega znanja in tehnološkega 
napredka kot glavnega vira povečanja nacionalne konkurenčne 
sposobnosti in zviševanja individualne in družbene kakovosti 
življenja, tz spremenjenega razumevanja razvoja izhaja, da je 
temeljni razvojni cilj povečevanje blaginje prebivalcev in prebivalk 
Slovenije, le-tega pa opredeljujejo uravnotežene gospodarske, 
socialne in okoljske sestavine. Tem trem sestavinam ustrezajo 
gospodarski, socialni in okoljski razvojni dejavniki. Strateški 
dokumenti na prvo mesto med temeljnimi mehanizmi za krepitev 
razvojnih dejavnikov in doseganje ciljev postavljajo prehod v na 
znanju temelječo družbo, ki ga podpirajo: 

(i) politika razvoja človeških virov, zlasti formalnega in 
neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 

(ii) politika trga delovne sile in zaposlovanja v povezavi z 
migracijsko politiko, 

(iii) izgradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture in 
razvoj novih storitev, 

(iv) raziskovalno-razvojna politika in tehnološki razvoj. 

V skladu s politiko razvoja na znanju temelječe družbe se dolgoročni 
cilji raziskovalne in razvojne dejavnosti razvrščajo v naslednje 
štiri sklope: . 

da bodo dosežki znanstvene in razvojne dejavnosti s 
prenosom znanja postali najpomembnejši razvojni dejavniki 
družbenega in ekonomskega razvoja napredka, 

povečanje prenosa in uporabe znanja za gospodarski, 
socialni, kulturni in okoljevarstveni razvoj Slovenije, 

pokrivanje temeljnih znanstvenih disciplin, potrebnih za 
kakovostno visokošolsko in podiplomsko izobraževanje, 
učinkovit prenos znanja iz tujine, kulturni, socialni in materialni 
razvoj ter osvajanje zanje potrebnih modernih raziskovalnih 
in spoznavnih metod, 

razvoj močnega, znanstveno usposobljenega in po kakovosti 
mednarodno primerljivega jedra raziskovalcev za delo v 
znanosti in gospodarstvu. 

Pomemben cilj novega zakona je tudi razdržavljanje raziskovalne 
in razvojne dejavnosti. Za raziskovalno in razvojno dejavnost je 
namreč značilno, da na eni strani zahtevata veliko stopnjo 

avtonomnosti, predvsem na področju temeljnih raziskav, hkrati 
pa mora država zagotoviti instrumente za spodbujanje uporabnih 
raziskav in tehnološkega razvoja. Z novim zakonom bomo dobili 
primerne vzvode za zagotavljanje trajnejšega financiranja tistega 
dela raziskovalnega dela, ki je nujen za obstoj in razvoj znanstvenih 
disciplin, in mu zagotovili avtonomnost, hkrati pa bomo omogočili 
ustanavljanje agencij. Z zakonom je podana pravna podlaga za 
ustanovitev in delovanje agencij na področju raziskovalne in 
razvojne dejavnosti. Posebej sta v zakonu določena znanstveni 
svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti in strokovni 
svet v agenciji za tehnološki razvoj. Vse financiranje raziskovalne 
in razvojne dejavnosti se prenese na agencije, ki so neodvisne. 

Razdržavljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti se uveljavlja 
na več načinov. Na eni strani se najprej jasno opredeli vloga 
Sveta za znanost in tehnologijo, ki kot strokovno posvetovalno 
telo Vlade Republike Slovenije predvsem predlaga izhodišča in 
usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, 
torej samo vsebino raziskovalnega in razvojnega dela. Na drugi 
strani pa so dane podlage za ustanovitev agencij. Poleg tega 
imajo tudi nevladne organizacije vzvode za sooblikovanje politike, 
predvsem prek svojih predstavnikov, ki jih predlagajo v Svet za 
znanost in tehnologijo. 

Ključne spremembe, ki jih novi zakon uvaja, so zakonska 
opredelitev javne službe, možnost podeljevanja koncesije za 
izvajanje javne službe osebam zasebnega in javnega prava, 
ustanavljanje agencij in prenos javnih pooblastil na osebe 
zasebnega in javnega prava. 

Po predlogu zakona javna služba na področju raziskovalne 
dejavnosti predstavlja tisto zaokroženo področje raziskovalnega 
dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v 
daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da 
obstaja državni interes, opredeljen v Nacionalnem raziskovalnem 
in razvojnem programu za dolgoročno raziskovanje. 

Javno službo na področju raziskovalne dejavnosti opravljajo v 
obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih 
raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, 
organizirane pri osebah zasebnega in javnega prava. 
Infrastrukturno dejavnost pa opravljajo v obliki infrastrukturnih 
programov infrastrukturne skupine v javnih infrastrukturnih 
zavodih in na podlagi koncesije infrastrukturne skupine, 
organizirane pri osebah zasebnega in javnega prava. Možnost, 
da bodo javno službo prek koncesije dobile tudi osebe zasebnega 
prava, je pomembna sprememba, ki jo prinaša ta zakon, saj bo s 
tem zagotovljena večja konkurenčnost pri izvajanju javne službe. 

Upoštevano je osnovno spoznanje, da raziskovalna in razvojna 
dejavnost obsegata izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih 
raziskovanj, tehnološki razvoj in prenos znanja ter kot neločljivo 
povezano tudi infrastrukturno dejavnost, ki je podpora izvajanju 
raziskovalne dejavnosti. 

Predlog zakona se bo v nekaterih določbah uresničeval s pomočjo 
podzakonskih aktov, ki bodo urejali naslednja področja: 

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati raziskovalne organizacije in 
raziskovalci za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, 
raziskovalne nazive in minimalne pogoje za izvolitev v nazive, 
pogoje in postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, 
metodologijo in kriterije ocenjevanja projektov, programov in 
delovanja institucij na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ob uporabi uveljavljenih postopkov ocenjevanja in 
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mednarodnega sistema kot ga uporabljajo evropske 
znanstvene ustanove in 
druga področja, določena s tem zakonom. 

Predlog zakona nadalje ureja zbirke podatkov na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, javno pooblastilo, ocenjevanje 
kakovosti delovanja pravnih oseb ter nadzor nad zakonitostjo 
dela in porabo proračunskih sredstev. 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlagatelj ocenjuje, da bo predlagani zakon lahko imel minimalne 
zahteve po dodatnih finančnih posledicah za državni proračun. 

Začetni stroški za financiranje delovanja javnih agencij so 
zagotovljeni v okviru proračuna za leti 2002 in 2003, ker bodo 
oprema in zaposleni deloma prerazporejeni iz ministrstev ter 
financirani iz proračunov ministrstev za leti 2002 in 2003. 

IV. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

Na področju zakonskega urejanja področja raziskovalne in 
razvojne dejavnosti je v ospredju razvoj v smeri poenotenja 
predpisov, še posebej v evropskem prostoru. Ker se zlasti v 
slednjem kot posebna oblika organiziranja pojavljajo agencije, 
zakonsko besedilo sledi temu tako, da opredeljuje podlage za 
ustanovitev agencij, pri tem pa ne predpisuje njihovega števila. 

Slovenijo je glede ureditve raziskovalne in razvojne dejavnosti 
smiselno primerjati z manjšimi in na splošno razvitejšimi državami 
iz evropskega okolja. 

Napotki UNESCA državam v tranziciji, ki naj bi jih upoštevale pri 
redefiniranju raziskovalnih in razvojnih sistemov in politike ter 
uporabile pri legislativni ureditvi, so naslednji: 

razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti naj se prizna kot 
pomembna nacionalna prioriteta, 
parlament in ekonomski del civilne družbe naj prevzameta 
aktivno vlogo pri določanju nacionalne znanstvene in 
tehnološke politike in 
kompleksnost na tem področju terja dolgoročno strateško 
urejanje. 

Primerjava nacionalnih raziskovalnih in razvojnih programov 
oziroma smernic nacionalnih raziskovalno-razvojnih politik 
nekaterih držav članic EU ter držav kandidatk (predvsem Finske, 
Švedske, Avstrije, Danske, Nemčije, Irske, Češke republike, 
Madžarske) in Izraela spodbujajo razvoj »strateškega 
raziskovanja«, to je tistega, ki omogoča izkoriščanje še latentnega 
domačega raziskovalnega potenciala pri uvedbi novih generacij 
visoko tehnoloških proizvodov in hkrati omogoča premostitev 
vrzeli med temeljnim in uporabnim raziskovanjem. Danska med 

Ocenjuje pa se, da se bo z večjim usmerjanjem in spodbujanjem 
zasebnih in tudi državnih vlaganj v raziskave in razvoj povečal 
skupni delež vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj ter inovativno 
dejavnost do skupaj 3 % BDP do leta 2010. 

V sklepih Barcelonskega vrha z dne 15. in 16. marca 2002 so se 
najvišji predstavniki držav članic EU strinjali, da bi se morala 
vlaganja v raziskave in razvoj ter inovacije v Uniji povečati s 
ciljem, da se do leta 2010 približajo 3 % BDP. Dve tretjini teh novih 
vlaganj bi morali priti iz zasebnega sektorja. 

Rast javnih in zasebnih izdatkov za raziskave in razvoj v odstotkih 
BDP do 2010 

drugim navaja naslednje sporočilo OECD: »Za majhne države je 
nujno, da se osredotočijo na omejeno število zanje 
najpomembnejših raziskovalnih področij.« 

Omenjene države dajejo velik poudarek tudi dejavnikom, ki 
pomembno prispevajo k izboljšanju splošne učinkovitosti 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Med njimi posebej poudarjajo 
spodbujanje vseh oblik izobraževanja s ciljem dvigniti izobrazbeno 
strukturo, boljšo notranjo in zunanjo mobilnost raziskovalcev, to 
je iz akademske sfere v industrijo in obratno ter mednarodno 
izmenjavo, učinkovit, v vodilnih državah uveljavljen in od 
financerjev neodvisen sistem evalvacije in spremljanja raziskav, 
stabilno in uravnoteženo financiranje ter povečanje deleža 
zasebnega vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost, 
mednarodno sodelovanje, upoštevanje splošnih etičnih načel 
raziskav, kot je krepitev zaupanja državljanov v raziskovalno 
dejavnost in rezultate raziskav, in učinkovito zaščito domače 
intelektualne lastnine. 

Prednostna raziskovalna področja držav članic EU so v veliki 
meri zelo podobna področjem 5. in 6. okvirnega programa EU. Pri 
nekaterih prednostnih področjih je mogoče prepoznati specifiko 
določenih držav, npr. uporabna matematika/informatika - Izrael, 
telekomunikacije - Avstrija, prenos tehnologij - Irska. Med 
prednostnimi področji so navedena tako tematska področja kot 
horizontalna področja raziskovanja. 

Pri opredelitvi vlaganja v raziskovalno in razvojno dejavnost se 
večina držav glede razmerja med financiranjem temeljnih in 
uporabnih raziskav nagiba k povečanju deleža proračunskih 
sredstev za uporabne raziskave v primerjavi s temeljnimi - delež 
za temeljne raziskave je večinoma med 25 in 35 %. Hkrati 
zastopajo stališče, naj država ne bi financirala uporabnih raziskav 
v celoti, temveč le do določenega deleža - med 60 in 75 %, 
nekatere temeljne raziskave nacionalnega pomena pa naj bi bile 
financirane iz proračuna v celoti. Države članice EU v svojih 
temeljnih ter izvedenih dokumentih nacionalnih raziskovalnih politik 
večinoma ne navajajo razmerij med posameznimi vedami. 
Ustrezno pokrivanje vseh znanstvenih disciplin je praviloma 
naloga univerz, ne pa nacionalne raziskovalno-razvojne politike. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Javni 

izdatki 
0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,1 1 

Zasebni 

izdatki 

0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2 
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Če primerjamo države, kot so Avstrija, Danska, Finska, Grčija, 
Irska, Luksemburg, Norveška in Španija, ugotavljamo, da je 
skupna, čeprav zelo posplošena značilnost v navedenih državah 
v primerjavi s Slovenijo ta, da je odgovornost za raziskovalno in 
razvojno dejavnost znotraj držav bolj decentralizirana in 
kooperacijska, da je odločanje o končni porabi javnih sredstev 
bolj deetatizirano in preneseno na agencije, sklade ter izvajalske 
ustanove same in da imajo precej večjo finančno in usmerjevalno 
vlogo institucije zasebnega kapitala. 

Po mednarodni definiciji so agencije na področju raziskav 
»paradržavne organizacije, ki jih država financira s ciljem 
definiranja in izvajanja večjega dela raziskovalne politike«. Bile 
naj bi avtonomne in naj bi v večji meri delovale na podlagi samo- 
organiziranosti. 

Na splošno ločimo štiri tipe agencij: 

agencije, ki delujejo izključno v interesu razvoja znanosti. Te 
agencije spodbujajo vse znanstvene discipline, pri izboru 
projektov in programov pa prevladuje merilo znanstvene 
kakovosti. Primeri teh agencij so: Fonds zur Forderung der 
wissenschaftlichen Forschung, Avstrija; Schweizerischer 
Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen 
Forschung, Švica; Centre National de Recherche Scientifique, 
Francija; Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemčija; Na- 
tional Science Foundation, ZDA; 

ciljno usmerjene agencije. Te agencije so najštevilnejše, pri 
odločanju pa sta uravnotežena pomena družbene relevance 
raziskav in znanstvene odličnosti. Primeri tovrstnih agencij 
so v ZDA National Institutes of Health in druge agencije pri 
zveznih resorjih ter raziskovalni sveti v Veliki Britaniji; 

tehnološke agencije, ki zagotavljajo podporo za raziskave in 
razvoj ter prenos znanja, ki zagotavlja mednarodno 
konkurenčne produkte, storitve in proizvodne procese; 

»politične« agencije«, ki so zelo redke. Tipične institucije te 
vrste so agencije, ki na podlagi politične odločitve usmerjajo 
raziskave specifičnih problemov, kot so na primer energetika, 
okolje, globalne podnebne spremembe in podobno. 

Pri nekaterih agencijah, ki so bile ob ustanovitvi prvega tipa, je 
opazen premik proti ciljno usmerjenim agencijam, zlasti v smislu 
uvajanja raziskovalnih prioritet ter uveljavljanja načela družbene 
relevance. 

V splošnem imajo agencije tri ravni delovanja: 
raven izbora, 
raven raziskovalne in razvojne politike in 
raven nadzora. 

Na ravni izbora delujejo agencije praviloma na podlagi neodvisnega 
odločanja, ki raziskave vrednoti predvsem po merilih znanstvene 
odličnosti in znanstvene relevance. To delo opravlja znanstveni 
svet s pomočjo neodvisnega evalvacijskega sistema, ki raziskave 
ocenjuje na podlagi morebitnih dodatnih meril relevance 
raziskovalnih prioritet. 

Na politični ravni se sistem odločanja razlikuje med posameznimi 
tipi agencij. Pri raziskovalni agenciji prevladujejo motivi, ki izhajajo 
iz potreb razvoja znanosti. V strateški agenciji so odločitve 
pogojene s cilji, ki jih zasleduje agencija, pri čemer pa se seveda 
upoštevajo tudi interesi znanosti. 

Na ravni nadzora prihaja do stika med raziskovalnimi in državnimi 
interesi. Praviloma se politični akterji šele na tej ravni aktivno 
vključujejo v delo agencije. Tipični instituciji na tej ravni sta na 

primer kuratorij pri Deutsche Forschungsgemeinschaft in Conseil 
d'Administation pri Centre National de Recherche Scientifique. 

Zakon ne predvideva ustanavljanja točno določenega števila 
agencij, temveč opredeljuje postopek njihovega ustanavljanja. 
Agencije kot osebe javnega prava ustanavlja Vlada Republike 
Slovenije. Zakon opredeljuje, da bo na agencije lahko preneseno 
vse državno financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti. V 
skladu z zakonom bo moč ustanavljati agencije katerega koli od 
zgoraj navedenih tipov. Glede na velikost Slovenije in obseg 
raziskovalne in razvojne dejavnosti pa pričakujemo, da bosta 
ustanovljeni ena agencija za raziskovalno dejavnost, ki bo 
združevala značilnosti znanstvene in ciljno usmerjene agencije, 
in ena agencija za tehnološki razvoj. 

V. DRUGE POSLEDICE 

Z zakonom bo zagotovljena večja transparentnost v izvajanju 
ukrepov razvojne politike z ločitvijo treh funkcij, kreiranja 
znanstvene in razvojne politike, izvajanja in nadzora namenske 
uporabe proračunskih sredstev, hkrati pa tudi večja učinkovitost 
in prioritetna uporaba sredstev. 

Z usmerjanjem sredstev državnega proračuna v strateška 
razvojna področja, znanstveno-raziskovalno in razvojno 
dejavnost ter prenos znanja bomo spodbudili povečanje 
podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj in s tem posledično 
prispevali k povečanju prilivov v proračun. Izračuni kažejo, da se 
proračunska sredstva, vložena v spodbujanje tehnološkega 
razvoja in raziskave in razvoj, v gospodarstvu realno povrnejo v 
letu in pol. 

B. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

Zakon določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega 
proračuna in drugih virov ter je usmerjena k doseganju ciljev 
družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. Ta zakon določa 
tudi organizacijo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje 
za opravljanje teh dejavnosti, kar podpira prehod v na znanju 
temelječo družbo, ki postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost 
kot razvojno prioriteto. 

2. člen 
(načela) 

Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost, je 
zagotovljena avtonomnost raziskovanja. 

Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih etičnosti in 
odgovornosti ob spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in 
trajnostnega vidika družbenega razvoja, na načelu 
konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti ter na 
medsebojnem interesnem sodelovanju in povezovanju v 
državnem in mednarodnem okolju. 

Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvaja na 
način, ki zagotavlja učinkovitost in preglednost uporabe javnih 
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sredstev.Prednost pri mednarodnem sodelovanju ima 
vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) in okvirne programe 
Evropske unije. 

Rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financirani iz 
državnega proračuna, so javni z omejitvami, določenimi s 
predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo 
avtorskih pravic ter varstvo podatkov. 

3. člen 
(namen) 

Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogoje za 
financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti za uresničevanje 
temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotavlja: 

ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in 
mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in 
gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje; 
krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega družbenega 
napredka in tehnološkega napredka kot glavnega vira 
povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčne 
sposobnosti v globalnem prostoru; 
zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja ter 
utrjevanje nacionalne identitete. 

4. člen 
(cilji) 

Cilji zakona so: 

povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti 
raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem 
policentričnega modela razvoja znanosti in mrežnega 
povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti, 
izobraževanja in gospodarstva; 
ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno neodvisno 
usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti; 
spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, 
gospodarstvu in družbi na področjih, ki so osnova 
dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja; 
razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih možnosti 
žensk in moških ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti s 
povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem na 
univerzah; 
povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v 
raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se bo doseglo z 
usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja, 
ki bodo spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj; 

- pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega 
sodelovanja. 

5. člen 
(pomeni izrazov) 

V tem zakonu imajo posamezni izrazi naslednji pomen: 

raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in 
uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, 
industrijske raziskave in prenos znanja; 
raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem besedilu: 
raziskovalec) je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali 
razvojno dejavnost; 

raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja 
raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javnega ali 
zasebnega prava; 
raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali 
zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem 
zakonom in predpisi na podlagi tega zakona, za izvajanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, 
katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z zakonom 
pooblaščena oseba javnega prava; 
javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti 
izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine 
v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske 
skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in 
javnega prava; 
programsko financiranje je financiranje programov javne 
službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in 
infrastrukturnih programov. 

6. člen 
(izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti) 

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne 
organizacije ter zasebni raziskovalci v obliki programov in 
projektov, ki izhajajo iz Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa. 

II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

1. Nacionalni raziskovalni in razvojni program 

7. člen 
(Nacionalni raziskovalni in razvojni program) 

Podlaga za usmerjanje in določanje obsega sredstev državnega 
proračuna za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti je 
Nacionalni raziskovalni in razvojni program. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program določa izhodišča, cilje, 
obseg in način financiranja ter kazalce za spremljanje učinkovitosti 
nacionalne politike za izvajanje in pospeševanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti. 

Z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom se določajo 
strateška razvojna področja in nacionalne prioritete za financiranje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter s tem tudi vsebina in obseg 
javne službe ter obseg raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
usposabljanje za raziskovalno delo na univerzah, raziskovalnih 
in razvojnih organizacijah, tako, da bo zagotovljena povezava 
med raziskovalnim delom in gospodarstvom. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program izhaja iz sprejetih 
nacionalnih strateških dokumentov. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program se uresničuje z 
izvajanjem temeljnih raziskav, uporabnih raziskav, 
predkonkurenčnih razvojnih dejavnosti, industrijskih raziskav, 
študij tehnične izvedljivosti, s prenosom znanja in drugimi 
dejavnostmi s področja raziskovalne in razvojne politike. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program se sprejme za obdobje 
petih let. 
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8. člen 
(priprava in sprejemanje programa) 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. 

Predlog Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagi izhodišč in usmeritev 
Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

Za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa je odgovorna Vlada Republike Slovenije. 

2. Svet za znanost in tehnologijo 

9. člen 
(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije) 

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike 
Slovenije. 

Svet opravlja naslednje naloge: 

predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usmeritve 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa; 
predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v 
tekočem letu; 
spremlja rezultate in učinke delovanja na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter 
spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih 
raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti 
programov dela javnih raziskovalnih organizacij; 
daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje 
znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela 
raziskovalnih organizacij; 
daje mnenja in pobude k programom mednarodnega 
sodelovanja; 
daje mnenje k poročilu dela agencij, ustanovljenih na podlagi 
tega zakona; 
poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat 
letno; 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi. 

Svet imenuje strokovno komisijo za spremljanje kakovosti 
programov dela javnih raziskovalnih organizacij. 

Svet pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno dejavnostjo univerz 
in samostojnih visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za 
visoko šolstvo Republike Slovenije. 

Delo sveta je javno. 

10. člen 
(sestava sveta) 

Svet ima 14 članov, ki so imenovani, in člane po položaju. 

Šest članov sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed 
raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest 
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov 
gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter 

enega člana kot predstavnika socialnih partnerjev. Člani sveta po 
položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, rektorji univerz, ministri pristojni za znanost, tehnologijo 
in finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Predloge za članstvo v svetu podajo raziskovalne organizacije, 
univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter 
druge nevladne organizacije. 

Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika sveta. 

Predsednik in člani so imenovani za štiri leta, pri čemer se pri 
prvem imenovanju za polovico imenovanih članov, določi mandat 
dveh let, za drugo polovico pa štiri leta. 

Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino 
glasov članov. 

Strokovna in administrativna dela za svet opravlja ministrstvo, 
pristojno za znanost. 

3. Strokovna telesa 

11. člen 
(strokovna telesa) 

Za sprejemanje odločitev pri izvajanju raziskovalne in razvojne 
politike se imenuje strokovne skupine in posamezni strokovnjaki 
kot neodvisna strokovna telesa. 

4. Financiranje 

12. člen 
(namen financiranja) 

Sredstva za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se 
zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih virov skladno s 
cilji in prioritetami določenimi z Nacionalnim raziskovalnim in 
razvojnim programom za naslednje namene: 

financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter 
raziskovalnih in razvojnih projektov, 
ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do javnih 
raziskovalnih in javnih infrastrukturnih zavodov, 
usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov, 
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, 
promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
financiranje znanstvenega publiciranja in komuniciranja, 

- druge namene, določene s tem zakonom. * 

5. Normativi in standardi 

13. člen 
(normativi in standardi) 

Normative in standarde ter merila za določanje sredstev za 
financiranje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
po tem zakonu določi Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega 
za tehnologijo. 
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6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja 18. člen 
(direktor agencije) 

14. člen 
(sodelovanje) 

Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so namenjeni 
pripravi strateških podlag za odločanje in pripravo razvojnih in 
drugih politik, ter spremljanje njihovega izvajanja lahko država 
financira prek več ministrstev in drugih proračunskih porabnikov. 

Medresorsko sodelovanje, določeno v prejšnjem odstavku tega 
člena, usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost. 

7. Agencija 

15. člen 
(način in namen ustanovitve agencije) 

Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti in na področju 
tehnološkega razvoja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je oseba 
javnega prava, ki jo ustanovi Republika Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: država). 

Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih 
nalog v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih 
posameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega razvoja, 
skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi. 

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem 
interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno 
odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz 
državnega proračuna. 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se uporablja 
»Zakon o javnih agencijah« 
(Uradni list RS, št. 52/2002). 

16. člen 
(organi agencije) 

Organa agencije sta upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: 
upravni odbor) in direktor. Agencija na področju raziskovalne 
dejavnosti ima znanstveni svet, agencija na področju tehnološkega 
razvoja ima strokovni svet. 

17. člen 
(upravni odbor) 

Upravni odbor ima najmanj tri in največ devet članov. 

Člane upravnega odbora Imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo 
petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika 
upravnega odbora izvoli upravni odbor izmed svojih članov. Število 
članov in sestava upravnega odbora se določita z aktom o 
ustanovitvi. 

Ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejavnosti imenuje 
člane upravnega odbora na predlog raziskovalnih organizacij, 
univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Gospodarske zbornice Slovenije ter drugih uporabnikov storitev, 
socialnih partnerjev, društev ali drugih interesnih združenj, in sicer 
izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev 
gospodarskega In družbenega razvoja. Vlada Republike Slovenije 
v upravni odbor imenuje tudi svoje predstavnike. 

Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima najmanj 
univerzitetno izobrazbo, izkušnje s področja dejavnosti agencije, 
najmanj deset let delovnih izkušenj in izkazane sposobnosti za 
vodenje ter izpolnjuje druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom agencije. 

Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog 
upravnega odbora. 

19. člen 
(znanstveni in strokovni svet agencije) 

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti 
oziroma strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja 
je ekspertno telo v evalvacijskem postopku. 

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti se 
oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. Člani 
znanstvenega sveta so iz vrst uglednih znanstvenikov in 
raziskovalcev. 

Strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja se 
oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. Člani 
strokovnega sveta so iz vrst nosilcev tehnološkega razvoja. 

Število članov sveta in naloge se določijo v ustanovitvenem aktu 
agencije. 

Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta se določijo s 
statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi. 

20. člen 
(naloge agencije na področju raziskovalne dejavnosti) 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje 
naloge: 

- na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih 
mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov in 
zagotavlja njihovo financiranje (v nadaljnjem besedilu: programi 
in projekti); 
nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost 
delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih 
oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike 
spodbud; 
spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov; 

• skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih 
programov; 
spodbuja mednarodno sodelovanje; 
vodi evidence, določene s tem zakonom in drugimi predpisi; 

- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa; 

- sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne politike; 
v okviru svojih dejavnosti in pristojnosti se povezuje z agencijo 
na področju tehnološkega razvoja; 
skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne 
načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samoevalvacijah 
o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za 
znanost; 
spodbuja povezavo z uporabniki; 
opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za 

katerega je bila ustanovljena. 
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21. člen 
(naloge agencije na področju tehnološkega razvoja) 

Agencija na področju tehnološkega razvoja opravlja naslednje 
naloge: 

izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in 
tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega 
in razvojnega programa in politike ministrstva, pristojnega za 
tehnologijo; 
planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo 
inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ter prenos znanja; 
zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem 
projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev 
pri pridobivanju informacij in finančnih virov; 
spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo 
mednarodnega tehnološkega znanja; 

- spodbuja povezovanje in prenos znanja med institucijami 
znanja in gospodarstvom; 
spremlja izvajanje programov in ukrepov in vrednoti učinke 
razvojne politike in vlaganj v raziskovalne in razvojno dejavnost 
na povečanje konkurenčnosti gospodarstva; 
vodi evidence, določene s tem zakonom in drugimi predpisi, 
zagotavlja informacijske podlage za usmerjanje in izvajanje 
politike ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z 
agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi 
organizacijami na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti; 
sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in 
inovacijske politike; 

- skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih 
programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih 
ministrstvu, pristojnemu za tehnologijo; 

- zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o 
usmeritvah in učinkih razvojne politike; 
opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za 
katerega je bila ustanovljena. 

Ustanovitveni akt lahko določi, da agencija opravlja tudi druge 
naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prejšnjega 
člena ter prvega odstavka tega člena oziroma če so nujen pogoj 
za opravljanje teh nalog. 

7. Društva v javnem interesu 

22. člen 
(društva v javnem Interesu) 

Društvo, ki deluje na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti 
v javnem interesu in katerega namen in delovanje presegata 
uresničevanje interesov njegovih članov, lahko predlaga ministru, 
pristojnemu za znanost, oziroma ministru, pristojnemu za 
tehnologijo, da mu dodeli status društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

Pogoji in postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, se 
podrobneje določijo s podzakonskimi predpisi ministra, pristojnega 
za znanost oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo. 

Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, lahko ob 
izpolnjevanju pogojev po tem zakonu pridobi za izvajanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem povezane aktivnosti 
sredstva iz državnega proračuna. 

8. Zbirke podatkov 

23. člen 
(zbirke podatkov) 

Za načrtovanje politike ter za potrebe izvajanja raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistične namene in 
spremljanje stanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti 
se pri agenciji na področju raziskovalne dejavnosti kot upravljavcu 
centralne zbirke podatkov vodijo zbirke podatkov. 

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 

- porabnikih državnega proračuna; 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in 
programih in projektih na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. 

Zbirke podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena 
vsebujejo naslednje osebne podatke: 

- osebno ime raziskovalca, 
rojstne podatke, 

- spol, 
• enotno matično številko občana, 
- davčno številko, 

podatke o državljanstvu, 
podatke o prebivališču, 
podatke o naslovu, kjer opravlja raziskovalno oziroma 
razvojno dejavnost, 

- podatke o zaposlitvi, 
- podatke o izobrazbi. 

Posamezne zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke, ki niso 
osebni, ki so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka 
tega člena. 

Osebni podatki tretjega odstavka tega člena se hranijo 5 let. Po 
preteku roka, se podatki arhivirajo. Podatki iz četrtega odstavka 
tega člena se hranijo do poteka namena iz prvega odstavka tega 
člena. 

24. člen 
(pridobivanje podatkov) 

Podatki se zbirajo neposredno na podlagi prijav ali predlogov od 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter iz drugih uradnih 
zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi In 
organizacije. 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti brezplačno pridobiva 
podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih upravljavcev: 

Ministrstva za notranja zadeve - podatke o raziskovalcu 
(osebno ime, rojstne podatke, enotno matično številko občana 
iz centralnega registra prebivalstva, podatke o državljanstvu), 
Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o davčni številki 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, 

- delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač 
in nadomestil ter podatke o drugih izplačilih, 

- javnega infrastrukturnega zavoda, ki opravlja dejavnost 
komunikacijske in informacijske podpore raziskovalni 
dejavnosti - podatke o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, o programih in projektih na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti. 
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Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, je agencija na 
področju raziskovalne dejavnosti dolžna brezplačno posredovati 
podatke iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravlja. Ministrstvo, pristojno 
za tehnologijo, javni infrastrukturni zavod, ki opravlja dejavnost 
informacijske in komunikacijske podpore raziskovalni dejavnosti, 
javne raziskovalne organizacije, koncesionarji in pravne osebe, 
ki jim je bilo dano javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke 
iz zbirk podatkov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 23. 
člena tega zakona in jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti, vodenje 
zbirk podatkov po tem zakonu, izvajanje nadzora ter za 
spremljanje stanja, analize ali v statistične namene. 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti lahko osebne 
podatke, o katerih vodi zbirke podatkov, in podatke, ki jih pridobi 
od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz drugega odstavka 
tega člena, obdeluje samo za potrebe izvajanja dejavnosti in 
izvajanja zbirk podatkov po tem zakonu, za izvajanje nadzora in 
izplačil, za spremljanje stanja, analize ter statistične namene. 

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE IN 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

1. Raziskovalna organizacija 

25. člen 
(pogoji) 

Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene 
raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vodje 
projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za 
podporo tej dejavnosti. 

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo, morajo za 
izvajanje raziskovalnih programov poleg pogojev iz prvega 
odstavka tega člena zagotoviti tudi vodjo programske skupine. 

Raziskovalne organizacije, ki opravljajo infrastrukturno dejavnost, 
morajo za opravljanje te dejavnosti, zagotoviti vodjo infrastrukturne 
skupine, ustrezno usposobljene sodelavce, opremo in prostore. 

2. Raziskovalci 

26. člen 
(pogoji) 

Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v 
raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj univerzitetno 
izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane pogoje. 

Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive. Raziskovalni 
nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se določijo s 
podzakonskim aktom in so primerljivi z nazivi na področju visokega 
šolstva. 

27. člen 
(vodja projekta) 

Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- ima doktorat znanosti, 
izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke- 
razvojne rezultate v zadnjih petih letih in 
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. 

Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje iz 
prvega odstavka tega člena, ali raziskovalec, ki izkazuje 
sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih 
in razvojnih projektov. 

28. člen 
(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine) 

Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za vodjo 
raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku prejšnjega 
člena tega zakona, in biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki 
izvaja raziskovalni program. 

Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni 
program izvaja, 
ima ustrezno univerzitetno izobrazbo, 

- izkazuje potrebno strokovno znanje in 
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. 

29. člen 
(zaposlitev raziskovalcev) 

Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas daljši od dveh let, če gre za usposabljanje in 
izobraževanje za pridobitev magisterija največ tri leta, doktorata 
znanosti pet let oziroma doktorata znanosti s specializacijo na 
področju medicine šest let in podoktorskega usposabljanja do 
treh let. V primeru, če gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je 
programsko ali projektno organizirano, lahko sklene raziskovalna 
organizacija pogodbo o zaposlitvi za določen čas, potreben za 
dokončanje dela, ki ne sme biti daljši od petih let. 

3. Javni raziskovalni in javni infrastrukturni zavod 

30. člen 
(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni 

zavod) 

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi država ali druga 
z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne 
službe po tem zakonu. V aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega 
zavoda se opredeli njegovo poslanstvo. 

Javni infrastrukturni zavod je zavod, ki ga ustanovi država ali 
druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje 
infrastrukturne dejavnosti kot podpore raziskovalni dejavnosti, ki 
je javna služba po tem zakonu. 
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31. člen 
(organi zavoda) 

Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega 
infrastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziroma 
strokovni svet in direktor. 

Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v 
nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v katerem 
je tretjina predstavnikov ustanovitelja, tretjina predstavnikov 
zaposlenih in tretjina uporabnikov storitev javnega zavoda. 

Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vprašanja s 
področja znanstvenega in strokovnega dela javnega zavoda, 
odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v 
statutu ali drugih splošnih aktih javnega zavoda, pripravlja 
strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda, 
daje upravnemu odboru in direktorju mnenja in predloge o 
organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti ter opravlja druge 
naloge, določene z ustanovitvenim aktom, statutom ali drugimi 
splošnimi akti javnega zavoda. 

Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega sveta oziroma 
strokovnega sveta se določijo s statutom javnega zavoda in 
skladno z aktom o ustanovitvi. 

32. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja zavoda) 

Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene 
v prvem odstavku 27. člena tega zakona, ter druge pogoje, 
določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega 
raziskovalnega zavoda. 

Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturne skupine, določene 
z drugo, tretjo in četrto alineo drugega odstavka 28. člena, ter 
druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom 
javnega infrastrukturnega zavoda. 

33. člen 
(sodelovanje z univerzami in samostojnimi 

visokošolskimi zavodi) 

Javni raziskovalni zavodi v okviru svoje raziskovalne dejavnosti, 
s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
lahko sodelujejo z univerzami in samostojnimi visokošolskimi 
zavodi pri izvajanju visokošolskega izobraževanja. 

4. Javna služba 

34. člen 
(javna služba) 

Na področju raziskovalne dejavnosti predstavlja javno službo 
zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je 
pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem 
obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni 
interes, opredeljen v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem 
programu, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na 
tem področju. 

Infrastrukturna dejavnost, ki je podpora raziskovalni dejavnosti, 
se opravlja kot javna služba. 

35. člen 
(opravljanje javne službe) 

Javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih programov 
programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije 
programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega 
ali javnega prava. 

Infrastrukturno dejavnost opravljajp v obliki infrastrukturnih 
programov infrastrukturne skupine v javnih zavodih in na podlagi 
koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava. 

5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije 

36. člen 
(izbor in podelitev koncesije) 

Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti po predhodno opravljenem postopku izbora 
koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne 
dejavnosti, podeli minister pristojen za znanost, z odločbo. 

Koncesija se podeli za določen čas. Število in vrste koncesij 
vsako leto določi minister, pristojen za znanost na podlagi 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. 

37. člen 
(pogodba, prenehanje) 

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s 
pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki in jo v imenu 
koncendenta podpiše direktor agencije. 

Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s predpisi in 
pogodbo, se na podlagi predloga upravnega odbora agencije in 
predhodnega mnenja Sveta za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije koncesija odvzame z odločbo ministra, pristojnega za 
znanost. Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe, 
in to ne glede na koncesijsko pogodbo. 

6. Javno pooblastilo 

38. člen 
(podelitev javnega pooblastila) 

Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost, oziroma minister, 
pristojen, za tehnologijo za določen čas z odločbo podeli javno 
pooblastilo za opravljanje naslednjih upravnih nalog: 

podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s področja razvoja 
kadrov, 
spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, 
promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti, 

- spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. 

39. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

Zaradi nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega izvajanja 
javnih pooblastil se lahko nosilcu javnega pooblastila odvzame 
javno pooblastilo. 
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O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za 
znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, z upravno 
odločbo. 

7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb 

40. člen 
(ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb) 

Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravljajo javno 
službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po javnem 
pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti evalvacijo kakovosti 
svojega delovanja po mednarodnih merilih. 

8. Podzakonski pravni akti 

41. člen 
(podzakonski pravni akti) 

Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi za 
raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologijo, pogoje in merila, 
postopke izbora, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja 
programov in projektov ter druga področja, ki jih ureja ta zakon, 
določa agencija po predhodno danem soglasju ministra, 
pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega za 
tehnologijo, s splošnimi pravnimi akti. Ti akti se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

IV. NADZOR 

42. člen 
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije) 

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela 
agencije in pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno pooblastilo, 
opravlja ministrstvo, pristojno za delovno področje, na katerem 
agencija deluje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

43. člen 
(nadzor nad pravnimi akti nosilca javnega pooblastila) 

Ministrstvo v zvezi z danim pooblastilom opravlja nad nosilcem 
javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih 
aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih 
aktov. 

Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo ali 
zakonom, mu ministrstvo da navodila za uskladitev akta. 

44. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 

Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad primernostjo 
in strokovnostjo dela vseh, ki se financirajo iz državnega 
proračuna na podlagi tega zakona. 

Nadzor agencije nad pravnimi osebami zasebnega in javnega 
prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost, ki se izvaja kot 
javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor nad zakonitostjo, 
učinkovitostjo in uspešnostjo dela teh pravnih oseb. 

Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri pravnih 
in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka tega člena se izvaja 
skladno s predpisi Vlade Republike Slovenije in ministrstev ter 
drugimi predpisi. 

Pravne in fizične osebe, ki se financirajo na podlagi tega zakona, 
so skladno s predpisi dolžne agenciji pošiljati podatke o porabi 
proračunskih sredstev. 

O opravljanju nadzora izdaja agencija poročila, ki morajo biti 
objavljena in dostopna javnosti. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
(rok za izvršilne predpise) 

Najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona oziroma 
ustanovitvi agencij na podlagi tega zakona, se izdajo izvršilni 
predpisi, ki so potrebni za izvajanje tega zakona. 

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in začetek delovanja 
agencije na področju raziskovalne dejavnosti in agencije na 
področju razvojne dejavnosti. 

Z ustanovitvijo agencij iz drugega odstavka tega člena preidejo 
vanju zaposleni na ministrstvu, pristojnem za znanost, oziroma 
ministrstvu, pristojnem za tehnologijo, ki opravljajo upravne in 
strokovne naloge, ki skladno s tem zakonom preidejo v pristojnost 
obeh agencij. 

46. člen 
(potekanje mandata) 

Mandat članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
in članov strokovnih teles ministrstva preneha z imenovanjem 
novih članov. 

47. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1), razen določb 
38. in 39. člena. 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi 
ministra: 

1. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni list RS, 
št. 52/01) 

2. Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list 
RS, št. 52/01) 

3. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja 
razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS, št. 22/94) 

4. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči 
Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni list RS, št. 73/ 
94) 

5. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za 
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske 
opreme (Uradni list RS, št. 62/95). 
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Do sprejema novih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo 
dosedanji predpisi vlade in ministra: 

1. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni 
list RS, št. 71/99) 

2. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles 
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega 
razvoja (Uradni list RS, št. 78/98) 

3. Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa 
dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01) 

4. Pravilnik o nagradah in priznanjih republike Slovenije za 
znanstveno raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98, 11/ 
99, 33/01) 

5. Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih 
raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja 
Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni 
list RS, št. 46/01) 

6. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za 
področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni 
list RS, Št. 79/97, 69/98, 21/01) 

7. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij 
(Uradni list RS, št. 36/02) 

8. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 36/02) 

9. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/02) 

10. Pravilnik o financiranju mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96, 
11/98, 48/99, 46/01) 

11. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja 
raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96) 

12. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov 
dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Uradni list 
RS št. 62/95) 

13. Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za 
znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 55/95) 

14. Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v 
znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive 
(Uradni list RS, št. 75/94, 35/98, 52/98) 

15. Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne 
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98) 

16. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev 
v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni 
list RS, št. 38/94, 53/95, 1/98, 38/99) 

17. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za 
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list 
RS, št. 14/94, 54/01) 

18. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja 
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni 
list RS, 21/01, 38/02) 

19. Pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki 
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register 
zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93, 61/ 
98) 

20. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni 
list RS, št. 62/96, 13/97) 

21. Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje 
mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 64/95) 

22. Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za 
financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo 
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94, 33/96) 

23. Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za 
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list 
RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98) 

24. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, 
št. 41/01). 

48. člen 
(rok uveljavitve zakona) 

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

Zakon je razdeljen na pet delov, in sicer: 

I. Splošne določbe 

II. Raziskovalna in razvojna dejavnost 
1. Nacionalni raziskovalni in razvojni program 
2. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
3. Strokovna telesa 
4. Financiranje 
5. Normativi in standardi 
6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja 
7. Agencije 
8. Društva v javnem interesu 
9. Zbirke podatkov 

III. Organizacija in izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti 
1. Raziskovalne organizacije 
2. Raziskovalci 
3. Javni raziskovalni in javni infrastrukturni zavod 
4. Javna služba 
5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije 
6. Javno pooblastilo 
7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb 
8. Podzakonski pravni akti 

IV. Nadzor 

K Prehodne in končne določbe 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona določa načela in cilje, ureja način izvajanja politike 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega 
proračuna in iz drugih virov, določa organizacijo in pogoje za 
opravljanje teh dejavnosti (1. člen). 

V 2. členu predlog zakona določa načela. Poudarjena so predvsem 
načelo avtonomnosti, načelo etičnosti in odgovornosti ob 
spoštovanju socialnega, okoljevarstvenega in trajnostnega vidika 
družbenega razvoja, načelo odprtosti in javnosti, načelo 
kakovosti, konkurenčnosti, racionalnosti, načelo učinkovitosti ter 
preglednosti uporabe javnih sredstev. 

Predlog zakona v 3. in 4. členu določa namen in temeljne strateške 
cilje in aktivnosti, kijih je treba razvijati, pospeševati in zagotavljati, 
da bi bilo te cilje mogoče doseči. 

V 6. členu predlog zakona opredeli kot izvajalce raziskovalne in 
razvojne dejavnosti raziskovalne organizacije ter zasebne 
raziskovalce. 

II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

1- Nacionalni raziskovalni in razvojni program 

V 7. in 8. členu predlog zakona govori o Nacionalnem 
raziskovalnem in razvojnem programu. V 7. členu predlog zakona 
določa, da je Nacionalni raziskovalni in razvojni program podlaga 
za usmerjanje in določanje obsega sredstev državnega proračuna 
za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti. Na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti se sprejme skupni program, 
in sicer za obdobje petih let. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program določa izhodišča, cilje, 
nacionalne prioritete, obseg in način financiranja ter kazalce za 
spremljanje učinkovitosti nacionalne politike za izvajanje in 
pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti. Nacionalni 
raziskovalni in razvojni program opredeljuje tudi obseg javne 
službe ter obseg raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

Za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa je odgovorna Vlada Republike Slovenije. 

2. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 

Predlog zakona določa, da Vlada Republike Slovenije ustanovi 
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije kot svoje 
strokovno in neodvisno posvetovalno telo, ki opravlja naloge, 
opredeljene v 9. členu predloga zakona. 

Sestavo sveta določa 10. člen. Svet ima štirinajst članov, ki so 
imenovani, in člane po položaju. Šest članov je imenovanih s 
področja raziskovalne dejavnosti, šest članov izmed nosilcev 
tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, en 
član je imenovan kot predstavnik javnosti in en član kot predstavnik 
socialnih partnerjev. Po položaju so člani sveta ministri, pristojni 
za znanost, tehnologijo in finance, predsednik SAZU, rektorji 
univerz in predsednik GZS. 

3. Strokovna telesa 

Za sprejemanje odločitev pri izvajanju raziskovalne in razvojne 
politike se imenuje strokovne skupine in posamezni strokovnjaki 
kot neodvisna strokovna telesa (11. člen). 

4. Financiranje 

12. člen predloga zakona določa namene, za katere se sredstva 
za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotavljajo 
iz državnega proračuna in iz drugih virov skladno z Nacionalnim 
raziskovalnim in razvojnim programom. To so predvsem sredstva, 
ki so namenjena za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih 
programov, financiranje ustanoviteljskih obveznosti Republike 
Slovenije do javnih raziskovalnih zavodov in javnih infrastrukturnih 
zavodov, financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov, prenos 
znanja, usposabljanje in razvoj kadrov, financiranje znanstvenega 
publiciranja in komuniciranja, financiranje mednarodnega 
sodelovanja, financiranje promocije raziskovalne, razvojne in 
inovacijske dejavnosti ter drugih namenov, določenih s tem 
zakonom. 

5. Normativi in standardi 

13. člen določa, da normative in standarde ter merila za določanje 
sredstev za financiranje po tem zakonu določi Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za znanost, oziroma 
ministra, pristojnega za tehnologijo. 

6, Projekti za doseganje ciliev nacionalnega razvoja 

V 14 členu predlog zakona določa, da izvajanje raziskovalnih in 
razvojnih projektov, ki so namenjeni pripravi strateških podlag za 
odločanje in pripravo razvojnih in drugih politik, država lahko 
financira prek več ministrstev in drugih proračunskih porabnikov. 
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7. Aaenciie 

Predlog zakona v 15. členu določa, da javne agencije na področju 
raziskovalne dejavnosti in na področju tehnološkega razvoja kot 
osebe javnega prava ustanovi Republika Slovenija. 

Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih 
nalog v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa kakor tudi izvajanje drugih 
nalog pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter 
tehnološkega razvoja. 

Pomembno je poudariti, da predlog zakona ne določa števila 
agencij, ampak z opredelitvijo načina in namena ustanovitve, 
organov agencije ter njihovih pristojnosti določa zakonsko podlago 
in okvir za ustanavljanje in delovanje tistega števila agencij, ki bo 
v danem času in prostoru smotrno in strokovno utemeljeno. 

16. člen predloga zakona določa organe agencije, in sicer so to 
upravni odbor agencije in direktor ter znanstveni oziroma strokovni 
svet. 

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti 
oziroma strokovni svet agencije na področju tehnološke dejavnosti 
je ekspertno telo v evalvacijskem postopku (■19. člen). 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja naslednje 
naloge: 

na podlagi neodvisnega evalviranja odloča o izbiri raziskovalnih 
in infrastruktumih programov in projektov ter zagotavlja njihovo 
financiranje; 
nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost 
delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih 
oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva in druge oblike 
spodbud; 

■ spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov; 
vodi evidence, določene s tem zakonom in drugimi predpisi; 
opravlja druge naloge, določene v 20. členu. 

Konkretne naloge, ki jih bo izvajala agencija, bo določal 
ustanovitveni akt. Agencija si bo prizadevala, da bo za svoje delo 
pridobila tudi sredstva iz gospodarstva in v okviru mednarodnega 
sodelovanja. 

Agencija na področju tehnološkega razvoja lahko opravlja naloge, 
ki so opredeljene v 21. členu predloga zakona, in sicer: 

izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in 
tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega 
in razvojnega programa in politike ministrstva, pristojnega za 
tehnologijo; 
planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo 
inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ter prenos znanja; 
zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem 
projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev 
pri pridobivanju informacij in finančnih virov; 

■ spodbuja mednarodno sodelovanje ter prenos in uporabo 
mednarodnega tehnološkega znanja. 

Tudi naloge te agencije bo konkretiziral ustanovitveni akt. 

8. Društva v iavnem interesu 

Predlog zakona omogoča društvom, ki delujejo na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti v javnem interesu in katerih 

namen in delovanje presegata uresničevanje interesov njihovih 
članov, da ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne in 
razvojne dejavnosti (22. člen). 

9. Zbirke podatkov 

V 23. členu predlog zakona opredeljuje namene vodenja zbirk 
podatkov ter vrste osebnih podatkov, ki se vodijo v teh zbirkah. 

24. člen določa, kako in od koga se pridobivajo podatki ter kateri 
subjekti lahko brezplačno pridobivajo podatke iz centralne zbirke 
podatkov, ki jih upravlja agencija na področju raziskovalne 
dejavnosti. 

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE 
IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

1. Raziskovalne Qrg?nizz>cije 

Raziskovalne organizacije so po tem predlogu zakona vse pravne 
osebe, to je zavodi, zadruge, gospodarske družbe, ustanove, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom za izvajanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

25. člen te pogoje določa podrobneje, tako za področje 
raziskovalne kot razvojne dejavnosti. Raziskovalne organizacije, 
ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, 
morajo za opravljanje te dejavnosti zagotoviti ustrezno 
usposobljene raziskovalce, organizirane v programske skupine, 
vodjo programske skupine, raziskovalno opremo in prostore ter 
infrastruktumo podporo tej dejavnosti. 

2. Raziskovalci 

Predlog zakona v 27. členu določa pogoje, ki jih morata izpolnjevati 
vodja raziskovalnega projekta in vodja razvojnega projekta. 

Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

ima doktorat znanosti, 
izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne in tehnološko- 
razvojne rezultate v zadnjih petih letih ter 

- izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. 

Vodja razvojnega projekta pa je raziskovalec, ki izpolnjuje prej 
naštete pogoje ali raziskovalec, ki izkazuje sposobnosti za 
organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih in razvojnih 
projektov. 

V 28. členu predloga zakona so določeni pogoji, ki jih morata 
izpolnjevati vodja programske in vodja infrastrukturne skupine. 
Ker je programska skupina tista skupina raziskovalcev, ki opravlja 
javno službo po tem zakonu, mora predlog zakona določati tudi 
pogoje za njenega vodjo. Smiselno je razlaga enaka tisti za 
utemeljitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati vodja infrastrukturne 
skupine. 

29. člen določa, da raziskovalna organizacija lahko sklene 
pogodbo o zaposlitvi z raziskovalcem, ki se usposablj oziroma, 
ki izvaja delo na programu oziroma projektu za daljši čas kot je 
določen v Zakonu o delovnih razmerjih. 
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3. Javni raziskovalni in iavni infrastrukturni zavod 

Predlog zakona določa pravice in obveznosti subjektov v družbi, 
ne pa njihovega poslanstva. V obravnavanem predlogu zakona je 
jasno določeno, da lahko status javnega raziskovalnega zavoda 
oziroma javnega infrastruktumega zavoda dobi le tisti zavod, ki 
ga za opravljanje javne službe po tem zakonu ustanovi državp. 
Javni raziskovalni zavod lahko ustanovi tudi druga z zakonom 
pooblaščena oseba javnega prava, pri tem pa upošteva enake 
zahteve. Neposredno to stori skladno z Zakonom o zavodih tako, 
da sprejme akt o ustanovitvi ali akt o preoblikovanju obstoječega 
zavoda v javni raziskovalni zavod oziroma javni infrastrukturni 
zavod (30. člen). 

V 31. in 32. členu predlog zakona določa organe javnega 
raziskovalnega in javnega infrastruktumega zavoda. 

4. Javna služba 

V 34. členu predlog zakona opredeli javno službo na področju 
raziskovalne dejavnosti kot zaokroženo področje raziskovalnega 
dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v 
daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da 
obstaja državni interes, opredeljen v Nacionalnem raziskovalnem 
in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje programske 
skupine na tem področju. To dejavnost po tem predlogu zakona 
financira država ali zagotavlja zanjo druge materialne pogoje za 
delo, izvajajo pa jo v obliki programov programske skupine v 
javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske 
skupine, organizirane pri osebah zasebnega ali javnega prava 
(35. člen). 

Infrastruktumo dejavnost, ki je podpora raziskovalni dejavnosti, 
opravljajo kot javno službo infrastrukturne skupine v javnih zavodih 
in na podlagi koncesije infrastrukturne skupine, organizirane pri 
osebah zasebnega ali javnega prava (34. in 35. člen). 

5. Izvaianie iavne službe na podlagi koncesije 

Z uvajanjem podeljevanja koncesije predlog zakona omogoča 
opravljanje javne službe na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti tako■ osebam zasebnega kot javnega prava. V 36. in 
37. členu so opredeljeni način podelitve koncesije, obveza ureditve 
koncesijskih razmerij s pogodbo ter prenehanje koncesije. Predlog 
zakona tako določa, da o izboru koncesionarja odloča minister, 
pristojen za znanost, in sicer se koncesija podeli za določen čas. 
Število in vrste koncesij vsako leto določi minister, pristojen za 
znanost, na podlagi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa. 

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s 
pogodbo o koncesiji. 

6. J?vno pooblastil? 

To poglavje določa, da lahko pristojni minister osebam zasebnega 
ali javnega prava, ki delujejo na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, z odločbo podeli javno pooblastilo za opravljanje 
naslednjih nalog: 

- podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s področja razvoja 
kadrov, 
spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, 
odločanje v programih promocije raziskovalne dejavnosti, 
spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalne in razvojne 
dejavnosti (38. člen). 

7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb 

Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravljajo javno 
službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po javnem 
pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti po mednarodnih merilih 
evalvacijo kakovosti svojega delovanja (40. člen). 

IV. NADZOR 

V poglavju o nadzoru je določeno, da pristojno ministrstvo izvaja 
nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela in 
poslovanja javne agencije ter nad zakonitostjo dela nosilca javnega 
pooblastila (42. in 43. člen). 

Nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela pravnih ali fizičnih 
oseb, katerim so dodeljena finančna sredstva ali druge oblike 
spodbud, opravlja pristojna agencija (44. člen). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V določbah 45. do 48. člena je opredeljeno, da se najpozneje v 
roku enega leta po uveljavitvi tega zakona, izdajo vsi izvršilni 
predpisi, potrebni za njegovo izvajanje. 

Prehodne določbe urejajo tudi mandat članov Sveta za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije in članov drugih pomembnih 
komisij in strokovnih teles. 

Glede na to, da so za uskladitev z zakonom določeni primerni 
roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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EVA: 2002 - 3311 -0040 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI 

EVA: 2002 - 3311- 0040 (EPA: 1062) 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
EVA: 2002 - 3311- 0040 (EPA: 1062) 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

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

Besedilo predloga zakona upošteva priporočila ES, ki se nanaša 
na raziskovalno in razvojno področje, ni pa to področje urejeno s 
posebno direktivo ES. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

5) AH so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6) Ali ie predlog akta preveden In v kateri lezik? 

Ne 

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

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 določa, da se v okviru področja raziskave in tehnološki 
razvoj sprejme zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. 

Darja Lendero Kos 
Državna podsekretarka 

dr. Lucija Čok 
Ministrica 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 GEOMETRIČNEM 

SREDIŠČU SLOVENIJE (ZGSS) 

■EPA 1029 -II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

POSLANEC 
Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 12.7.2002 

Podpisani poslanec umika iz zakonodajnega postopka Predlog 
zakona o geometričnem središču Slovenije - EPA 1029-11, ki 
ga je v proceduro Državnega zbora vložil 22.12.1999. 

ROKAVEC Franci, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJO 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

- skrajšani postopek - EPA 450 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Nove Slovenije 

Marija Ana Tisovic, 
poslanka 

Datum: Ljubljana, 11.07.2002 

Zadeva: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 450 - 
III (skrajšani postopek) 

Podpisana poslanka umika iz zakonodajnega postopka predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, EPA 450-III. Predlog umika 
zato, ker je Vlada RS pripravila svoj predlog, ki je vsebinsko 
enak njenemu predlogu. 

Marija Ana Tisovic, l.r. 
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Poročila o 

REALIZACIJI PROGRAMOV UKREPOV 

PLAZOV VELIKEGA OBSEGA 

- EPA 582 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 224-07/2000-8 
Ljubljana, 28.06.2002 

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

- POROČILA O REALIZACIJI PROGRAMOV UKREPOV 
PLAZOV VELIKEGA OBSEGA, 

ki jih pošilja na podlagi 7. člena Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov večjega obsega, 
nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 
(Uradni list RS, št. 124/00) in 5. člena Zakona o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic suše, neurij s točo, plazenja tal 
in služenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/00). 

Hkrati pošilja tudi 6klepe Vlade Republike Slovenije, ki jih je 
sprejela ob obravnavi navedenih poročil. 

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

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Sonja Beseničar-Ahčan, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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POROČILO O URESNIČEVANJU 

ZAKONA ZA ODPRAVO POSLEDIC 

PLAZU STOŽE V OBČINI BOVEC IN 
PLAZOV VEČJEGA OBSEGA, 

NASTALIH NA OBMOČJU REPUBLIKE 
SLOVENIJE PO 15. OKTOBRU 2000 

(ZUPSB) 

I. UVOD 

Pravna podlaga za izvedbo ukrepov za odpravo posledic plazu 
Stože v občini Bovec temelji na Zakonu o ukrepih za odpravo 
posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov večjega 
obsega nastalih na območju Republike Slovenije po 15. 
oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00), (v nadaljevanju: 
zakon). 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 9. seji dne 25.01.2001 sprejela 
Program interventnih in drugih ukrepov za odpravo posledic plazu 
Stože - Izhodišča za izvajanje, na 31. seji dne 07.06.2001 sprejela 
Poročilo o izvedbi s predlogom rebalansa programa interventnih 
in drugih ukrepov za odpravo posledic plazu Stože, na 37. seji 
dne 19.07.2001 sprejela Poročilo o uresničevanju zakona za 
odpravo posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov večjega 
obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 
2000 in ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije na 
podlagi 7. člena zakona ter na 41. seji dne 20.09.2001 sprejela 
dopolnjen Program interventnih in drugih ukrepov za odpravo 
posledic plazu Stože - Poročilo o izvedbi programa z oceno 
ogroženosti Loga pod Mangartom in s predlogom rebalansa II. 

Vsebinsko in časovno uskladitev ukrepov ter programske 
usmeritve oziroma idejne zasnove ukrepov je opravil strokovni 
odbor v sestavi: 

predsednik: 
prof.dr. Bojan Majes 

in člani: 
prof.dr. Matjaž Mikoš 

prof.dr. Stanislav Škrabl 

doc.dr. Mihael Ribičič 

univ.dipl.ing. BranimirVIaj 

univ.dipl.ing. Tomaž Globokar 

univ.dipl.ing. Fedja Klavora 

univ.dipl.ing. Peter Kovačič 

mag. Marko Senčar 

- Univerza v Ljubljani, FGG, 

- Univerza v Ljubljani, FGG - 
za področje hidrotehnike, 

- Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo - 
za področje geomehanike, 

- Gradbeni inštitut ZRMK - 
za področje geologije in 
geofizike, 

- DDC, d.o.o. - 
za področje prometa in 
zvez, 

- Ministrstvo za okolje in 
prostor - 
za vodnogospodarsko 
področje 

- za področje urejanja 
prostora, 

- Goa -Tehna, s.p., Maribor - 
za področje gradbeništva 

- Direkcija RS za oskrbo z 
električno energijo - 
za področje energetike. 

II. PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

(realizacija sprejetih programov) 

1. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA DELO IN 
ŽIVLJENJE 

Od januarja do maja 2001 so bili izvedeni vsi predvideni ukrepi za 
vzpostavitev opazovanja plazu in alarmiranja v slučaju ponovne 
sprožitve plazu in nastanka drobirskega toka. Na plazišču in v 
strugi Mangartskega potoka je bil postavljen mehanski alarmni 
sistem, na plazišču je bilo postavljeno 13 geodetskih točk za 
opazovanje premikov površja plazu in 8 inklinometrov v vrtinah 
za merjenje premikov v plazini (slika 1). 

Takoj po nesreči so bili zagotovljeni začasni pogoji za delo in 
življenje na prizadetem območju. Za 6 nadomestnih stanovanjskih 
stavb so bile določene primerne lokacije v Logu pod Mangartom. 
Obnovljeno je bilo nizko napetostno omrežje (NNO) v Logu pod 
Mangartom in sanacija DV 20 kV Bovec-Log pod Mangartom ter 
začasna TP Možnica. Na Mangartskem potoku je postavljeno 
začasno zajetje za HE Log. Zajetje je po projektu IBE iz Ljubljane 
postavilo VGP Soča (slika 2). 

Že konec januarja 2001 je bila ponovno odprta cesta Bovec - 
Predel, potem ko sta bila čez Predelico v Gorenjem Logu in čez 
Mangartski potok pri Mlinču postavljena začasna mosta. Začetek 
ceste na Mangart je bil od ceste Bovec - Predel do podrtega 
mostu čez Mangartski potok očiščen konec februarja. V tem času 
je bila urejena tudi gradbiščna cesta do plazišča. Avgusta je bila 
cesta na Mangart prevozna tudi mimo plazišča. Danes je huda 
strmina na tem odseku ublažena in asfaltirana. Pretežni del na 
prometnicah je opravilo CP Nova Gorica. 

Montažni most čez Predelico v Gorenjem Logu je prikazan na 
sliki 3. 

Montažni most čez Mangartski potok pri Mlinču je prikazan na 
sliki 4. 

Začasna ureditev ceste na Mangart mimo plazišča je razvidna 
iz slike 5. 

S formiranjem začasnih strug Predelice in Koritnice je zagotovljena 
poplavna varnost Loga pod Mangartom napram 100 letnim vodam. 
V ta namen je bilo izkopano iz strug Predelice in Koritnice ter 
premeščeno z odrivom ca 60.000 m3, izkopano in odpeljano na 
začasne deponije pa ca 32.000 m3 materiala. Izvedenih je bilo 2 
km začasnih gradbiščnih poti in splanirano ca 86.000 m2 površin 
ob Predelici in Koritnici. Dela je izvajalo VGP Soča po Inženirskih 
skicah, ki jih je večinoma izdelal Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad. 
(slika 6). 

2. PRIPRAVA PODLAG ZA PREPREČITEV 
ŠIRJENJA IN USTALITEV PLAZU 

2.1. RAZISKAVE ZA IZDELAVO IDEJNIH PROJEKTOV 
SANACIJE 

Na terenu so bile detajlno posnete struge Mangartskega potoka, 
Predelice in Koritnice. Dela na terenu sta izvajala Geodetski zavod 
Celje in VGI Ljubljana. Končni geodetski elaborat, ki je bil predpogoj 
za kvalitetno načrtovanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti v 
Logu pod Mangartom je izdelal Geodetski inštitut Slovenije. Ta 
elaborat vključuje skupno obdelavo letalskih posnetkov pred in 
po sprožitvi plazov in terenskih posnetkov. 
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Domačina Bernard Cuder in Iztok Mlekuž sta praktično celo leto 
2001 merila pretoke Mangartskega potoka na različnih lokacijah 
in pretoke površinske vode na plazišču. Hidrološki model povodja 
Koritnice s prodno bilanco sta izdelala prof.dr. Mitja Brilly in prof.dr. 
Jože Rakovec iz ljubljanske univerze. Analizo spremenjenih 
razmer na Soči med sotočjem s Koritnico in Žago pa sta izdelala 
Ljubomir Baje in Nataša Rijavec, univ.dipl.inž.grad. iz VGP Soča. 

Vodja terenskih geološko - geotehničnih raziskav je bil Igor 
Špacapan, univ.dipl.inž.geol., ki je tudi avtor Geološko - 
geotehničnega in hidrološkega poročila za plaz Stože in njegovo 
vplivno območje. 

Na lokacijah predvidenih armirano betonskih pregrad v strugi 
Predelice v Gorenjem Logu in v strugi Mangartskega potoka 
pred montažnim mostom pri Mlinču so bile izvedene 4 sondažne 
vrtine, 1 vrtina je bila izvedena na desni brežini Predelice na 
lokaciji možnega usmerjevalnega objekta, 5 sondažnih vrtin pa je 
bilo izvedeno na lokacijah dveh predvidenih težnostnih zemeljskih 
pregrad v strugi Mangartskega potoka pri Meleh in pod 
Počivalnikom. Te sondažne vrtine so izvajali trije izvajalci in sicer 
GEOT ZRMK, GZL Geoprojekt in GZL Flowtex. 

Na plazišču je bilo izvrtanih 13 sondažnih vrtin, globin med 18 m 
in 64 m, 4 vrtine pa so bile izvrtane na težko dostopnem pobočju 
nad severnim odlomnim robom plazu. Z vrtinami je bila navrtana 
trdna kamnita podlaga na globinah od 8 m do 46 m. Gladina 
podzemne vode je bila v nekaterih vrtinah ugotovljena tik pod 
površino, v drugih pa globoko pod površjem, tik nad kamnito 
podlago. Posebej pomembni so podatki raziskav, ki so bile 
opravljene nad severnim odlomnim robom plazu. Te raziskave so 
pokazale, da so v pobočnem grušču z bloki dolomita odprte številne 
razpoke vse do vrha pobočja (do kote 1850 m). Sondažne 
raziskave na in nad plaziščem je opravil GEOT ZRMK. 

Vsega skupaj je bilo izvrtano 775 m vrtin, v vrtine je bilo vgrajeno 
8 inklinometrov v skupni dolžini 213 m, iz vrtin pa je bilo odvzetih 
78 vzorcev zemljin in kamnin za laboratorijske preiskave. 

S sondažnim vrtanjem je bilo ugotovljeno, da sestavljajo plazino 
pretežno ledeniška morena in pobočni grušč, podrejeno pa tudi 
zdrobljeni lapor. 

Iz slike 7 je razviden vzdolžni prerez plazu po padnici pobočja. 
Pomen oznak: (Pla) - plazina, (gl1) - morena, (s) - pobočni grušč, 
(2,3T3') - različki laporovca in apnenca in (Tj'1 - dolomit. 

Za potrebe geotehnične presoje plazu so zanimivi vsi materiali, ki 
se nahajajo na širšem vplivnem območju plazu in materiali, ki se 
nahajajo vzdolž struge Mangartskega potoka do sotočja s 
Predelico. 

Laboratorijske preiskave materialov s plazu Stože in njegovega 
vplivnega območja, preiskave mehanskih lastnosti zemljin in 
kamnin ter laboratorijske preiskave so bile usmerjene na določitev 
parametrov, pomembnih za reševanje štirih ključnih skupin 
geotehničnih problemov, ki so povezani s plazom, in sicer: 

Parametri, potrebni za stabilnostne presoje ožjega in širšega 
območja plazu. Sem sodijo podatki o strižni trdnosti, podatki o 
preostali ali rezidualni strižni trdnosti ter podatki o prostorninski 
teži zemljin, ki nastopajo v nesaturirani in v saturirani coni 
plazu. Te parametre smo določili s standardnimi 
laboratorijskimi preiskavami v direktnih in triosnih strižnih 
celicah. 
Parametri o trdnostnih in deformacijskih lastnostih zemljin, ki 
se nahajajo v temeljnih tleh na lokacijah bodočih varovalnih 
objektov. Določili smo jih s standardnimi laboratorijskimi 
preiskavami. 
Parametri vgradljivosti materialov, ki se nahajajo na območju 
plazu in ki bi jih bilo možno vgraditi v varovalne objekte (pete 
nasipov, nasute zemeljske pregrade itd). Zadovoljivo smo jih 
določili s preiskavami vgradljivosti po Proctorju in s 
spremljanjem odvisnosti CBR indeksov nosilnosti od vlažnosti. 
Parametri, potrebni za presojo nevarnosti nastanka in za 
preučevanje mehanizmov gibanja morebitnih novih drobirskih 
tokov. Pretvorba plazeče se Zemljine v drobirski tok in gibanje 
drobirskega toka sta kompleksna pojava, ki ju samo z 
laboratorijskimi preiskavami ni možno v celoti in zadovoljivo 
opisati. Kljub temu, da z merjenjem reoloških lastnosti 
materialov v laboratoriju in z določanjem reoloških modelov 
lahko opišemo strukturne lastnosti toka, pa z njimi ne moremo 
opisati drugih dinamičnih mehanizmov, ki se dogajajo v toku 
(n.pr.: trkov med zrni, vplivov dreves, ki potujejo v toku, itd). 
Šibka točka laboratorijskih raziskav so tudi omejene možnosti 
merjenja viskoznosti in mejne strižne trdnosti na grobozrnatih 
materialih, ki potujejo v toku. Med ključne podatke, pomembne 
za vrednotenje drobirskih tokov sodijo podatki o zrnavostni 
sestavi zemljine in o lastnostih zrn, ki so nosilci stabilne 
suspenzije, podatki o koncentraciji in predvsem podatki o 
odvisnosti viskoznosti in mejne strižne trdnosti od 
koncentracije suspenzije. 

S terenskimi in laboratorijskimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da 
se na obsežnem območju plazišča še vedno nahajajo zemljine, 
katerih vlažnost je malo pod kritično mejo in ki se ob sovpadanju 
več negativnih dejavnikov lahko ponovno spremenijo v drobirski 
tok. V spodnji preglednici so podane povprečne vrednosti vlažnosti 
materialov in tiste kritične, pri katerih material lahko steče. 

Preglednica I: 
Material Povprečna naravna Povprečna kritična 

Samo drobna zrna 22,3 <w,n< 26,1% Wcrt >28 % 
Ledeniška morena 9,7 <Wm< 10,1% 11 <Wcrt< 12% 

Izvedene so bile tudi preiskave in analize možnosti uporabe 
materialov s plazu Stože in njegovega vplivnega območja pri 
sanaciji nastalih razmer. Materiale, primerne za vgradnjo v telo 
zemeljskih pregrad, a neprimerne za prepustne drenažne plasti, 
bo možno pridobiti iz površinskega dela platoja na desnem bregu 
Mangartskega potoka nad dostopno cesto na Mangartsko planino. 

Materiali, ki se bodo pridobivali z globljimi izkopi, na globini pod 
cca 1,2 -1,5 m, bodo sicer primerni za vgradnjo v telo pregrade, 
a jih bo potrebno predhodno osušiti za cca 2 % prebitne vlage. V 
strugi Mangartskega potoka in na površini plazišča je možno 
pridobiti bloke za gradnjo kamnite obloge. Primerni so prvenstveno 
svetlosivi dolomiti in apnenci, podrejeno tudi temno sivi laporasti 
apnenci. Slednji predvsem v kombinaciji z betonom. 
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Možni nadomestni vir odvzema materiala za gradnjo pregrad so 
deponije materiala, ki se izkopava iz struge Koritnice na območju 
Loga pod Mangartom. 

Za matematični model drobirskega (murastega) toka, katerega 
rezultati so zelo pomembni za dimenzioniranje armirano betonskih 
pregrad - razbijačev drobirskega toka in za oceno ogroženosti 
Loga pred morebitnim ponovnim podobnim dogodkom, kot je bil 
novembra 2000, so pomembni poleg geometrijskih podatkov tudi 
podatki za drobirski tok. Med pomembnejšimi podatki so razmerje 
med trdnimi delci in vodo, viskoznost in strižna odpornost 
drobirskega toka. 

2.2. IDEJNI PROJEKTI VAROVALNIH OBJEKTOV MED 
PLAZOM IN GORENJIM LOGOM IN UREDITVE 
PREDELICE IN KORITNICE 

Izdelani elaborati (faza I P) za: 

ureditev odvodnjavanja in površja plazišča, 

zajetje in kanaliziranje (pokriti prepust) Mangartskega potoka, 

- dve težnožnostni zemeljski pregradi v strugi Mangartskega 
potoka v vznožju plazu, 

dve armirano-betonski pregradi - razbijača drobirskega toka, 

poglobitev, razširitev in končno ureditev brežin strug Predelice 
in Koritnice, 

in 

rezultati eno in dvodimenzijskega matematičnega modela 
drobirskega toka, 

ter 

ocene stroškov za ureditev prometnic (cesta na Mangart, 
ureditev ceste v Gorenjem Logu in dva mosta na cesti Bovec 
- Predel), za ureditev komunalne in energetske infrastrukture 
v Logu pod Mangartom in za nadomestne objekte, ki so bili 
porušeni ali pa poškodovani in ležijo znotraj ogroženega 
območja; 

so predstavljali podlago za sprejeti Zakon o ukrepih za odpravo 
posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 
in 2001 (Ur. list RS, št. 21/2002). 

Iz priloženih fotografij so razvidni: 

Primer armirano betonske pregrade - razbijača drobirskega 
toka (slika 8); 

- Vzdolžni prerez armirano betonske pregrade - razbijača 
drobirskega toka na Predelici pred Gorenjim Logom (slika 9); 

Prečni prerez armirano betonske pregrade - razbijača 
drobirskega toka na Predelici pred Gorenjim Logom (slika 
1°). 

Ocenjujemo, da bodo ukrepi, izvedeni v skladu s predlaganim 
Programom, konec leta 2004 nudili ustrezno varnost ljudem in 
premoženju v primeru tehnično obvladljivih razmer (100-letne 
visoke vode, splazitev do 1.200.000 m3 mas na pobočju Stože in 
posledični drobirski tok do prostornine 600.000 m3; prostornino 
600.000 m3 naj bi zadržale predvidene 4 pregrade). Za bolj 
katastrofalne scenarije plazenja pod Stožami in delovanja 
drobirskih tokov ni na voljo finančno sprejemljivih tehničnih ukrepov. 

Prečni prerez končne ureditve struge Predelice je razviden iz 
slike 11. 

Prva ocena vrednosti celotnega Programa znaša 6.154.500.000 
SIT (28.362.535 EUR). Predvidena poraba sredstev za 
posamezne sklope Programa sanacije pa je razvidna iz spodnje 
preglednice. 

Preg ednica II: 
Sklo 

P 

Ukrep Izvedba Strošek (SIT) Strošek (EUR) 

Že izvedeno do 15.6.2001 (Intervenca + 
ZUPSB) 

997.000.000 4.594.597 

I 1 
Nadgradnja alarmnega sistema in 
opazovanje 

50.000.000 230.421 

II 2-3 
Obnova energetskih in komunalnih 
naprav in stanovanjski objekti 

1.180.000.000 5.437.938 

III 4-11 
Stabilizacijski ukrepi na plazu in v 
vodotokih do Gorenjega Loga 

2.125.000.000 9.792.897 

IV 12-14 Regulacije Predelice in Koritnice 950.000.000 4.378.001 
V 15-18 Obnova prometnic 1.290.000.000 5.944.865 

Projekti, vodenje, nadzor 559.500.000. 2.578.412 
ŠE ZA IZVEC >BO PO POSEBNEM ZAKONU 6.154.500.000 28.362.535 
VSI STROŠKI ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZU 7.151.500.000 32.957.132 
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III. ZAKLJUČEK 

Glavni cilj programa za sanacijo nastalih razmer v vplivnem 
območju plazu Stože pod Mangartom je postopno odpravljanje 
posledic plazu in zmanjševanje ogroženosti doline reke Koritnice. 
Predlagani ukrepi sicer ne odpravljajo v celoti nevarnosti nastanka 
novega plazu, vendar pa zagotavljajo določeno, višjo stopnjo 
varnosti, ki je z gospodarnega in tehničnega vidika sprejemljiva in 
možna. Takšen pristop k sanaciji razmer je posledica ugotovitev 
geotehničnih raziskav, ki so pokazale, da so na pobočju pod 
Stožami še velike količine labilnih mas, ki bi za popolno sanacijo 
zahtevala ogromna sredstva. 

Ocenjujemo, da predlagani ukrepi zagotavljajo ustrezno varnost 
za primer, če bi se ponovili dogodki, podobni tistim iz leta 2000. 

Glede na to, da je vplivno območje plazu, za katerega se bo 
pripravil lokacijski načrt, izjemno obsežno in zahtevno pa je 
nesporno potrebno vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega 
območja plazu med izvajanjem ukrepov, vzdrževanje izvedenih 
interventnih ukrepov in izvedba- nujnih del za ustalitev plazu in 
preprečitev širjenja plazu med izvajanjem ukrepov. 
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Priloga: TABELARNI PREGLED PROGRAMA S PREDLOGOM REBALANSA 3 

1. Vzpostavitev skica« tpuoviaji vpiivnega tbeiočja plazu. 

St Ukrep Spremembe In 
dopolnitve 
programa 2 

Oznaka Angažiraaa sredstva Porabljena 
sredstva 

Razlika 
rebalans- 
poraba 

Spremembe in 
dopolnitve 
programe 3 

RnUkaU- 
R2 10-3 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
i. Alarmni sistem in opazovalnica 9-200.000.00 1.1.1 Alarmni sistem in 

opazovalnica 
12.I33.4J7,92 12.833.457,92 -3.633.457,92 t2.l33.457.92 3.633.457,92 

i. Geodetsko opazovanja premikov plazu 1.2.1 opazovanje premikov točk 
na plazu Stože 

1.883.413,00 1.8(3.413,00 

1.2.2 postavitev geodetskih točk 
na plazu StoŽe 

5JS0.779.70 5.280.779,70 
7.200.000,00 Skupaj 7.164.192,70 7.164.192.70 35.807JO 1164.192.70 964.192,70 

y Geodetsko snemanje izbranih lokacij in zakoiičba kontrolnih 
profilov (struga Mangrukega potoka, dolinski del Koritnice 
od spodnjih korit Predelice do eotočja Koritnice in Moinice) 

1.3.1 izdelava topografskega 
posnetka območja Loga in 
prečnih profilov Predelice 
in Koritnice 

7.021.000.00 7.021.000,00 

i Ji izdelava topografskega 
posnetka območja plazu 
Stoie 

4.4MJ97.00 4.460.291,63 

fXJ dokončne obdelave aero 
snemanja Geod. inštitut 
Slovenije 

8.863.661,45 8.863.661,45 

20.500.000,00 

1.3.4 Topografski načrt plazu 
plazu 

0,00 0,00 

-155.044« Skupaj 20.344.953,45 20.344.953,08 155.046^2 20344.953,08 
4. Mcntve padavin in meritve pretokov Mangartskega potoka 1.4.1 Meritve padavin 0,00 

1.4.2 Meritve pretokov 
Mangatnkega potoka 

0,00 

0,00 ShraJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
i. Hidrološki model povodja Kontrike t prodno bilanco (idejna 

Uudije) 
1.5.1 Izdelava hidrološkega 

modela povodja 
0,00 

lii Prodna bilanca 0,00 

0,00 Stop?/ 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
Skupaj 36^00.090,09 40342.M4.ft7 40342.603,7« -3.442.M3.7« 41342.M3.7ft 4.442.M3.7B 

• 
t Nojoi okrepi za stabilizacije plaza In preprečitev Urjenja plaza. 

St. Ukrep Spremembe In 
dopolnitve 
programa 2 

Oznaka Angažirana sredstva Porabljena 
sredstva 

Razlika 
rebalans - 

poraba 
Spremembe in 

dopolnitve 
programa 3 

Razlika RJ- 
R2 lft-3 

1 2 3 4 i t 7 0 10 11 
1. izdelava projektne dokumentacije in izvedba odvodnjavai\ja 

voda za preprečitev zamakanja plazu 
2.1.1 Pregradni objekti 0,00 0,00 

5.13 04vodr\javanje ■ povrija 
plani 

0,00 0,00 

4.060.000,00 St*pq/ 0.00 o.6o 4.060.000,00 0,00 -4.060000,00 

i. •ondažna dela, geofizikaJne preiskave, laboratorijske 
preiskave, geotehnične obdelave vključno z indelčavo 
začasnih gradbiSčnih dostopov 

2.2.1 Pradhodne fcttnake 
razukavc 

40.263.411,02 40.263.480.74 

2.2.2 Lafcoretof^ak, raziskave 7.991.966,00 7.911.026.55 
lii nadaljevalci« aond. 

Raziakav M vrtin in 
nadaljnji meritve inktinacij 

«6.434.945,17 76.45 i J03> 

2.2.4. dokončanje |«ofmkainih 
mziikav 

0.00 0,00 

132.000.000,00 S*upq/ 12I.690J92.19 124.695.710.88 7.304-219,12 125.695.710,11 -6J04.289,12 

Skupaj 136.060.000,09 12» 690392,19 I24.695.71ft.tft luiijmtf 129.6fS.7ll.il -lft364JM.il 

J. Zagotovitev aejeik prometnih pevezav. 

St Ukrep Sprememb« In 
depolaltve 
programa 2 

Omaka AagaUraaa areditva Porabljena 
sredstva 

Razlike 
rebalane - 

poraba 

Spremembe In 
dopolnitve 
programa 3 

Razlika RA- 
R2 lft-3 
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i 2 3 4 S 6 7 9 10 11 
t. čiščenj« omotov 3.1.1 Cesta Bovec-Predel 

lli Cesta na Mangart 

J.1.3 Gradbittna cesta do plazu 

I izvedba začasnih premostitev v Gorenjem Logu m pri Mlinču 3.2.1 Most v Gorenjem Logu 

3.2.2 Most Mlinč 

5 acmaforizacga (varovanje) 164.698.306.00 lil ' Scma/brizacya 

Skupaj I64.69»J06,#0 164.698^06,60 164.499.164,74 199341J6 164.499.164,74 -199J41J6 

4. Najal ■ krepi aa Preddkl, Koritnid ia S* H u ugotovitev iMaaJlaaJa ofrolcoosti 

ŠL Ukrep Sprt me rabe Ia 
dopolaitv« 
program« 2 

Onuka Aagailraaa sredstva Porabljena 
indsrva 

Razlika 
rvbalaoa • 

poraba 

Sprememb« Ia 
fepolnltv« 

programa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

1 2 3 4 3 6 7 9 10 11 
i. interventno čilčenje strug Predelice in Koritnice tudi pri HE 

MoŽnica in v »otočju Koritnice, čilčenje Soče pri žvikarju 
4.1.1 interventno čilč«aje strug 

Predelice 
i7.M7.4!5,M 27.B67.415.69 

28.000.000,00 Sbgxtf 27.867.413,69 27.867.413,69 112.384JI 27.867.413,69 -I32.584J1 

1 tiičenje plavja iz strug Predelice, Koritnice in Sod« do Znge 
ter izvedba prodn« lovila« jame aa Soči pod Čczsočo 

4.2.1 Cilčenje plavja Predelice, 
Koritnice ia Soč« do Žage 

0,00 

4.1.2 Prodni lovilna jama ns 
Soči pod Čezsočo 

0,00 

1.000.000,00 Sknpttf 0.00 0,00 1000.000,00 0,00 •».ooo.ooo.oo 

3. začasni zaplavni objekti, odstranitev čepa na Koritnici ter 
tiičei^j« vtoka v HE Možnico 

4J.I Izvajanje minerskih del v 
strugi koritnice 

0,00 15.56 

i'3.5" Č ličen j« vtoka v HE 
Moteico 

0,00 0,00 

«000.000,00 Skupaj 0.00 0.00 6.000.000.00 0,00 -6.000.000.00 
4. izdelava projektne dokumentacij« in izvedba lokalnih 

objektov (idejna zasnova, IP, za lokalne objekta tudi PGD- 
PZD za ureditev strug Predelice in Koritnice. sanacija desne 
brežine pri HE Molnica, lokalni usmerjevalni objekti v 
stmgsh 

4.4.1 • IP za ureditev strug 
Predel »ce in Koritnice 

12.319.000.00 11.781.000,00 

J.4T~ IP za sanacijo desne 
brežine 

3.»08.000.00 3.617.600,00 

4.4J Izvedba sanacije desne 
brežiM 

0fiO 0,60 
  Izvedba lokalnih 

uemajjevaliuh objektov 
0.00 o.oo 

1 «.000.000.00 Skupaj 16.197.000,00 13.398.600.00 601.400,00 16.197.000.00 197.000.00 

i. vzdrževanj« pretočnosu strug Predelice in 
Koritnice v skladu s projektno 
dokumentacijo 

17.000.000,00 4.5.1.1 Oblikovanje začasne struge Predelnice ia sotočja s Koritnico 

20.000.000.00 4.i.ii Oblikovanje začasne struge 
Predelice 

38.383.64IJO 18.832.462.10 18.167.337,90 18.812.462,10 -I8.167J37.90 

27J74.2I7.00 4.3.2 Oblikovanj« začasne struge 
Koritnice od PI2 

27.274.287,00 26.324.6(4.04 749.602,96 26.324.6*4.04 -749.602,96 

3J.423.7I3.0O 4.1.3 Ureditve sotočje Predelice 
in Mangartskvga potoka in 
zavarovanje bre2in 

9.997.314,43 9.363.321.11 10.713.220,94 32.066.739,66 -3J38.973.34 

4J.J.1 Ureditve Mangartskega 
potoka pod mHE Log 

22.101218.53 13.146.970.91 

2i.o66.ooo.oo 4.3.4 Oblikovanje začasne struge 
Koritnic« do PI2 

23.110.919,48 22.616.761.67 381.236J3 22.616.763,67 •181.216JI 

0,00 4.i.S n*da|j«vaiv« interventnih 
del na vodotokih in 
vzdrževanje le izvedenih 
del 

0,00 0,00 0.00 S0.122.374.3t 60 322 J74J8 

l2T7o6.oOo.ob S*P4 12I.667J80.76 92.686.401,87 10.0ll.398.il I60J61.021.83 17.663 023.8 j 
i. aaaliza »preracnjauh razmer na Sod med sotočjem s 

Korienico in 2ago z iadelsvo projektne dokumentacij« nujnih 
uemeijevalnih objektov (Itudija, lokalni geodetski posnetki, 
lokalni fGD-PZI) 

4.6.1 Analna 0,00 

4.^.5 Lok. poončdd, KD, m 0,00 
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I 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
Skup«) ltt.70i.#d0,0i K5.731.nMS 13S.9S2.417.54 44.747M, 44 2*4.427.439,54 23.727.439,54 

4a Strelki interventaih dri pred 15.01.2001, sporočeni 22.01. 2001 

St Ukrep Spremembo la 
dopolnitve 
programa 2 

Oaaaka Angažirana sredstva Porabljena 
sredstva 

Razlika 
rebalans - 
par ah a 

Spremembe la 
dopolaltve 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 16-3 

1 2 3 4 5 « 7 9 10 11 
1. Sirotki interventnih del pred 15.01.2001, 

sporočeni 22.01. 2001 
60.316.145,00 Strelki interventnih del 

prod 15.01.2001, sporočeni 
22.01. 2001 

60.316.143,00 60.316.145,00 0,00 60.316.145.00 0.00 

Skup« MJli.14S.00 66JI6.14S4* 6tJ16J4S,M M* 60J16.14S,** 0,0« 

J Ponovaa postavitev ujetja HE Lof pod Mangartom la oskrbe s ek drl ko 

St Ukrep Spreaiembe la 
d^ololtve 
program* 1 

Oznaka Aagaiiraaa sredstva Parabljeaa 
sredstva 

Razlika 
rebalans - 

poraba 
Spremembe la 

dopolaltve 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

i 2 3"  4 5 6 7 9 10 11 
i. priprave dostope, izdelava projektne dokumentacije a 

začasno in trajno za/etje a HE Log 
5.1.1 Začasno zajetje 9.936.500.00 6.128.500,00 

i.ii Trajno ajeQc 0.00 0,00 

10.000.000,00 Skupaj 9.936.500,00 6.128.500,00 3.871.500,00 9.936.500,00 •63.500,00 
2. interventni posegi na NNO Log pod Mangartom lil inserventni posegi na NNO 

Log pod Mangartom 
0.00 

izvedeno Stopaj 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
i. sanacija DV 20 IcV Bovec-Log pod Manganom, začasna TP 

Motnica. ter začasno NNO omrežje in zamenjava vodnikov 
5.3 A Senacija daljnovodov, 

transformatorskih postaj in 
nizkonapetostnega omrežja 

J2J60.000.00 52J60.000.00 

S2.400.000.00 Stopa/ 52J60.000.00 52.360.000,00 40.000.00 52.360.000.00 •40.000,00 
Slium 42.400.000,00 62J96J00.86 SLaiioejo 3.911.500,M 62J9t.4Mt.00 -163.500,00 

r~ Zagotovitev začasaih pogojev za delo ia li vljeaje u prizadetem območja. • MOP • 
St Ukrep Spremembe ia 

topotal tve 
programa 2 

Oaaaka Aagaiiraaa sredstva Porabljena 
sredstva 

Raalllu 
rebalans - 

poraba 

Spremembe la 
dopolnitve 
proframa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

i 2 3 4 5 S 7 9 10 11 
i. stroiki bivanja začasno izseljenih 13000 000,00 6.1.1 strolki bivaqja začasno 

izseljenih 
55.495.000,00 14.075.647.46 -1.075.647,46 42.268.933.46 •13J26.066.54 

J. strolki nadzora ia varovanja premoženja 
izseljenih prebivalcev 

20.000.000,00 6.2.1 strolki aadzora ia varovanja premotaija 
izseljenih prebivalcev 

15.916.364JO 4.083.635,80 

J. strolki ohranjanja delovnih mest, ki zaradi 
posledic plazu ne morejo redno obratovati 

1000.000.00 6.3.1 strolki ohranjanja delovnih mest, b zaradi 
posledic plazu ne morejo redno obratovati 

1.130.991.96 .IM.Ht.46 

4. drugi nujno potrebni sirotki lokalne 
skupnosti 

14.443.000,00 6.4.1 drugi nmno potrebni strolki lokalne 
skupnosti 

4.145.929,84 10.349 070,16 

Slcupaj 5S.49S.600.M tt.49S.MtJM 42J6t.933.46 13J26.066^4 42.261.933,46 -I3J26.666.54 

Priprava la aaČrtovaaje objektov aaed plazom ia Carajlm Logom. 

St Ukrep Spremembo la 
dopolaltve 
programa 2 

Oaaaka Aagaiiraaa sredstva Porabljcaa 
sredstva 

Razlika 
rebalans - 

porabe 

Spremembe la 
dopolnitve 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

1 2 i 4 * 6 7 i 10 11 
I. 

murastegs toka (AB pregrade) 
7.1.1 Enodimenzijski model 5.1*4.550.00 5.8*4.530.00 

Dvodimennjski model 11.312.401,00 11.512.401,00 

11.000.000.00 SkMpal 11396.951.00 UJH«i.o6 603.049,00 17.396.951,00 •603 049,00 
i. izdeleva projektne dokumentacije (CP) a dve AB 

usta(jevalni, prebiralni hudourniIki pregradi oz. lazbfjaficv 
murastega toka 

7.3.1 AB pregradi v strugi 
Mangartakep potoka in 
strugi hode lice 

9.710.400.00 1.739.360,00 

10.000.000.00 Stopal 9.710.400.46 8.739J60.00 1.260.640,00 9.710.400.00 -289 600.00 
J. izdelava projektne dokumentacije (!P) a 

dve tažnostni pregradi a podporo plinu 
31.000 000.00 7J.1 Pregrada pri Mckh in pod 

Po6v*lriVora 
30.5U.000.00 27 J24.700,00 3.475.300.00 

3. * 1.1.1 Pregradni objekti   
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4. izdelava projektne dokumentacije (t?) ureditve 
Msngartskega potoka od Mangattske planin« do montažnega 
moeru pri MlinAr 

7.4.1 izdelava penjekM dokumentacij« (D>) ureditve Mangartskega potoka od Mangarake planine do montažnega 
mostu pri Mlintu 

T izdelava projektne dokumentacije (FZI) sanacije plazu 7.3.1 izdelava projektne dokumentacija (Ki) sanacij« plazu 30.583.000.00 -417.000,00 

Skup. StJbtOMdM 57.690.351,00 53.661.011,0« 5-JJ8.989.00 57^9«iSl,0O •1 J09.449.M 

L Odvzem kiamja a vgradnjo r varevabie b sanacijske objekte aa priajdrtrm obmoija u lekacijak, U jih > pesebnim predpisom daiod ■daiiter, pristojen a »kolji 
prostor, po pradfcodno pridobljenem saglaaja lokala« skapaostt. 

St Ukrap Sprememb« la 
dopolaltv« 
programa 2 

Osa tka Aagallraaa sredstva Porabljeaa 
sredstva 

Razlika 
nbalani- 

poraba 
Spremembe la 

dapolaltve 
pregraau3 

Rauka R3- 
R2 10-3 

-1 1 3 4 3 6 7 • 10 11 
1. upravni postopki, odikodnine, preliminarne 

raziskave 
3.900.000,00 8.1.1 upravni postopki, 

odškodnine, preliminarne 
raziskave 

3JOO.OOO.OO 2.020.90934 1.474.090.(6 I.iiii4ti4 -i.48}.4jl.W 

Sirup«) 3.500.000,00 2.920.909*34 1.479.090,64 1-512-S41.J4 • 1.987.458,66 

Priprava ustreznih proatonidh aktov. 

it ti krap Sprememb« la 
dopolaltv« 
programa 2 

Onaka Aagailraaa aradatva Porabljena 
indilva 

Razlika 
rabalaft« - 

poraba 

Spremembe la 
dopolnitve 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

i i 3 4 5 6 7 9 10 11 
r. Geodetska podlag« 0,00 9.1.1 Gaodeuk« podlag« 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
i izdelava lokacijske dokumentacij« za 

stanovanjska objekte 
3.000.000,00 9.11 iadalava lokacijak« 

dokumentacij« la 
stanovsr^jsk« objekta 

3.ooaooo,oo 0,00 3.000.000,00 301.361,00 -«.491.632,00 

i. izdelava lokacijska dokumentacij« za 
moetove in ceste 

0,00 ij.r- izdelava lokacijske 
dokumentacij« za mostove 
inceste 

0,00 0,00 0,00 

r izdelava lokacij« k« dokumentacij« ra 
vodnogospodarske ureditve ob Pmdslki In 
Kurilnici ter za zaiaans deponij« 
prodnatega materiala 

0.00 9.4.1 izdelava lokacijske 
dokumentacij« za 
vodnogoipodank« 
ureditve ob Pndelici In 
Koritnici ur a satane 
deponij« prodnatep 
materiala 

0.00 0^K> 0,00 0.00 0,00 

s. ureditveni načrt za celotno naselje Log pod 
Manganom 

6,00 9.3.1 treditveni aatrt a celotno 
naselje Log pod 
Mangartom 

0.00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

Skup« 5.000.000,0« 5.000.000,00 8.00 5.000.000,04 506348,90 -4.491.632,00 

B. Dragi nki^pi ti Likal ukiu: f 
St Ukrep Spratnemb« la 

dopolaltv« 
programa 2 

Ozaaka Aagailraaa sredstva Porabljena 
sreda tva 

Razlika 
rabalaae- 

poraba 

Sprememb« la 
dapolaltv« 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 11-3 

i 2 i 4 i 6 7 9 10 11 
i. Helikopterski prevozi 0.00 Helikopterski prevozi 0,00 OfiO 0.00 0,00 0,00 

1. Stroiia strokovnega odbora 13.000.000,00 Sirotki strokovnega odbora 15.200.006,00 14.100.463,00 l49.J37.00 17JOO.OOO.OO 2.500.000,00 

J a«) ni ne 1.000.000,00 sejnine 1.000.000,00 i.W.4li,8i UJ6.580.il 1000 000,00 0.00 

4. sodelovat«« ostalih strokovnjakov v SO 10.000.000.00 sodelovanj« oeralih 
saokovi\Jakt>v v SO 

10000.000.00 5.544.395,65 4.455604J5 11.000.000.00 1.000.000.00 

J. Strnilo nženinaga 33.000.000,00 Stroiki iaisnirtnga 32.164.122,71 34U76.039.46 2.723.960,54 34.542.752,65 3.542.752.65 

«. hevodi. materialni in dni« strniti 3.000.000.00 Prevodi, materialni In 
tfcugi stroiki 

1.499.122.69 1.499.122.69 3.346.177JI 1.499.822,69 -3.500.17731 

T. Stroiki cenitev ' 7.406.446.46 Sooiki cenitev 6.969JH.00 6.907.970,00 92.030,00 6.969318,00 -30.682,00 

Skup« 71.000.000,00 74.SJ3.269.40 61792.110,69 12.207J89.3I 81.511.89 J34 J.311.89J34 
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St Ukrep Spremembe 1« 
dopolnitve 
programi 2 

Onaka Aagallraaa iraditva Porabljena 
iraditva 

Razlika 
rabiUnt • 

poraba 

Sprememba la 
dopolaltva 
programa 3 

Razlika R3- 
R2 10-3 

l 2 3 4 5 8 7 d 10 11 
A. Strdki tatcrvcotalh akrepov 7M.069.i51.00 Stroikl latervenlalh 

akrepov 
743.761-294,71 6I2J45.395.6S 11.124.255,32 760.557.757,66 -3.511.193,34 

B. Drugi akrapi 71.000.000,00 Dragi a krepi 74.533.269,40 65.792.110,69 i 2^07.009,31 11.511J93^4 3-511.093,34 

SKUPAJ 042.069.651,00 SKUPAJ »1U94J64.1I 740.037J06J7 J
 i 042.069.651,00 0.00 

Rebalans 3 je pripravljen na podlagi zaključnih situacij za izvedena rebalansa 2, zato predlagamo, da se sredstva zagotovijo skladno 
dela. Iz posameznih postavk so razvidna odstopanja od sprejetega z namenom porabe, kot je razvidno iz predloga rebalansa 3. 

POROČILO 

O URESNIČEVANJU PROGRAMA NUJNIH UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA 
MACESNIKOVEGA PLAZU V OBČINI SOLČAVA S PREDLOGOM NADALJNIH 

AKTIVNOSTI ZA TRAJNO SANACIJO 

I. UVOD 

Z zakonom o Ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v občini 
Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju republike 
Slovenije po 15, oktobru 2000 (Ur. list RS, št. 124/2000) je 
določeno, da se zagotavlja tudi izvedba ukrepov za sanacijo 
plazov večjega obsega, ki so nastali na območju Republike 
Slovenije po 15. oktobru 2000 za katere se sredstva za sanacijo 
zagotavljajo z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 
2000 (Ur list RS, št.: 81/00). Plazove večjega obsega določi 
državna komisija za sanacije, imenovana po ZZS098 na podlagi 
predloga strokovnega odbora. 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, 
neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 (Ur. list RS 
št.: 81/00) so zagotovljena sredstva za sanacijo plazov, ki ogrožajo 
stanovanjske objekte, gospodarske objekte, vodovod, 
kanalizacijo, lokalne in krajevne ceste ter dovozne poti v višini 
potrjenega zneska sanacije. 

Državna komisija ie na svoii seii dne 15.02.2001. sprejela sklep, 
da se. v skladu s kriteriji in merili, ki iih ie predlagal strokovni 
odbor. Macesnikov plaz v občini Solčava opredeli kot plaz večiega 
obsega, ker izpolniuie oba navedena poaoia. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 22.03.2001 s sklepom 
št. 224-07/2000-3 sprejela program nujnih ukrepov za preprečitev 
širjenja Macesnikovega plazu v občini Solčava, s predlogom 
nadaljnjih aktivnosti za trajno sanacijo (v nadaljevanju program), 
s sklepom št.: 224-07/2000-5 z dne 28.06.2001 sprejela 
Informacijo o realizaciji programa s predlogom sprememb in 
dopolnitev ukrepov za preprečitev širjenja plazu Macesnik v občini 

Solčava ter s sklepom št.: 224-07/2000-7 z dne 23.11.2001 
rebalans programa v skupni višini 222.254.964,00 tolarjev. 

II. PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI PROGRAMA 
NUJNIH UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA 
MACESNIKOVEGA PLAZU V OBČINI SOLČAVA S 
PREDLOGOM NADALJNIH AKTIVNOSTI ZA 
TRAJNO SANACIJO 

S programom so določeni ukrepi, z namenom pridobitve ustreznih 
geoloških in geotehničnih podlag za pripravo tehnične 
dokumentacije za izvedbo trajne sanacije, preprečitve širjenja 
plazu z izvedbo površinskega odvodnjavanja, ter postavitve 
alarmnega sistema pred čelom plazu za pravočasno obveščanje 
in opozarjanje o premikih plazu. 

1. Izvedba ukrepov 

Izvedeni so bili vsi s programom predvideni ukrepi, razen 
izvedbe dela površinske odvodnje in sicer v zgornjem 
delu plazu, zaradi nenehnega nasprotovanja lastnikov 
zemljišč na zgornjem delu plazišča, Jožeta Krivca na 
kraku A in Roka Krivca na kraku B. Zato je državno 
pravobranilstvo - izpostava Celje vložilo zoper lastnika 
tožbo. Okrožno sodišče v Celju je izdalo sklep o začasni 
odredbi, s katero je odredilo, da se predlagana dela tudi 
izvedejo. Postopek še ni pravnomočno zaključen. Glede 
na to, da lastniki kljub izdanemu sklepu o začasni odredbi 
niso dovolili izvedbe del, je vložena zahteva na pristojnem 
sodišču za takojšnjo izvršbo. Sodišče bo odločilo o zahtevi 
ter določilo tudi izvršitelja. 
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1.1. Vzpostavitev sistema alarmiranja in izvedba nujnih 
ukrepov za preprečitev zamakanja plazu 

Zaradi strokovne ocene, da se nakopičena splazela 
masa zaradi infiitracije meteorne in talne vode lahko 
spremeni v židko maso, ki bo stekla proti objektom 
pod peto plazu, je potrebno vzpostaviti alarmni 
sistem za opozarjanje v primeru, da pride do večjih 
premikov pete plazu, z namenom zagotovitve 
pravočasne evakuacije iz objektov pod peto plazu. 

Pontonski most je bil ščiten tako, da se je zemljina, 
ki se je nakopičila nad pontonskim mostom ter 
ogrožala most, s pomočjo mehanizacije odstranila 
na spodnji del. 

1.2. Izgradnja nujnega dela sistema odvodnjavanja za 
preprečitev zamakanja plazu 

Za izgradnjo sistema odvodnjavanja je bil izdelan 
PZR z namenom vzpostavitve obodne odvodnje 
površinskih voda izven območja plazenja. Sistem 
je zastavljen v teh krakih in sicer v zgornjem delu 
plazu krak A na zahodnem delu plaz, krak B na 
vzhodnem delu plazu in krak C na spodnjem delu 
plazu. Zaradi nenehnega nasprotovanja lastnikov 
zemljišč na zgornjem delu plazišča, Jožeta Krivca 
na kraku A in Roka Krivca na kraku B ni bilo mogoče 
pričeti z deli. 

Zaradi tega zaradi tega so se izvedla dela na kraku 
C, to je odvodni jarek na zahodni strani od spodnjega 
dela plazu do propusta na državni cesti Solčava - 
Sleme v km 1,0. 
Dela na kraku C so bila končana do decembra 2001. 

1.3. Dodatne geološke geotehnične raziskave 

Izvedena so bila naslednja dela: 

Geodetski posnetek 
Geodetski posnetek zgornjega dela plazu in 
geodetski posnetek odlomnih robov oz. kontura 
plazu. Ugotovljeno je, da se plaz na zgornjem delu 
nezadržno širi, opazno in zaskrbljujoče je širjenje 
plazine nad skalnim osamelcem, v smeri proti 
grebenu Hude Peči oz. potoku (povezava krakov A 
in C). 

Opravljene so nadaljnje kontrolne meritve deformacij 
površine, oziroma premikanja plazu. Te meritve 
vršimo na 10 prečnih profilih. Meritve kažejo na 
konstantno premikanje celotnega plazu z že znano 
dinamiko, torej najhitrejšimi in največjimi premiki na 
ožjih delih plazu in počasnejšimi in manjšimi premiki 
na širših delih plazu. Dosedanje meritve kažejo, da 
še vedno ni opaženih premikov pod čelom plazu v 
profilu 1 in na skalnem osamelcu v profilu 7, je pa 
opazno napredovalo čelo plazu obeh krakov, tako 
vzhodnega, ki je ožji, kakor tudi zahodnega, ki je 
širši. 

Sondažne raziskave 
Na zgornjem delu plazu, nad montažnim mostom je 
bilo izvedenih 20 vrtin. Pomemben je podatek, da 
leži nad koto 1160 m hribinska podlaga plitveje, kot 
smo prvotno predvidevali, oziroma na globinah 3,5 
do 11 m pod površjem. 

Na območju montažnega mostu so izvedene 3 vrtine. 
Rezultati teh treh vrtin so pomembni glede na 
dejstvo, da je na tej lokaciji bil predviden nov 
premostitveni objekt. Vrtine kažejo, da je poleg 
ozkega pasu aktivnega plazu, tu prisotna globlja in 
široka fosilna plazina. Temeljenje objekta je močno 
vprašljivo in odločitev DRSC za obnovo montažnega 
mostu je primerna in skladna z geotehničnimi pogoji 
na plazišču. 

Osrednji del plazu je bil preiskan s šestimi vrtinami. 
Ugotovljeno je, da leži hribinska podlaga tu opazno 
globlje kot na zgornjem delu plazu, oziroma tudi 
aktivna drsina je globlja. Na območju zgornjega dela 
serpentine na državni cesti je na globini 9,5 - 13,5 
m, pod cesto pa na globini 21,5 - 22,5 m. Ti podatki 
so zelo pomembni za nadaljnjo obdelavo na ravni 
idejnega projekta. 

Na vznožju plazu so bile izvedene 4 dodatne vrtine 
pred čelom plazu. Hribinska podlaga v vrtinah, 
globokih 17 - 21 m, leži na globinah 16-20,5 m. Vrtine 
kažejo, da je čelo plazu narinjeno na globok fosilni 
plaz, ki pa je po podatkih meritev inklinacij v dveh 
vrtinah že aktiviran. 

Meritve Inklinacij In nivoja podtalnice 
V času od pričetka dodatnih raziskav do marca 
2002, so bili zabeleženi prestrigi inklinacijskih cevi 
v 14 vrtinah, kar kaže na intenzivne premike plazine. 
Z meritvami inklinacij je nedvoumno ugotovljena 
globina aktivnega plazu, kar je eden od 
najpcfnembnejših podatkov. Prav tako so pomembni 
rezultati meritev podtalnice v vrtinah. Ti brez 
vsakršnega dvoma kažejo na dejstvo, da je plazina 
zasičena z vodo. Vse trditve, da je s površinskim 
odvodnjavanjem na plazu bila znižana podtalnica 
so netočne in zavajajoče. Ali pa drugače, vsi poizkusi 
oziroma vsa dela na urejanju in vzdrževanju 
površinskih odvodnih jarkov na samem plazu so 
bila opravljena zaman. 

Dopolnjena je inženirsko geološka karta. Določene 
so konture fosilnega plazu, katerega površina in 
globina, oziroma prostornina, sta opazno večji od 
sedaj aktivnega plazu. 

V vrtinah, lociranih izven aktiviranega plazu, so 
ugotovljene potencialne drsne ploskve. 

Obdelani so karakteristični geološki prečni profili 
na lokacijah možnih sanacijskih objektov in geološki 
podolžni profil plazu. 

Geodetsko so posneti vsi opaženi izviri na obrobju 
plazu, vseh je 37. Izdelana je hidrogeološka karta. 
Izvršene so meritve nivojev podtalnice. Tudi 
primerjava meritev v sušnem obdobju (julij - avgust 
2001) in kasneje v septembru kaže, da je bil nivo 
podtalnice le malo nižji od običajnega, slednji pa je 
na samem plazu praktično na sami površini ali le 
plitvo pod njo. 

Ugotovitve 

Rezultati dodatnih raziskav, skupaj z raziskavami 
iz prve faze za idejno študijo, katero je naročilo 
Ministrstvo za promet, oziroma DRSC, dajejo veliko 

17. julij 2002 69 poročevalec, št. 72 



pomembnih podatkov, brez katerih bi bilo nemogoče 
razmišljati o možnostih sanacije tako obsežnega 
plazu, kakršnega predstavlja Macesnikov plaz. 
Obenem pa rezultati teh preiskav morajo vzbuditi 
veliko skrb vsem prizadetim in sodelujočim pri 
preteklih, sedanjih in prihodnjih delih. 

Ponoviti in poudariti je potrebno naslednja, sedaj 
nedvoumno dokazana dejstva: 

1. Čelo plazu se je v letih 1993-2001 premaknilo s 
kote 1050 na koto cca. 800, samo v letih 1994- 
1999 s kote 1050 na koto 830, oziroma za cca. 
800 m 

2. V slabem letu geodetskih opazovanj je zabeležen 
premik reperja pod pontonskim mostom za več 
kot 73 m. 

3. Tako imenovano površinsko odvodnjavanje 
izvajano v letih 1994-98 ni v ničemer doprineslo 
k stabilizaciji plazu. V tem obdobju so bili premiki 
najbolj intenzivni, saj je plaz porušil Panoramsko 
cesto in je bilo potrebno zgraditi montažni most, 
v letu 1996je plaz porušil cesto Solčava - Sleme 
in je najkasneje v letu 1999 dosegel skalni 
osameiec v podaljšku grebena Hude Peči. Samo 
tej srečni okoliščini se gre zahvaliti, da je bilo 
upočasnjeno gibanje čela plazu. 

4. Opazovanje in meritve podtalnice v številnih 
vrtinah na celotni površini plazu kažejo na to, 
da je plazina zasičena z vodo in da dosedanji 
ukrepi na sistemu površinskih jarkov na plazu 
vodostaja niso znižali. 

5. Geodetski posnetki dokazujejo, da se zlasti 
zgornji del plazu nezadržno širi, še bolj pa skrbi 
dejstvo, da se opazno širi spodnji del plazu nad 
skalnim osamelcem in grozi, da zasuje potok, 
oziroma odvodni jarek na zahodni strani. 

6. V zadnjih treh mesecih opazovanj so opazni 
premiki čeli plazu. Opazne so deformacije v 
obeh vrtinah pred čelom plazu, na globinah cca. 
10 in 14,5 m, kar kaže na aktiviranje fosilnega 
plazu (marec 2002). 

Vsa navedena dejstva kažejo na to, da je plaz 
ne samo aktiven, pač pa da se širi in da so bili 
vsi do sedaj izvedeni ukrepi nujni, vsi tisti, ki pa 
zaradi takih ali drugačnih vzrokov niso bili 
izvedeni v programu pa smo jih predvideli, bi 
morali biti izvedeni čimprej. 

1.4. idejne zasnove sanacije Macesnikovega plazu 

Strokovni odbor je na 22. seji dne 04.12.2001 potrdil 
projektno nalogo za idejni projekt sanacije in določil 
7 projektantskih organizacij, ki so bile izbrane kot 
možni ponudniki. Izdelan idejni načrt sanacije je pogoj 
za izvedbo programa priprave lokacijskega načrta 
za infrastrukturne objekte na vplivnem območju 
plazu in za izdelavo projektov za gradnjo. 

III. ZAKLJUČEK 

Strokovni odbor je na svoji 19. seji dne 06.11.2001 sprejel predlog 
programa aktivnosti za stabilizacijo Macesnikovega plazu, ki je 
razviden iz priloge 2. 
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Prilogal 

TABELARNI PREGLED REALIZACIJE SPREJETEGA PROGRAMA 

NUJNIH UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA MACESNIKOVEGA 
PLAZU V OBČINI SOLČAVA S PREDLOGOM NADALJNIH AKTIVNOSTI 

ZA TRAJNO SANACIJO 

Zap. »t UKREP PROGRAM 2001 

POGODBENA 
VtilNA Z 

IZVAJALCEM 
UKREPA 

(ANGAŽIRANA 
SREDSTVA) 

KUMULATIVNA 
VREDNOST 

IZVEDENIH OEL 
/PREDLOG 

REBALANSA in / 

RAZLIKA MED 
PROGRAMOM IN 

IZVEDENIMI DELI V 
LETU 2001 

Vzpostavitev alatama 
alarmiranja 

SKUPAJ 1. 
9.940.000,00 1.032.114,44 

8.032.114.44 1.527.116,8« 

Nujni uknapl aa prspraOHav 
Alrjanja plazu 131.304.223,00 

2.1. 

Izgradnja nujnaga dala 
sittama odvodnjavanja za 
prapraditav zamakanja plazu 
z odkupom zamljilč in 
odtkodninami 127.570.324,00 4S.73t.357,00 

I0.318.M0.00 
337.500,00 

124.392.837,00 40.888.132.17 

Odalranjavanja plazlna 
2.2. nad pontonaklm moatom 10.727.997,00 9.727.994,73 

8.727.888,73 
 SKUPAJ*. iM.*i6.m.f3  

Priprava projaktna nalogo 
za nadaljnja taranaka 
raziakava in izvadba 
taranakih razlakav tar 

3. Inianlring ukrapov 74.399.741,00 

3.1. 

3.2. 

Izdalava gaodatakm 
potnatkov in gaodatako 
opazovanja; aondaina dala, 
taranaka praiakava in 
gaotahni&na maritva. 
laboratorij tka raziakava in 
izdalava gaotahničnaga 
poročila 

Inianlring izvadba 
ukrapov 

57.439.547.00 57.599.197.00 
87.588.187,00 

11.749.154,00 7.149.154.00 
7.002.701.41 

3.3. 
Sirotki za dalo 
alrokovnaga odbora 

SKUPAJ 3. 

5.000.000.00 (.000.000,00 
S.000.000,00 

•ifil.34i.6o IFHOIT71 JMimr 

TRuPaT hlii4i«4,oo  HMIIiiUI 

Rebalans 3 je pripravljen na podlagi zaključnih situacij za izvedena 
dela. Iz posameznih postavk so razvidna odstopanja od sprejetega 

rebalansa 2, zato predlagamo, da se sredstva zagotovijo skladno 
z namenom porabe, kot je razvidno iz predloga rebalansa 3. 
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Priloga 2 

Zaplšt. 
- 

' :• ' '■ :: VHv- 

; ; UKREP ' . " . 
; , . • v r ' - ' ~ 

■ , 
OCENA 

" VREDNOSTI-,; 

(v tisočih SIT) 

1 

Izvedba gradbenih dela za sancijo plazu, ki vsebujejo izgradnjo 

površinske in globinske odvodnje in izvedbo stabilizacijskih 

objektov 

1.794.000 

2 Izdelavo potrebne projektne dokumentacije 87.000 

3 Monistoring izvedenih ukrepov 42.000 

4 
Obnova državnih cest na območju plazenja z nadomestno 

gradnjo mostu na Panoramski cesti 
200.000 

SKUPAJ 2.123.000 

Opomba: - Vse cene so navedene v tisočih SIT 

20% DDV je upoštevan v vrednosti. 
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POROČILO 

O IZVEDBI PROGRAMA NUJNIH UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA PLAZU 
SLANO BLATO V OBČINI AJDOVŠČINA 

UVOD 

Z zakonom o Ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v občini 
Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju republike 
Slovenije po 15, oktobru 2000 (Ur. list RS št. 124/2000) je določeno, 
da se zagotavlja tudi izvedba ukrepov za sanacijo plazov večjega 
obsega, ki so nastali na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 
2000 za katere se sredstva za sanacijo zagotavljajo z zakonom 
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, 
plazenja tal in služenja morja v letu 2000 (Ur. list RS št.: 81/00). 
Plazove večjega obsega določi državna komisija za sanacije, 
imenovana po ZZS098 na podlagi predloga strokovnega odbora. 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, 
neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 (Ur. list RS 
št.: 81/00) so zagotovljena sredstva za sanacijo plazov, ki ogrožajo 
stanovanjske objekte, gospodarske objekte, vodovod, 
kanalizacijo, lokalne in krajevne ceste ter dovozne poti v višini 
potrjenega zneska sanacije. 

Aktivnosti so potekale skladno s sprejetim Programom nujnih 
ukrepov za preprečitev širjenja plazu Slano blato v občini 
Ajdovščina s predlogom nadaljnjih aktivnosti za trajno sanacijo, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št.: 224-07/ 
2000-3 z dne 22.03.2001, ter spremembami in dopolnitvami 
programa, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom 
št.: 224-07/2000-5 z dne 28.06.2001, s sklepom št.: 224-11/2001- 
8 z dne 26.09.2001 in s sklepom št.: 224-07/2000-7 z dne 
23.11.2001. 

Vsebinsko in časovno uskladitev ukrepov ter programske 
usmeritve oziroma idejne zasnove ukrepov je opravil strokovni 
odbor v sestavi: 

- predsednik doc. dr. Mihael Ribičič, Gradbeni institut ZRMK, 

in člani: 

- doc. dr. Janko Logar, Univerza v Ljubljani, FGG, 
- Tomaž Globokar, svetovalec Vlade RS v MOP - ARSO in 
- Valter Pavlič, svetovalec Vade RS v MOP - ARSO. 

PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI 
(Realizacija sprejetih programov) 

Zaradi strokovne ocene, da se nakopičena splazeia masa zaradi 
infiltracije meteorne in talne vode lahko spremeni v židko maso, ki 
steče po grapi proti naselju in ocenjene možne hitrosti plazenja te 
mase, ki je bila ocenjena na 1m/s (kar predstavlja 20 minut časa 
za evakuacijo ljudi dela zaselka Kuši in Britih) je bil pripravljen 
načrt evakuacije najbolj ogroženih stanovanjskih objektov, ki bi 
ga začeli izvajati v primeru hitrejšega napredovanja plazu in bi 
plaz dosegel kritično točko (sotočje potoka Grajšček in pritoka - 
cca 700 m od objektov) ter zajezil potok Grajšček oziroma v 
primeru trenutnega zdrsa plazu v obliki blatnega toka. V ta namen 
je bil postavljen alarmni sistem na plazu v ogroženem delu naselja 
in organizirano neprekinjeno opazovanje kontrolnih točk na plazu 
ter ob dnevnih razgovorih z ogroženimi podana navodila za 
izvedbo evakuacije. 

Za strokovno spremljanje plazu so bili pozvani geologi, ki so na 
podlagi strokovnega ogleda stanja na plazu, vsakodnevno podajali 
poročila in predloge o potrebnih ukrepih. K intervenciji je bila 
pozvana javna vodnogospodarska služba na tem območju, za 
izvedbo nujne odvodnje in preprečitve čezmernega zamakanja 
plazu. Izdelane so bile najnujnejše geodetske podlage za 
špremljanje gibanja plazu. 

Aktivnosti so potekale skladno s Programom nujnih ukrepov za 
preprečitev širjenja plazu Slano blato v občini Ajdovščina s 
predlogom nadaljnjih aktivnosti za trajno sanacijo, ter 
spremembami in dopolnitvami programa. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št.: 224-07/2000-3 z dne 
22.03.2001 sprejela Program nujnih ukrepov za preprečitev širjenja 
plazu Slano blato v občini Ajdovščina s predlogom nadaljnjih 
aktivnosti za trajno sanacijo, s sklepom št.: 224-07/2000-5 z dne 
28.06.2001 sprejela Informacijo o realizaciji programa s predlogom 
sprememb in dopolnitev nujnih ukrepov za preprečitev širjenja 
plazu Slano Blato v občini Ajdovščina, s sklepom št.: 224-11/ 
2001-8 z dne 26.09.2001 sprejela spremembe in dopolnitve 
programa za preprečitev širjenja plazu v Lokavcu in s sklepom 
št.: 224-07/2000-7 z dne 23.11.2001 sprejela dopolnjen program 
za plaz Slano Blato, potreben za izvedbo interventnih ukrepov v 
letu 2001. 

Izvedena dela v letu 2001 so, skladno s potrjenim programom, 
imela značaj raziskovalnih del in predvsem izvedbe nujnih ukrepov 
z namenom preprečiti, da bi plazeče mase vdrle na območje vasi 
in s tem ogrozile večje število stanovanjskih in drugih objektov. 
Izvedeni nujni ukrepi vsebujejo tudi posamezne elemente končne 
sanacije (pregrada, odvoz materiala). 

V letu 2001 in 2002 so se, vzporedno z geološko-geotehničnimi 
raziskavami, na plazu Slano Blato izvedli naslednji nujni ukrepi: 

vizuelno opazovanje plazu, geodetska spremljava premikov 
plazu, geološka spremljava plazu ter meritve padavin in 
pretokov vode; 
vzpostavitev in vzdrževanje sistema površinske odvodnje 
na celotnem plazu; 
izdelava drenaže na gornjem delu plazu; 
oblikovanje površine plazišča z odrivom materiala na robove 
plazu v obsegu 50.000 m3 zemljine; 
čiščenje obrobja plazu in vzpostavitev stranskih dovoznih - 
transportnih poti do plazu; 
čiščenje strug vodotokov na območju plazu; 
izdelava zadrževalne pregrade Grajšček na koti 225; 
priprava deponije za odlaganje plazine ob letališču; 

- izdelava gradbiščne ceste skozi Lokavec in ob plazu do slapu 
Grajšček, 
odvoz plazine v količini 104.000 m3 z območja pod slapom 
Grajšček na deponijo; 
geomehanske in hidrološke raziskave na območju plazu. 

Nujni ukrepi za preprečitev širjenja plazu: 

Za vzpostavitev sistema površinske odvodnje je bilo predhodno 
potrebno izvesti stranske dovozne in transportne poti do plazišča 
za mehanizacijo. Sistem površinske odvodnje je bil izveden z 
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namenom osuševanja plazeče mase. Ker je premikanje zemljine 
del sistema površinske odvodnje rušilo je potrebno tudi stalno 
vzdrževanje izvedenih odvodnih jarkov. S tem se je doseglo, da 
je količina mas v premikanju na celotnem plazu manjša. Izdelava 
drenaže na gornjem delu plazu je v veliki meri stabilizirala plazino 
na območju Slanega Blata. Oblikovanje površine plazišča ter odriv 
zemljine na robove plazu je ravno tako zmanjšalo maso zemljine 
v gibanju ter omogočilo sprotno odtekanje meteorne vode v 
izvedene sisteme površinske odvodnje. Ti ukrepi so dosegli, da 
se je plazenje intenziviralo samo na spodnjem delu plazu. 

Gibajoče mase, ki so se na spodnjem delu plazu prelile preko 
slapu Grajšček smo odvozili na za to pripravljeno deponijo ob 
letališču Ajdovščina v skupni količini 104.000 m3. Za preprečitev 
morebitnega nenadnega zdrsa plazeče zemljine vsled nenadnih 
obilnih padavin je ugotovljeno, da je najprimerneje izvesti eno 
pregrado na grebenu pod platojem na koti 225 m. Ta lokacija 
izkorišča naravno oviro, ki jo predstavlja flišni greben, ki poteka 
prečno na glavno smer grape Grajšček. S tem je zmanjšana 
potrebna količina materiala, ki se vgradi v pregrado in istočasno 
dosežen za pregrado precejšni retenzijski prostor za plazeči 
material. Zato je bila izvedena zadrževalna pregrada Grajšček 
na koti 225. Odvoz materiala in zadrževalna pregrada sta 
preprečila, da bi ob ekstremnih vremenskih razmerah lahko prišlo 
do prodrtja plazine na območje vasi. Odvoz materiala je povečal 
retenzijski prostor, v katerega bodo po dolgotrajnem dežju zdrsele 
višje ležeče plazeče mase, pregrada višine 8 m pa je ta prostor 
povečala na približno 134.000 m3. S temi ukrepi je bila zagotovljena 
varnost naselja za obdobje preko zime 2001/2002 in pomladi 
2002. To daje možnost izvajanja nadaljnjih nujnih ukrepov sanacije, 
ne da bi bili izničeni z nadaljnjimi premiki plazu. Odvoz materiala je 
zahteval izgradnjo začasne gradbiščne ceste od spodnjega dela 
vasi Lokavec pa do mesta odvzema plazine pri slapu Grajšček. 
Splazela zemljina v obsegu 104.000 m3 je bila prepeljana na 

deponijo na letališču v Ajdovščini, kjer bo po ureditvi deponije tudi 
trajno ostala. 

Tabelarni pregled realizacije programa je razviden iz priloge 1. 

PREDLOG NADALJNIH AKTIVNOSTI 

Strokovni odbor je pripravil in sprejel program potrebnih ukrepov 
za dokončno sanacijo plazu, ki je razviden iz priloge 2 in se 
nanaša na obdobje štirih let. 

ZAKLJUČEK 

Plazu tako velikih razsežnosti, kot je plaz Slano Blato nI 
mogoče sanirati z Izvedbo enega samega ukrepa In v krajšem 
času, temveč je potrebno, s hkratno Izvedbo različnih 
ukrepov v prvi fazi vzpostaviti pogoje za umiritev gibanja 
zemljine, kar se dosega z odvozom zemljine, odrivom 
zemljine na boke plazu In sistemom površinske odvodnje. 
Na podlagi geomehanskih raziskav plazu, katerih ni bilo 
mogoče Izvesti v pogojih gibanja plazu, pa je potrebno v 
drugI fazi z Izvedbo ustreznih geomehanskimi objektov po 
celotni dolžini plazu preprečiti ponovne zdrse in širitev plazu 
ter z oblikovanjem površine plazišča in Izvedbo utrjenega 
trajnega sistema odvodnje površinskih In globinskih voda 
preprečiti čezmerno zamakanje plazine. Istočasno velja 
opozoriti, da Je potrebno tako izvedene sisteme odvodnje 
stalno vzdrževati In periodično pregledovati ali še vedno 
opravljajo projektirano funkcijo. V primeru, da se opusti 
vzdrževanje izvedenih objektov po končani sanacije, se 
lahko zgodi, da se vsled nepredvidenih okoliščin plazlšče 
ponovno aktivira, kot se Je to zgodilo v novembru 2000. 
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PRILOGA 1 

up.it PROGRAM UKREPOV PROGRAM 

POGODBENA VREONOST 
OZ. ANGAŽIRANA 

SREDSTVA 
IZVEDENA DELA - 

PREDLOG REBALANSA 3 
RAZLIKA MED 

programom IN 
IZVEDENIMI DELJ 

Vzpostavitev »Utrma opazovanja vplivnega območja 

1.1. 
Ai*mni »Kara. vzpostavitev tehničnega vldeo nadzornega 
Mama in opazovanji plazu 4J07.410.00 3.873.530.00 4.307.410.00 0.00 

li.... 

11— 

jeodetsko spremljaje premikov plazu 
Geodetsko apremqan|e premikov na plazu na podlagi 
z*to«tt>e izbrarth profilov za obdobje prihodkih treh mesecev 7.443.542,10 

253 570,00 

5.443.552,50 

2o4.9r6.00 

7.142.144.50 301.408.00 
7JM.002.1t 5616.002,10 6.630002,19 1.038.000.00 

1.5. Meritve padavin m oretokov vode 0 0 0 0.00 

£ Nulnl ukrepi za pnpratltev Urjenja plazu 

2.1. Izvedbe nujnih ukrepov in objektov za odvodnlo 3J1t.301.00 3J1t.3tO.tt 3J1t.3t0.tt 0,44 

Z2.  

2.3 

Nedgradnja m vzdrževanja že Izvedenih objektov odvodnje 43.203.177,33 43.024 441,11 439fi4.441.11 -tt0.tt3.7t 

č)i£eqecmjg vodotokov ne območju plazu do izlive v Hubetj 3.000.000,00 1.401.734,25 1.491.734.25 1.tOt.2tSj7S 
&Ker^e obrobje plazu in izdeleve dovoznih - transportnih pod 1ir7«.M4,00 15302.03674 15.302.036.74 574.t07.2t 

2. S-  
2« 

INTERVENTNI OOvOZ TER OORIV MATERIALA Z 
IZGRAONJO GRaOBŠČNE CESTE ocen« Umika <00 mlo 
SIT 101.710.4t3.00 105.066 612.75 194.878.078,11 •3.1tU1S,11 
Interventna izvedba pregrade za začasno zauatavitev 
Izflnleneoa materiala 20.224.170, tO 24694 091.32 24.894.978,03 ■4.170.101,06 
SKUPAJ 2 277.000.222 2t4.l1t.17t.73 284J10J2tft0 -t.410.40t.4t 

3. 
Priprava projektnih nalog za terenske raziskave In Izvedba 

3.2. 
5.040.100 5.640160,00 5 640 180,00 0,00 

Geomehanske in hidroioftke rsziskave 30000000 26281.060,63 26281 960.20 1.718019.80 
SKUPAJ S 3A040.100 33.t22.1t0.t3 33.922.1t0t20 1.71t.01t,t0 

4. 

11 fPT 

Izdelava projekta za satud|e ter inlenlring Izvedbe 

Izdelave projekte PGO-PZI sanacije plazu 10.000.000 0.00 0.00 10000000,00 

42-  
4.3 

17 430 000 13.064.77^60 25151.020,82 •7.721.020, t2 
StroftM strokovnepe odbora 6000.000 5 000 000.00 4.924.000.00 1076000.00 
SKUPAJ 4 33 430000 1t.tt4.77t, tO 30.071020^2 3Jt4.t7tf1t 

SKUPAJ 1 ♦! *3 44 344.M0.t43 363.402.771 3tt.tt0.t43 0 

Rebalans 3 je pripravljen na podlagi zaključnih situacij za izvedena rebalansa 2, zato predlagamo, da se sredstva zagotovijo skladno 
dela. Iz posameznih postavk so razvidna odstopanja od sprejetega z namenom porabe, kot je razvidno iz predloga rebalansa 3. 
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PRILOGA 2 

PROGRAM UKREPOV ZA SANIJO PLAZU SLANO BLATO 
V LETIH 2002 DO 2005 

LETO 2002: 

Vrsta del Vrednost 
(SIT) Opomba 

RAZISKAVE IN DRUGA SPREMLJEVALNA DELA 

Vrtanje 10 vrtin 30,000,000 
V zaledju plazu za ugotovitev dotokov vode iz karbonatnega 
masiva v telo plazu (3 vrtine); V osrednjem delu telesa plazu za 
ugotovitev globine do podlage (7 vrtin) 

Geodezija 
3,500,000 
8,000,000 
2,000,000 

1. analiza volumnov premikov plazečih mas po maju 2001 
(ponovno avionsko slikanje in analiza) 

2. merjenje premikov plazu na repemih točkah 
3. Izdelava geodetske karte v merilu 1:2000 oblike plazine 

Poročila 15,000,000 

1. o vrtanju 
2. geodetska 
3. o laboratorijskih preiskavah 
4. o matematičnemu modelu 

Projektne naloge 2,000,000 

1. o pregrupaciji zemeljskih mas 
2. odvodnjevanje na plazu 
3. odvozu materiala 
4. hidrotehnični ureditvi Grajščka 

Projekti (PGD, PZI) 5,000,000 1. sanacija s pregrupacijo plazečih mas in odvoza 

Nadzor terenskih del 15,000,000 
1. geološki nadzor 
2. gradbeni nadzor (inženir) 
3. hidrotehnični nadzor 

Delo projektnega 
sveta 

10,000,000 

Nepredvidena dela 5,000,000 

SANACIJA 0 

Pregrupacija 
zemeljskih mas 70,000,000 Oblikovanje površine plazu v stabilno obliko 

Odvodnjevanje na 
plazu 40,000,000 Izdelava drenažnih jaškov in vzdrževanje obstoječega 

odvodnjevalnega sistema 
Odvoz plazine 200,000,000 Odvoz vseh potrebnih plazečih mas - nadaljevanje iz leta 2001 
Vzdrževanje 
pretočnosti Grajščka 20,000,000 Preprečevanje poplav in izlivov tekočega blata, ki bi lahko 

nastali ob zelo močnih padavinah in zamašku v strugi potoka 

Nepredvidena dela 10,000,000 

SKUPAJ 435,500,000 

LETO 2003: 

Vrsta del Vrednost 
(SIT) Opomba 

RAZISKAVE IN DRUGA SPREMLJEVALNA DELA 

Vrtanje 10 vrtin 20,000,000 Na območjih objektov - malih pregrad in drugih hidrotehničnih 
objektov 

Geodezija 5,000,000 1. merjenje premikov plazu na repemih točkah 
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5,000,000 2. izdelava načrtov in profilov za ureditev vodotokov 

Poročila 8,000,000 1. o vrtanju 
2. geodetska 

Projektne naloge 2,000,000 
1. za izdelavo malih zadrževalnih prgrad 
2. o površinski ureditvi plazu 
3. o končni izvedbi sanacije 

Projekti (PGD. PZI) 18,000,000 
1. za izdelavo malih zadrževalnih prgrad 
2. o površinski ureditvi plazu 
3. o končni izvedbi sanacije 

Nadzor terenskih del 12,000,000 
1. geološki nadzor 
2. gradbeni nadzor (inženir) 
3. hidrotehnični nadzor 

Delo projektnega 
sveta 8,000,000 

Nepredvidena dela 5,000,000 / 

SANACIJA 0 

Lokalna manjša 
zemeljska dela 50,000,000 Popravilo površine na mestih, kjer se je deformirala zaradi 

nedokončanega plazenja 
Odvodnjevanje na 
plazu 30,000,000 Vzdrževanje obstoječega odvodnjevalnega sistema 

Izdelava manjSih 
pregrad na Grajščku 140,000,000 Za preprečitev erozije in zmanjšanje vodne moči Grajščka 

Hidrotehnična dela 
na vodotokih 10,000,000 Preprečevanje poplav in izlivov tekočega blata, ki bi lahko 

nastali ob zelo močnih padavinah in zamašku v strugi potoka 

Nepredvidena dela 10,000,000 

SKUPAJ 323,000,000 

LETO 2004: 

Vrsta del Vrednost 
(SIT) Opomba 

RAZISKAVE IN DRUGA SPREMLJEVALNA DELA 
Geodezija 5,000,000 merjenje premikov plazu na repernih točkah 
Nadzor terenskih del 5,000,000 nadzor nad deli površinskega urejanja plazu 
Delo projektnega 
sveta 5,000,000 

Nepredvidena dela 5,000.000 

SANACIJA 0 

Lokalna manjša 
zemeljska dela 20,000,000 Popravilo površine na mestih, kjer se je deformirala zaradi 

nedokončanega plazenja 
Odvodnjevanje na 
plazu 10,000,000 Vzdrževanje obstoječega odvodnjevalnega sistema 

Dokončanje izdelave 
manjših pregrad na 
Grajščku 

50,000,000 Za preprečitev erozije in zmanjšanje vodne moči Grajščka 

Končna ureditev 
površine 30,000,000 Zasaditev rastlinja na plazu 
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Nepredvidena dela 10,000,000 

SKUPAJ 140,000,000 

LETO 2005: 
Opazovanje plazu in vzdrževalna in dopolnilna dela ocenjeno na 50.000.000 SIT 

Predlagani program bo Skladno z določili Zakona o ukrepih za let 2000 in 2001 (Uradni list RS št.: 21/02) upoštevan pri predložitvi 
odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz programov za naslednja leta. 

POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA NUJNIH UKREPOV ZA ODPRAVO 

POSLEDIC PLAZU STRUG NAD VASJO KOSEČ, 

OBČINA KOBARID 

I. UVOD 

Pravna podlaga za izvedbo ukrepov za odpravo posledic plazu 
Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid temelji na Zakonu o 
ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov 
večjega obsega nastalih na območju Republike Slovenije po 15. 
oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00), (v nadaljevanju: zakon), 
s katerim je skladno z določbo drugega in tretjega odstavka 1. 
člena zakona državna komisija za sanacije na korespondenčni 
seji dne 17.1.2002 razglasila plaz Strug za plaz velikega obsega. 
Za zagotovitev najnujnejših ukrepov se uporabijo sredstva, 
zagotovljena z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 
2000 (Uradni list RS, št. 81/00). 

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 59. seji dne 24.01.2002 
seznanila z Informacijo o posledicah plazu Strug v občini Kobarid 
in sprejela Program nujnih ukrepov za zagotovitev pogojev za 
delo in življenje prebivalcev Koseča in vasi Ladre v občini Kobarid. 

Vsebinsko in časovno uskladitev ukrepov ter programske 
usmeritve oziroma idejne zasnove ukrepov je opravil strokovni 
odbor v sestavi: 

predsednik: 
prof.dr. Bojan Majes 

In člani: 
prof.dr. Matjaž Mikoš 

doc.dr. Mihael Ribičič 

Univerza v Ljubljani, FGG, 

Univerza v Ljubljani, FGG 
za področje hidrotehnike, 
Gradbeni inštitut ZRMK - 
za področje geologije in 
geofizike. 

II. PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

(realizacija sprejetega programa) 

1. Nujni ukrepi za preprečitev neposredne 
življenjske nevarnosti prebivalcev Koseč 

1.1. Geodetska spremljava plazu 

Namen geodetske spremljave plazu je ugotavljanje premikanja 
plazu, ki je eden izmed osnovnih podatkov za oceno varnosti 
prebivalstva v Koseču. 

Meritve izvaja firma GEOID d.o.o. 
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Najprej je bila dne 18. in 19.3.2002 na celotnem kritičnem območju 
postavljena mreža 17 opazovalnih točk (reperjev) in izvedena 
nulta meritev, na katero se izvaja primerjava nadaljnjih meritev. 
Do sedaj (27.5.2002) je bilo opravljenih 5 zaporednih meritev od 
v pogodbi določenih 15, ki so pokazale, da se premiki dogajajo le 
na kamninskem podoru, kjer so skupni premiki zelo veliki tudi do 
2 m. Oba zemljinska plazova mirujeta. 

Interpretacija rezultatov kaže, da je aktivni del plazu Strug le 
hribinski podor. Zaradi tega je krušenje kamenja iz njega 
intenzivirano. Kamenje se nalaga kot melišče v vznožju 
kamninskega podora in ob močnih padavinah kot murasti tok 
steče po strugi navzdol. 

Tudi v bodoče bo treba v rednih časovnih razmikih (14 dni) 
spremljati premike na območju celotnega plazu in ob koncu prvega 
merskega obdobja pokritega z pogodbo predvideti nadaljevanje 
opazovanja. 

1.2. Vsakodnevno opazovanje območja plazu 

Namen vsakodnevnega opazovanja je zabeležiti vse spremembe 
na hribinskem podoru, sekundarnem zemljinskem plazu, desnem 
zemljinskem plazu, v strugi Brusnik in Ročici. Na osnovi 
opazovanja vsakodnevnih sprememb je možno ugotavljati hitrost 
in s tem nevarnost procesov na plazu, ki lahko ogrozijo območje 
Koseča in Ladre. 

Vsakodnevno opazovanje izvaja Civilna zaščita občine Kobarid 
na v ta namen pripravljene obrazce. 

V primeru, da opazovanje pokaže pomembne spremembe na 
plazu jih pregledata še geolog in hidrotehnik, ki nato Civilni zaščiti 
predlagata morebitne dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti 
prebivalstva in imetja. 

Opazovanje bo potrebno nadaljevati skozi dalj časa, po prognozi 
tudi še skozi jesen 2002 in pomlad 2003, vendar v primeru 
zmanjšanja premikov, v daljših časovnih razdobjih. 

1.3. Postavitev mehanskega alarmnega sistema ca 5Q 
m pred čelom plazu v strugi potoka Brusnik 

Namen postavitve alarmnega sistema je, da ob premiku 
zemljinskega plazu, ki se lahko zgodi tudi ponoči sproži alarm 
(sirena) v vasi, ki opozori prebivalce za umik. 

Alarmni sistem je izdelala in postavila firma Tegrad & PAP d.d., 
Ljubljana. 

V novem programu bo treba alarmni sistem dopolniti še za 
sproženje alarma ob večjih murastih tokovih. 

1.4. Premična avtomatska dežemerna postaja s 
telefonskim (GSM) prenosom podatkov o 
merjenih padavinah 

Namen vremenske postaje je ugotavljanje količine lokalnih padavin 
v kratkih časovnih razdobjih, ki lahko močno odstopajo od tistih 
na širšem območju. Z meritvami bo napoved ogroženosti vasi 
pred plazom Strug zanesljivejša. 

Postavljena je bila avtomatska vremenska postaja finskega 
proizvajalca VAISALA tip MAWS 201, ki omogoča z opcijo GSM 
prenos izmerjenih podatkov o višini padlega dežja in drugih 
vremenskih parametrih (osončenost, globalno sevanje, 

temperatura zraka, vlažnost zraka, zračni tlak, smer in jakost 
vetra) in se napaja s sončnimi celicami. Poleg postaje so bili 
postavljeni še tri merske posode za Postaja obratuje od srede 
februarja 2002. Podatki so vsakodnevno prikazani na internetu. 

Ugotovljeno je bilo, da je nastanek murastih tokov direktno 
povezano s kratkimi intenzivnimi padavinami, ki jih je postaja 
zabeležila. Koncem pomladi bo možno izvesti prvo korelacijo med 
količino in intenzivnostjo padavin ter nastankom murastih tokov. 

Opazovanje vseh vremenskih razmer, ki jih omogoča vremenska 
postaja, je treba nadaljevati skozi daljše razdobje. 

1.5. Zagotovitev sredstev za nadomestne stanovanjske 
površine 

zajema mesečne najemnine za obdobje januar - marec 2002 za 
6 družin, enkratne najemnine za obdobje december - januar za 
10 družin, stroške komunale, elektrike in goriva ter stroške najema 
hlevov. 

2. Nujna geodetska dela 

2.1. Obdelava aero posnetkov iz leta 1995 in posnetkov 
po sprožitvi plazu 

Za določitev dimenzij plazu, volumna mas, ki so zajete v gibanje, 
volumna potencialnih mas, ki lahko še splazijo ter kot podlaga za 
geološko in hidrološko kartiranje je bila izdelana geodetska karta 
širšega območja plazu v merilu 1:2000. 

Geodetsko karto z izohipsami na 1 m višinske razlike je izdelal 
Geodetski inštitut na FGG Ljubljana. 

2.2. Analiza geodetskih aerosnemanj z izdelavo 
modelov ploskev površin 

Namen izdelave modelov ploskev površin terena je izračun 
volumna mas, ki so se zrušile iz hribinskega podora in nakopičile 
na zemljinskem plazu. 

Primerjava stanja površine pred plazenjem in po sprožitvi plazečih 
mas, ki jo je izdelal Geodetski inštitut na FGG, Univerza v Ljubljani 
je pokazala, da se je ob podoru premaknilo okoli 250.000 m3 

kamninskega materiala. Na kartah in profilih so v digitalni obliki 
prikazana območja, kjer je prišlo do zmanjšanega ali povečanega 
volumna. 

V nadaljnji inženirskogeološki obdelavi je treba k masam, ki so 
bile izračunane z analizo aeroposnetkov, dodati še zemljinske 
mase, med površino in kamnino v podlagi. 

2.3. Terenska geodetska dopolnitev geodetske 
situacije 1:2000 z vrisom odlomnih robov, razpok 
in drugih značilnostih plazenja 

Cilj terenskega geodetskega dela je geodetska natančna določitev 
robov podora in plazov ter vseh drugih znakov plazenja. 

Na geodetsko podlogo v merilu 1: 2000 so bile vrisane konture 
hribinskega podora, konture zemljinskega plazu v Brusniku, 
desnega plazu, lokacije sondažnih vrtin, poti, potek potoka Brusnik 
in vsi druge pomembne morfološke oblike plazenja. Ti podatki so 
služili za izdelavo inženirskogeološke karte In drugih podlog. 
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3. Nujna inženirsko geološka - geotehnična dela 

3.1. Reambulacija geoloških podatkov na širšem 
obravnavanem ogroženem območju s prikazom 
na karti merila 1:5000 

Namen zbiranja vseh obstoječih geoloških podatkov v začetni 
fazi raziskav je bilo razumevanje splošne geološke zgradbe, ki je 
pogojevala nastanek hribinskega podora Strug. To je omogočilo 
ocene o možnih nadaljnjih porušitvah. 

Poročilo je izdelal Geološki zavod Slovenije koncem januarja 2002. 
Iz poročila sledi, da je hribinski podor nastal na območju, kjer so 
lapornati apnenci tektonsko narinjeni na fliš. Kamnine so zaradi 
tektonike močno pretrte. Kombinacija neugodnih geoloških razmer 
na ozkem prostoru, ki je bilo strmo nagnjeno, je bil vzrok 
hribinskega podora. 

Splošna geološka karta je tudi osnova za izdelavo podrobnejših 
inženirskogeoloških in hidrogeoloških kart. 

3.2. Preliminarna inženirsko-geološka karta v merilu 
1:2000 s poročilom 

Podobno kot geološka karta je preliminarna inženirskogeološka 
karta služila v začetni fazi opazovanja plazu Strug in razumevanja 
mehanizma nastanka podora in plazu. 

Na karti in v poročilu je pojasnjen osnovni mehanizem in vzroki 
nastanka hribinskega podora. Lapornati apnenci (scaglia) so se 
porušili na tektonskem narivnem kontaktu z flišem. Na osnovi 
razumevanja in poteka gibanja premikajočih mas so bili sprejeti 
prvi ukrepi za varnost prebivalstva v Koseču. 

Preliminarni karti mora slediti detajlna inženirsko-geološka karta, 
ki bo izdelana na osnovo merila 1:2000 in bo pokazala vse podrobne 
značilnosti nastalih plazenj. 

3.3. Vrtanje profila iz treh sondažnih vrtin 

Namen vrtanja treh vrtin je bil ugotoviti v kakšni debelini so na 
pobočju odloženi zemljinski materiali, ki lahko plazijo, kakšna je 
njihova sestava in kakšne so geomehanske značilnosti. Vrtine so 
služile tudi za kasnejše meritve spreminjanja nivoja podtalne vode 
in za merjenje premikov v tleh z inklinometri. 

Vrtanje je izvedel GEOT d.o.o. v času med 30.1.2002 in 27.02.2002. 
Izvrtane so bile vrtine K-1, K-2 in K-3. Vrtine so pokazale, da so v 
zgornjih delih pobočij do 12 m debeli nanosi starih hribinskih 
podorov, v spodnjih delih pa nastopa debelina flišna plazljiva 
preperina. Velika debelina nanešenih materialov kaže, da je 
plazenje globoko in ga verjetno nI mogoče sanirati na mestu 
samem. Inklinometerske meritve (predvideno 5 meritev) so 
končane po prvem programu in kažejo, da je trenutno zemljinski 
plaz v mirovanju. Nivo vode je sorazmerno globoko pod površino. 

Naknadno je bila na robu vasi izvedena še vrtina K-4, ki je 
odgovorila na vprašanje sestave zemljinskega materiala med 
zaselki Srednja vas in Orehovlje. Gruščnat vršajni material tega 
območja izvira iz zalednih matičnih kamnin izpod Planice. 

Laboratorijske preiskave iz vzorcev vzetih iz 
materiala zemljinskega plazu in vrtin za določitev 
možnosti nastanka murasteaa toka 

Namen laboratorijskih preiskav je bil ugotoviti ali se lahko celotna 
masa ali njen pretežni del zemljinskega plazu ob močnem deževju 
spremeni v murasti tok. 

Naravna vlažnost materiala iz pete plazu je znašala od 18% do 
25 %. Z obzirom na vrednosti leznih mej (meja plastičnosti 
wp=17.6% - 20.4%, meja židkosti w,=48.7%-50.8% in indeks 
plastičnoti lp=31.3%-30.4%) se uvršča drobna frakcija tega 
materiala na mejo med nizko in visoko plastične Zemljine. 

V skupni sestavi imajo zrna nad 20 mm (grušč) delež 30 % suhe 
mase, 30% zrn je velikosti peskov, 35% zrn pa je velikosti pod 
0.06mm (melj, glina). 

Dostavljeni zemljinski vzorci so opredeljeni kot glinast grušč. 

Z geomehanskimi preiskavami so za materiale preostanka plazu 
in naravno odložene zemljine ugotovljene naslednje vrednosti: 
- prostorninska teža vzorcev iz vrtin (y) je znašala med 22-23 

kN/m3 (glinast grušč); 
prostorninska teža vzorcev iz pete plazu (y) v povprečju je 
bila 20.6 kN/m3 (odvzeta zrna nad velikostjo 4.75mm) 
odnos med vlažnostjo in nedrenirano strižno trdnostjo cu je 
prikazan v prilogah 5, 6.1 do 6.4 in 7 laboratorijskih preiskav 
po ustrezni pripravi gruščnatega materiala (odvzem zrn večjih 
od 4.75 mm) so na dveh vzorcih iz vrtin K-2 in K-3 ter vzorcu 
iz pete plazu izvedene triosne preiskave. Dobljeni rezultati za 
plazino ob nični koheziji kažejo strižne kote (p = 28.6° - 30.8° 

Laboratorijska analiza je pokazala, da zemljinski plaz v celoti ni 
sestavljen iz kombinacije drobnozrnatih in grobih materialov, ki bi 
se lahko spremenili v murasti tok. Samo v primeru, da bi plaz 
začel drseti v potok Brusnik in se tam namakati bi lahko nastali 
sekundarni murasti tokovi manjših dimenzij. 

Inženirsko-aeološko kartiranje skalnega masiva nad 
podorom 

Cilj inženirsko-geološkega kartiranja je bil ugotoviti, kakšen je 
mehanizem porušitve, ki poteka in ali so možnosti nastanka 
novega velikega hribinskega podora. 

V februarju 2002 je bilo izvedeno podrobno inženirsko-geološko 
kartiranje zaledja hribinskega podora, razpok na njenem robu in 
površine samega podora. Kartiranje je pokazalo, da je podor zelo 
aktiven s stalnim padanjem kamnov na melišče pod njim, 
postopnim potovanjem podomega materiala navzdol, odpiranjem 
razpok itd. Pokazalo je tudi, da je mehanizem podora počasen z 
dolgotrajnim krušenjem pobočja, kar je za podore neobičajno, 
ker so ponavadi trenuten pojav. To je iz vidika varnosti ugodno, 
ker se v kratkem času ne rušijo zelo velike količine materiala. 
Glavni zaključek kartiranje podora pa je, da ni možnosti nastanka 
novega velikega hribinskega podora, ki bi bil večji od nastalega. 
Podor sam po sebi z zrušenjem ne more direktno ogroziti vasi 
Koseč. 

Nadalje je še potrebno stalno opazovanje dogodkov na hribinskem 
podoru z vsemi spremljevalnimi raziskavami. 
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Inženirsko-aeološko kartiranie struge potoka Brusnik 

Namen tega kartiranja je bilo ugotoviti podrobne inženirsko- 
geoioške razmere med hribinskim podorom in vasjo Koseč vzdolž 
potoka Brusnik. Ti podatki so pomembni za razumevanje, kako bi 
se obnašale plazeče mase zemljinskega plazu, če bi se začele 
premikati proti vasi. 

Potok Brusnik teče po tektonskemu prelomu, ki loči na desni 
strani prisotne flišne plasti in na levi lapornate apnence. Pobočja 
potoka so nestabilna, ker je potok globoko vrezal strugo in s tem 
povečal nagib brežin preko naravne stabilnosti. Nastopajo številni 
manjši preperinski plazovi, ki drsijo v potok. Plazeče materiale 
potok sproti odnaša v nižje lege. Ob strugi potoka so zato odložene 
številne skale in kamni, ki jih vodna sila ni odnesla navzdol, medtem 
ko se je drobni material spral. Sedaj nastajajoči murasti tokovi, ki 
izhajajo iz spodnjega dela hribinskega podora so delno sposobni 
v svoj tok zajeti tudi večje skale iz struge potoka. Te skale lahko 
lokalno povzroče zastoj murasfega toka in s tem naraščanje 
njegovega čela. 

Izdelava detajlne inženirsko-aeološke karte v merilu 
1:2000 z geološko-aeotehničnim poročilom 

Namen inženirsko-geološke karte je združenje vseh relevantnih 
geoloških podatkov v enoten produkt iz katerega je mogoče 
potegniti številne zaključke o značilnostih plazenj nad Kosečem. 

Na podlagi natančnega inženirsko-geološkega kartiranja vplivnega 
območja skalnega podora in zemljinskega plazu ob koncu marca 
in začetku aprila 2002 je v merilu 1:2000 pripravljena inženirsko- 
geološka karta. 

Na IG karti sta prikazana obsega skalnega podora in zemljinskega 
plazu s spremljevalnimi pojavi večjih sekundarnih zdrsov, nadalje 
je karta opremljena z litološkimi mejami med geološkimi različki, 
legami in vpadi izdanjajoče hribinske podlage, vkartirani so večji 
izviri ter poteki stalnih in občasnih živih vod, poleg tega so na karti 
prikazane lokacije vrtin. 

S pomočjo izdelave karte in pripadajočih profilov je bilo ugotovljeno, 
da znaša debelina zasutja prvotne struge potoka do 30 m (prečna 
profila 2 in 3). Dolžina zemljinskega plazu znaša 330 m in širina 
do 130 m. Zgornja odlomna robova plazu sta nastala na kotah 
870 in 920, peta zemljinskega plazu se je v času kartiranj (začetek 
aprila 2002) zaključevala na koti 745. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je geološka zgradba mnogo bolj 
kompleksna kot je bila opredeljena v splošni reambulirani geološki 
karti. 

Inženirsko-geološka karta je pokazala, da imamo opraviti z 
plazenji velikih dimenzij, ki se bodo lahko aktivirala tudi v naslednjih 
letih ali desetletjih, kar bo lahko povzročalo nova kritična obdobja 

tudi po umiritvi sedanjega. Ta zaključek je pomemben, ker kaže, 
da je območje Orehovelj dolgoročno ogroženo. 

4. Nujna hidrološka dela 

4.1. Ocena pretočnih količin Brusnika in Ročice, 
vzorčevanie voda v površinskih izvirih na plazu 
in v potoku Brusnik in občasne meritve pretoka 
Brusnik z idejnim projektom 

Prvi nastanek murastih tokov je bilo opaziti po 12.4.2002. Tisti 
dan je padlo 92,4 mm padavin. Padavine so bile razporejene 
precej enakomerno, 10-minutne intenzitete so bile manjše od 3,2 
mm, 1-urne intenzitete pa manjše od 11,4 mm. Naslednji dan 
13.4.2002 je padlo še 36,6 mm padavin. Prva obilnejša količina 
padavin po 6.3.2002 je sprožila nastanek murastih tokov, ki so iz 
območja podora, kjer se je medtem nabrala dovolj velika količina 
materiala, začeli napredovati v dolino preko zemljinskega plazu 
po strugi Brusnika proti Koseču. 

V soboto 4.5.2002 je bilo opaziti 3 sunke. V celem dnevu je padlo 
44 mm padavin. Najvišja izmerjena 1-urna intenziteta je bila 9,4 
mm med 13.20 in 14.20. 

V nedeljo 5.5.2002 je bilo opaziti 1 sunek. Tisti dan je skupno 
padlo 11,4 mm padavin. Od 12.20 do 13.00 je padlo 5,8 mm 
padavin. 

V petek 10.5.2002 zjutraj je bilo opaziti 1 sunek. Dan pred tem, v 
četrtek 9.5.2002 je padlo skupaj 18,0 mm padavin, v petek pa 
skupaj 20,4 mm padavin. Od te količine je med 00.10 in 03.20 v 
petek 10.5.2002 padlo skupaj 17,6 mm. Sunek naj bi bil ali ob 
03.30 ali ob 04.30. 

V nedeljo 12.5.2002 je padlo skupaj 10,4 mm padavin, in sicer v 
obliki kratkotrajne nevihte v 30 minutah od 16.00 do 16.30. V tem 
času je bila 10-minutna intenziteta 6,6 mm od 16.10 do 16.20. 
Tega dne murastega toka ni bilo. 

V ponedeljek 13.5.2002 je padlo skupaj 30 mm padavin, tudi te so 
padle v obliki kratkotrajne nevihte v 60 minutah od 13.20 do 14.20, 
od tega 22,2 mm v 30 minutah od 13.30 do 14.00. V tem času je 
bila 10-minutna intenziteta 10,6 mm od 13.50 do 14.00. V teh 
razmerah pa je prišlo do murastega toka in to že v času nevihte 
in ne šele po njej. 

Lahko ugotovimo, da so bile dosedaj izmerjene intenzitete 
kratkotrajnih padavin (trajanja do 1 ure) kar visoke, vendar ne 
tudi ekstremne. Dosedaj izmerjene vsote dnevnih padavin so bile 
bistveno manj izrazite, tako da še ne vemo, kako se bo podorni 
material obnašal pri dolgotrajnejšem deževju. 
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5. Interventni ukrepi 

5.1. Razširitev struge Brusnika skozi vas Koseč in 
5.2. Posek dreves 

Struga potoka Brusnika je v vasi Koseč preplitva in preozka, zato 
je eden izmed nujnih ukrepov njena razširitev in poglobitev s 
posekom dreves ter porušitvijo obstoječega in zgraditev 
začasnega mostu. 

Po projektu, ki ga je izdelal projektant Rok Fazarinc, je gradbeno 
podjetje Primorje d.d. razširilo strugo potoka Brusnik na območju 
od ceste na Planico do iztoka Brusnika v korita. Celotno strugo je 
obložilo s skalno oblogo. Preko razširjene struge je bil izdelan nov 
AB most. 

Z izkopom nove struge Brusnika v vasi Koseč, ki mora prevajati 
povečane tokove visokih voda z velikimi količinami naplavin od 
plazu, ki se je lani decembra s pobočja Strug sprožil v zgornji del 
potoka, je bilo potrebno obstoječo ozko premostitev nadomestiti 
z novim mostom razpona 14 m. 

Vsi objekti ob lokalni cesti ostajajo v funkciji, zato je bilo potrebno 

njeno prilagoditev na položaj novega mostu izvesti v čim krajših 
razdaljah. 

5.3. Kamnita pregrada pod cesto v Koseču 

Analiza potovanja materiala po potoku Brusnik in opazovanje 
murastih tokov je pokazalo, da v tej začetni fazi še ni treba izdelati 
kamnitih pregrad kot začetni nujni ukrep. Modeli murastih tokov 
bodo šele pokazali, lokacije in potrebnost pregrad za predvsem 
za zaščito Ladre. 

III. ZAKLJUČEK 

Izvedeni ukrepi so bistveno povečali prevodnost struge Brusnika 
skozi Koseč, najpomembnejše pa ostaja dejstvo, da so bili izvedeni 
pravočasno. 

Glede na razmere na podoru in zemljinskem plazu je nesporno 
potrebna preselitev ogroženih objektov. Izvedeni ukrepi so sicer 
zmanjšali vplivno območje plazu v vasi Koseč, obstaja pa še 
potencialna nevarnost vasi Ladra, zato je nujno potrebno izvesti 
tudi dela za preprečitev širjenja plazu na vas Ladro. 

PREGLED REALIZACIJE 
PROGRAMA 

3.1. Nujni ukrtpl za preprečitev neposredne življenjske 
nevarnosti prebivalcev Koseč 

Oznak 
■ 

Ukrep Predvidena 
sredstva v SIT s 

programom 

Angažirana 
sredstva 

Kumulatlva 
izvedenih del 

Predlog 
rebalansa 

Razlika med 
programom In 
Izvedenimi deli 

1 2 3 4 S 6 
3.1.1. Geodetska spremljava plazu 500.000,00 SIT 2.494.890,00 srr 2.494.891.00 SIT 

3.1.2. Vsakodnevno opazovanje iiijenja razpok na pobočju nad 
desnim robom potoka Brusnik 

500.000,00 srr 1.620.845,00 srr 1.620.845,00 srr 

3.1.3. Postavitev mehanskega alarmnega sistema ca 30 m pred 
čelom plazu v strugi potoka Brusnik z možnostjo 
premaknitve sistema v primeru počasnega drsenja plazu 
Je za ca 30 m dolvodno (rezervna lokacija). Predlagamo 
podoben tip alarmnega sistema kot je postavljen v strugi 
Mangartskega potoka na vplivnem območju plazu Stože 

6.000.000,00 SIT 6.866.940.00 SIT 6.866.940,00 srr 

3.1.4. Za obdobje intenzivnejših padavin, ki prihaja na prehodu 
zime v pomlad, je nujno v bližini plazu Strug postaviti 
premično avtomatsko dežemčmo postajo s telefonskim 
(GSM) prenosom podatkov o merjenih padavinah, kar 
omogoča kakovostni signal mobilne telefonije na 
območju plazenja. Predlagamo postavitev avtomatske 
vremenske postaje finskega proizvajalca VAISALA tip 
MAWS 201, ki omogoča z opcijo GSM prenos 
izmerjenih podatkov o viiini padlega dežja in drugih 
vremenskih parametrih (osončenost, globalno sevanje, 
temperatur« zraka, vlažnost zraka, zračni tlak, smer in 
jakost vetra) in se napaja s sončnimi celicami 

3.000.000,00 SIT 2.982.907,20 SIT 2 982.907jo srr 

3.1.5. Zagotovitev sredstev za varovanje, preselitev ter 
ohranjanje delovnih mest 

5.000.000,00 srr 2.242.374,39 SIT 2.242.374J9 SIT 

SKUPAJ 3.1 15.000.000,00 SIT 16.207.956.59 SrT 16.207.957,59 SIT -1.207.957,5» srr 

3.2. Nujna geodetska dela 
Oznak 

a 
Ukrep Predvidena sredstva v SIT 

1 2 3 4 5 6 
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3.2.1. Obdelava acro posnetkov iz leta 1998 in posnetkov po 
sprožitvi plazu. Potrebno je izdelati situacijo v merilu 
1:2000 z izrisom izlinij na 1 m gosto. Rezultate aero 
posnetkov je treba pripraviti v digitalni obliki, tako da so 
možni izrisi poljubnih vzdolžnih in prečnih profilov 
vplivnega območja 

1.500.000,00 SIT 1.134.000,00 SIT 1.134.000,00 SIT 

3.2.2. Treba je izdelati analizo geodetskih aerosnemanj z 
izdelavo modelov ploskev povriin terena pred 
nastankom plazenja in po plazenju, ter na tej osnovi 
izračun negativnih mas na območju kamninskega podora 
in pozitivnih na območju pod ornega materiala in 
zemljinskega plazu 

2.500.000,00 SIT 1.674.000,00 srr 1.674.000,00 SIT 

3.2.3. Terenska geodetska dopolnitev geodetske situacije 
1:2000 z vrisom odlomnih robov, razpok in drugih 
značilnosti plazenja 

1.500.000,00 SIT 2.970.000,00 SIT 2.970.000,00 srr 

Izdelava topografskega posnetka po potoku Brusnik v 
merilu 1:1000 z izrisom vzdolžnega profila in 
karakterističnih rečnih profilov. 

2.500.000,00 srr 664.740,00 SIT 664.740,00 srr 

SKUPAJ 3.2 8.000.000,00 SIT 6.442.740,00 srr 6.442.740,00 SIT 1.557.260,00 SIT 

33. Nujna Inženirsko geoloika - geotehnična dela 
Oznik 

a 
Ukrep Predvidena sredstva v SIT 

1 2 3 4 5 6 
3.3.1. Izdelava reambulacije geoloJkih podatkov na iiršem 

obravnavanem ogroženem območju s prikazom na karti 
merila 1:5000 s kratkim pojasnjevalnim tekstom 

1.000.000,00 SIT 855.734,00 srr 855.734,00 SIT 

3.3.2. Izdelava preliminarne inženirsko-geoloike karte v merilu 
1:2000 s poročilom 

800.000,00 SIT 239.640,00 srr 239.640,00 srr 

3.3.3. Vrtanje profila iz treh sondažnih vrtin dolžine cca po 20 
m na območju desnega zemljinskega plazu za ugotovitev 
debeline površinskega preperinskega sloja in za 
določitev odnosa peščenjakov nasproti lapoijev v fliSu v 
podlagi 

4.000.000,00 srr 6.762.613,20 srr 6.479.82 U0 SIT 

Laboratorijske preiskave iz vzorcev vzetih iz materiala 
zemljinskega plazu in vrtin za določitev možnosti 
nastanka murastega toka 

100.000,00 srr SKUPAJ 3.3.3. - 3.3.7 

Inženirsko-geoloSko kartiranje skalnega masiva nad 
podorom 

5oo.ooo.oo srr 

Inženirsko-geoloiko kartiranje struge potoka Brusnik 300.000,00 SIT 
Izdelava detajlne inženirsko-geoloike karte v merilu 
1:1000 (1:500) z geoloiko-geotehničnem poročilom 

i.oooooo.oo srr 

SKUPAJ 3J 7.700.000,00 SIT 7.857.987JO SIT 7.575.195,20 SIT 124.804,80 SIT 

3.4. Nujna hidroloika dela 
Oznak 

* 
llkrtp Predvidena sredstva v SIT 

1 2 3 4 5 6 
3.4.J. Ocena pretočnih količin Brusnika in Ročice, vzorčevanje 

voda v površinskih izvirih na plazu in v potoku Brusnik 
in občasne meritve pretoka Brusnik z idejnim projektom 

900.000,00 SIT 912.000,00 srr 912.000,00 srr 

SKUPAJ 3.4. 900.000,00 SIT 9i2.ooo.oo srr 9i2.ooo.oo srr -12.000,00 SIT 

3.5. Interventni ukrepi 
Oznak 

■ 
Ukrep Predvidena sredstva v SIT 

1 2 3 4 5 < 
3.5.1. Struga potoka Brusnika je v vasi Koseč preplitva in 

preozka, zato je eden izmed nujnih ukrepov njena 
raziiritev in poglobitev s posekom dreves 

13.000.000,00 SIT 26.301.402.07SIT 28.358.507J1SIT 

ter porušitvijo obstoječega in zgraditev začasnega mostu 
3.5.2. Ob strugi potoka bi bilo treba posekali del drevja. 5.000.000.00 srr 
3.5.3. Pod cesto v Koseču bi bilo treba izdelati kamnito 

pregrado, da bi se lokaliziralo vplivno območje 
potencialnega odlaganja plazine, oz. preprečilo 
transponiranje materiala proti vasi Ladre. 

15.000.000,00 srr 

SKUPAJ 3.5 33.000.000,00 SIT 26.301.402.07SIT 28.358.507J1SIT 4.641.492,79 SIT 
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4. . 
Oznak 

a 
llkrep Predvidena sredstva v SIT 

1 2 3 4 5 6 
4.1. StroSki inženiringa in strokovnega odbora in zunanjih 

sodelavcev 
7.000.000,00 SIT 0 9.303.600.00 srr 9.303.600,00 srr 

4.2. Izdelava projektov 3.000.000,00 srr 2.900.000,00 SIT 

SKUPAJ 7.000.000,00 SIT 12.303.600,oosrr 12.203.600,oosrr ■5.203.600,00 srr 

* 
3.1. Nujni ukrepi za prepreiltev neposredne 

življenjske nevarnosti prebivalcev Kose* 
15.000.000,00 SIT 16.207.956.59SIT 16.207.957.59SIT -1.207.957,59 SIT 

3.2. Nujna geodetska dela 7.200.oootoo srr 6.442.740,00 srr 6.442.740,00 SIT 757.260,00 SIT 
3J. Nujna Inženirsko geoloika - geotehnična dela 8.6oo.ooo,oo srr 7.857.987.20 SIT 7.575.195,20 SIT 1.024.804,80 SIT 
3.4. Nujna hidroloika dela 900.000,00 SIT 912.000,00 SIT 912.000,00 SIT -12.000,00 srr 
3.5. Interventni ukrepi 33.000.000,00 srr 26.301.402,07 SIT 28.358.507,21 SIT 4.641.492,79 srr 
4.1. Stroild Inženiringa, strokovnega odbora In zunanjih 

sodelavcev ter stroild Izdelave projektov 
7.000.000,00 srr 12.303.600,00 SIT 12.203.600,00 SIT -5.203.600,00 srr 

VSI SKUPAJ 71.700.000,00 SIT 70.025.685,86 SIT 71.700.000,00 srr 0,00 srr 

Rebalans programa je pripravljen na podlagi zaključnih situacij za 
izvedena dela. Iz posameznih postavk so razvidna odstopanja 
od sprejetega programa, zato predlagamo, da se sredstva 

zagotovijo skladno z namenom porabe, kot je razvidno iz predloga 
rebalansa. 
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DELNI PROGRAM 2002 
Zap. it OBČINA NAZIV PLAZU RAZPOLOŽLJIVA 

DOKUMENTACIJA 
SKUPAJ OBRAZLOŽITEV 

1 BREŽICE PIŠECE 66 PGD-PZI 20.518.340,00 Področje plazu je sorazmerno veliko cca 4 ha In je 
njegova sanacija zelo obsežna. Ker Je v letu 2002 
pomanjkanje finančnih sredstev je sanacijo izvajati tako. 
da se zgradijo samo objekti:a) izgradnje pete iz kamna 
nad hišama PLEVNIK-CIRNSKI; b) podporna 
konstrukcija Iz kamna pod hišama PLEVNIK-CIRNSKI; 
c) podporni zid Iz kamna pod hišo JAGRIČ; d) 
oblikovanje podbočja nad hišama PLEVNIK-JAGRIČ. 
Izpuščena pa je izgradnja drenažnih jarkov, revizijskih 
jaškov, asfaltiranje dostopne poti, asfaltiranje dvodšč in 
razna dela (ograje, oporni zid na terasi in stopnicah) ki 
so vsebovana v projektu sanacije plazu. 

2 CERKNO Močnik Tavčar II. 
faza sanacije 

PGO-PZI 14.710.680,00 V letu 1998 pričeto sanacijo plazu je dokončati In 
stabilizirati spodnji del plazu, ki ogroža (močno 
razpokan) stanovanjsko hišo in gospodarski objekt 
Poškodovana je tudi cesta v serpentinah do vasi. 

3 HRASTNIK KAVŠEK PGD-PZI 17.422.309,44 Plaz je ob obilnem deževju sprožil nad cesto 
HRASTNIK-RADEČE in Istočasno popolnoma zasul 
dovozno cesto do hiše Kavšek. izrivnl rob plazu je 
popolnoma nezavarovan in je možna ponovna zdrsitev. 
Cesta je poškodovana v dolžini 200m. 

4 HRASTNIK SLATNO 67.513.695,00 V naselju SLATNO so močno poškodovane hiše, v 
katerih je prebivanje nevarno in je stanovalce preseliti, 
hiše pa porušiti. Sanacija področja je možna z Izvedbo 
pilotne stene in globokih drenaž. Nujna je takojšnja 
zaščita stanovalcev v poškodovanih stanovanjskih 
objektih In izgradnja dela drenaž z vgraditvijo 
opazovalnih mest in nadzorov umirlanja plazenja tal. 

5 KOČEVJE STANOVANJSKI 
OBJEKT VEBER, 
TRATA VII/9 

NAD. GRAD. 14.236.992,00 Zaradi izrazitega nihanja podtalnice se v kraškem svetu 
spreminjajo sestave in nosilnosti tal. Te erozijske 
posledice povzročajo neenakomerne posedke zgradb. V 
tem primeru stanovanjske hiše šL 9, kjer so razpoke 
vidne v celotni južni steni in Jugovzhodnem vogalu. 
Viden je nagib tlaka preko 10 cm in razpoke diagonalno 
v prostoru. Hišo je na tem mestu po oceni Gradbenega 
inštituta ZRMK neprimerno obnavljati zaradi previsokih 
stroškov in je smiselno rušenje in preselitev stanovalcev 
v letu 2002. 

6 LITIJA PLAZ TEPE 
(KLEVIŠE) 

PGD 10.864.899,00 Plaz je poškodoval lokalno cesto PASJEK-POLŠNIK- 
SOPOTA. Glavnina plazu se nahaja pod cesto, čelo pa 
na cestišču In sega v cestišče v dolžini 30 m in ogroža 
lokalni vodovod, celotna širina plazu znaša 65 m, 
dolžina pa 120 m. Sanacija Je predvidena z zamenjavo 
plazečega materiala In gradnjo AB kašte in odvoda 
zaledne vode. 

7 PUCONCI DOLINA 18 + 18A PGD - PZI 15.301.440,00 Plaz večjih razsežnosti cca 1 ha se je zaradi močnejših 
deževij sprožil In drsi v globjo erozijsko grapo. Vsled 
plazenja pobočja sta se premaknili tudi stanovanjski hiši 
Dolina 18 in 18 A. Poškodbe temeljev in zidov so velike, 
tako da je racionalneje objekte porušiti, stanovalce pa 
takoj izseliti. Na zahodneje lociranih objektih ni vidnih 
nobenih poškodb oz. znakov plazenja tal 

8 RAVNE NA 
KOROŠKEM 

HRIBERNIK PGD-PZI 14.135.127,48 Plaz leži na severnem in severovzhodnem delu pogorja 
Plešlvica pod dovozno cesto In kmetiji, širine 33 m in v 
dolžini cca 80 m obstoja velika možnost še nadaljne 
porušitve proti cesti in gospodarskem poslopju, tako da 
Je nujna zgraditev kamnite zložbe od3 do 5 metrov 
višine In dolžine 32 metrov, ki obvaruje pred 
napredovanjem plazenja zemljišča 

9 ROGAŠKA 
SLATINA 

KIDRIČ PGD-PZI 17.147.990.52 Stanovanjska hiša stoji na plazovitem območju. Pod 
hišo se je sprožil zemeljski plaz z odlomom na območju 
stanovanjske hiše In Izrivom na brežini ob strugi potoka. 
Zaradi splazitve se je posedla hiša. stene so popokale. 
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vidne so razpoke v tleh In nosilnih zidovih. Za nujno 
sanacijo je izdelati pilotno steno na platoju pred 
stanovanjskim objektom In ureditev odvodnjavanja 
zaledne vode. 

10 TRBOVLJE KLEK LOKE PGD-P2I 55.773.958,00 Na lokalni cesti KLEK-LOKE plazi celotno pobočje v 
dolžini 135 m na katerem poteka cesta. Razlog za 
plazenje je splošna razmočenost, strma konfiguracija 
terena In slabe geotehnične karakteristike zemljin. 
Močno je razpokan tudi oporni zid, ki se je pomaknil v 
smeri gibanja palzu. Asfalte ne obnavljajo več, dosipava 
se samo drobljenec tako, da se vdrto vozišče zasule. 
Sanacija je zaradi visokih finančnih stroškov izvajati po 
etapah. Najprej je na zahodnem delu zgraditi pilotno 
steno v dolžini 75 m In globino pilotov 7-11 m, katere je 
sidrab v teren. Kamnito peto, kaštno zložbo in 
obbetoniranje obstoječega plazu ter pobočno kamnito 
drenažo le Izvesti v drugi etapi. 

11 TRŽIČ PRESKA PGD-PZI 53.226.003,00 Pobočje Kriške gore Je plazovito In se je v preteklosti že 
večkrat sprožilo vse do reke Bistrice v Tržiču. Nazadnje 
je prišlo do splazitve v letu 1998. Za sanacijo plazu so 
bili izdelani projekt In izvedena že pilotna stena za 
stanovanjskim objektom, odpeljana splfcela Zemljina in 
delno urejeno odvodnjavanje ter prestavitec vodovoda. 
Nujno je dokončati pilotno steno ob avtobusnem 
postajališču In zasip za zidom, da se prepreči nariv 
materiala na cesto Begunje-Tržič. Zaradi dolžine pilotov 
od 15-17m jih Je potrebno sidrati v kompaktno 
nepreperelo lapomo glino in na vrhu povezati z gredo in 
nadvišati z zidom. 

12 VRANSKO STOPNIK PGD-PZI 9.448.738,00 Plaz Je nastal severno od cerkve Sv. Mohorja v 
Stopnlku. Širok je 50 m in sega 60 m v pobočje In 40 m 
pod cesto. Plaz Je močno poškodoval cesto In 
stanovanjski objekt Stopnik Iz katerega so se stanovalci 
morali izseliti. Zemljina je ob zdrsu poškodovala tudi 
vodovod, ki poteka po osrednjem delu plazu. Nujno Je 
urediti odvodnjavanje vode iz področja splazelih zemljin 
in podporni zid na J strani poškodovane ceste. 

13 ZAGORJE ŠENTGOTART PGD-PZI 9.528.140,00 Ob obilnem deževju 1998 se je ob osnovni šoli 
šENTGOTARD splazelo pobočje In del opornega zidu v 
dolžini 18 m. Tako gibanje po dvorišču šole ni varno, v 
labilnem položaju pa Je še drugI del brežine in ostali del 
površine ob delu šole. Sanacija je nujna z zgraditvijo 
opornega zidu In ureditvijo odvodnjavanja zalednih 
voda. 

14 2ETALE ČERM02IŽE 53A PGD-PZI 13.766.760,00 Do porušitve in zdrsa z vodo nasičenih glinastih zemljin 
e prišlo nad in pod cesto ŽETALE-MAJSPERK In sega 
do stanovanjskega objekta Pulko Janez-a, čermožiše 
53 A Zaradi preperine hribinske podlage In dokaj 
globoko drsno plosskev je pričakovati nadaljne 
deformacije splazine In s tem ogrožanje stabilnosti In 
prevoznosti ceste. Zgraditi je podporno konstrukcijo z 
zaledno drenažo In urediti nasip nad pilotno steno s 
planiranjem zdrsnlh zemljin. 

I SKUPAJ 333.595.072 
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VLADA P.EPUOLIKE SLOVENIJE 

Številka: 224-07/2000-8 
Ljubljana, 27.06.2002 

Na podlagi 7. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v občini 
Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. 
oktobru 2000 (Uradni list RS, št. 124/00) in 5. člena Zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic suše, neurij s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 81/00) je Vlada Republike Slovenije na 80. redni seji dne 
27.06.2002 sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o uresničevanju zakona za 
odpravo posledic plazu Stože v občini Bovec s predlogom rebalansa v 
predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in prostor, št. 
225-22/00-508 z dne 18.6.2002). 

Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za okolje in prostor, da 
ostanek sredstev v višini 60.322.374,38 tolarjev nameni za nadaljevanje 
inten/entnih del na vodotokih in vzdrževanje že izvedenih del (postavka 
4.5.5.) 

2. ^ Vlada Republike Slovenije je sprejela: 

Poročilo o uresničevanju programa nujnih ukrepov za preprečitev 
širjenja Macesnikovega plazu v občini Solčava s predlogom rebalansa. 

Vlada Republike Slovenije neporabljena sredstva proračunske rezerve 
v višini 95.240.932,25 tolarja prerazporeja za izvedbo delnega 
programa plazov manjšega obsega za leto 2002; 

Poročilo o izvedbi programa nujnih ukrepov za preprečitev širjenja 
plazu Slano Blato v občini Ajdovščina s predlogom rebalansa v 
predloženem besedilu (gradivo Ministrstvaza okolje in 
prostor, št. 225-22/00-508 z dne 18.6.2002); 

Poročilo o uresničevanju programa nujnih ukrepov za odpravo posledic 
plazu Strug v občini Kobarid s predlogom rebalansa v predloženem 
besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in prostor, št. 225-22/00-508 z 
dne 18.6.2002). 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
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3. Vlada Republike Slovenije je sprejela delni program odprave posledic plazov 
manjšega obsega za leto 2002 v višini 333.595.072,00 tolarja. 

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se v programu popotresne obnove 
za leto 2002, ki je bil sprejet na 64. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 
28.2.2002 s sklepom štev: 224-12/2001-6 na novo določi razdelitev sredstev 
proračunske rezerve za leto 2002. Le ta se zniža za 200.000.000,00 tolarjev 
v delu, ki se nanaša na sanacijo objektov v zasebni lasti in na sanacijo 
objektov nizke gradnje lokalne infrastrukture. Za navedene namene se 
določijo nove vrednosti in sicer: 

za sanacijo objektov v zasebni lasti 350.000.000,00 SIT 
za sanacijo objektov nizke gradnje 
lokalne infrastrukture 400.000.000,00 SIT 
za sanacijo objektov visoke gradnje 
lokalne infrastrukture 350.000.000,00 SIT 
za profane kulturne spomenike 200.000.000,00 SIT 
za sakralne kulturne spomenike 100.000.000,00 SIT 
za izvedbo nalog popotresne obnove (DTP) 376.000.000,00 SIT 
za izvedbo nadomestnih gradenj v 
Logu pod Mangartom 100.000.000,00 SIT 
za povrnitev stroškov prezimovanja 30.000.000,00 SIT 

SKUPAJ 1.906.000.000,00 SIT 

4. Vlada Republike Slovenije pošlje poročila o realizaciji programov 
ukrepov plazov večjega obsega Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREJMETA: 

- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za finance 
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Študija 

VARIANT DALJNOVODA MORSKA 

SODOTA - MAČKOVCI 2X110 KV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 350-19/2001-5 
Ljubljana, 18.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 148. dopisni seji dne 18.6.2002 
seznanila s 

- ŠTUDIJO VARIANT DALJNOVODA MURSKA SOBOTA- 
MAČKOVCI 2X110 KV, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi 45.a, v povezavi 
s 45.j členom, Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,37/85, 29/86 in 43/89, Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je najustreznejši potek 
trase daljnovoda 2x110 kV med Mursko Soboto in Mačkovci, 
potek po varianti, ki je kombinacija trase 1 (črna) in trase 2 
(zelena) ter deviacij. Na delu med RTP Murska Sobota in SM27 
poteka predlagana varianta po trasi 1 (črna), med SM 27 in SM 
45 pa po trasi 2 (zelena). Deviacije so na delu med RTP Murska 

Sobota in SM3, med SM 24 in SM 27 in na delu med SM 36 in 
SM 45 oziroma RTP Mačkovci, s tem da je del med SM 42 in 
SM 45 daljnovod v kabelski izvedbi. Za predlagano varianto se 
izdela osnutek lokacijskega načrta, v sklopu izdelave strokovnih 
podlag pa se rešitve optimizirajo. 

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

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Jože Novak, državni sekretar v ministrstvu za okolje in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 478 70 14, Telefaks: (01) 478 70 10 

Številka: 352-24-7/00 
Datum: 04.06.2002 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKA DALJNOVODA 
2x110 kV MURSKA SOBOTA - MAČKOVCI 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju: zakon, v prvem odstavku 45.a 
člena, v povezavi z 45.j členom določa, da se priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega 
in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spada daljnovod, v drugem odstavku 
45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen za prostor, določi 
program priprave lokacijskega načrta, v katerem, skladno s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena tudi 
določi, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante poteka daljnovoda, Vlada RS 
pajih predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za gospodarske dejavnosti je dne 01.03.2000 podal utemeljen in dokumentiran predlog za 
pripravo lokacijskega načrta za daljnovod 2x110 kV Murska Sobota - Mačkovci, št. 371-4/99 - v 
nadaljevanju: predlog MGD. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/01) spadajo objekti energetske 
infrastrukture v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor, saj v 8. členu zakona piše, da 
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na" ... vode in vodno gospodarstvo; 
na primarno in transformirano energijo; na pridobivanje virov energije in na racionalno ravnanje z 
njimi; na strategijo gospodarjenja z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali so te 
energetske, kovinske ali nekovinske Na podlagi predloga MGD je minister za okolje in prostor 
dne 02.03.2001 določil program priprave lokacijskega načrta za daljnovod 2x110 kV Murska Sobota - 
Mačkovci - v nadaljevanju: program priprave. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod 

Obstoječa RTP 35/20 kV Mačkovci oskrbuje celotno Goričko, napaja pa se z obstoječega 35 kV 
daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci. Zaradi povečanih obremenitev je treba izvesti prehod RTP 
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Mačkovci na napajalno napetost 110 kV, zaradi česar je potrebna postavitev novega daljnovod 2x110 
kV od RTP v Murski Soboti do RTP v Mačkovcih. 

2.2. Opredelitev naloge 

V predlogu MGD je bila dana pobuda za izdelavo lokacijskega načrta za daljnovod 2x110 kV Murska 
Sobota - Mačkovci na osnovi rešitev iz idejne študije »Študija variant poteka trase daljnovoda«, (IBE 
d.d., št. projekta D749-A410/16, junij 2000) - v nadaljevanju: idejna študija. 

Na podlagi idejne študije je minister za okolje in prostor v programu priprave določil, da se v fazi 
priprave lokacijskega načrta prouči in primeija tri variante poteka daljnovoda 2x110 kV Murska 
Sobota - Mačkovci: 
- varianta 1 (črna) 
- varianta 2 (zelena) 
- varianta 3 (modra) 

Opis variante 1 (črna): 
Varianta 1 je osnovna trasa. V začetnem delu od RTP v Murski Soboti poteka vzporedno z 
obstoječim 35 kV daljnovodom Murska Sobota - Mačkovci, na koncu naselja Nemčavci pa se 
usmeri nekoliko bolj na zahod proti območju Krčice. Na tem delu poteka bolj ali manj vzporedno 
z regionalno cesto Murska Sobota - Hodoš, od naselja Rimska Čarda, kjer je smer trase spet 
zasukana bolj proti severu, pa poteka trasa praktično tik ob trasi obstoječega 35 kV daljnovoda 
Murska Sobota - Mačkovci. Na območju Borovja se trasa ponovno usmeri proti SZ in preide v 
dolino Mačkovskega potoka ter bolj ali manj poteka vzporedno z železniško progo Murska 
Sobota - Puconci ter naselji v dolini; Vanečo, Moščanci in Dankovci. Na začetku naselja 
Mačkovci se trasa priključi na obstoječo RTP. 

Opis variante 2 (zelena): 
Vse do območja Borovja je varianta 2 identična varianti 1; v začetnem delu od RTP v Murski 
Soboti poteka vzporedno z obstoječim 35 kV daljnovodom Murska Sobota - Mačkovci, na koncu 
naselja Nemčavci pa se usmeri nekoliko bolj na zahod proti območju Krčice. Na tem delu poteka 
bolj ali manj vzporedno z regionalno cesto Murska Sobota - Hodoš, od naselja Rimska Čarda, 
kjer je smer trase spet zasukana bolj proti severu, pa poteka trasa praktično tik ob trasi 
obstoječega 35 kV daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci. Pri Borovjah se zalomi pod manjšim 
kotom kot varianta 1 in poteka vzporedno s traso obstoječega 35 kV daljnovoda Murska Sobota - 
Mačkovci. Pod naseljem Dankovci se zalomi v smeri SV in poteka po pobočju Šnajdeijevega 
brega. Na začetku naselja Mačkovci se ponovno zasuka v smeri SZ in se priključi na obstoječi 
RTP. 

* 
Opis variante 3 (modra): 

Do območja Borovja je varianta 3 identična z varianto 1; v začetnem delu od RTP v Murski 
Soboti poteka vzporedno z obstoječim 35 kV daljnovodom Murska Sobota - Mačkovci, na koncu 
naselja Nemčavci pa se usmeri nekoliko bolj na zahod proti območju Krčice. Na tem delu poteka 
bolj ali manj vzporedno z regionalno cesto Murska Sobota - Hodoš. Od naselja Rimska Čarda, 
kjer je smer trase spet zasukana bolj proti severu, poteka trasa praktično tik ob trasi obstoječega 
35 kV daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci do konca naselja Vaneča; potek variante je 
identičen varianti 2. Tu se zalomi proti SZ in se priključi na traso identično varianti 1. Varianti 
imata identičen potek do začetka Moščancev. Tu se trasa zalomi proti SV in se priključi ponovno 
na traso variante 2. Identičen potek s slednjo imata do konca Moščancev, kjer se varianta 3 
zalomi proti SZ in priključi na traso variante 1. Od nje se kmalu nekoliko oddalji in poteka 
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vzporedno z njo do začetka Dankovcev, tu pa se ponovno lomi na SZ in poteka vzporedno s traso 
2, postopno preide v traso 1 in ima identični potek z njo do RTP. 

Po programu priprave se lahko v primerjavo variant vključijo tudi dodatne variante (variantne 
strokovne rešitve) za katere bo dosežen dogovor med Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, 
investitoijem Elektro Maribor d.o.o. in Ministrstvom za okolje in prostor. Izdelovalec primerjalne 
študije je v času izdelave le-te vanjo vključil tudi četrto varianto, ki za razliko od ostalih treh, ki 
potekajo po dnu doline, ki je že močno obremenjeno z železniško progo, regionalno cesto in 
obstoječimi 35 kV, 20 kV in 10 kV daljnovodi ter ostalimi vodi, poteka po pobočju doline. Prav 
tako je na podlagi analiz prostora predlagal tudi nekaj deviacij predlaganih variant. 

Opis naknadno vključene variante 4 (rumena): 
Vse do območja Borovja je varianta 4 identična varianti 1; v začetnem delu od RTP v Murski 
Soboti poteka vzporedno z obstoječim 35 kV daljnovodom Murska Sobota - Mačkovci, na koncu 
naselja Nemčavci pa se usmeri nekoliko bolj na zahod proti območju Krčice. Na tem delu poteka 
bolj ali manj vzporedno z regionalno cesto Murska Sobota - Hodoš, od naselja Rimska Čarda, 
kjer je smer trase spet zasukana bolj proti severu, pa poteka trasa praktično tik ob trasi 
obstoječega 35 kV daljnovoda Murska Sobota - Mačkovci. Na točki kjer se varianta 1 usmeri 
proti dolini Mačkovskega potoka trase variante 4 praktično ne spremeni smeri in v bolj ali manj 
ravni črti teče proti RTP-ju v Mačkovcih. 

Opis deviacije SM 11 - SM 17 (roza): 
Na podlagi analiz prostora je izdelovalec primerjalne študije med območjem Krčice in naseljem 
Puconci predlagal deviacijo. Ta je utemeljena z razlago, daje na delu variante 1 načrtovanega 
daljnovoda pri naselju Puconci predvidena gradnja zdravilišča. 

Opis deviacije SM 24 - SM 27 (roza): 
V naselju Vaneča izdelovalec primerjalne študije predlaga deviacijo, ki omogoča prehod z 
variante 1 na varianto 2, ki seje izkazala kot najprimernejša za nadaljnji potek trase. 

Opis deviacije SM 36 - SM 45 (roza): 
Pred naseljem Dankovci izdelovalec primerjalne študije predlaga deviacijo, ki gre vse do RTP 
Mačkovci. Zadnjih 700 m je v kabelski izvedbi. 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variantne rešitve so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti, ki so bili 
sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99). 

Proučevane variante potekajo po prostoru mestne občine Murska Sobota ter občin Moravske Toplice in 
Puconci. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
veljavnih občinskih planskih aktov: 
- Dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 - 2000 (Uradne objave, št. 

24/86), 
- Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/90), 
- Družbeni plan Občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 1990 (Uradne objave, št. 24/86), 
- Spremembe in dopolnitve Družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 1990 

(Uradne objave, št. 7/87), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska 

Sobota za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjenega v letu 1990 in Družbenega plana za 
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obdobje 1986 - 1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 43/98), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska 
Sobota za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjenega v letu 1990 in Družbenega plana za 
obdobje 1986 - 1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 
25/97 in 61/99). 

2.4. Izdelava primerjave variant poteka daljnovoda 

Variante poteka daljnovoda so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 vrednotene v 
elaboratu: »Primerjalna študija variant za DV 2x110 kV Murska Sobota - Mačicovci« (ZEU d.o.o., 
Murska Sobota, št. 39-B/2000, junij 2001) - v nadaljevanju: primerjalna študija. 

Variantne rešitve so bile proučene v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno 
upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in 
prostorskih sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na podlagi kartografske 
dokumentacije v merilih 1:25000 in 1:5000. Grafični prikazi kot sestavni del primerjalne študije so 
izdelani v merilih 1:20000 in 1:10000. 

V primerjalni študiji so med Mursko Soboto in Mačkovci ločeno obravnavani variantni poteki na 
štirih pododsekih: 

pododsek RTP Murska Sobota SM (stojno mesto) 21, 
pododsek SM 21 - SM 27, 
pododsek SM 27-SM 36 in 
pododsek SM 36 - SM 45. 

Variantne rešitve poteka daljnovoda so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih sklopih: 
- vplivi na regionalni in urbani razvoj, 
- vplivi na okolje, 
- kriterij gospodarnost, 
- kriterij energetska in distribucijska učinkovitost, 
- kriterij družbene sprejemljivosti. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile za proučitev variant pridobljene smernice s strani ministrstev, 
pristojnih za zavarovana območja. V fazo preučevanja variant so bile vključene tudi lokalne 
skupnosti: mestna občina Murska Sobota in občini Moravske Toplice ter Puconci. 

Na podlagi opravljenih primerjav je bilo v primeijalni študiji ocenjeno, da je najustreznejši potek trase 
daljnovoda 2x110 kV med Mursko Soboto in Mačkovci, potek po varianti, kije kombinacija trase 1 
(črna) in trase 2 (zelena) ter deviacij, ki jih je predlagal izdelovalec lokacijskega načrta. 

2.5. Investicijske vrednosti variant poteka daljnovoda 

Primeijava posameznih variant tras daljnovoda z vidika investicijske vrednosti je bila ocenjena na 
podlagi podatkov, ki vplivajo na investicijsko vrednost. To so predvsem stroški gradnje, odškodnine 
za odkup in uporabo zemljišč, stroški vzdrževanja ter stroški posebnih ukrepov. 

Na podlagi primeijave elementov, ki vplivajo na gradbeno vrednost investicije (to so dolžina trase, 
število nosilnih in napenjalnih stebrov, površina gozdne poseke, površina oziroma funkcionalno 
zemljišče za temelje, dolžina prečkanja kmetijskih zemljišč, dolžina novih dovoznih poti potrebnih 
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za gradnjo in vzdrževanje trase in število prečkanj obstoječe infrastrukture), je bila ocenjena 
primernost variant z vidika gospodarnosti. 

Pavšalna ocena na podlagi primerjanih podatkov kaže, da so variante med seboj dokaj enakovredne, 
vendar je prednost dana varianti 1 (črna), ker ta prečka najmanj infrastrukturah in drugih grajenih 
objektov. 

2.6. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejšega poteka daljnovoda 

Izdelano primeijalno študijo variant daljnovoda je pregledala recenzijska komisija strokovnjakov s 
področja okoljsko - krajinskega, energetsko - tehničnega načrtovanja ter s področja financ, ki jo je 
imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje in jo ocenila kot 
ustrezno strokovno osnovo za predlog najustreznejše trase. 
Primerjalna študija je bila posredovana: 
- Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za energetiko; 
- Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje: 

- sektor za upravljanje z vodami, 
- sektor za varstvo okolja, 
- sektor za ohranjanje narave; 

- Elektro Maribor d.o.o., 
- Mestni občini Murska Sobota; 
- Občini Moravske Toplice; 
- Občina Puconci; 
z namenom, da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki in občine posredujejo strokovna 
mnenja glede metodološke ustreznosti primerjalne študije, predlaganih izhodišč za izbor ter glede 
predloga najustreznejšega poteka daljnovoda. 

Ministrstvo za okolje in prostor. Urad za energetiko: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko se z zaključki primerjalne študije strinja. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino meni, da je predlagana varianta z vidika 
varstva kulturne dediščine najprimernejša. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kljub večkratnim urgencam svojega stališča do 
izbrane variante daljnovoda ni posredovalo. 

Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje: 
- sektor za upravljanje z vodami 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - sektor za upravljanje z vodami 
ugotavlja, da je ugodnejša varianta, ki čim manjkrat prečka površinske vodotoke in čim manj 
posega v območje podtalnice. 

- sektor za varstvo okolja: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - sektor za varstvo okolja klub 
večkratnim urgencam ni posredoval svojega mnenja do izbrane variante. 
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- sektor za ohranjanje narave: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - sektor za ohranjanje narave ugotavlja, 
daje varianta na pododseku RTP Murska Sobota - SM 21 sprejemljiva, na odseku SM 21 - SM 
27 je varianta ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pogojno sprejemljiva, na pododseku SM 27 - 
SM 36 je varianta sprejemljiva, na pododseku SM 36 - SM 45 pa je predlagana varianta pogojno 
sprejemljiva. 

Elektro Maribor 
• Elektro Maribor d.o.o., se s predlagano varianto strinja. 

Mestna občina Murska Sobota: 
Mestna občina Murska Sobota načelno soglaša s predlagano varianto pod pogojem, da gre do 
območja gostišča Čarda po isti trasi kot obstoječi 35 kV daljnovod. 

Občina Moravske Toplice: 
Občina Moravske Toplice soglaša s predlagano varianto daljnovoda. 

Občina Puconci: 
Občina Puconci je podala načelno soglasje na potek trase daljnovoda opredeljene v primerjalni 
študiji. 

2.7. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta 

Na podlagi v študiji predstavljenih konceptualnih izhodišč in uskladitve z ministrom za okolje in 
prostor, investitorjem Elektro Maribor d.o.o. ter s prizadetima lokalnima skupnostma je v razpravah 
prišlo do uskladitve stališč glede predloga najustreznejšega poteka daljnovoda. 

Minister za okolje in prostor tako predlaga kot najustreznejšo rešitev poteka trase varianto, ki je 
kombinacija trase 1 (črna) in trase 2 (zelena) ter deviacij. Na delu med RTP Murska Sobota in 
SM27 (predvideno stojno mesto stebra) poteka predlagana varianta po trasi 1 (črna), s tem da na 
delu med RTP in SM3 poteka v trasi obstoječega 35 kV daljnovoda, ki bo predhodno odstranjen, 
med SM11 in SM21 pa po deviaciji (premik trase 1 proti zahodu). Prav tako poteka varianta po 
deviaciji na delu med SM 24 in SM 27 (prehod trase 1 na traso 2), na delu med SM 27 in SM 36 pa 
po trasi 2 (zelena). Na delu med SM 36 in SM 45 oziroma RTP Mačkovci varianta v celoti poteka 
po deviaciji, s tem daje del med SM 42 in SM 45 v kabelski izvedbi. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO 
IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega 

zbora RS se predlagana varianta daljnovoda 2x110 kV Murska Sobota - Mačkovci uvršča v skupino 
b., torej ne predstavlja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike 
Slovenije, predstavlja pa spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne 
občine Murska Sobota, Občine Moravske Toplice in Občine Puconci. 

Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora 
RS pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora . 
Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso pripravljene za vsako 
varianto posebej, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih prilog. 
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Gradivo za obravnavo obsega: 
- Primerjalna študija variant za DV 2x110 kV Murska Sobota - Mačkovci (ZEU - Družba za 

načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, št. projekta 39-B/2000, junij 2001); 
- Povzetek Primeijalne študije variant za DV 2x110 kV Murska Sobota - Mačkovci (ZEU - 

Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, št. projekta 39-B/2000, april 2002); 
- Spremembe in dopolnitve planskih aktov občin Puconci, Moravske Toplice in Mestne občine 

Murska Sobota na področju energetike (ZEU d.o.o. Murska Sobota, št. projekta 39-D/2000, maj 
2002) 

- Informacijsko gradivo (A3 format) - Daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota - Mačkovci - 
primerjalna študija variant (ZEU d.o.o., Murska Sobota, april 2002). 

Vanja CLEMENTE Valentina LAVRENČIČ 
Višja referentka DIREKTORICA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Priloge so na vpogled pri Odboru Državnega zbora 
Republike Slovenije za Infrastrukturo In okolje. 
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Popravek 

SKUPNEGA POROČILA 0 DELU 

DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2001 

- EPA 570 - III 

DRŽAVNO TOŽILSTVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Opr. št.: Tu 6/02/AL-rš 
Dne: 2.7.2002 

Državno tožilstvo RS obvešča, da je prišlo pri "Skupnem poročilu 
o delu državnih tožilstev za leto 2001" do neljube napake. 

V poročilu je namreč namesto točke o delu višjih tožilstev v 
letu 2001 pomotoma vključen tekst o delu višjih tožilstev v letu 

2000 iz lanskega poročila. Zaradi tega v prilogi pošilja pravilen 
tekst "Delo višjih državnih tožilcev" za leto 2001, ki se ga 
priloži že poslanemu gradivu in sicer namesto teksta "Delo 
višjih državnih tožilcev" pod točko 1.5. poročila 

Za pomoto se iskreno opravičuje. 

ZDENKA CERAR, l.r. 
GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA 
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DELO VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILCEV 

]. Delo na kazenskem področju 

Vsa Štiri višja državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 2001 prejela v reševanje enako 
število zadev kot leto poprej, to je 3.538 zadev, prejetih v pritožbenem postopku za kazniva 
dejanja in gospodarske prestopke. Zaradi dekriminacije je bil v letu 2001 le en postopek v zvezi 
z gospodarskimi prestopki, prejšnje leto jih je bilo še 115. V okviru istega števila prejetih zadev 
se je spremenilo le razmerje med posameznimi tožilstvi, ko je na Višjih tožilstvih v Kopru in 
Ljubljani prišlo do rahlega upada, pri Višjih tožilstvih v Celju in Mariboru pa do rahlega porasta 
števila prejetih zadev. r 

Višji državni tožilci so se udeležili 1.789 pritožbenih sej, kjer so zastopali svoja stališča do navedb 
v pritožbah obdolžencev, njihovih zagovornikov ali državnih tožilcev. 

Če pri pregledu spisov višji državni tožilci opazijo pomanjkljivosti pri delu okrožnih državnih 
tožilstev, jih zabeležijo v evidenčnih listih. Izpolnjenih je bilo 169 evidenčnih listov, ki so bili 
posredovani okrožnim državnim tožilstvom. V njih so višji državni tožilci opozorili na 
nepravilnosti pri sestavi obtožnih aktov in pritožb ali na neažurnost in premajhno aktivnost 
okrožnih državnih tožilstev pri njihovem delu. Največje število napak je bilo v zvezi s pritožbenim 
postopkom in uveljavljanjem posameznih pritožbenih razlogov. 

2. Pomoč pri delu okrožnih državnih tožilstev 

Vodja Višjega državnega tožilstva v Mariboru je že v letu 1999 prevzel v reševanje obsežno 
kazensko zadevo Zdenex. Obsodba obdolženke kot lastnice in direktorice podjetja Zdenex je 
postala pravnomočna za eno kaznivo dejanje, glede kaznivih dejanj pranja denarja in zlorabe 
položaja pa bo zadeva ponovno obravnavana zaradi ugotovitve določenih relevantnih okoliščin. 

Višje državno tožilstvo iz Celja je prevzelo od okrožnega državnega tožilstva 7 kazenskih zadev, 
pri katerih so še odprti postopki bodisi zaradi zahtevnosti obravnavanih kaznivih dejanj aH zaradi 
izločitve okrožnih državnih tožilstev. Tako višji državni tožilec, vodjatožilstva, obravnava zadevo 
Kamenik, štirikratni umor v Tekačevem. 

Isto višje tožilstvo je prevzelo tudi reševanje spisa v zvezi z dvojnim poskusom umora v Radečah, 
z večjim številom velikih tatvin osebnih avtomobilov in v zadevi zdravnika zaradi kaznivega 
dejanja malomarnega zdravljenja in ovadbo zaradi kaznivega dejanja opustitve nadzora v javnem 
prometu, saj je bilo okrožno državno tožilstvo izločeno pri obravnavanju te zadeve. 

Vodja Višjega državnega tožilstva v Celju je prevzel od okrožnega državnega tožilca tudi 
kazenske ovadbe, ki se nanašajo na povojne poboje na Teharjih pri Celju 

Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani je tudi v letu 2001 potekalo izobraževanje funkcionarjev 
in administrativnih delavk. Organizirana so bila štiri predavanja, tematsko usmerjena na izdelavo 
tenoijev tožilskih aktov. Predavanja seje udeležilo skupno 87 državnih tožilcev. 
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3. Nadzorstveni pregledi 

Nadzorstveno funkcijo so višja državna tožilstva izvrže vala tako v obliki splošnih nadzorstvenih 
pregledov poslovanja posameznih okrožnih državnih tožilstev, kot tudi nadzorstvenih pregledov 
zaradi napredovanja posameznih državnih tožilcev za potrebe personalne komisije. Opravljeni so 
bili nadzorstveni pregledi Okrožnih državnih tožilstev v Celju, Novem mestu in vseh štirih 
zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani ter Okrožnega državnega tožilstva 
v Slovenj Gradcu. Splošnim nadzorstvenim pregledom in njihovim ugotovitvam je namenjen 
poseben del tega poročila. 

Višji državni tožilsci so v letu 2001 pregledali delo in pripravili oceno dela, potrebno za redno 
napredovanje v plačilnem razredu ter izredno napredovanje za 22 okrožnih državnih tožilcev 
oziroma pomočnikov okrožnih državnih tožilcev. 

Vodje višjih državnih tožilstev obravnavajo tudi nadzorstvene pritožbe. Te pritožbe pritožniki, 
največkrat oškodovanci oziroma ovaditelji v posameznih kazenskih zadevah, ki imajo izkazan 
interes na rešitvi zadeve, naslovijo na višja državna tožilstva kot nadrejena okrožnim državnim 
tožilstvom. Na ta način je bilo obravnavanih 157 vlog posameznikov ali ustanov. Po prejemu 
vloge državni tožilci proučijo celotno kazensko zadevo in pripravijo poročilo o zadevi ali odgovor 
vlagatelju nadzorstvene pritožbe. 

V okviru nadzorstvene pritožbe je bila na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani reševana 
kazenska zadeva Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v zadevi Velana, ko je bila zoper tri 
ovadene zahtevana preiskava zaradi kaznivih dejanj po členu 244 KZ in drugih. 

4. Uveljavljanje inštituta poravnavanja 

Višja državna tožilstva vodijo evidenco poravnav in po ravnal cev in tudi imenujejo poravnalce v 
posameznih konkretnih zadevah. V letu 2001 so izdala 1.799 odločb o imenovanju poravnalce v. 

Med letom so bili zbrani tudi podatki o uspešnosti poravnalcev na področju Višjega državnega 
tožilstva v Ljubljani in Mariboru. V Ljubljani je uspešnost 51%, kar je več kot leto poprej, ko je 
bila 44%. Bolj uspešni so bili poravnalci tudi na področju Višjega državnega tožilstva v Mariboru, 
zlasti v Slovenj Gradcu in Mariboru. 

Višja državna tožilka iz Celja je predsednica nadzornega odbora nad delom poravnalcev. V tem 
okviru je bil opravljen pregled 109 spisov v poravnalnih zadevah vseh višjih državnih tožilstev in 
opravljena analiza obravnavane problematike. Strokovno poglobljeno, s pisnim prispevkom in 
osebnim angažiranem je v septembru 2001 sodelovala tudi na Letni konferenci tožilcev v 
Sydneyu, predavala na Zboru slovenskih pravnikov v Portorožu in vodila skupine na rednem 
letnem izobraževanju poravnalcev. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 
2001 - EPA 570 - III, je bilo objavl|eno v Poročevalcu 
it. 62 dne 26.6.2002. 

17. julij 2002 99 poročevalec, št. 72 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:       

i Naslov:      

i Telefon:   Poštna številka:    

Podjetje:        

I Davčna številka:   _____  

| NAROČAM  — IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:     

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

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



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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