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UMIK PREDLOGA ZAKONA 

- Umik predloga Zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika (ZRSUJ) - redni postopek - EPA 1333 - II 3 

POROČILA DELOVNIH TELES 

- Poročilo Komisije za poslovnik o obravnavi in sprejetju razlage tretjega odstavka 156. člena Poslovnika 5 
Državnega zbora Republike Slovenije 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi 
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (MKPT-A) - EPA 641 - III 7 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali omejitvah 9 
uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil 
spremenjen 3. maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega 
orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako 
(MPPOUM) - EPA 642 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o 11 
prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne 
travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MDPKPOO) - EPA 643 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu 13 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (MSKVSM) - EPA 644 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu 15 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (MSPVSM) - EPA 645 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih 17 
območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (MPZOS) - EPA 646 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o preprečevanju 19 
onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal 
(MSPPOSM) - EPA 647 - III 

- Popravek priloge dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 21 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - EPA 522 - III 

ODLOK 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 23 
družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) - EPA 665 - III 

SKLEPI 

- Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v obdobju 37 
1995-2001 - EPA 625 - III 

- Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 2001 Rudnika 41 
Zagorje v zapiranju, d.o.o. - EPA 626 - III 

- Sklepi Vlade Republike Slovenije k Poročilu o zapiralnih delih v letih od 1995 do 2001 s terminsko in finančno 45 
projekcijo dokončnega zaprtja - EPA 627 - III 

mnenji zakonodajno - pravne službe državnega zbora 
• Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 49 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) - druga obravnava - EPA 561 - III 
* Mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 51 

- druga obravnava - EPA 477 - III 



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 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 RABI 

SLOVENŠČINE KOT URADNEGA 

JEZIKA (ZRSIIJ) 

- redni postopek - EPA 1333 - II 

) 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 001 -08/92-1 
Ljubljana, 25. 9. 2002 

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, 
v skladu s 86. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
predlog za umik predloga zakona o rabi slovenščine kot 
uradnega jezika in sprejel naslednji 

SKLEP: 

o umiku predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega 
jezika - redni postopek - EPA 1333-11, objavljen v Poročevalcu 
št. 92 z dne 27. 10. 2000, zaradi napovedane vložitve novega 
besedila predloga zakona skupine poslancev državnega zbora. 

Obrazložitev: 

Predsednik državnega sveta je v ta namen imenoval delovno 
skupino za pripravo nadomestnega besedila zakona, ki je v 
tem času uskladila predlog zakona z večino pripomb odbora 
državnega zbora, vendar je treba nekatere rešitve v predlogu 
zakona še preveriti in uskladiti s pristojnostmi ministrstvi, da 
posamezne rešitve ne bi bile v nasprotju z veljavno področno 
zakonodajo. 

Nato bi bilo potrebno nadomestno besedilo predloga zakona 
ponovno potrditi v državnem svetu, preden bi ga predložili v 
nadaljnji zakonodajni postopek državnemu zboru. Medtem se 
bo iztekel mandat sedanjega sklica državnega sveta, kar bo 
zavleklo nadaljevanje zakonodajnega postopka v državnem 
zboru, saj bo moral zakonski predlog po ponovni potrditvi v 
državnem svetu čakati na uvrstitev na dnevni red seje 
državnega zbora. Tudi interes poslancev za sodelovanje v 
zakonodajnem postopku je po novem poslovniku državnega 
zbora močnejši, ker so poslanci tisti, ki vloženi zakon lahko 
dopolnjujejo z amandmaji, ne pa predlagatelj. 

Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo, znanost, mladino 
in šport je na seji 11.6.2002 prekinil obravnavo navedenega 
predloga zakona in sprejel sklep, s katerim je obvezal državni 
svet kot predlagatelja, da glede na dosedanjo razpravo dopolni 
predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika. 

Predsednik 
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.agr., I.r. 
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Poročilo 

0 OBRAVNAVI IN SPREJETJU RAZLAGE 

TRETJEGA ODSTAVKA 156. ČLENA 
l# 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Pi 

R 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/198 
Ljubljana, 15. oktober 2002 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena 
) Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Uradni 

list RS, št. 35/02, v nadaljevanju: poslovnik) je pripravila Komisija 
za poslovnik naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage tretjega odstavka 
156. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije 

Komisija za poslovnik je na 7. nujni seji, ki je bila v torek, 15. 10. 
2002 ob 13. uri, obravnavala zahtevo vodje poslanske skupine 
NSi dr. Andreja Bajuka za opredelitev do vprašanja "Ali bi na seji 
državnega zbora morali biti prisotni in se opredeliti do 
proračunskega memoranduma za leto 2003 in 2004 ter predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (DP 2004) - EPA 
656-III guverner Banke Slovenije, ki je odgovoren za monetarno 
politiko v Republiki Sloveniji, in direktorja Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje?". 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi 
z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov in sicer od 10 
prijavljenih za glasovanje, 7 ZA, 3 PROTI sprejeli naslednjo 

razlago tretjega odstavka 156. člena poslovnika: 

Na seji državnega zbora, ki ]e namenjena predstavitvi 
proračunskega memoranduma In predloga državnega 
proračuna (156. člen poslovnika), sta pristojna za 
predstavitev obeh navedenih dokumentov skladno z 
določbo tretjega odstavka 156. člena poslovnika le 
predsednik vlade In minister za finance. 

O predstavitvi obeh dokumentov na se|i državnega zbora 
skladno s tretjim odstavkom 156. člena poslovnika ni 
razprave. 

Obrazložitev: 

Vlada skladno z drugim odstavkom 155. člena poslovnika 
državnemu zboru predloži predlog državnega proračuna ter 
proračunski memorandum in ostale dokumente, povezane s 
predlogom državnega proračuna, ki jih zahteva zakon (zakon o 
javnih financah). 

Predsednik državnega zbora prejeti predlog državnega 
proračuna, proračunski memorandum in ostale dokumente na 
podlagi prvega odstavka 156. člena poslovnika posreduje 
poslancem (najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga 
državnega proračuna). 
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l IEL0VNA TELESA 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

V istem roku predsednik državnega zbora poslancem posreduje 
tudi sklic seje državnega zbora, katere vsebina bo predstavitev 
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna 
(prvi in drugi odstavek 156. člena poslovnika). 

Seja državnega zbora, ki je sklicana na podlagi prvega in drugega 
odstavka 156. člena poslovnika, je torej izrecno namenjena 
predstavitvi obeh navedenih dokumentov (predstavitvi 
proračunskega memoranduma in predstavitvi predloga državnega 
proračuna). Poslovnik v tem členu uvaja poseben izraz, ki se 
uporablja in je specifičen prav za postopek za sprejem državnega 
proračuna -1, j. predstavitev, ki je v določbah, ki opredeljujejo 
zakonodajni postopek, ne pozna, kar dokazuje, da je postopek 
za sprejem državnega proračuna poseben postopek, ki ga je 
treba uporabljati z vsemi posebnostmi, kot so navedene v 
veljavnem poslovniku. 

Kdo so subjekti, ki so pooblaščeni za predstavitev proračunskega 
memoranduma in predloga državnega proračuna na seji 
državnega zbora, sklicani na podlagi 156. člena poslovnika, 
določa tretji odstavek citiranega člena: to sta predsednik vlade in 
minister za finance. 

Navedeni odstavek poslovnika izrecno in taksativno opredeljuje, 
kdo so subjekti, ki so upravičeni (pooblaščeni) za predstavitev 
obeh dokumentov. 

Iz določbe 156. člena poslovnika je mogoče zaključiti, daje vsebina 
oziroma predmet točke dnevnega reda seje zbora na podlagi 
tega člena zgolj predstavitev obeh dokumentov in da predstavitev 
lahko opravita le točno določena subjekta in noben drug subjekt 

(torej tudi ne guverner Banke Slovenije in direktorja Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje).To izhaja tudi iz nadaljevanja določbe tretjega člena 
poslovnika ki določa, da o predstavitvi razprave ni (kar je izjema 
od splošne določbe 66. člena poslovnika in dokazuje, da gre v 
tem primeru za poseben postopek, za katerega velja posebna 
ureditev). Namen te seje je torej zgolj uvodna predstavitev 
dokumentov, ki jo opravi predlagatelj. 

Glede na to, je predsednik državnega zbora na to sejo zbora 
dolžan vabiti le subjekte, ki so izrecno navedeni, t. j. predsednika 
vlade in ministra za finance (predlagatelja). 

Prejšnji poslovnik je sicer vseboval splošno določbo, ki je 
opredeljevala, da se seje zbora lahko udeležijo osebe, ki jih je na 
sejo povabil predsednik državnega zbora, sedaj veljavni poslovnik 
pa take določbe ne vsebuje več. Določba 156. člena poslovnika 
jasno določa, kaj je predmet oziroma vsebina točke dnevnega 
reda (predstavitev dokumentov) ter kdo to opravi. Glede na to, 
predsednik državnega zbora drugih subjektov na sejo ni dolžan 
vabiti. 

Tretji odstavek istega člena v nadaljevanju tudi določa, da o tej 
predstavitvi ni razprave. To pomeni, da na sami seji, na kateri se 
opravi predstavitev, razprave o tej predstavitvi ni. Možna pa je 
razprava v nadaljnjih fazah postopka. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, I. r. 
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[ IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI SPORAZUMA 0 PROSTI 

TRGOVINI MED REPUDLIKO SLOVENIJO 

IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (MKPT-A) 

- EPA 641 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 311 -04/99-32/3 EPA 641 -III 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini 
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo - 

MKPT-A 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 
Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi 

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor |e po končani razpravi spre|el vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 

21. oktober2002 7 poročevalec, št. 102 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

PROTOKOLA 0 PREPOVEDIH ALI OMEJITVAH 

UPORARE MIN, MIN PRESENEČENJA IN 

DRUGIH PRIPRAV, KOT JE RIL 

SPREMENJEN 3. MAJA 1096 (PROTOKOL II, 

KOT JE RIL SPREMENJEN 3. MAJA 1996), 

PRILOŽENEGA KONVENCIJI 0 PREPOVEDI 

ALI OMEJITVI UPORARE NEKATERIH VRST 

KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE 

LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE 

TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE 

CILJEV DELUJEJO ENAKO (MPPOUM) 

- EPA 642 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 213-05/02-11/1 EPA 642-III 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o 
prepovedih ali omejitvah uporabe min, min 

presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 
3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 
1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi 
uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere 

se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke 
ali da glede ciljev delujejo enako - MPPOUM 

21. oktober2002 9 poročevalec, št. 102 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 
predlog Zakona o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali omejitvah 
uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil 
spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. 
maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe 
nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da 
imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo 
enako. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

in da je to razlog, da ni zapisan datum sprejema in ostali 
identifikacijski podatki protokola, zato je na seji prezentirala Potrdilo 
depozitarja o overjenih kopijah iz katerih izhajajo vsi identifikacijski 
podatki protokola. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

ZPS je opozorila, da iz 1. člena predloga zakona in iz obrazložitve 
izhaja, da je bil navedeni protokol sprejet v Ženevi 3. maja 1996, 
v predloženem besedilu izvirnika in prevoda dodatnega protokola 
pa teh identifikacijskih podatkov ni. Predstavnica vlade ga. Meta 
Bole je pojasnila, da je bil dokument sprejet v amandmajski obliki 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 

poročevalec, št. 102 10 21. oktober 2002 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

DODATNEGA PROTOKOLA H 

KONVENCIJI 0 PREPOVEDI ALI 

OMEJITVI UPORABE NEKATERIH VRST 

KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE 

LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE 

TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE 

CILJEV DELUJEJO ENAKO (MDPKPOO) 

: -EPA643-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 213-05/02-10/1 EPA 643-III 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h 
Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih 
vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da 

imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev 
delujejo enako -MDPKPOO 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

predlog Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o 
prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, 
za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke 
ali da glede ciljev delujejo enako. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

ZPS je opozorila, da iz 1. člena predloga zakona in iz obrazložitve 
izhaja, da je navedeni dodatni protokol sprejet na Dunaju 13. 
oktobra 1995, v predloženem besedilu izvirnika in prevoda 
dodatnega protokola pa teh identifikacijskih podatkov ni. 
Predstavnica vlade ga. Meta Bole je pojasnila, da je bil dokument 
sprejet v amandmajski obliki in da je to razlog, da ni zapisan 
datum sprejema in ostali identifikacijski podatki protokola, zato je 

na seji prezentirala Potrdilo depozitarja o overjenih kopijah iz katerih 
izhajajo vsi identifikacijski podatki protokola. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 
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E IEL0VNA TELESJ l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

3 SPREMEMB KONVENCIJE 0 VARSTVU 

SREDOZEMSKEGA MORJA PRED 

ONESNAŽEVANJEM (MSKVSM) 

- EPA 644 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 802-06/01-7/2 EPA 644-III 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb 
Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred 

onesnaževanjem - MSKVSM 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 
predlog Zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 

in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

ZPS je opozorila, da iz 1. člena predloga zakona in iz obrazložitve 
izhaja, da so navedene spremembe konvencije sprejete v 
Barceloni 10. junija 1995, v predloženem besedilu izvirnika in 
prevoda dodatnega protokola pa teh identifikacijskih podatkov ni. 
Predstavnica vlade ga. Meta Bole je pojasnila, da je bil dokument 
sprejet v amandmajski obliki in da je to razlog, da ni zapisan 
datum sprejema in ostali identifikacijski podatki protokola, zato je 
na seji prezentirala Potrdilo depozitarja o overjenih kopijah iz katerih 
izhajajo vsi identifikacijski podatki protokola. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 

21. oktober2002 13 poročevalec, št. 102 
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i IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPREMEMB PROTOKOLA 0 VARSTVU 

SREDOZEMSKEGA MORJA PRED 

ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA 

(MSPVSM) 

- EPA 645 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

\ Številka: 802-06/01-6/2 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 

EPA 645-II 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola 
o varstvu Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem s kopnega - MSPVSM 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. 
SEKRETAR 

Janez Podobnik, dr. mea, l.r. 
PODPREDSEDNIK 

21. oktober2002 15 poročevalec, št. 102 



t»ftT! H oU4Avtus'Aš Ftoaao 

. 

- 

' 

"i-?;. ' 

..o ilii. ■$ • J.r :,P 

C*H '■ 
I • • . .   •/ 

- 

" 

- 

poročevalec itW2   
' 

1 

« 

16 
 — 



l IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

PROTOKOLA 0 POSEBEJ ZAVAROVANIH 

OBMOČJIH IN BIOLOŠKI 

RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU 

(MPZOS) 

- EPA 646 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 802-06/01-8/2 EPA 646-III 
) Ljubljana, 10. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Protokola o posebej 
zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v 

Sredozemlju - MPZOS 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih 
območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor Je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 

21. oktober2002 17 poročevalec, št. 102 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPREIHEMR PROTOKOLA 0 

PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA 

SREDOZEMSKEGA MURJA ZARADI 

POTAPLJANJA DUPAUKUV IN DRUGIH 

MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL 

(MSPPOSM) 

- EPA 647 - III 

l IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 802-06/01-5/2 EPA 647-III 
Ljubljana, 10. oktobra 2002 • 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola 
o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja 

zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z 
ladij in letal-MSPPOSM 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 60. redni seji, ki je bila 10. oktobra 2002, obravnaval 
predlog Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o preprečevanju 
onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov 
in drugih materialov z ladij in letal. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

ZPS je opozorila, da iz 1. člena predloga zakona in iz obrazložitve 
izhaja, da so navedene spremembe protokola sprejete v Barceloni 
10. junija 1995, v predloženem besedilu izvirnika in prevoda 
dodatnega protokola pa teh identifikacijskih podatkov ni. 
Predstavnica vlade ga. Meta Bole je pojasnila, da je bil dokument 
sprejet v amandmajski obliki in da je to razlog, da ni zapisan 
datum sprejema in ostali identifikacijski podatki protokola, zato je 
na seji prezentirala Potrdilo depozitarja o overjenih kopijah iz katerih 
izhajajo vsi identifikacijski podatki protokola. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med, l.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 

21. oktober2002 19 poročevalec, št. 102 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Popravek 

PRILOGE DOPOLNJENEGA PREDLOGA 

ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 

PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 

KULTURI (ZSNNPK-A) 

- EPA 522 ■ III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

* * * 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in t po rt 

Številka: 411-07/96-6/8 
Ljubljana, 15.10.2002 

EPA 522-III 
Za 19. sejo DZ 

POPRAVEK 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 

KULTURI (ZSNNPK-A) 

V Tabeli 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje zavode s 
področja kulture v obdobju 2004 - 2008 (v mio SIT) je v tabeli: 

21. oktober2002 21 poročevalec, št. 102 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

"Dinamika državnih sredstev po letih (v mio SIT)" pri računalniškem prenosu 
podatkov prišlo do napake in so izpadli podatki za leti 2004 in 2005. 

Tabela se pravilno glasi: 

Dinamika 
državnih 
sredstev po 
letih (v mio 
SIT 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 

Proračunska 
sredstva 

3.149 3.149 3.150 3.050 3.050 

Podsekretar DZ Predsednik 
Uroš Pirnat 

Rudolf Moge, l.r. 

poročevalec, št. 102 
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Predlog 

ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 

SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN 

SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA 

PLANA REPUDLIKE SLOVENIJE 

(OdPSDP-B) 

- EPA 665 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2511-0084 
Številka: 350-18/2002-1 
Ljubljana, 10.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji dne 10.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN 
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA REPUBLI- 
KE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 2. člena 
Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(Uradni list RS, št. 48/90 ter 107. in 108. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Janez KOPAČ, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Jože NOVAK, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, prostor 

in energijo, 
- Valentina LAVRENČIČ, direktorica Urada Republike Slovenije 

za prostorsko planiranje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

21. oktober2002 23 poročevalec, št. 102 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOG 
~  10.10.2002 

Na podlagi drugega odstavka 2.člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) je Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 
107. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) na svoji seji 
dne sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

družbenega plana Republike Slovenije 

1. člen 
(uvodne določbe) 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,41/87, 12/89, 
Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 11/99; kartografski del (Uradni list RS. št. 13/96); v 
nadaljevanju: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87,23/89, Uradni list RS, št. 
72/95 in 11/99; kartografski del (Uradni list RS, št. 13/96); v nadaljevanju: srednjeročni plan), 
ki se nanašajo na zasnovo državnega energetskega omrežja ter na kriterije, usmeritve in 
pogoje za umeščanje objektov in naprav mobilne telefonije v prostor. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA 

2. člen 
(Energija) 

Za četrtim odstavkom točke 3.1.22. Izhodišča se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Slovenija se bo prednostno zavzemala za energetsko izrabo obnovljivih virov (voda, veter, 
sonce, geotermalna energija, biomasa) kot pomembno ekološko, ekonomsko in socialno 
osnovo za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju. Vključitev vetra, kot novega 
obnovljivega vira proizvodnje električne energije, v slovenski energetski sistem bo zagotovila 
večjo stabilnost le-tega. Proučevanje vetrnega potenciala ter s tem povezanih možnosti 
izgradnje in izgradnjo vetrnih elektrarn večjih moči (nad 10 MW) se izvaja samo na 
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območjih, ki so v ta namen opredeljena v kartografskem delu tega dokumenta (na kartah "II. 
Zasnova energetskega omrežja - dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, 
dopolnjen 2002" in "Energetsko omrežje - srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije za 
obdobje 1986-1990, dopolnjen 2002"). 
Ta območja so: 
- »Ta območja so območja, ki so ustrezna za proučevanje možnosti izgradnje in izgradnjo 
vetrnih elektrarn in kjer je ustreznost pogojena z izbiro rešitve, ki najbolje varuje naravne in 
ustvaijene dobrine.« 
Peti odstavek postane šesti. 

Drugi stavek šestega odstavka točke 3.1.22. Izhodišča se spremeni tako, da se glasi: 
"Pri podrobnejšem načrtovanju teh objektov in naprav v prostorskih izvedbenih načrtih države 
in prostorskih aktih lokalnih skupnosti je treba glede na nivo načrtovanja smiselno upoštevati 
naslednje usmeritve in pogoje:" 

V podtočki (b) šestega odstavka točke 3.1.22. Izhodišča se za sedmo alineo doda nova osma 
alinea, ki se glasi: 
" - proučena možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na 
obstoječe javno elektroenergetsko omrežje;" 

V podtočki (c) šestega odstavka točke 3.1.22. Izhodišča se v šesti alinei besedi "naravno 
dediščino" nadomestita z besedama "naravne vrednote", za šesto alineo pa se dodajo nove 
sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo: 
" - v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, 
posege pa se izvede tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v 
največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora; 
- energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot; ostali posegi 
na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno 
spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju 
pričakovanih vrednot se posegi, zaradi potencialnega odkritja delov narave, ki so lahko 
naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo; 
- na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se 
ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter 
njihovih habitatov;" 

Alinee od sedem do štirinajst se ustrezno preštevilčijo. 

Četrta alinea tretjega odstavka točke 3.1.29. Električna energija se spremeni tako, da se glasi: 
" - z izrabo vodnih zmogljivosti v moderniziranih in novozgrajenih hidroelektrarnah v 
Republiki Sloveniji na Soči, Savi, Dravi ter na drugih vodotokih;" 

Za peto alineo tretjega odstavka točke 3.1.29. Električna energija se doda nova šesta alinea, ki 
se glasi: 
" - postavitvijo elektrarn na veter večjih moči (nad 10 MW) na območju jugozahodne 
Slovenije, predvsem na območju Primorske." 

Alinee od šest do osem se ustrezno preštevilčijo. 

V četrtem odstavku točke 3.1.29. Električna energija se za tretjim stavkom doda nov stavek, 
ki se glasi: 
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" V ta namen bomo zgradili črpalno hidroelektrarno Avče na reki Soči." 
3. člen 

(Telekomunikacije) 

V točki 3.1.37. se črta zadnji stavek in se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: 
"Na celotnem ozemlju Republike Slovenije je treba zagotoviti racionalno in učinkovito 
mobilno telekomunikacijsko omrežje. Mobilno telekomunikacijsko omrežje sestavljajo 
sistemi posameznih objektov in naprav mobilne telefonije, ki zagotavljajo celovito pokritost 
območja s signalom mobilne telefonije, predvsem urbanih območij in prometnih koridorjev. 
Objekti in naprave mobilne telefonije z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo 
predstavljajo objekte državnega pomena. Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne 
telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje: 
- prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmeija na lokacije, ki zagotavljajo 

manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino; 
- objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih združuje v 

obstoječe ali načrtovane infrastruktume koridorje in naprave; 
- na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora; 
- v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene 

trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih 
je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino 
(npr. kotlovnice, dimniki, stolpi); 

- če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne telefonije postavljati na manj 
kvalitetna kmetijska zemljišča; v primeru posega na najboljša kmetijska zemljišča je treba 
ravnati skladno s točko 3.4.24 Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov; 

- na zavarovana območja narave, razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in 
naprave mobilne telefonije ne postavlja, na območja, predvidena za zavarovanje, na 
območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih območjih naj se posega le 
izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta 
status; 

- v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja in objekte varstva kulturne 
dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi 
postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine, in na podlagi določil 
sedmega in osmega odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 11/99); 

- posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je 
oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim 
danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten); 

- v lokalni skupnosti je treba za vse operateije mobilne telefonije, po predhodni preveritvi 
možnosti skupne uporabe že obstoječih objektov in naprav mobilne telefonije, zagotoviti 
enake prostorske pogoje ter usmeritve za umeščanje in izgradnjo objektov in naprav 
mobilne telefonije v prostor; 

- operaterji morajo za potrebe državne uprave, v kolikor za to obstajajo tehnične možnosti, 
po predhodnem dogovoru o skupni uporabi objektov in plačilu ustreznega denarnega 
nadomestila, omogočiti začasno namestitev naprav fiksnih ali mobilnih komunikacij na 
objekte mobilne telefonije; v kolikor do dogovora ne pride, o tem odloči Agencija za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije; 

- izgradnja omrežja mobilne telefonije mora biti usklajena s koncesijsko pogodbo 
posameznega operaterja in z veljavnimi mednarodnimi standardi s področja mobilne 
telefonije;" 
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4. člen 
(kartografski del) 

V poglavju 3.7. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 
1986-2000, ki so prikazane na kartah v merilu 1:250.000, se spremeni besedilo pod točko II. 
tako, da se glasi: 
"Zasnova energetskega omrežja - dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, 
dopolnjen 2002; (prikazana je zasnova energetskega omrežja, naftnega omrežja, objekti za 
hrambo obveznih rezerv naftnih derivatov in zasnova plinovodnega omrežja);" 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA 

5. člen 
(kartografski del) 

V poglavju 5.17. Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, 
ki so prikazane na kartah v merilu 1:250.000, se spremeni besedilo pod točko 2. tako, da glasi: 
"Energetsko omrežje - srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije za obdobje 1986-1990, 
dopolnjen 2002;" 

6.člen 
(Pričetek veljavnosti) 

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

1. Navedba razlogov za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, ki se nanašajo na zasnovo državnega energetskega 
omrežja ter kriterije in pogoje za umeščanje objektov in naprav mobilne telefonije v 
prostor. 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije spreminja prostorske sestavine 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 
1/86,41/87,12/89, Uradni list RS, št. 36/90,27/91,72/95 in 11/99; kartografski del (Uradni 
list RS, št. 13/96); v nadaljevanju: dolgoročni plan) in prostorske sestavine srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,41/87, 
23/89, Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99; kartografski del (Uradni list RS, št. 13/96); v 
nadaljevanju: srednjeročni plan). Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije tvorita dva vsebinsko zaokrožena 
sklopa. Prvi sklop se nanaša na dopolnitev prostorske zasnove državnega energetskega 
omrežja, drugi sklop pa se nanaša na razširitev obveznih izhodišč na področju mobilne 
telefonije. 

1.1 Navedba razlogov za sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000, ki se nanašajo na zasnovo državnega energetskega omrežja 

Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Republike Slovenije se, na podlagi utemeljene pobude ministra, pristojnega za energijo, 
nanaša na področje energije. Predlagane spremembe in dopolnitve dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Republike Slovenije, ki se nanašajo na energijo, so utemeljene na 
podlagi določb Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89; v 
nadaljevanju: ZUreP), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93; v nadaljevanju: 
ZVO), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št 26/90,18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju: ZUN), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 72/93,6/94,45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 
10/98,68/98, 74/98,12/99, 16/99, 59/99, 70/00,100/00, 28/01, 87/01,16/2002, 51/2002; v 
nadaljevanju: ZLS), Odloka o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za 
katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ 
(Uradni list SRS, 5t. 28/85) in izdelanih strokovnih podlag, kot je prikazano v nadaljevanju. 

l.l.l.Vetrne elektrarne 
1. Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, 
napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se 
zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabi obnovljivih oblik energije ter 
energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih 
virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in 
prispevek k Čistejšemu okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju 
obveznosti iz Kyotskega protokola, po katerih moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov 
za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Energetska politika je usmeijena v odpravljanje 
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posledic onesnaževanja in v zamenjavo za okolje manj ustreznih tehnologij uporabe 
energetskih virov, ki zaradi ustvarjanja produktov izgorevanja pospešujejo nastajanje učinkov 
tople grede (C02), generirajo dušikove okside (NOx) v atmosfero in povzročajo emisije 
težkih kovin, prašnih delcev, pepela in emisije toplote v ozračje oziroma vodo. Vključitev 
novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi 
zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema. Načela energetske politike 
in načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ureja Energetski zakon. 

2. Na podlagi 5. člena Energetskega zakona je pridobivanje električne energije tržna 
dejavnost, zato je kot take, razen dejstva, da gre za izrabo nadomestljivega vira energije in, da 
uporaba tovrstne energije pripomore k izvajanju Kyotskega sporazuma, ne moremo Šteti za 
investicijo širše javne koristi. Veter pa je na podlagi določbe 3.2. točke 5. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) v povezavi s točko 3. istega člena, naravna dobrina 
in s tem naravni vir. Zaradi pomembnosti dejavnosti izrabe vetrne energije, kot uporabe 
obnovljive oblike energije in energetskega vira, ki manj onesnažuje okolje, je treba usmeritve 
za umeščanje objektov za uporabo obnovljivih virov energije določiti na državni ravni. 
Umestitev vetrnih elektrarn v prostor predstavlja zelo velik poseg v prostor (30-80 vetrnic 
zavzema 15 do 40 ha prostora), zaradi česar je nujno treba zagotoviti, da gradnja tovrstnih 
objektov ne bo prizadela drugih uporabnikov prostora ter okrnila najpomembnejših naravnih 
in kulturnih vrednot državnega pomena. Pri vetrnih elektrarnah ne gre za "druge 
infrastrukturne objekte državnega pomena", določene s 45.j členom ZUN, zato za njihovo 
gradnjo ni predvidena izdelava državnega lokacijskega načrta. Kljub navedenemu, pa je na 
državni ravni, to je v dolgoročnem planu Republike Slovenije, v skladu z določbo 29. člena 
ZUreP, potrebno opredeliti usmeritve in globalno zasnovo razvoja te dejavnosti v prostoru ter 
v skladu z določbami 1. točke II. poglavja ZUreP z naslovom "Pogoji za varovanje in smotrno 
rabo dobrin splošnega pomena", določiti kriterije in pogoje za umeščanje teh objektov v 
prostor. 

» 

3. V dolgoročnem planu Republike Slovenije opredeljene usmeritve in globalna zasnova 
razvoja te dejavnosti ter določeni kriteriji in pogoji za umeščanje teh objektov v prostor se 
obvezno upoštevajo pri pripravi dolgoročnega in srednjeročnega plana lokalnih skupnosti. Na 
podlagi različnih, zakonskih in drugih relevantnih kriterijev, se natančne možne lokacije 
izrabe vetrne energije določijo na lokalni ravni. Po določbi 2. člena ZLS je namreč občina 
temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja 
zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. V tretji alinei drugega odstavka 21. 
člena istega zakona je med nalogami, kijih občina opravlja, določena tudi naloga občine, da 
samostojno načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči. V skladu z navedenimi določbami ZLS in na podlagi smiselne uporabe določb od 
34. do 45. člena ZUN vodi občina postopek priprave in sprejemanja prostorskih planskih 
aktov lokalnega pomena oziroma njihovih sprememb ali dopolnitev samostojno in neodvisno, 
vendar v okviru in na podlagi ustave in zakonov ter upoštevaje obvezna izhodišča in 
usmeritve za načrtovanje na lokalni ravni, določene v prostorskih sestavin planskih aktov 
Republike Slovenije. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da določbe 30., 31. in 40. člena 
ZUreP določajo odvisnost vsebine dolgoročnega plana občine od vsebine dolgoročnega plana 
Republike Slovenije oziroma določajo nujnost upoštevanja smernic za pripravo dolgoročnega 
plana Republike Slovenije in analize možnosti družbenega razvoja ter drugih strokovnih 
podlag v smernicah za dolgoročni plan občine. V skladu z določbo 31. člena ZUreP se možne 
lokacije za izrabo vetrne energije, kot določitev cilja razvoja občine, natančno določijo pri 
pripravi dolgoročnega plana občine. 
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4. Učinkovitost delovanja vetrnih elektrarn je odvisna od primernosti lokacije, ki je pogojena 
predvsem z zadostno prevetrenostjo. Pri iskanju ustreznih lokacij za postavitev in delovanje 
vetrnih elektrarn predstavlja vetrni potencial izločitveni kriterij. Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo, Urad RS za energetiko navaja, da rezultati meteoroloških modelov in obstoječih 
meritev vetra izkazujejo, da je v Sloveniji največji vetrni potencial predvsem na širšem 
območju Primorske. Primernost področja Primorske za izkoriščanje vetrne energije za 
proizvodnjo električne energije so potrdile tudi namenske meritve, ki so se pričele izvajati s 
projektom Wind Energy potential I, v sklopu programa EU ECOS OUVERTURE, in se 
izvajajo za področje Primorske. 

5. V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike 
Slovenije je sicer navedeno, da bo republiška energetska skupnost na podlagi energetsko 
gospodarskih osnov poskrbela za pripravo evidence lokacij, izdatnosti in možnosti za izrabo 
energetskih virov (med drugimi tudi izkoriščanje vetra), ki bo na vpogled potencialnim 
investitoijem, vendar poznane raziskave z uporabo meteoroloških modelov ne podajo dovolj 
natančnih podatkov o vetrnem potencialu na posameznih lokacijah. Prav zato je bila na 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje v fazi izdelave 
strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Republike Slovenije izdelana študija z naslovom "Ustreznost prostora 
za gradnjo in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju". Študija se, skladno s pobudo 
ministra, pristojnega za energijo, za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, nanaša le na območje Primorske. 

Na podlagi navedene študije je mogoče ugotoviti, da opredeljevanje ustreznosti prostora za 
postavitev in delovanje vetrnih elektrarn izhaja iz razmerja med privlačnostjo in ranljivostjo 
prostora. Pri čemer se na podlagi privlačnosti prostora išče tista območja, ki so s svojimi 
prostorskim značilnostmi primerna za izvajanje dejavnosti, medtem ko so z ranljivostjo 
prostora identificirana tista območja, na katera ima postavitev in delovanje vetrnih elektrarn 
negativne vplive. Privlačnost prostora za postavitev in delovanje vetrnih elektrarn je odvisna 
predvsem od zahtev dejavnosti po določenih prostorskih prvinah, kot so naklon terena, 
geološke razmere, raba tal, bližina infrastruktumih objektov, bližina urbaniziranega območja 
idr. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, 
vendar pa umestitev tako velikega števila vetrnic na enem območju, kot je potrebno za vetrno 
elektrarno, to je od 30 do 100 kom, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine 
ter naravne in kulturne vrednote obravnavanega prostora. Pri tem je treba upoštevati tudi 
površine za dostopne poti, transformatorsko postajo in navezavo na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje (daljnovod napetosti 110 kV). Ranljivost prostora temelji na 
zatečenem stanju v prostoru in izhaja iz teze, da naj se ne posega na tista območja, ki so 
naravno bolj ohranjena, na vodna in obvodna, zlasti povima, območja ter na tista območja, 
kjer rabe prostora izkazujejo manjšo prisotnost človeka. Ustreznost prostora za postavitev in 
delovanje vetrnih elektrarn je na tak način opredeljena le s prostorskega vidika. Izdelana 
študija je podala le bolj oziroma manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje 
vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega vidika. 

Na osnovi strokovnih kriterijev, ki temeljijo na stanju prostora, so bili izdelani modeli 
primernosti, ranljivosti in ustreznosti. Na osnovi statusnih kriterijev, ki izhajajo iz planiranih 
rab, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike 
Slovenije, in določenih s podzakonskimi predpisi posameznih sektoijev je bil izdelan model 
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konfliktnosti med planiranimi rabami, opredeljenimi v prostorskih sestavinah dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Republike Slovenije. 

Na osnovi obeh rezultatov, torej modela ustreznosti in modela konfliktnosti, je bila izdelana 
opredelitev ustreznih in pogojno ustreznih območij za proučevanje izgradnje in izgradnjo 
vetrnih elektrarn z močjo nad 10 MW. Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, pripravljen na podlagi rezultatov 
navedenih strokovnih podlag, opredeljuje območja, ki so ustrezna za proučevanje izgradnje in 
izgradnjo vetrne elektrarne z močjo nad 10 MW, vendar pod pogojem, da bo izbrana rešitev, 
ki najbolje varuje naravne in ustvaijene dobrine. Znotraj teh območij se lahko na lokalni ravni 
določijo natančnejše lokacije, kjer se bodo v prihodnosti lahko izvajale ustrezne natančnejše 
meritve vetra in druge potrebne analize glede možnosti izgradnje in izgradnje vetrnih 
elektrarn večjih moči. 

6. Območja, kjer se lahko izvaja proučevanje vetrnega potenciala ter s tem povezanih 
možnosti izgradnje in izgradnjo vetrnih elektrarn večjih moči (nad 10 MW) so: 
- območja, ki so ustrezna za proučevanje možnosti izgradnje in izgradnjo vetrnih elektrarn 

in kjer je ustreznost pogojena z izbiro rešitve, ki najbolje varuje naravne in ustvaijene 
dobrine; 

V definiranem območju bo mogoče proučevati možnosti izgradnje vetrnih elektrarn večjih 
moči pri umeščanju in načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav pa morajo biti 
upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v podpoglavju Energija, v petem 
odstavku točke 3.1.22. Izhodišča. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije določa tudi, daje treba 
usmeritve in pogoje, določene v petem odstavku točke 3.1.22. Izhodišča, smiselno glede na 
nivo načrtovanja upoštevati tudi pri podrobnejšem načrtovanju teh objektov in naprav v 
prostorskih izvedbenih načrtih države in prostorskih aktih lokalnih skupnosti. 

Navedeno območje je vrisano v predlogu spremembe in dopolnitve kartografskega dela 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, in sicer v 
kartah II. Zasnova energetskega omrežja - dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 
1986-2000 in Energetsko omrežje srednjeročni plan Republike Slovenije za obdobje 1986- 
2000. Predlog spremembe in dopolnitve kartografskega dela prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije torej opredeljuje območje, kjer se 
lahko izvaja proučevanje vetrnega potenciala ter s tem povezano proučevanje možnosti 
izgradnje in izgradnjo vetrnih elektrarn večjih moči. Določitev posameznih natančnih lokacij 
pa je odvisna od interesa zainteresiranih investitoijev, ekonomskih izračunov, zadostnosti 
vetrnega potenciala, izvedljivosti izgradnje in sprejemljivosti prostora glede na naravne in 
ustvaijene pogoje in nenazadnje družbene sprejemljivosti na lokalni ravni, kot je že 
utemeljeno zgoraj. V predlogu spremembe in dopolnitve kartografskega dela prostorskih 
sestavin planskih aktov Republike Slovenije predstavljajo območja brez rastrskega prikaza 
tista območja, kjer gradnja vetrnih elektrarn tako velikih moči, zaradi varovanja širših javnih 
koristi (naravne vrednote, kulturni spomeniki z vplivnim območjem 300m, naravni spomeniki 
z vplivnim 300 m pasom in območja gozdnih rezervatov), ni predvidena. 

7. Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih in 
srednjeročnih družbenih planov lokalnih skupnosti bodo zagotovili posamezni investitoiji 
vetrnih elektrarn, ministrstvo, pristojno za energijo pa se bo do teh strokovnih podlag 
opredelilo v skladu z elektroenergetskimi razvojnimi programi. Pri podrobnejšem načrtovanju 
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vetrnih elektrarn bo treba upoštevati usmeritve in pogoje, ki so opredeljeni v prostorskih 
sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije, v podpoglavju Energija, točka 3.1.22. 
Izhodišča. 

Strokovne podlage, ki so bile izdelane na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS 
za prostorsko planiranje v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, predstavljajo 
podlago Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za energijo za svetovanje 
potencialnim investitorjem v zvezi z možnimi lokacijami izrabe vetrne energije in podlago za 
vrednotenje in opredelitev lokacij možnosti izrabe vetrne energije na lokalni ravni. Pri 
pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ali njihovih sprememb oziroma dopolnitev 
se morajo smiselno upoštevati določbe zakonskih in podzakonskih predpisov s področja 
urejanja prostora, predvsem pa določbe ZUreP, ZUN, ZVO in Navodila o vsebini in 
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin. 

8. Na podlagi zgoraj navedenega so v predlaganih spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije v tekstualnem delu 
opredeljena in v kartografskem delu (II. Zasnova energetskega omrežja - dolgoročni plan 
Republike Slovenije za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2002 in Energetsko omrežje - 
srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2002) 
prikazana območja, kjer naj se izvajajo meritve vetra in proučujejo možnosti izgradnje in 
izgradnje vetrnih elektrarn moči nad 10 MW. 

1.1.2. Črpalna hidroelektrarna Avče: 
1. V slovenskem elektroenergetskem sistemu primanjkuje objektov, ki bi omogočali 
akumulacijo energije v času, ko je energije veliko in je cenejša, in njeno izkoriščanje v času. 
ko je povpraševanje po energiji veliko in je zato dražja. Črpalne hidroelektrarne so ena izmed 
možnosti za tovrstno racionalno gospodarjenje z energijo, ki imajo še to prednost, da 
izrabljajo vodno energijo. Ob vse večjih problemih s toplogrednimi plini, predvsem 
ogljikovega dioksida, ki nastaja pri izgorevanju fosilnih goriv, je hidroenergija vir, ki 
omogoča zmanjševanje obremenitev ozračja. 

2. Črpalna hidroelektrarna Avče je objekt, ki racionalno dopolnjuje že zgrajen 
elektroenergetski sistem. Po izgradnji hidroelektrarne HE Plave II in HE Doblar II je v 
akumulaciji Ajba neizkoriščena prostornina 416.000 m3, ki jo bo moč izkoristiti za črpalno 
hidroelektrarno, kar pomeni, daje spodnja akumulacija za predviden objekt že zgrajena. Poleg 
tega sta dolvodno od akumulacije Ajba še dve hidroelektrarni, in sicer HE Plave in HE 
Solkan, ki učinek akumulirane vode lahko pomembno povečata. Zgornja akumulacija 
prostornine 1.354.244 m3 je predvidena severno od naselja Kanalski Vrh v nekakšni 
razpotegnjeni kadunji na nadmorski višini približno 605 m. Na obodu akumulacijskega 
bazena bo servisna cesta na nadmorski višini 621 m. Akumulaciji bo povezoval cevovod 
skupne dolžine cca. 2080 m, ki bo speljan po pobočju nad akumulacijo Ajba. V strojnici 
jaškastega tipa bo nameščen en reverzibilni agregat (turbina - črpalka) moči 132 MW. 
Strojnica bo locirana na terasi ob bazenu Ajba. 

Črpalna hidroelektrarna Avče bo imela nedvomno pozitiven vpliv na energetsko učinkovitost 
in na gospodarnost celotnega elektroenergetskega sistema, kar se utemeljuje z naslednjimi 
dejstvi: 
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- povečanje izkoriščenosti razpoložljivega hidroenergetskega potenciala slovenskih rek; 
osnovni cilj, ki se ga želi doseči v slovenski elektroenergetiki, je dvig izkoriščenosti 
hidroenergetskega potenciala rek iz sedanjih 43% na 64% v letu 2020 in povečanje 
njegovega deleža v energetski bilanci; 

- možnost akumuliranja vode v času nizkega odjema iz elektroenergetskega sistema in 
sposobnost hitrega zagona črpalne hidroelektrarne omogoča, da v času koničnih 
obremenitev v trenutku in s polno močjo vstopi v obratovanje; 

- primerna je za vlogo rezervne regulacijske elektrarne, lahko pa je tudi hitra obratovalna 
rezerva za primer nenadnih izpadov drugih elektrarn; 

- nekateri slovenski termo bloki (NEK, TEŠ) so relativno veliki za naš elektroenergetski 
sistem, zato je črpalna hidroelektrarna nujno potrebna za njihovo optimalno obratovanje; 

- črpalne hidroelektrarne imajo pomembno vlogo pri povezovanju regionalnih 
elektroenergetskih sistemov v mednarodne interkonekcije; 

- v Sloveniji zmoremo hidroelektrarne v celoti zgraditi sami, z lastnim znanjem, z domačo 
tehnologijo, z domačim projektivnim znanjem in domačo gradbeno operativo; 

- primeijava skupnih stroškov investicij in obratovanja pri različnih virih za proizvodnjo 
električne energije v njihovi življenjski dobi pokaže, da so po stroških za proizvedeno 
kWh hidroelektrarne ugodnejše od termoelektrarn; njihova prednost pa je še večja, če v 
izračunu upoštevamo tudi eksterne stroške, ki jih povzročajo različni proizvodni viri v 
prostoru; 

- lastnik izgrajene črpalne hidroelektrarne ne bo prodajal proizvedene električne energije na 
dnevnem trgu, temveč se bo prijavljal na razpise sistemskega operateija prenosa, ki bo 
objavljal razpise za potrebne sistemske storitve, ki se morajo po navodilih UCTE 
zagotavljati znotraj vsake članice. 

3. Na podlagi zgornjih ugotovitev je v predlaganih spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije v tekstualnem delu 
opredeljeno in v kartografskem delu (Zasnova energetskega omrežja - dolgoročni plan 
Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2002 (prikazana je zasnova 
energetskega omrežja, naftnega omrežja, objekti za hrambo obveznih rezerv naftnih derivatov 
in zasnova plinovodnega omrežja) in Energetsko omrežje - srednjeročni družbeni plan 
Republike Slovenije za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2002) prikazano področje, kjer je 
predvidena postavitev objektov za potrebe črpalne hidroelektrarne Avče. Pri podrobnejšem 
načrtovanju teh objektov pa je potrebno upoštevati usmeritve in pogoje, ki so opredeljeni v 
podpoglavju Energija, v točki 3.1.22. Izhodišča. 

1.2 Navedba razlogov za sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000, ki se nanašajo na usmeritve za umeščanje objektov in naprav mobilne 
telefonije v prostor 

Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Republike Slovenije se, na podlagi utemeljene pobude ministra, pristojnega za 
telekomunikacije, nanaša tudi na usmeritve in pogoje za umeščanje objektov in naprav 
mobilne telefonije v prostor. Predlagane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje 
telekomunikacij, so utemeljene z naslednjim: 
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1. Izgradnja objektov in naprav mobilnega telekomunikacijskega omrežja doživlja v zadnjih 
letih vse večji razvoj. Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike 
Slovenije so bile pripravljene v letu 1985, ko objekti in naprave mobilne telefonije še niso bili 
prisotni v našem prostoru. Dejstvo je, daje v pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo izdajanje dovoljenj za umeščanje teh objektov v prostor in zato morajo biti v 
prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije določeni 
tudi kriteriji, ki bodo določali osnovni prostorski okvir za postavitev objektov in naprav 
mobilne telefonije in, ki bodo določili prioritetna območja pokritosti slovenskega prostora s 
signalom mobilne telefonije, to so urbana območja in prometni koridorji. Objekti in naprave 
mobilne telefonije z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo predstavljajo objekte 
državnega pomena. 

2. V področje telekomunikacij sodi oddajanje, prenašanje, sprejemanje in usmerjanje vseh 
vrst sporočil v obliki signalov, glasu, slike ali zvokov s primernimi tehničnimi sredstvi. 
Mobilna telefonija sodi v vrsto brezžičnih omrežji, s katerimi bo omogočena večina 
telekomunikacijskih storitev. Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v 
nadaljevanju: ZTel) ureja vsa vprašanja, povezana s telekomunikacijami, in sicer določa 
predvsem pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pogoje in postopek za uporabo 
radio frekvenčnega spektra, pogoje za medsebojno povezovanje omrežij in ureja izdajanje 
dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev. V Sloveniji so na podlagi omenjenega 
zakona izdane Že koncesije, ki so sijih pridobili operaterji: Mobitel d.d., SI.MOBIL d.d. in 
Westem Wireless International d.o.o.. 

3. Osnovne značilnosti objektov in naprav mobilne telefonije so: 
- objekti in naprave mobilne telefonije obsegajo tipski kontejner cca. 2.5x2.5x2.8, različno 

število GSM anten in MW anten na tipskem antenskem stolpu višine cca. 30 m; 
- različni operaterji uporabljajo različne variante tipskih objektov in naprav mobilne 

telefonije; 
- 51. člen ZTel zavezuje k dogovarjanju o skupni uporabi antenskih objektov, v kolikor pa 

ne pride do dogovora, o tem odloča Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto 
Republike Slovenije, kot izhaja iz prve in druge alinea 65. člena istega zakona; 

- objekti in naprave mobilne telefonije so povezani z ostalo komunalno infrastrukturo, ki 
omogoča dostop in povezanost v elektroenergetsko omrežje; 

- njihov točkovni značaj in s tem njihov mikrolokacijski vpliv na prostor in okolje; 
- objekti in naprave mobilne telefonije in vsa njihova pripadajoča infrastruktura 

predstavljajo objekte državnega pomena, saj je njihova izgradnja predpogoj za doseganje 
splošnega cilja o celoviti pokritosti območja Slovenije s signalom mobilne telefonije. Pri 
navedenih objektih in napravah ne gre za infrastruktume objekte državnega pomena, 
določene s 45.j členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zato se za 
tovrstne objekte in naprave ne bo izdeloval državni lokacijski načrt; 

- na državni ravni jih lokacijsko natančno ni mogoče umestiti v prostor, zato je treba na 
državnem nivoju opredeliti usmeritve, kriterije in pogoje za njihovo umeščanje v prostor, 

- oddajna moč oddajnikov objektov in naprav mobilne telefonije praviloma nikoli ne 
presega 1,5 kW in s tem v skladu z 2. členom Uredbe o EMS objekti in naprave mobilne 
telefonije niso viri sevanja; 

- glede na do sedaj opravljene preizkuse sevalnih obremenitev naravnega in življenjskega 
okolja, ob upoštevanju najslabšega možnega primera, in iz rezultatov vzorčnih terenskih 
meritev izhaja tudi, da so sevalne obremenitve obravnavanih objektov in naprav mobilne 

34 21. oktober 2002 



telefonije GSM na človeku dostopnih mestih pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa 
Uredba o elektromagnetnemu sevanju v naravnem in življenjskem okolju. 

4. Da bi dosegli racionalno rabo prostora, so v predlaganih spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije zapisane predvsem usmeritve 
za umeščanje objektov in naprav mobilne telefonije v prostor, ki omogočajo na eni strani 
enakopravni položaj operaterjev pri pridobivanju dovoljenj in na drugi strani čim manjše 
vplive na prostor in okolje pri umeščanju teh objektov v prostor. 

2. Ocena finančnih posledic predlaganega akta 

Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije je v pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo oziroma Urada RS za prostorsko planiranje, ki ima na svojih proračunskih postavkah 
za to zagotovljena potrebna sredstva. Priprava sektorskih načrtov in drugih strokovnih podlag 
za prostorske planske in izvedbene akte po področnih zakonih je v pristojnosti posameznih 
ministrstev. Sredstva za uresničevanje programa dejavnosti se črpajo iz njihovih obstoječih 
proračunskih postavk. 

3. Usklajenost predlagane rešitve s pravnim redom Republike Slovenije 

VeljaVni Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 
48/90 in 85/00) je podaljšal veljavnost prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije do sprejetja novih predpisov in uredil možnost 
njihovega spreminjanja in dopolnjevanja. 
Vsebino prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije 
danes okvirno določa Zakon o urejanju prostora v 29. in 45. členu, ko našteva zlasti nekatere 
vsebine, ki jih je potrebno obravnavati, ne omejuje pa drugih vsebin, ki jih je potrebno zaradi 
družbeno ekonomskih razmer dodatno opredeliti. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Kartografski del je na vpogled v Glavni pisarni 
Državnega zbora ali pri Odboru Državnega zbora 
za infrastrukturo In okolje. 
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Sklepi 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

POROČILU O IZVAJANJU PROGRAMA 

ZAPIRANJA RUDNIKA SENUVU V 

UBDOD JU 1995-2001 

- EPA 625 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE obdobju 1995-2001, Vlada Republike Slovenije dodatno pošilja 
sklepe, ki jih je sprejela ob obravnavi navedenega poročila. 

Številka: 310-04/2001-4 
Ljubljana, 09.10.2002 

K dopisu št. 310-04/2001 -4 z dne 25.7.2002, s katerim je poslala Mirko Bandelj, l.r. 
Poročilo o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v GENERALNI SEKRETAR 

) 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-04/2001-4 
Ljubljana, 05.09.2002 

Na podlagi 345., 450., 451., 452., in 459. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 
36/00 in 45/01), 76. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02), 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje 
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) in 
12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 42/95 in 108/00), je Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica družbe 
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., ob prisotnosti notarke, na 86. redni seji dne 
05.09.2002 pod točko 2B sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se osnovni kapital družbe Rudnik 
Senovo v zapiranju, d.o.o., ki znaša 90.748.000,00 SIT, poveča za 
431.896.577,77 SIT tako, da po povečanju znaša 522.644.577,77 SIT. 
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši efektivno z vplačilom novega 
stvarnega vložka. 

Republika Slovenija vplača nov osnovni vložek z odstopom dela svojih 
terjatev (iz naslova vnovčenih poroštev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi 
na dan 31.12.2001) do družbe v višini 431.896.577,77 SIT, kot je razvidno iz 
Poročila revizorja o stvarnih vložkih z dne 8.7.2002, ki ga je izdala revizijska 
družba IN Revizija, d.o.o. 

Osnovni vložek v znesku 431.896.577,77 SIT v celoti prevzame Republika 
Slovenija. Na podlagi prevzema osnovnega vložka pridobi Republika 
Slovenija nov samostojen osnovni vložek v znesku 431.896.577,77 SIT, ki se 
združi z njenim obstoječim osnovnim vložkom v družbi v en sam osnovni 
vložek v znesku 522.644.577,77 SIT. 

Republika Slovenija in Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., skleneta pogodbo o 
konverziji teijatev v osnovni kapital družbe. Vlada Republike Slovenije je za 
sklenitev pogodbe pooblastila dr. Teo Petrin, ministrico za gospodarstvo. 

Hkrati se s povečanjem osnovnega kapitala družbe izvede poenostavljeno 
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe v znesku 431.896.577,77 SIT, ki je 
namenjeno pokrivanju prenesene čiste izgube iz preteklih let v znesku 
142.045.762,88 SIT in čiste izgube leta 2001 v znesku 289.850.814,89 SIT. 
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Po izvedenem povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala znaša osnovni 
kapital družbe 90.748.000,00 SIT. 

2. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se osnovni kapital družbe Rudnik 
Senovo v zapiranju, d.o.o., ki znaša 90.748.000,00 SIT, poveča za 
14.912.487,92 SIT tako, da po povečanju znaša 105.660.487,92 SIT. 
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši efektivno z vplačilom novega 
stvarnega vložka. 

Republika Slovenija vplača nov osnovni vložek z odstopom dela svojih 
terjatev (iz naslova vnovčenih poroštev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi 
na dan 31.12.2001) do družbe v višini 14.912.487,92 SIT, kot je razvidno iz 
Poročila revizorja o stvarnih vložkih z dne 8.7.2002, ki ga je izdala revizijska 
družba IN Revizija, d.o.o. 

Osnovni vložek v znesku 14.912.487,92 SIT v celoti prevzame Republika 
Slovenija. Na podlagi prevzema osnovnega vložka pridobi Republika 
Slovenija nov samostojen osnovni vložek v znesku 14.912.487,92 SIT, ki se 
združi z njenim obstoječim osnovnim vložkom v družbi v en sam osnovni 
vložek v znesku 105.660.487,92 SIT. 

Republika Slovenija in Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., skleneta pogodbo o 
konverziji terjatev v osnovni kapital družbe najkasneje do vložitve predloga za 
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Vlada Republike 
Slovenije je za sklenitev pogodbe pooblastila dr. Teo Petrin, ministrico za 
gospodarstvo. 

3. Zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe se ustrezno spremeni 
ustanovitveni akt družbe. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Sklepi 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

POROČILU 0 IZVEDENIH ZAPIRALNIH 

AKTIVNOSTIH 1995 DO VKLJUČNO 

2001 RUDNIKA ZAGURJE V 

ZAPIRANJU, D.0.0. 

- EPA 020 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-05/2002-4 
Ljubljana, 09.10.2002 

K dopisu št. 310-05/2002-4 z dne 25.7.2002, s katerim je poslala 
Poročilo o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 

2001 Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o., Vlada Republike 
Slovenije dodatno pošilja sklepe, ki jih je sprejela ob obravnavi 
navedenega poročila. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

21. oktober2002 41 poročevalec, it. 102 



VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-05/2002-4 
Ljubljana. 25.07.2002 

Na podlagi 459. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 
29/94, 82/94. 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01), 5. člena 
Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, 
Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) in 12. člena Uredbe o ustanovitvi 
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95 in 108/00) je 
Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, 
d.o.o., na 84. redni seji dne 25.07.2002 pod točko 8B sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt Rudnika Zagorje v 
zapiranju, d.o.o., za leto 2002 v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za 
gospodarstvo, št. 016-166/2002 z dne 18.7.2002). 

2. Za izvajanje zapiralnih del, ekološko prostorske sanacije in 
kadrovsko-socialnega programa v letu 2002 so v Proračunu Republike 
Slovenije za leto 2002 na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 
8195 - Program zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in 
Zagorje namenjena sredstva za leto 2002 v višini do 1.204.148.875,60 SIT. 
Sredstva se na osnovi sklenjene pogodbe nakazujejo Rudniku Zagorje v 
zapiranju, d.o.o., mesečno, po izstavljenih zahtevkih in situacijah. 

3. Manjkajoča sredstva, potrebna za realizacijo zapiralnih del v višini do 
326.550.000,00 SIT bo Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., zagotovil z 
dezinvestiranjem, najemninami in trženjem deponije. 

4. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovno poročilo Rudnika Zagorje v 
zapiranju, d.o.o., za leto 2001 z revizijskim poročilom o opravljenem 
revidiranju računovodskih izkazov za leto 2001 v predloženem besedilu 
(gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 016-166/2002 z dne 18.7.2002). 

5. Nepokrita revalorizirana prenesena izguba se pokrije v breme bilančnega 
dobička, preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen. 

6. Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 se imenuje IN Revizija, d.o.o., 
Linhartova 11/a, Ljubljana. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
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7. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedenih zapiralnih 
aktivnostih 1995 do vključno 2001 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., v 
predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 
016-166/2002 z dne 18.7.2002) in ga posreduje v nadaljno obravnavo 
Odboru za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Sklepi 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

POROČILU O ZAPIRALNIH DELIH V 

LETIH OD 1995 DO 2001 S TERMINSKO 

IN FINANČNO PROJEKCIJO 

DOKONČNEGA ZAPRTJA 

EPA 627 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-06/2002-4 
Ljubljana, 09.10.2002 

in finančno projekcijo dokončnega zaprtja, Vlada Republike 
Slovenije dodatno pošilja sklepe, ki jih je sprejela ob obravnavi 
navedenega poročila. 

K dopisu št. 310-06/2002-4 z dne 25.7.2002, s katerim je poslala 
Poročilo o zapiralnih delih v letih od 1995 do 2001 s terminsko 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-06/2002-4 
Ljubljana, 25.07.2002 

Na podlagi 459. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01), 5. člena 
Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, 
Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) in 12. člena Uredbe o ustanovitvi 
družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00) je 
Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, 
d.o.o., na 84. redni seji dne 25.07.2002 pod točko 8C sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt Rudnika Kanižarica v 
zapiranju, d.o.o., za leto 2002 v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za 
gospodarstvo, št. 016-165/2002 z dne 18.7.2002). 

2. Za izvajanje zapiralnih del, ekološko prostorske sanacije in 
kadrovsko-socialnega programa v letu 2002 so v Proračunu Republike 
Slovenije za leto 2002 na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 
8195 - Program zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in 
Zagorje namenjena sredstva za leto 2002 v višini do 230.045.275,68 SIT. 
Sredstva se na osnovi sklenjene pogodbe nakazujejo Rudniku Kanižarica v 
zapiranju, d.o.o., mesečno, po izstavljenih zahtevkih in situacijah. 

3. Manjkajoča sredstva potrebna za realizacijo zapiralnih del v višini do 
208.450.000,00 SIT bo Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o, zagotovil z 
dezinvestiranjem in najemninami. 

4. Vlada Republike Slovenije je sprejela poslovno poročilo Rudnika Kanižarica v 
zapiranju, d.o.o., za leto 2001 z revizijskim poročilom o opravljenem 
revidiranju računovodskih izkazov za leto 2001 v predloženem besedilu 
(gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 016-165/2002 z dne 18.7.2002). 

5. Nepokrita revalorizirana prenesena izguba se pokrije v breme bilančnega 
dobička, preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen. 

6. Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 se imenuje IN Revizija, d.o.o., 
Linhartova 11/a, Ljubljana. 
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7. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o zapiralnih delih v 
letih od 1995 do 2001 s terminsko in finančno projekcijo dokončnega zaprtja, 
v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za gospodarstvo, št. 
016-165/2002 z dne 18.7.2002) in ga posreduje v nadaljno obravnavo 
Odboru za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Mnenje 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-B) 

- druga obravnava - EPA 561 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 
1 

Številka: 411-01/90-16/42 EPA 561-111 
Ljubljana, 14.10.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-B) 
(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjega odstavka 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni dopolnjeni predlog zakona in z vidika 
svoje vloge daje naslednje mnenje: 

ZPS je v svojem mnenju z dne 25.9.2002 opozorila na nejasnost 
določbe 4. člena prvotnega predloga zakona, ki se nanaša na 
delitev nalog med ministrstvo, pristojno za šolstvo in Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo, ki kljub sprejetemu amandmaju 
matičnega delovnega telesa dne 9.10.2002, (besedilo drugega 
odstavka 4. člena dopolnjenega predloga zakona), ni bila 
odpravljena. 

Iz določbe drugega odstavka 4. člena dopolnjenega predloga 
zakona, zaradi amandmajske vključitve upravnih enot namesto 
prvotno predvidenih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
prihaja do dodatnih nejasnosti in tudi vprašljivosti možne izvedbe. 
V tej zvezi glede razdelitve nalog opozarjamo še na zakon o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002), kjer je določeno, da 
so upravne enote ustanovljene za opravljanje upravnih naloo. ki 
jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno. Na 
podlagi 31. člena ZOFVI pa so šolske uprave, katerih naloge naj 
bi se začasno prerazdelile, pooblaščene tudi za opravljanje nalog, 
ki po mnenju ZPS niso upravne narave, kar je potrebno upoštevati 
tudi pri razdelitvi nalog. V zvezi s predlagano rešitvijo opozarjamo 
tudi na problem razmejitve pristojnosti med samimi upravnimi 
enotami in sicer glede na krajevno pristojnost. 

V tej povezavi je neprimerna tudi dikcija tretjega odstavka 4. člena 
dopolnjenega predloga zakona, ki določa, da bo podrobnejšo 
krajevno pristojnost enot iz prejšnjega odstavka določil minister, 
saj se je v tem besedilu nanašala na prvotne rešitve, torej na 
enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Iz zakona o državni 
upravi namreč izhaja, da naloge upravnim enotam določa zakon 
(44. člen navedenega zakona), ne pa minister s svojim aktom. 
Kolikor bi se odločili za koncept, ki dopušča izdajo podzakonskega 
akta ministra, ki bi obsegal tudi razdelitev teh nalog (torej rešitev, 
ki ne bi predvidevala prenos nalog na upravne enote), pa bi bilo 
treba določiti tudi rok za njegovo izdajo. 

Svetovalka Državnega zbora Sekretarka 
Marta Briški, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 

■ 
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Mnenje 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU 

ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA 

INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK) 

- druga obravnava - EPA 477 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno - pravna služba 

Številka: 610-01/02-17/2 EPA 477-III 
Ljubljana, 14.10.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA 

KULTURO (ZUJIK) 
(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena In tretjega odstavka 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila dopolnjeni predlog navedenega predloga zakona 
in daje z vidika svoje vloge naslednje pripombe In predloge: 

K 1. členu: 

Besedilo tega člena, če naj predstavi zakonsko materijo, bo 
potrebno dograditi tako, da bo celoviteje predstavilo v nadaljevanju 
razdelane vsebine, ki poleg določitve javnega interesa ter organov, 
ki so zanj pristojni in odgovorni, ureja tudi način zagotavljanja 
javnih kulturnih dobrin, način financiranja javnih zavodov in drugih 
izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov, strokovni nadzor 
nad njihovim izvajanjem ter inšpekcijski nadzor. 

K 2. členu: 

V tem členu predstavljene pojme bo potrebno še dodatno izčistiti. 
Ob siceršnji izboljšavi predstavitve pojma "javnega interesa" 

menimo, da bi bil pojem celoviteje predstavljen, v kolikor bi bilo 
zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kulturnih dobrin v potrebni 
skladnosti z nacionalnim programom za kulturo (upoštevaje 
predlagano opredelitev tega dokumenta). 

V peti alinei, ki naj predstavi vsebinski pomen "javne kulturne 
dobrine", bi bilo potrebno ob upoštevanju nadaljnje razdelave 
načinov zagotavljanja teh dobrin za besedo "oziroma" dodati 
besedilo "na način javne službe ali". Ker bo predlagani zakon 
krovni zakon za področje kulture, bi bilo potrebno upoštevati vse 
možne načine zagotavljanja javnih kulturnih dobrin kot so tudi v 
nadaljevanju obravnavani (z izvajanjem dejavnosti v pogojih javne 
službe, z izvajanjem programov na način javne službe in s finančno 
podporo posamičnim projektom). 

Pri predstavitvi "javnega kulturnega programa" bi kazalo jasneje 
opredeliti, da je to program, ki ga izvajajo v okviru svoje dejavnosti 
izvajalci, ki niso javni zavodi, pa ga zagotavlja/financira država 
oziroma lokalne skupnosti na primerljiv način kot za javne zavode. 

K 3. in 9. členu: 

Predlagane rešitve v navedenih členih bo potrebno izčistiti tako, 
da bo jasen njihov medsebojni odnos in odnos "drugih predpisov 
in zakonov" do predlaganega zakona in nacionalnega programa 
za kulturo. V ta namen bi bilo morda v 3. členu primerno, da se za 
besedo "kulturo," besedilo spremeni in se glasi: "kot ga določa ta 
zakon in se uresničuje skladno z nacionalnim programom za 
kulturo." 

V prvem odstavku 9. člena pa kaže besedilo dograditi tako, da bi 
se glasilo: 

"Javni interes za kulturo se na posameznih področjih kulturnih 
dejavnosti določa z zakoni ter uresničuje skladno z nacionalnim 
in lokalnim programom za kulturo." 
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K 10. členu: 

V okviru opredelitve vsebine nacionalnega programa za kulturo, 
kaže opredeliti tudi načrtovanje razvoja in vzdrževanja javne 
kulturne infrastrukture (česar predlagani zakon v zadevnem 
poglavju ne obravnava) skladno z razpravo na matičnem 
delovnem telesu. 

K 12. členu: 

V izogib nejasnostim glede "ostalih pristojnih organov in organizacij" 
za uresničevanje nacionalnega kulturnega programa, kaže 
besedilo uskladiti z 2. členom in navesti le "druge nosilce javnega 
interesa". 

K 20. členu: 

Kulturniška zbornica bo nedvomno dajala menja k "predlogom" 
nacionalnega programa za kulturo (druga alinea prvega odstavka) 
ter mnenje "v zvezi z zaprosili za plačevanje prispevkov iz 86. 
člena tega zakona iz državnega proračuna (zadnja alinea prvega 
odstavka) kar kaže redakcijsko izboljšati. 

K 27. členu: 

Glede na to, da je v 2. členu predloga zakona že opredeljen pojem 
"javnih kulturnih dobrin", bo potrebno besedilo prvega odstavka 
tega člena še dodatno preoblikovati tako, da se pred besedo 
"kulturnih" doda beseda "javnih", črta pa se besedilo v oklepaju. 

Upoštevaje predlagano preoblikovanje sedme alinee 2. člena (javni 
kulturni programi) bo v drugem odstavku za besedo "projektom" 
postaviti piko, ostalo besedilo do konca stavka pa se črta. 

V zvezi s preoblikovanjem prvega in drugega odstavka tega člena 
kaže spremeniti tudi naslov podpoglavja "1. Načini zagotavljanja 
javnih kulturnih dobrin". 

K 28. členu: 

Predlagano rešitev v prvem odstavku tega člena bi kazalo zaradi 
jasnega razlikovanja v načinih zagotavljanja javnih kulturnih dobrin 
spremeniti tako, da se besedo "neposredno" nadomesti z 
besedilom "z organiziranjem javne službe". 

K 34. do 44.a členu: 

Na pravno-sistemsko spornost predlaganih rešitev v podpoglavju 
"Posebne določbe za vodenje in upravljanje" (javnih zavodov?) je 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve opozarjal tako v prvi 
obravnavi predlaganega zakona kot tudi ZPS v mnenju z dne 
25.9.2002. Ob predlaganih rešitvah, ki dajejo povsem novo vlogo 
direktorju javnega zavoda (združitev poslovodske in upravljalske 
funkcije) in predlagani razdelitvi nalog med svetom (zavoda) in 
strokovnim svetom ni več jasno, kateri organ je "organ upravljanja 
zavoda" in na kakšen način bo zagotovljeno samoupravljanje 
delavcev zavoda in udeležba uporabnikov oziroma strokovne 
javnosti. Udeležba delavcev in strokovne javnosti je predvidena 
v "strokovnem svetu", katerega vloga pa je omejena le na 
spremljanje in ocenjevanje dela javnega zavoda, dajanje mnenj, 
predlogov in pobud direktorju zavoda in ustanovitelju. Glede 
sestave tega organa je jasen le delež zaposlenih (ena tretjina), 
dve tretjini članov pa naj bi predlagali kulturniška zbornica, društva 
in druge organizacije izmed strokovnjakov ali uporabnikov. Ob 
nejasni rešitvi glede razmerja, je očitno možna tudi izpeljava brez 
uporabnikov. 

V zvezi s predlagano dopolnitvijo 34. člena, ki odpira možnost tudi 
oblikovanja "sveta delavcev" v javnih zavodih na področju kulture, 
opozarjamo, da bi rešitev utegnila biti sporna z vidika določb 
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 in 
56/01), sama rešitev pa je nedorečena, saj ni jasno, kdaj naj bi se 
oblikoval ta organ in v katerih zavodih. 

Glede na utemeljevanje predlaganih rešitev z uporabo 6. člena 
zakona o zavodih naj opozorimo, da se z določbo tega člena le 
dopušča, da se "posamezna vprašanja urejajo drugače", ob tem 
pa je zakon povsem jasen za kakšna vprašanja gre, saj jih 
praviloma že določa. Tako je v tretjem odstavku 29. člena, ki sicer 
določa organ upravljanja zavoda in njegovo sestavo, odkazano 
na druge zakone, ter ustanovitvene akte oziroma statute, da 
določijo sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov, 
trajanje mandata in pristojnosti sveta. 

Ob predvideni možnosti za oblikovanje sveta delavcev naj še 
dodamo, da predloga zakona, ki se navaja v obrazložitvi 
zadevnega amandmaja še ni zaslediti v zakonodajnem postopku. 

V petem odstavku 38. člena, ki se nanaša na imenovanje direktorja 
zavoda, bo zadnji stavek določneje oblikovati, sicer ni jasno, kaj 
se odkazuje na področni zakon. 

Predlagano dograditev poglavja s 44.a členom, ki predvideva 
oblikovanje organa zavoda, ki bi združeval tako naloge sveta kot 
strokovnega sveta, bo po naši oceni dopolniti z rešitvami glede 
sestave tega organa, z določitvijo razmerja med predvidenim 
članstvom. 

K 51., 54. in 63. členu: 

V tretjem odstavku 51. člena bo zaradi uskladitve s 44. členom 
predvideno pristojnost nadzornega odbora nadomestiti s "svetom 
zavoda". Smiselno enaka pripomba velja za drugi odstavek 54. 
člena in tretji odstavek 63. člena. 

K 57. členu: 

Predlagano opredelitev pojma "javni kulturni program" kaže 
pretehtati v odnosu na opredelitev oziroma predstavitev tega 
pojma v 2. členu predlaganega zakona. 

K 59. členu: 

Ob jasni in usklajeni opredelitvi "javnih kulturnih programov" bo 
ponovno pretehtati rešitve v tretji alinei prvega odstavka in v 
drugem odstavku 59. člena, ki se nanašajo na izvajalce javnih 
kulturnih programov (samostojni kulturni ustvarjalci in kulturna 
društva). 

K 69., 136. In 138. členu: 

V 69. členu je predvideno, naj bi se občini, ki je ustanoviteljica 
javnega zavoda, ki (verjetno njegova dejavnost) presega občinski 
pomen, pa je to v javnem interesu države, zagotovila dodatna 
sredstva v okviru sistema financiranja občin. Javni interes države 
naj bi ugotavljala vlada, o višini sredstev države pa naj bi se 
dogovorila minister in pristojni organ občine. 

Predlagane rešitve niso jasne z vidika določb 20.a in 24. člena 
zakona o financiranju občin (način določanja primerne porabe 
občine in zagotavljanja sredstev za finančno izravnavo) kot tudi 
ne določb 26. člena navedenega zakona (financiranje posameznih 
ukrepov in investicij). V kolikor se na predlagane rešitve v tem 
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(69.) členu navezuje v 138. členu predvideno zadržanje uveljavitve 
določb predlaganega zakona (kar bi po naši oceni bilo nujno), bo 
besedilo tega t.j. 138. člena natančneje zapisati. Ni pa razumljiva 
navezava 138. člena na 136. člen, ki sicer ureja način financiranja 
javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, pa te zavode 
na dan uveljavitve tega zakona v celoti financira država. Torej 
predstavlja način financiranja kot je predviden v prvem in drugem 
odstavku 136. člena prehodni režim, ki naj bi trajal do dogovora 
občin ustanoviteljic in države. Enako kot v prvem odstavku 69. 
člena je tudi v drugem odstavku 136. člena predvideno, naj bi v 
primeru, da občine soustanoviteljice prenesejo ustanoviteljske 
pravice na sedežno občino, tej občini zagotovila nadomestna 
dodatna sredstva države na podlagi zakonodaje, ki ureja 
financiranje občin. 

Po določbi 138. člena pa naj bi se rešitve predlagane v 136. členu 
pričele upravljati šele 1.1.2004 pod pogojem, da se do takrat 
uredi način zagotavljanja "dodatnih" sredstev sedežnim občinam 
v okviru zakonodaje, ki ureja financiranje občin. Določba ie neiasna 
tako v pogledu prehoda financiranja javnih zavodov iz 135. člena 
na občine, ker ne določa kakšni pogoji veliaio do 1.1.2004 (ali v 
celoti financira država?) in od kdai dalie nai bi se država in občine 
dogovarjale v smislu prvega odstavka 136. člena. Na nejasnost 
kriterijev za določitev razmerja v obveznosti financiranja javnih 
zavodov je bilo že predhodno opozorjeno. 

K 86. in 87. členu: 

V 86. členu je predvidena možnost za samozaposlene v kulturi, 
da pridobijo pravico do plačevanja prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno 
zavarovanje iz državnega proračuna. 

V 87. členu pa je predlagano, na kakšen način se bodo potrebna 
sredstva za namen iz prejšnjega člena zagotavljala v proračunu 
(prvi odstavek) in kdo bo odločal o zagotavljanju oziroma dodelitvi 
sredstev v posamičnem primeru (odločba ministra). 

Ob predlagani rešitvi v prvem odstavku 87. člena bi bilo po naši 
oceni predvsem potrebno v 86. členu določiti, kdo bo odločil o 
Brjznaniu pravice do plačevanja navedenih prispevkov, čemur 
bo tudi sledilo zagotavljanje ustreznih sredstev za posamičen 
Primer. V zvezi s tem dalje menimo, da kaže predlagano besedilo 

drugega odstavka 87. člena ob primernem preoblikovanju umestiti 
kot drugi odstavek 86. člena. Besedilo bi se lahko glasilo takole: 

"O priznanju pravice iz prejšnjega odstavka odloči minister z 
odločbo." 
Hkrati se opusti besedilo drugega odstavka 87. člena. 

Poleg navedenega pa bo besedili obeh členov uskladiti tako, da 
bo razpoznaven osnovni namen t.j. plačevanje prispevkov za 
obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. V ta namen 
bo redakcijsko popraviti tudi besedilo prvega odstavka 87. člena. 

K 141. členu: 

V zvezi s predlaganim rokom za sprejetje izvršilnih predpisov 
menimo, da bi bilo z vidika zakonodaje tehnike potrebno konkretno 
določiti tako pooblaščene organe kot predpise, ki so jih dolžni 
izdati v navedenem roku (navedba materialnih določb predloga 
zakona) po uveljavitvi tega zakona. 

K 144. členu: 

Predlagana rešitev glede rednega izteka mandata dosedanjim 
direktorjem (javnih zavodov?) je nejasna, saj dopušča tudi 
možnost razrešitve pred iztekom mandata. Predlagana rešitev bi 
se morda ustrezneje glasila takole: 

"Obveznosti v zvezi z usklajevanjem ustanovitvenih aktov in 
drugih splošnih aktov javnih zavodov iz prejšnjega člena, ne 
vplivajo na reden iztek mandata direktorjem javnih zavodov, ki so 
na tej funkciji ob uveljavitvi tega zakona." 

K 146. členu: 

Predviden rok za sprejetje nacionalnega programa za kulturo bi 
zahteval tudi ureditev nekaterih vprašanj v času do njegovega 
sprejema. Predlagana rešitev v zadnjem stavku ne zagotavlja 
ustrezne ureditve. 

Namestnica sekretarke Sekretarka 
Alenka Ogrinc, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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