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Ljubljana, 9. december 2002 Letnik XXVIII St. 121 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah 3 
in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom 
Zakona (ZJSRS-D) - skrajšani postopek - EPA 661 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah 13 
in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z dopolnjenim predlogom Zakona (ZOUTI-A) 
- druga obravnava - EPA 555 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 29 
ohranjanju narave z dopolnjenim predlogom Zakona (ZON-A) - druga obravnava - EPA 649 - III 

- Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za 57 
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt fur VViederaufbau v višini 50 mio EUR z 
dopolnjenim predlogom Zakona (ZVPEP) - druga obravnava - EPA 664 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije 65 
predsednika republike z dopolnjenim predlogom Zakona (ZZPOFPR) - druga obravnava - EPA 489 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 73 
Republike Slovenije (KZ-B) - druga obravnava - EPA 321 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 77 
Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI) - EPA 687 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 79 
Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO) 
-EPA 689 -III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 81 
Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV) - EPA 704 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 83 
Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) 
- EPA 705 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju 85 
terorističnih bombnih napadov z dopolnjenim predlogom Zakona (MKZTBN) - EPA 706 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 93 
za leto 2002 s predlogom Odloka - EPA 614 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 99 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) 
- druga obravnava - EPA 665 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest 105 
za leto 2003 - EPA 683 - III 

- Poročilo Odobra za finance in monetarno politiko k predlogu Tretje dopolnitve spremenjenega in 109 
dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 s predlogom sklepa 
- EPA 685 - III 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



l IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 JAMSTVENEM IN 

PREŽIVNINSKEM SKLADU REPURLIKE 

SLOVENIJE Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM 

ZAKONA (ZJSRS-D) 

- skrajšani postopek - EPA 661 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zii zdravstvo, delo, drutino. socialno politiko in invalide 

Številka: 412-01/96-19/15 
Ljubljana: 5.12.2002 EPA 661-111 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142 člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-D) - skrajšani postopek 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je na svoji 26. redni 
seji dne 4.12.2002 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije - skrajšani postopek, ki 
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je dne 15.11.2002 
odločil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem zakonodajno - pravne službe z dne 20.11.2002, ki 
je k predlogu zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter 
zakonodajno - tehničnega vidika oblikovala pripombe k 12. členu. 

Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudarila, da je namen 
predloga zakona uskladitev z zakonom o javnih skladih, uskladitev z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov in popolna uskladitev z direktivo Sveta 80/987 EGS. 

S sprejemom Zakona o javnih skladih (Ur.list RS št.: 22/00) je namreč za Jamstveni 
in preživninski sklad Republike Slovenije pričel veljati režim delovanja javnih 
skladov, ki določa tudi možnost stečaja sklada. 

Ker je bil namen ustanovitve jamstvenega in preživnenskega sklada poravnava 
terjatev delavcev v primerih insolventnosti delodajalcev (to določa tudi navedena 
direktiva) in odločanje o pravicah otrok v primerih neplačevanja preživnin in sicer 
pravici do nadomestila preživnine, premoženje sklada ne sme in ne more biti 
podvrženo stečaju ali prisilni poravnavi. S sprejemom dopolnil k Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. list RS št.:59/99,57/01,59/01) pa je potrebno natančneje - 
opredeliti osebne podatke in varstvo teh podatkov, ki jih zbira in potrebuje sklad za 
izvrševanje svojih nalog. 

Odbor je nato prešel na razpravo in glasovanje. V predpisanem roku je amandma 

vložil poslanec France Cukjati, za katerega se je v razpravi ugotovilo, da je zaradi 
tiskarske napake v besedilu predloga zakona, ki ga je posredovala vlada, 
brezpredmeten. Predlagatelj je amandma na seji umaknil. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Odbor je oblikoval in sprejel naslednji 

amandma: 

K12. členu: 

1. Prvi odstavek 27. b člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za potrebe izvajanja nalog sklada ter za statistične ali znanstveno raziskovalne 
namene, sklad vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje s tem zakonom določene 
evidence osebnih podatkov « 

Obrazložitev: 
Skladno s 3. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 
57/2001 in 52/2002) je treba v zakonu izrecno določiti pooblastilo za vzpostavitev 
evidenc, ki vsebujejo osebne podatke. 

2. V prvem odstavku 27. d člena se črta besedilo zadnjega stavka. 

Obrazložitev: 
Ker je možnost pridobivanja določenih osebnih podatkov iz drugih zbirk, ki jih vodijo za 
to pooblaščeni organi in organizacije, natančno opredeljena v drugem odstavku istega 
člena je zadnji stavek prvega odstavka 27. d člena nepotreben. 

3. V drugem odstavku 27. d člena se v napovednem stavku črta beseda »tudi«. 

Obrazložitev: 
Glede na 3. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da lahko državni 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil obdelujejo samo tiste 
osebne podatke, za katere je tako določeno z zakonom, in zato ni mogoče iz obstoječih 
zbirk osebnih podatkov pridobivati tudi drugih podatkov, za katere ni pooblastila v 
zakonu, je beseda »tudi« brez pomena. 

4. V drugem odstavku 27. d člena se v tretji alinei za besedo »šolstvo« doda vejica in 
beseda »znanost«. 

Obrazložitev: 
Naziv ministrstva Je treba uskladiti z novo organiziranostjo in delovnim področjem 
skladno z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97 
in 119/2000). 

Odbor je v skladu z 128.členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
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i IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeti amandma na seji 
odbora, pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, je sprejeti amandma vključen. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Stanislav 
Brenčič. 

Svetovalka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar 

Predsednik: 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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l IEL0VNA TELES. A 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVENEM IN 

PREŽIVNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJPSRS-D) 

(skrajšani postopek) 

1. člen * 

V Zakonu o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
25/97, 10/98, 41/99 in 53/99) se naslov spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije«. 

2. člen 

V prvi alinei 1. člena, v 2. členu in v drugem odstavku 3. člena se besede »Jamstveni in 
preživninski sklad« nadomestijo z besedami »Javni jamstveni in preživninski sklad« v 
ustreznem sklonu. 

3. člen 

Za 14. čJenom se doda nov 14. a člen, ki se glasi: 
»14.ačlen 

Ne glede na določbe Zakona o javnih skladih (Ur. I. RS, št. 22/00) nad skladom ni 
mogoče začeti stečajnega postopka. Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti, 
odgovarja za plačilo le-teh Republika Slovenija solidarno s skladom«. 

4. člen 

V 16. členu se črta besedilo ».pri katerem je bil zaposlen neprekinjeno najmanj tri mesece 
pred datumom prenehanja delovnega razmerja«. 

5. člen 

V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Sklad pri izračunu višine izplačila upošteva višino terjatev upravičenca do stečajnega 
dolžnika oziroma delodajalca iz naslovov po prvem odstavku ter omejitev izplačila po 
drugem odstavku tega člena.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« 

9. december 2002 7 poročevalec, št. 121 



l IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

nadomesti z besedo »drugega«. 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

V 21.a členu se črta peta alinea. ... 

j 
7. člen 

V 21.b členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za neredno plačevanje preživnine po tem zakonu se šteje, če preživninski zavezanec 
dolguje skupaj vsaj znesek treh povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih 12-ih mesecih 
pred vložitvijo zahtevka. Mesec, v katerem zastopnik vloži zahtevo, se ne šteje med 
zadnjih 12 mesecev«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek se črtata. 

8. člen 

V 22. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Pritožba zoper odločbo, s katero je bilo ugotovljeno prenehanje pravice do nadomestila 
preživnine, ne zadrži izvršitve odločbe«. 

9. člen 

V tretjem odstavku 25. člena se črta tretja alinea. 

10. člen 

26.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»26.a člen 

Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in njihovi delodajalci, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delp, družino in 
socialne zadeve, centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, banke, 
hranilnice, Klirinško depotna družba, d.d., Geodetska uprava in Banka Slovenije morajo 
skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih potrebuje pri odločanju o pravici do 
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i IEL0VNA TELESJ 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih nadomestil s pripadajočimi obrestmi in 
stroški«. 

11. člen 

Za 26.a členom se doda nov 26.b, ki se glasi: 

»26. b člen 

Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz prejšnjih dveh členov, uporabi samo 
za potrebe postopkov po tem zakonu. 

Drugim uporabnikom lahko sklad posreduje podatke samo, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se ti 
podatki nanašajo«. 

12. člen 

Za 27. členom se doda novo V.a poglavje: »V. a EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV« z novimi 27.a, 27.b, 27.c, 21.t, 27.d in 27.e členi, ki se glasijo: 

»27.a člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za zbiranje, obdelavo, posredovanje in 
uporabo osebnih podatkov Iz zbirk osebnih podatkov (v nadaljevanju: evidence), 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

27.b člen 

Za potrebe izvajanja nalog sklada ter za statistične ali znanstveno raziskovalne 
namene, sklad vzpostavi, vodi, vzdržuje In nadzoruje s tem zakonom določene 
evidence osebnih podatkov. 

27.c člen 

Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca vsebuje naslednje 
podatke upravičenca: 
• osebno ime; 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 
- enotno matično številko občana; 
• naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- davčno številko; 
• številko transakcljskega oziroma tekočega računa, hranilne knjižice oziroma 
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l IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

nerezidenčnega računa tujca; 
- naslov, na katerega želi prejemati pošto; 
- razlog prenehanja delovnega razmerja; 
- višino pripadajoče pravice iz prvega odstavka 19. člena tega zakona; 
- višino izplačil, opravljenih s strani delodajalca oziroma stečajnega dolžnika iz 

terjatev, določenih v prvem odstavku 19.člena tega zakona. 

27.č člen 

Evidenca o nadomestilih preživnine vsebuje naslednje osebne podatke; 

1. za otroka: 
- osebno ime; 
• rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 
• enotno matično številko občana; 
- naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- krajevno pristojni center za socialno delo; 
- državljanstvo; 
• podatke o skupnem gospodinjstvu; 
- višina preživnine; 
- zaposlitev; 
• oddaja v rejništvo, namestitev v zavod; 
- plačana preživnina v zadnjem letu pred vložitvijo zahtevek po mesecih In 
- plačana preživnina v obdobju priznanja pravice do nadomestila preživnine. 

2. za zakonitega zastopnika: 
- osebno ime; 
• enotno matično številko občana; 
- številko transakcijskega oziroma tekočega računa, hranilne knjižice oziroma 

nerezidenčnega računa tujca; 
• naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- naslov, na katerega želi prejemati pošto. 

3. za preživninskega zavezanca: 
- osebno ime; 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj); 
- enotno matično številko občana; 
- naslov (stalnega, začasnega) prebivališča; 
- državljanstvo; 
- podatke o skupnem gospodinjstvu; 
• zaposlitev; 
- podatke o dohodkih In premoženju (nepremično in premično premoženje, 

delnice, solastništvo v podjetju, avtorski honorarji in drugi dohodki). 
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i IEL0VNA TELESJ l 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

27.d člen 

Podatki iz prejšnjih dveh členov se zbirajo neposredno od posameznika, na 
katerega se nanašajo. Za pravico Iz naslova insolventnosti delodajalca, se podatke, 
ki se nanašajo na terjatve delavca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca ter 
izplačila, pridobiva neposredno od pristojnih oseb delodajalca oziroma od 
stečajnega dolžnika. Podatki v postopku priznanja nadomestita preživnine se 
pridobivajo o vlagatelju, o otrocih, katerih zakoniti zastopnik je vlagatelj in zanje 
vlaga zahtevo ter o preživninskem zavezancu neposredno od vlagatelja. 0 
preživninskem zavezancu lahko vlagatelj poda le podatke o osebnem imenu, rojstne 
podatke, o stalnem ali začasnem bivališču in zaposlitvi. Ostale podatke pridobiva 
sklad. 

Sklad lahko brezplačno pridobiva osebne podatke iz obstoječih zbirk osebnih 
podatkov od naslednjih upravljavcev: 
- Ministrstva Za notranje zadeve - podatke o skupnem gospodinjstvu iz 

centralnega registra prebivalstva (ime In priimek, rojstne podatke, enotno 
matično številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču), 
podatke o lastništvu motornega vozila, podatke o statusu (smrti); 

- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in centrov za socialno delo - 
podatek o oddaji v rejništvo, podatek o višini preživnine (višina preživnine, 
številka obvestila o uskladitvi preživnine, datum izdaje dokumenta); 

- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport - podatke o namestitvi v vzgojno 
izobraževalni zavod; 

- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih vključenih v pokojninsko In invalidsko zavarovanje, podatke o 
izplačani pokojnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, 
nadomestilu iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanje; 

• Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o zavarovancih 
vključenih v zdravstveno zavarovanje (podatke o zaposlitvi, ime In priimek, 
rojstne podatke, enotno matično številk občana, podatke o zaposlitvi); 

• Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o izplačanem 
nadomestilu iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, denarni pomoči, 
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova, vključitev v program 
javnih del; , - 

- Geodetske uprave - podatke o višini katastrskega dohodka; 
- Bank in hranilnic - podatke o odprtih transakcljsklh računih, tekočih računih, 

žiro računih In hranilnih knjižicah uporabnikov; 
• Banke Slovenije - o odprtih transakcijskih računih uporabnikov; 
- Klirinško depotne družbe d.d. - podatke o lastništvu vrednostnih papirjev; 
- stečajnih dolžnikov oziroma delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o 

višini terjatev Iz naslovov, za katere jamči sklad po tem zakonu, podatke o 
poplačilih terjatev, za katere jamči sklad po tem zakonu. 

27.e člen 

Podatki iz 27.c In 27.č člena tega zakona se hranijo največ deset let po zaključku 
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zadeve oziroma pet let po polnoletnosti otroka, v primeru, da ob preteku prejšnjega 
roka otrok še ni dosegel polnoletnosti, nato pa se arhivirajo v skladu z zakonom, ki 
ureja arhivska gradiva in arhive*. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
i 

- - 13.člen 

4. in 5. člen tega zakona se uporabljata za upravičence, ki jim je delovno razmerje zaradi 
insolventnosti delodajalca prenehalo po uveljavitvi tega zakona. 

14. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 OMEJEVANJU 

OPORABE TOBAČNIH IZDELKOV Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZOUTI-A) 

- druga obravnava - EPA 555 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 543-03/92-3/29 
Ljubljana: 5.12.2002 EPA 555-III 

Na podlagi 42. in 1. odstavka 133.člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje ■ 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 26. redni seji dne 4.12.2002 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov - druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložila 
Vlada Republike Slovenije. 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem zakondajno - pravne službe, ki je k predlogu 
zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom, ter z zakonodajno - 
tehničenga vidika oblikovala pripombo k 10. členu. 

Člani odbora so prejeli tudi pripombe: - - - 
- Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja za turizem in gostinstvo, 
- Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja za trgovino, 
- Obrtne zbornice Slovenije ter 
- Podjetja za notranjo in zunanjo trgovino Philip Morris Ljubljana. 

Predstavnik predlagatelja na predlog zakona ni podal dodatne obrazložitve. 

Odbor je nato prežel na razpravo in glasovanje o amandmajih, ki so jih v 
predpisanem roku vložili naslednji predlagatelji: Poslanski klub LDS, poslanska 
skupina ZLSD, Poslanska skupina SLS, Poslanska skupina DeSUS in poslanec 
France Cukjati. 

V razpravi so člani odbora razpravljali o predlogu, ki sta ga v pisnem gradivu 
posredovali zbornici. Nanašal seje na 13. člen, ki ureja ustrezno ločevanje 
prostorov za kadilce in nekadilce v gostinskih ter javnih prostorih, vendar pobuda ni 
dobila podpore. 

Umik amandmaja k 10. členu je bil s strani Poslanskih skupin LDS, SLS, ZLSD in 
DeSUS posredovan pisno (pred pričetkom seje odbora). 

Odbor je sprejel amandmaje: 
- poslanca Franceta Cukjatija k 1 .členu, 
- poslanskih skupina LDS, SLS, ZLSD, DeSUS k 8. in 17. členu. 

Na seji odbora je poslanec France Cukjati umaknil amandma k 19.členu. 
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Odbor je oblikoval in sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 3.členu: 

V 5.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"Za izvrševanje v tem členu določenih ukrepov je pooblaščen Inštitut za varovanje 
zdravja skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki v skladu s tem členom 
in Nacionalnim programom zdravstvenega varstva Republike Slovenije neposredno 
opravljajo naloge povezane z navedenimi ukrepi." 

Obrazložitev: 
Dopolnitev zakona bi pomenila, da bi se ukrepi, ki so v zakonu predvideni, bolj 
gotovo izvajali, če bi imeli določene institucije, ki bi bile zadolžene za izvedbo teh 
nalog. Če ni opredeljeno, kdo mora kaj narediti, potem to običajno nihče nič ne 
naredi, S tem naj bi se bolj uveljavil tudi Inštitut za varovanje zdravja in zavodi za 
zdravstveno varstvo. Programi, ki jih le-ti že izvajajo , bodo tako imeli večjo težo in 
bodo tudi bolj učinkoviti. 

K lO.členu: 

11 .člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ne. glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov 
dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke: 
- na priboru za kajenje; 
- v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, 
distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2; 

_ - na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 
m2. 

Reklamiranje tobačnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le v obliki znaka, 
ki je zaščiten in ki ne omenja in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže 
ali njegove uporabe.". 

Obrazložitev 
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Z amandmajem se bolj natančno določajo pogoji za dovoljeno reklamiranje tobačnih 
izdelkov v obliki zaščitenih blagovnih znamk in velikost oziroma površina, ki jo ta 
reklama lahko obsega. 

K 17. členu 

V 10. točki se besedilo "v nasprotju s četrtim odstavkom 9c. člena tega zakona" 
nadomesti z besedilom "(četrti odstavek 9c. člena tega zakona)". 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 

Odbor je v skladu z 128. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
glasoval o posameznih členih predloga ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika je glede na sprejete amandmaje 
na seji odbora, pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, 
ki je sestavni del tega poročila, so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Stanislav 
Brenčič. 

Svetovalka Državnega zbora 
Hedvika Stanič -Igličar 

Predsednik: 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU 
UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV (ZOUTI) 

- druga obravnava - 

1. člen 

V Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) se 
2. člen spremeni tako, da se glasi: 
"Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, Imajo naslednji pomen: 
1. Tobačni izdelki so izdelki, ki vsebujejo tobak, ki je lahko tudi gensko 

spremenjen, in so namenjeni za kajenje, njuhanje, sesanje ali žvečenje. 
2. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima, ki nastaja pri 

kajenju. 
3. Nikotin pomeni nikotinske alkaloide. 
4. Ogljikov monoksid je sestavni del plinske faze kadilskega dima In nastaja _ 

pri nepopolnem izgorevanju tobaka in drugih organskih sestavin tobačnih 
izdelkov. 

5. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za oralno uporabo, razen za 
kajenje in žvečenje, ki so delno ali v celoti Izdelani iz tobaka v prahu ali 
drobcih ali kakršnikoli kombinaciji prahu in drobcev, ki so lahko pakirani v 
vrečkah ali v kakršnikoli drugi embalaži, ali so podobni živilskemu izdelku. 

6. Sestavina Je vsaka snov ali sestavni del, ki se uporablja pri izdelavi ali 
pripravi tobačnega izdelka, razen tobačnih listov in drugih naravnih ali 
nepredelanih delov rastline tobaka, in je v končnem izdelku še vedno 
prisotna, četudi v spremenjeni obliki, vključno s papirjem, filtrom, 
tiskarskimi črnili in lepili." 

2. člen 

V 5. členu se alinee spremenijo tako, da se glasijo: 
spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje prebivalcev in predlaga 
ustrezne ukrepe, ki zahtevajo medresorsko reševanje, 

- predlaga ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, 
- spremlja izvajanje celovitega programa preprečevanja uporabe tobačnih izdelkov 

in ukrepov za preprečevanje škodljivih posledic, 
- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe tobačnih izdelkov in 

preprečevanja škodljivih posledic uporabe tobačnih izdelkov.". 

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
"Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, 
strokovnjaki in nevladnimi organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja 
uporabe tobačnih izdelkov in zmanjševanja škodljivih posledic uporabe tobačnih 
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izdelkov (v nadaljnjem besedilu: programi), ki vključujejo ukrepe iz 5a. člena tega 
zakona. 

Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, 
sprejme Vlada Republike Slovenije.". 

3. člen - • ...... 

Za 5. členom se doda nov 5a. člen, ki se glasi: 

"5a. člen 

Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobačnih izdelkov se 
štejejo: 
• spremljanje uporabe tobačnih izdelkov in obsega škodljivih vplivov njihove 

uporabe za zdravje; 
• informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in posameznih skupin 

prebivalstva ... 
o škodljivih vplivih uporabe tobačnih izdelkov; 

- usklajevanje aktivnosti za vključevanje v programe opuščanja kajenja in 
uporabe tobačnih izdelkov; 

- usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih programov za 
posamezne skupine prebivalstva; 

• priprava in izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega 
sloga med različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva ter 
njihovo vrednotenje; 

- strokovno svetovanje ~ In podpora institucijam, združenjem, nevladnim 
organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju 
preventivnih programov na področju omejevanja kajenja.". 

Za Izvrševanje v tem členu določenih ukrepov je pooblaščen Inštitut za 
varovanje zdravja skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki v 
skladu s tem členom In Nacionalnim programom zdravstvenega varstva 
Republike Slovenije neposredno opravljajo naloge povezane z navedenimi 
ukrepi. 

4. člen 

V 6. členu se prvi odstavek črta. 

V drugem in tretjem odstavku, ki postaneta prvi in drugi odstavek, se beseda 
"izdelava" nadomesti z besedo "proizvodnja". 

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

"Od 1. januarja 2004 je za Republiko Slovenijo in države članice Evropske unije, od 
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1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v druge države, prepovedana proizvodnja in 
prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot: 
- 10 mg katrana na cigareto; 
- 1 mg nikotina na cigareto; 
- 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto." 

- r _ - - 5. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah se ugotavlja po 
metodi, ki ustreza naslednjim standardom: 
- ISO 4387 za katran; 
- ISO 10315 za nikotin; 
- ISO 8454 za ogljikov monoksid. 

Točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in nikotina na škatl- oziroma 
drugem posamičnem pakiranju (v nadaljnjem besedilu: embalaža) se ugotavlja po 
metodi ISO 8243." 

6. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na embalaži nimajo natisnjenega 
podatka o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje 
posamezna cigareta. > 

Podatek iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj 10% površine bočne strani 
embalaže." 

7. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov 
za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo na embalaži in zunanji embalaži, ki se 
uporablja pri prodaji izdelka na drobno (v nadaljnjem besedilu: zunanja embalaža), 
natisnjenega enega od naslednjih opozoril: 
1. "Kajenje ubija." 
2. "Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na prednji strani embalaže in 
zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo 
izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 30% površine zunanjega dela 
prednje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno. 

Opozorili iz prvega odstavka tega člena se morata redno menjavati, in sicer tako, da 
se vsako opozorilo pojavi na enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih 
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izdelkov v tekočem letu. 

Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov za 
žvečenje in za njuhanje, ki poleg opozorila iz prvega odstavka tega člena nimajo 
natisnjenega še enega od naslednjih opozoril: 
1. "Kadilci umirajo mlajši." 
2. "Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap." 
.3. "Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka." - - 
4. "Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku." 
5. "Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega dima." 
6. "Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje." 
7. "Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi." 
8. "Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuč." 
9. "Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje." 
10. "Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: posvetujte se z zdravnikom." 
11. "Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco." 
12. "Kajenje povzroča staranje kože." 
13. "Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost." 
14. "Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na zadnji strani embalaže in 
zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo 
izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 40% površine zunanjega dela 
zadnje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno. 

Opozorila iz četrtega odstavka tega člena se morajo redno menjavati, in sicer tako, 
da se vsako opozorilo pojavi na enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih 
tobačnih izdelkov v tekočem letu." 

8. člen 

Za 9. členom se dodajo novi 9a., 9b. in 9c. členi, ki se glasijo: 

"9a. člen 

Prepovedana Je prodaja tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo 
na najbolj vidni površini embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih 
prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno, navedenega 
naslednjega opozorila: 
"Ta tobačni izdelek lahko škoduje vašemu zdravju in povzroča zasvojenost." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj 30% zunanjega dela 
ustrezne površine embalaže in zunanje embalaže, na kateri je opozorilo 
natisnjeno. 

9b. člen 
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Embalaža tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobačnih izdelkov za žvečenje in 
za njuhanje, katere najbolj vidna površina presega 75 cm2, mora vsebovati 
opozorili iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona najmanj v obsegu 
22,5 cm2 na prednji in 22,5 cm2 na zadnji strani embalaže. 

, .. 9c. člen 

Podatek iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9a. člena tega 
zakona morajo biti: 

, - natisnjeni v čmem odebeljenem tisku na beli podlagi, v pisavi Helvetica in v 
velikosti črk, ki zavzema največji možni del površine, predvidene za 
opozorilo in podatek; 

- natisnjeni v matih črkah, razen prve črke in kjer tako zahtevajo slovnična 
pravila; 

• natisnjeni osredotočeno v delu, na kateremu mora biti besedilo natisnjeno 
in vzporedno z zgornjim robom embalaže; 

• obrobljeni s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm in največ 4 mm, ki ne 
sme posegati v besedilo opozorila oziroma podatka, razen opozorila iz 
prvega odstavka 9a. člena tega zakona; 

- natisnjeni v slovenskem jeziku; 
- natisnjeni tako, da jih ni mogoče odstraniti ali uničiti, in ne smejo biti 

zakriti, potemnjeni ali prekinjeni z drugim napisom ali simbolom ali z 
odpiranjem embalaže. 

Podatek Iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9a. člena tega 
zakona ne smejo biti na tobačni znamki, nalepljeni na embalaži tobačnega 
Izdelka. 

Podatek Iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona In prvega odstavka 9a. člena tega 
zakona so lahko, razen na embalaži in zunanji embalaži cigaret, pritrjeni z 
nalepko, pod pogojem, da se ta nalepka ne more odstraniti. 

Na embalaži tobačnega izdelka mora biti označena serijska številka ali 
ekvivalent, ki omogoča določitev kraja In datuma proizvodnje tobačnega 
izdelka. 

Na embalaži in zunanji embalaži tobačnih izdelkov je prepovedana uporaba 
besedila. Imena, blagovne znamke in simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo 
na to, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer: 
lahki, mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra lahki in 
podobno." 
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9. člen 

V10. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 
" Za posredno reklamiranje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobačnih izdelkov na 
javnem mestu in v javnih prostorih.". 

V četrtem odstavku se beseda "izdelovalcev" nadomesti z besedo "proizvajalcev". 

10. člen 
11.člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka in tobačnih 
izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke: 
- na priboru za kajenje; 
- v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni 
površini do 7 m2; 
- na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni 
površini do 7 m2. 

Reklamiranje tobačnih Izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le v obliki 
znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja In ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove 
embalaž^ ali njegove uporabe.". 

11. člen 

V prvem odstavku 13. člena se doda nova sedma alinea, ki se glasi: 
" - obvestila ne smejo uporabljati besedil, imen blagovne znamke, simbolov ali 
drugih znakov, ki napeljujejo na to, da je tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot 
so na primer: lahki, mild, nizka vsebnost oikotina in katrana, super lahki, ultra lahki 
in podobno." 

Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita: 
"Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja potrošnikov morajo 
vsebovati podatek iz prvega odstavka 8 člena tega zakona in eno od opozoril iz 
prvega odstavka 9. člena tega zakona v obsegu najmanj 25 % površine obvestila. 

Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo ob koncu za najmanj 10 
sekund pokazati eno od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega zakona." 

12. člen 

V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
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"Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo." 

13. člen 

V drugem odstavku 16. člena se na koncu drugega stavka doda besedilo "tako, da 
še z ustreznim prezračevanjem ali fizično ločitvijo prepreči mešanje zraka." 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
"V prostorih za nekadilce je kajenje prepovedano. 

Spoštovanje prepovedi iz prejšnjega odstavka je dolžan zagotoviti lastnik, najemnik 
ali uporabnik objekta.". 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

14. člen 

Za 18. členom se doda novo poglavje lila. in novi členi 18a., 18b. in 18c., ki se 
glasijo: 

"lila. INFORMIRANJE O TOBAČNIH IZDELKIH 

18a. člen 

Za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, mora proizvajalec oziroma 
uvoznik cigaret najmanj enkrat letno opraviti meritve vsebnosti snovi iz 7. člena tega 
zakona. 

Meritve iz prejšnjega odstavka opravlja laboratorij, ki ga imenuje minister, pristojen 
za zdravje, izmed laboratorijev, pri katerih je ugotovljena usposobljenost za izvajanje 
meritev. 

Pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih mora 
izpolnjevati laboratorij iz prejšnjega odstavka, določi minister, pristojen za zdravje. 

Stroške meritev iz prvega odstavka tega člena nosi proizvajalec oziroma uvoznik 
cigaret. 

Laboratorij iz drugega odstavka tega člena opravlja tudi meritve na zahtevo 
zdravstvenega inšpektorata. 

O rezultatih opravljenih meritev laboratorij iz drugega odstavka tega člena obvesti: 
- proizvajalca oziroma uvoznika cigaret v primeru meritev na podlagi prvega 
odstavka tega člena; 
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 
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18b. člen 

Posamezni proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so dolžni enkrat letno javnemu 
zavodu Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije posredovati naslednjo 
dokumentacijo: 
- seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih 

izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki mora biti sestavljen glede na težo 
posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo; - 

- izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti; 
- toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v 

zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor je primemo, ki se zlasti nanašajo na 
njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med drugim kakršnekoli učinke odvisnosti. 

18c. člen 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije mora redno letno obveščati 
ministrstvo, pristojno za zdravje, javnost ter z dnem pristopa k Evropski uniji tudi 
Evropsko komisijo o: 
- rezultatih opravljenih meritev za vse cigarete, ki so v proizvodnji in prodaji v 

Republiki Sloveniji; 
- ugotovljenih kršitvah v zvezi s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona; 
- podatkih, ki jih pridobi na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega člena, 

pri čemer mora upoštevati varovanje podatkov v zvezi s specifično formulo 
tobačnega izdelka, ki je del poslovne skrivnosti. 

Roke in način obveščanja iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za 
zdravje. 

Za podatke v zvezi s specifično formulo iz tretje alinee prvega odstavka tega člena 
se ne štejejo podatki o vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida." 

15. člen 

19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Za uresničevanje nalog Sveta za zdravje iz 5. člena tega zakona in za 
uresničevanje nalog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije iz 18c. člena 
se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. 

Za izvajanje programov iz 5. člena in ukrepov iz 5a. člena tega zakona se sredstva 
zagotavljajo v državnem proračunu. Višina sredstev se določa z letnim proračunom v 
sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz naslova trošarin za 
tobačne izdelke." 

16. člen 
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Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje, nadzor 
nad izvajanjem 6., 15. in 16. člena tega zakona opravlja zdravstvena inšpekcija, 
nadzor nad izvajanjem 8., 9., 9a., 9b., 9c., 10., 11.,13. in 14. člena tržna inšpekcija, 
nadzor nad izvajanjem 17. in 18. člena pa inšpekcija dela." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki proizvajajo in prodajajo 
v nasprotju s 6., 8., 9., 9a., 9b. in 9c. členom tega zakona, z odločbo prepove 
proizvodnjo in prodajo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje 
oziroma prodaje.". 

V četrtem odstavku se za številko "12." doda besedilo "ter 13.". 

V šestem odstavku se za številko "12." doda besedilo "ter 13.". 

17. člen 

" 21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 
1. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na 

cigareto (drugi odstavek 6. čiena); 
2. če od 1. januarja 2004 proizvaja ali prodaja cigarete za Republiko Slovenijo 

In države članice Evropske unije, od 1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v 
druge države, ki vsebujejo več kot 10 mg katrana na cigareto, 1 mg nikotina 
na cigareto in 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto (tretji odstavek 6. 
člena); t 

3. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki nimajo na bočni strani embalaže 
natisnjenega podatka o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida vsebuje posamezna cigareta (8. člen), na način, kot 
ga določa prvi odstavek 9c. člena tega zakona, oziroma imajo natisnjen 
napačen podatek; 

4. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na prednji strani 
embalaže in zunanje embalaže natisnjenega enega od opozoril iz prvega 
odstavka 9. člena tega zakona, na način, kot ga določata drugi in tretji 
odstavek 9. člena tega zakona ter prvi odstavek 9c. člena tega zakona; 

5. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na zadnji strani embalaže 
in zunanje embalaže natisnjenega enega od opozoril iz četrtega odstavka 9. 
člena tega zakona, na način, kot to določata peti In šesti odstavek 9. člena 
tega zakona ter prvi odstavek 9c. člena tega zakona; 

6. če prodaja tobačne Izdelke za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo na najbolj 
vidni površini embalaže In zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih 
ovojih, ki se uporabljajo za prodajo na drobno, natisnjenega opozorila iz 
prvega odstavka 9a. člena tega zakona, na način iz drugega odstavka 9a. 
člena tega zakona in prvega odstavka 9c. člena tega zakona; 

7. če prodaja tobačne izdelke, razen cigaret In tobačnih Izdelkov za žvečenje 
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in za njuhanje, v embalaži, katere najbolj vidna površina presega 75 cm2, in 
nima na prednji in zadnji strani embalaže v obsegu najmanj 22,5 cm2 
natisnjenega opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona 
na način, kot ga določa prvi odstavek 9c. člena tega zakona; 

8. če prodaja tobačne izdelke, ki Imajo podatek iz prvega odstavka 8. člena 
tega zakona ter opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona in prvega odstavka 9a. člena tega zakona natisnjene na tobačni 
znamki, nalepljeni na embalaži (drugi odstavek 9c. člena); 

9. če prodaja tobačne izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 9c. člena tega 
zakona; 

10. če prodaja tobačne izdelke brez označbe serijske številke ali ekvivalenta 
(četrti odstavek 9.c čiena tega zakona); 

11. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na embalaži in zunanji embalaži 
uporabljena besedila, imena, blagovne znamke, simbole oziroma 
druge znake, ki napeljujejo na to, da je določen tobačni izdelek manj 
škodljiv (peti odstavek 9c. člena tega zakona); 

12. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju z 10. členom tega 
zakona; 

13. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju z 11. členom tega 
zakona; 

14. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov v nasprotju s 13. členom tega 
zakona; 

15. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15 let (prvi odstavek 14. 
člena);. 

16. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi odstavek 14. 
Člena); 

17. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven izvirne embalaže 
proizvajalca (tretji odstavek 14. člena); 

18. če prodaja tobak za oralno uporabo (četrti odstavek 14. člena); 
19. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter označbe prostorov za 

nekadilce na vidnem mestu (četrti odstavek 15. člena); 
20. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se gostom 

streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) v 
skladu s prvim odstavkom 16. člena tega zakona oziroma ga ne označi in 
ne zagotovi ločitve prostorov za nekadilce na način Iz drugega odstavka 16. 
člena ter ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja v prostorih za 
nekadilce (četrti odstavek 16. člena); 

21. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi odstavek 17. 
člena); 

22. če se ne ravna po določbi 18a. člena In določbi 18b. člena tega zakona; 
23. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek Iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek Iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim 
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opravljanjem dejavnosti. 

Za prekrške iz 1. do 12., 17. in 18. točke prvega odstavka tega člena se poleg 
denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema tobačnih 
izdelkov, ki so predmet prekrška, za prekršek iz 16. točke prvega odstavka 
tega člena pa tudi odvzem avtomatskih naprav." 

18. člen 

V prvem odstavku 22. člena se številka "5.000" nadomesti s številko "30.000". 

Doda se nova 1. točka, ki se glasi: 
"1. če brezplačno ponuja tobačne izdelke na javnem mestu in v javnih prostorih 
(drugi odstavek 10. člena);". 

Dosedanje 1. do 4. točka postanejo 2. do 5. točka. 

V 2. točki se za besedo "člen" doda besedilo" in tretji odstavek 16. člena". 

V 3. točki se beseda "drugi" nadomesti z besedo "peti". 

V drugem odstavku se besedilo "1. in 2." nadomesti z besedilom "1., 2. in 3". 
besedilo "3. in 4." pa se nadomesti z besedilom "4.in 5.". 

19. člen 

Določilo iz petega odstavka 9c. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih 
izdelkov se začne uporabljati 1. januarja 2004. 

Cigarete, ki niso označene v skladu z določbami zakona, se lahko proizvajajo, 
uvažajo in prodajajo najkasneje do 1. januarja 2004. Vsi drugi tobačni izdelki, ki niso 
označeni v skladu z določbami tega zakona, se lahko prodajajo najkasneje do 30. 
septembra 2004. 

Prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo začne veljati 30. junija 2003. 

20. člen 

Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 18a. člena zakona, 
imenuje laboratorij iz drugega odstavka 18a. člena zakona in določi roke in način 
obveščanja iz drugega odstavka 18c. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

21. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 OHRANJANJU 

NARAVE Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM 

ZAKONA (ZON-A) 

- druga obravnava - EPA 649 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor ^ ii\frastiuktum in okolje 

Številka: 801-01/98-7/10 EPA649-III 
Ljubljana, 4.12.2002 

Na podlagi 42. In 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o ohranjanju narave (ZON-A) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 36. seji, dne 3.12.2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ohranjanju narave, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni 
postopek predložila Vlada Republike Slovenije 30.9.2002. 

Vlada je predlagala, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
Kolegij predsednika državnega zbora pa je dne 11.10.2002 odločil, da se predloženi 
zakon obravnava po rednem postopku. 
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Na seji odbora je poleg predlagatelja zakona sodelovala tudi Zakonodajno - pravna 
služba Državnega zbora. 

Mnenje k predlogu zakona je podala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj pri Državnem svetu Republike Slovenije, dne 13.11.2002. Vlada Republike 
Slovenije je podala pisno stališče do ugotovitev iz mnenja Zakonodajno - pravne 
službe Državnega zbora in mnenje k predlaganim amandmajem ter predlagala tudi 
amandma na amandma poslanca Dušana Vučka k 26. členu. 

Zakonodajno - pravna služba Državnega zbora, v mnenju opozarja na posamezne 
predlagane rešitve k 1„ 2., 7., 14., 17., 19., 20., 23., 24., 33., 41. in 48., 43., 45., 47. 
In 50. členu in predlaga ustreznejšo rešitev. 

* * * 

Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. In 131. členom poslovnika 
Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga 
zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje amandmaje. 

Amandmaje je vložil poslanec Dušan Vučko k 19., 26., 30. In 31. členu. 
Vlada Republike Slovenije je vložila amandma na amandma poslanca Dušana Vučka 
k 26. členu. 

V razpravi k 16. členu predloga zakona je bilo postavljeno vprašanje o smotrnosti 
sprejemanja aktov o zavarovanju naravnih vrednot državnega pomena z uredbo 
vlade, oziroma o smiselnosti pridobitve soglasja lokalne skupnosti k uredbi. Ravno 
tako se je zastavilo vprašanje o altemativnosti vloge lokalnih skupnosti glede 
upravljanja oziroma izvajanja nadzora na zavarovanih območjih, ki jih skupaj 
ustanovita država in lokalna skupnost. Odbor je na osnovi razprave sprejel amandma 
k temu členu. 

V razpravi k 37. členu je bilo postavljeno vprašanje o smotrnosti ureditve, ki ločuje 
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti države in upravljanje z 
zavarovanimi območji. Odbor je na osnovi razprave sprejel amandma k temu členu. 

* * * 
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1. Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel amandmaje poslanca Dušana 
Vučka k 19., 26. In 31. členu. 

2. Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmaja poslanca Dušana 
Vučka k 30. členu. 

3. Amandma Vlade Republike Slovenije na amandma poslanca Dušana Vučka k 
26. členu je brezpredmeten, saj je odbor oblikoval svoj amandma. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

k 1. členu 
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 - popr.) 
se v četrtem odstavku 34. člena, četrtem odstavku 39. člena ter drugem In 
tretjem odstavku 93. člena besedilo »organizacija, pristojna za ohranjanje 
narave« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem 
sklonu. 

(2) V 34. In 39. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »na podlagi 
javnega pooblastila.«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in odpravlja nepotrebno 
navajanje sprememb besedila 92., 93. in 105. člena v 1. členu, ker se besedilo teh 
členov v nadaljevanju predloga zakona vsebinsko spremeni oziroma črta. 

K 6. členu 
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»S predpisom Iz tretjega odstavka tega člena se določi tudi, kdaj so 
izpolnjeni pogoji osamitve prostora za gojitev živali iz petega odstavka 21. 
člena tega zakona.«. 
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Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in zagotavlja zakonsko 
podlago za ureditev pogojev za osamitev prostora za gojitev živali v predpisu, 
izdanem na podlagi naslovnega člena. 
K 7. členu 
V 7. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in odpravlja diskrecijo 
Vlade glede možnosti določitve usmeritev za ohranjanje habitatnih tipov v 
predpisu s katerim se ti določajo. 

K 8. členu: 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v 
aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na podlagi tega zakona se 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin."." 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z novo zakonsko ureditvijo urejanja 
prostora, ki ne pozna več termina "obvezno izhodišče". 

K 9. členu: 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v 
aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na podlagi tega zakona se 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin."." 

Obrazložita 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z novo zakonsko ureditvijo urejanja 
prostora, ki ne pozna več termina "obvezno izhodišče". 

K 11. členu: 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"V 38. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Varstvene in razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin."." 

Predlagani amandma pomeni uskladitev z novo zakonsko ureditvijo urejanja 
prostora, ki ne pozna več termina "obvezno izhodišče". Poleg tega se črta v 
predlogu zakona določena ureditve, da se naravne vrednote prikažejo v 
kartografskem delu planskih aktov, če je to tehnično izvedljivo, saj je taka določba 
nesmiselna. 
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K 15. členu: 
Člen se črta. 

Obrazložitev: 
S črtanjem člena se črta v predlogu zakona določena ureditev, da se zavarovana 
območja in vplivna območja prikažejo v kartografskem delu planskih aktov, če je 
to tehnično izvedljivo, saj je taka določba nesmiselna. 

K 16. členu: 
V 16. členu se v besedilu 55. člena v šestem odstavku črta beseda "ali". 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma ukinja alternativo pri upravljanju oziroma nadzoru v 
zavarovanem območju. 

K 17. členu 
V 17. členu se besedilo novega 58.a člena spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovitelj seznani javnost s predlagano spremembo akta o ustanovitvi 
ožjega oziroma širšega zavarovanega območja samo, če se sprememba 
nanaša na meje zavarovanega območja ter predpisane varstvene režime, s 
katerimi se posega v lastninska upravičenja pravnih ali fizičnih oseb na 
zavarovanem območju. Seznanitev se Izvede na način iz 57. oziroma 58. 
člena tega zakona.«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in določa, da se 
seznanitev javnosti s spremembo akta o ustanovitvi zavarovanega območja v 
kvalificiranih primerih, ki so določni z zakonom, izvede na enak način, kot je 
predpisan za seznanitev javnosti v primeru sprejema akta o ustanovitvi. 

K 20. členu 
V 20. členu se v sedmem odstavku zadnji stavek novega 84. člena zadnji stavek 
spremeni tako, da se glasi: 
"Kadar država lokalno skupnost pred potekom roka Iz tretjega odstavka tega 
člena obvesti, da predkupne pravice ne bo uveljavljala, začne teči rok iz 
prejšnjega stavka od dneva, ko lokalna skupnost prejme obvestilo." 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in nedvoumno določa, 
da prične teči 30 dnevni rok lokalne skupnosti za uveljavitev predkupne pravice 
takoj po prejemu obvestila države, da le ta predkupne pravice ne uveljavlja. Hkrati 
je iz besedila spremembe jasno razvidno, da država ni dolžna o svoji odločitvi 
obveščati lokalno skupnost, lahko pa to stori. 

K 21. členu: 
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V prvem odstavku spremenjenega 85. člena se besedi "naravne vrednote" 
nadomestijo z besedami: "zemljišča, na katerih so naravne vrednote". 
V četrtem in petem odstavku se besedi "naravnih vrednot" nadomestijo z 
besedami: "zemljišč, na katerih so naravne vrednote". 

Obrazložitev: 
Ker so po tretjem odstavku 4. člena ZON naravne vrednote definirane tudi kot 
geološki pojavi, kraški pojavi, geomorfološki pojavi, izviri, slapovi, brzice, življenski 
prostori rastlin in živali, ekosistemi, krajina in oblikovana krajina, seveda takšnih 
pojavov ni mogoče "prodajati" oziroma opravljati z njimi pravni promet. Če že, je 
treba omejevati pravni promet z zemljišči, na katerih oziroma pod katerimi ali v 
katerih so takšni pojavi. 

K 23. členu 
Črta se 23. člen. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in odpravlja neprimerno 
ureditev omejevanja odškodnin zaradi omejitev lastninske pravice. 

K 26. členu: 
Amandma na amandma poslanca Dušana Vučka k 26. členu. 
"V amandmaju k 26. členu se v besedilu 97. člena združita prvi in drugi 
odstavek. 

Tretji do deseti odstavek se ustrezno preštevilčijo. 

V novem tretjem odstavku se za besedo »narave« dodajo besede 
»oziroma območja, za katera je predpis za pridobitev posebnega statusa 
že v postopku sprejemanja«. 

V novem osmem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »30«. 
Besedilo drugega stavka se spremeni tako, da se glasi: »V primeru molka 
te organizacije se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima 
pripomb.«. 

m 
Qbrggl<?žitev: 
1. V prvem odstavku amandmaja k amandmaju je predlagan združitev prvega 
in drugega odstavka. Razlog za združitev je v tem, da bi predlagani redakcijski 
popravek prvega odstavka s črtanjem »aktov razglasitve nepremičnih kulturnih 
spomenikov«, povzročil posledično neusklajenost in sicer glede na ureditev v 
sedanjem petem odstavku naslovnega čiena s katerim se spreminja 97. člen, 
ko se norma sklicuje na osebe, ki so navedene v prvem odstavku in zavezane 
pridobitvi naravovarstvenih smernic. S predlaganim črtanjem se posledično 
zaradi, sklicevanja povzroči neusklajenost tudi v 101. členu zakona. Nastalo 
neusklajenost je mogoče, brez vsebinskih posledic odpraviti z združitvijo 
prvega in drugega odstavka, kar se predlaga. 
2. Sprememba noveoa drugega odstavka je predlagana iz več razlogov. 
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Upoštevaje postopke sprejemanja prostorskih aktov je utemeljeno, da se v 
naravovarstvene smernice lahko vključijo tudi območja, za katera že teče 
postopek sprejemanja predpisa, s katerim bodo ta območja pridobila poseben 
z zakonom urejen pravni status. Pri tem je jasno, da ne gre za rezervacijo 
prostora, kakor se navaja v obrazložitvi k amandmaju, saj je v besedilu 
četrtega odstavka izrecno določeno, da v tem primeru ne gre za načelo 
obveznega upoštevanja, temveč samo za priporočilo. Vedenje o območjih, ki 
imajo naravovarstveno vrednost, pa četudi še nimajo izrecnega pravnega 
statusa, so pa na poti k njemu, je pri pripravi prostorskih aktov koristna in 
korektna. 

Predlagana ureditev je utemeljena tudi z vidika prava EU, ki na področju 
varstva evropsko pomembnih habitatnih tipov in habitatov prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst, ki so ogrožene na ozemlju EU, nalaga državam 
članicam obveznosti varovanja območij, ki so vključena v povezano ekološko 
omrežje območij Natura 2000. Direktiva sveta 92/43/EGS o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst določa v 4. in 
6. členu, da je država dolžna varovati območja, ki izpolnjujejo v direktivi 
določene kriterije, od strokovnega predloga dalje, torej še preden so s strani 
EU opredeljena kot območja Nature 2000 in so torej še v postopku 
pridobivanja posebnega pravnega statusa. Ta direktiva vključuje tudi varstvo 
območij, ki so opredeljena na podlagi Direktive sveta 79/409/EEC o ohranjanju 
divjih ptic, ki je iz leta 1979 in se je v zvezi z njeno uporabo že tudi izoblikovala 
sodna praksa. Praksa Evropskega sodišča gre na tem področju v smer 
obremenitve države z odgovornostjo zaradi neupoštevanja strokovnih vedenj o 
obstoju lastnosti območij, na katere direktiva veže pravne posledice. Tako je 
bilo v primerih C-166/97 - izliv Seine in C-96/98 - mokrišče Poitevin, 
odločeno, da je Francija kršila določila navedene direktive, ker je bilo na 
podlagi objavljenih strokovnih ugotovitev znano, da gre za območja, ki 
izpolnjujejo kriterije za varstvo, pa država ni podvzela ustreznih ukrepov za 
njihovo varstvo ter je s tem posredno povzročila poslabšanje stanja na teh 
območjih, ko je tam dovolila gradnje, ki so poslabšale stanje naravnih 
habitatov in vrst na teh območjih. 

3. Predlagana sprememba novega osmega odstavka je utemeljena s tem, da 
predlagatelj ni utemeljil razlogov, zaradi katerih bi bilo treba sicer 30 dnevni 
rok, ki ga v 33. členu določa Zurep skrajšati na 15 dni. Zurep določa, da je 
splošen rok za dajanje takih mnenj največ 30 dni oziroma daljši, če tako določa 
poseben zakon. Ker predlagatelj ni navedel razlogov za predlagano skrajšanje 
roka se predlaga, da ostane enak rok, kakor ga določa Zurep. Ker je besedilo 
predlaganega amandmaja tudi v drugem odstavku neskladno z ureditvijo iz 
Zurep, je utemeljeno, da se besedilo drugega stavka ustrezno spremeni. 

K 33. členu 
V besedilu 111. člena se v drugem odstavku 10. in 11. točka spremenita tako, da 
se glasita: 
»10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot državnega pomena iz 47. 
člena tega zakona, razen v primeru iz 8. točke drugega odstavka 133. člena 
tega zakona, 
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11. sklepa pogodbe o skrbništvu naravnih vrednot državnega pomena iz 48. 
člena tega zakona, razen v primeru iz 9. točke drugega odstavka 133. člena 
tega zakona,«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in natančno določa, da 
izvaja ministrstvo samo ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena. 

K 34. členu 
V 34 členu se v besedilu 117. člena v tretjem odstavku spremeni 2. točka tako, 
da se glasi: 
»2. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na 
vseh ravneh izobraževanja,«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Interesna 
skupina lokalnih interesov št. 801-01/98-0007/0010 z dne 13.11.2002. 

K 37. členu: 
V 37. členu se v besedilu 148. člena peti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(5) Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, v lasti države, v 
zavarovanem območju opravlja upravljavec zavarovanega območja.". 

Obrazložitev: 
Podvajanje upravljavcev v zavarovanem območju je nesmiselno. Upravljanje bo 
neučinkovito in bistveno dražje. 

K 41. členu 
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Besedilo 156. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo upravljavci 
zavarovanih območij. 

(2) Neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja ministrstvo. 

(3) Osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom usmerjanja 
trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, zagotavljajo neposredni 
nadzor na območjih teh dobrin. 

(4) Osebe iz prejšnjih treh odstavkov zagotavljajo izvajanje 
naravovarstvenega nadzora s sklenitvijo delovnih ali drugih ustreznih 
pogodb z naravovarstvenimi nadzorniki v skladu z zakonom. 

(5) Ministrstvo predpiše načine in pogoje za organizacijsko, vsebinsko ter 
teritorialno usklajeno izvajanje naravovarstvenega nadzora.«. 
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Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in nedvoumno določa 
teritorialni obseg izvajanja neposrednega nadzora v naravi, ki ga izvajajo osebe 
javnega prava, ki so ustanovljene z namenom usmerjanja trajnostnega 
gospodarjenja naravnih dobrin. 

K 43. členu 
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V 160. členu se v prvem odstavku: 

črta 11. točka, 
dosedanja 12. do 33. točka ustrezno preštevilčijo, 
na koncu prvega odstavka se dodajo nove 33., 34. in 35. točka, ki se 

glasijo: 
«33. če izvaja poseg v naravo v nasprotju z dovoljenjem za poseg v naravo 
(prvi odstavek 104. člena); 
34. če izvaja poseg v prostor v nasprotju z naravovarstvenim soglasjem 
(tretji odstavek 105. člena); 
35. če izvaja poseg v prostor za katerega ni pridobil naravovarstvenega 
soglasja (prvi odstavek 105. člena).« 

(2) V šestem odstavku se za besedo »zasežejo« doda besedilo »oziroma 
odvzamejo«." 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in je uskladitvene 
narave. 

K 44. členu 
Za 44. členom se doda naslov, ki se glasi: 
»Prehodne in končna določba« 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in je pravno - 
nomotehnične narave. 

K 45. členu 
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod RS za varstvo narave in javni zavod Triglavski narodni park končata 
postopke za izdajo naravovarstvenega soglasja, ki sta jih uvedla do 
uveljavitve tega zakona.«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in je nomotehnične 
narave. 
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K 47. členu 
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za dovoljenja za posege v prostor se štejejo dovoljenja, izdana po 
predpisih o graditvi objektov.«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in je potreben zaradi 
uskladitve s spremembo zakonodaje na področju dovoljevanja poseganja v 
prostor. 

K 48. členu 
V besedilu 48. člena se črta besedilo »drugega odstavka«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 41. členu. 

K 50. členu 
Črta se 50. člen. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma pomeni uskladitev z mnenjem ZPS in je potreben zaradi 
črtanja 23. člena. 

* * * 
Odbor za infrastrukturo in okolje je po končani razpravi o členih zakona ter razpravi in 
glasovanju o vloženih amandmajih in amandmajih odbora, v skladu s 128. členom 
poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih 
sprejel. 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena 
poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o sprememebah 
in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave sestavni del poročila. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Branko 
Jane. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
Podsekreterka DZRS Predsednik 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE (ZON - A) 

- DRUGA OBRAVNAVA - 

1. člen 

(1) V zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 - popr.) se v 
četrtem odstavku 34. člena, četrtem odstavku 39. člena ter drugem in tretjem 
odstavku 93. člena besedilo »organizacija, pristojna za ohranjanje narave« v 
različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu. 

(2) V 34. in 39. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »na podlagi 
javnega pooblastila". 

2. člen 

V 21. členu se črtata šesti in sedmi odstavek. 

3. člen 

V 24. členu se v 3. točki črta podpičje in doda besedilo »njihovih delov, izdelkov iz 
njih ali izdelkov, v katerih so ti vsebovani;«. 

4. člen 

V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Vrsta je v ugodnem stanju, če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, 
da se sama dolgoročno ohranja kot vitalna sestavina ekosistema, če se naravno 
območje razširjenosti vrste ne manjša in se v predvidljivi prihodnosti verjetno ne 
bo zmanjšalo in če so habitati populacij vrste za dolgoročno ohranitev njenih 
populacij dovolj veliki in bodo verjetno dovolj veliki tudi v prihodnje.". 

5. člen 

črta se 27. člen. 
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6. člen 

(1) V 28. členu se črta tretji odstavek. 

(2) Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

(3) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»S predpisom iz tretjega odstavka tega člena se določi tudi, kdaj so 
izpolnjeni pogoji osamitve prostora za gojitev živali iz petega odstavka 21. 
člena tega zakona.«. 

7. člen 

(1) V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost habitatnega 
tipa in območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva 
stabilna ali se veča, če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno 
še obstajali specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali 
ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno ohranitev in če je 
zagotovljeno ugodno stanje značilnih vrst habitatnega tipa.". 

(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Vlada določi habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem 
stanju, in predpiše usmeritve za njihovo ohranjanje, ki se obvezno 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Ohranitev 
prednostnih habitatnih tipov se zagotavlja tudi v okviru varstva ekološko 
pomembnih območij". 

8. člen 

(1) V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene 
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov, 
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, ter zagotavlja varstvo 
ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi 
tega zakona. Varstvo ekološko pomembnih območij se zagotavlja tudi z 
ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi ohranitvi.". 

(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v 
aktu Iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na podlagi tega zakona se 
upoštevajo pri urejanju prostora In rabi naravnih dobrin.". 

9. člen 

(1) V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Vlada določi posebna varstvena območja, predpiše varstvene usmeritve 
za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in 
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habitatnih tipov ter zagotavlja njihovo varstvo z ukrepi varstva naravnih 
vrednot na podlagi tega zakona. Varstvo posebnih varstvenih območij se 
zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi 
ohranitvi.". 

(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v aktu 
iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na podlagi tega zakona se 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.". 

10. člen 

V 37. členu se v tretjem odstavku črta piko in doda besedilo "ter predpiše 
podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih vrednot na naravne vrednote 
državnega ali lokalnega pomena.". 

11. člen 

V 38. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Varstvene In razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.". 

12. člen 

V 39. členu se v drugem odstavku besedilo "iz prvega odstavka prejšnjega člena" 
nadomesti z besedilom "o naravnih vrednotah". 

13. člen 

V 43. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
"(7) če je naravna vrednota kot naravna dobrina predmet koncesije, ki se podeli 
po drugih predpisih za rabo, izkoriščanje ali upravljanje naravnih dobrin, se 
koncesija za rabo naravne vrednote po tem zakonu ne podeli.". 

14. člen 

V 48. členu se v prvem odstavku za piko doda stavek, ki se glasi: "Skrbništvo 
naravne vrednote je izvajanje posameznih nalog varstva naravne vrednote.". 

15. člen 
(člen je črtan) 
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16. člen 

Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali več 
lokalnih skupnosti skupaj ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več 
lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). 

(2) Če več ustanoviteljev skupaj ustanovi zavarovano območje, začne akt o 
zavarovanju veljati, ko ga sprejmejo vsi ustanovitelji v enakem besedilu. 

(3) Z aktom o zavarovanju se v primeru iz prejšnjega odstavka določi tudi 
način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti. 

(4) Na podlagi akta o zavarovanju ustanoviteljice s pogodbo podrobneje 
uredijo medsebojna razmerja. 

(5) Če ustanovijo zavarovano območje skupaj vlada in pristojni organi ene 
ali več lokalnih skupnosti, se akt o zavarovanju glede pravnih posledic, ki jih 
vzpostavlja, obravnava kot akt o zavarovanju naravne vrednote državnega 
pomena, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

(6) V aktu o zavarovanju iz prejšnjega odstavka se lahko zlasti določi, da: 
- lokalna skupnost sofinancira delovanje zavarovanega območja, 
- lokalna skupnost zagotovi upravljanje zavarovanega območja 
- lokalna skupnost sodeluje pri izvajanju nadzora. 

(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ustanovi narodni park iz 
69. člena tega zakona in zavarovano območje, ki je izjemnega pomena za 
državo ali velikega mednarodnega pomena, Državni zbor Republike 
Slovenije z zakonom.". 

17. člen 

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: 

"58.a člen 
(način seznanitve javnosti pri spremembah akta o zavarovanju) 

Ustanovitelj seznani javnost s predlagano spremembo akta o ustanovitvi 
ožjega oziroma širšega zavarovanega območja samo, če se sprememba 
nanaša na meje zavarovanega območja ter predpisane varstvene režime, s 
katerimi se posega v lastninska upravičenja pravnih ali fizičnih oseb na 
zavarovanem območju. Seznanitev se izvede na način iz 57. oziroma 58. člena 
tega zakona.«. 
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18. člen 

V 59. členu se v drugem odstavku za besedo "zavod" doda besedilo poveri 
upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja 
trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin". 

19. člen 

(1) V 61. členu se v prvem odstavku črtata peta in enajsta alinea. 

(2) Črta se drugi odstavek. 

(3) V četrtem odstavku se besedi "obvezno izhodišče" nadomestita 
besedama "tudi podlaga". 

20. člen 

Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč na zavarovanih 
območjih, za katere je sprejela akt o zavarovanju, ne glede na določbe 
drugih zakonov, ki urejajo predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih in 
vodnih zemljiščih. 

(2) Lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka mora o nameravani prodaji 
obvestiti upravljavca zavarovanega območja in ministrstvo. Ponudba mora 
vsebovati podatke o zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje. 

(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako, da v 60 dneh 
od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno sporoči lastniku 
zemljišča, da ponudbo sprejema, jo lahko uveljavljajo prednostni 
upravičenci po vrstnem redu, ki je določen v zakonih iz prvega odstavka 
tega člena tako, da ima v isti kategoriji prednostnih upravičencev prednost 
tisti, ki je že lastnik istovrstnega zemljišča na zavarovanem območju. 

(4) če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, 
lahko prodajalec proda zemljišče iz tega člena drugemu kupcu, ki je njegovo 
ponudbo sprejel pravočasno, in na način, določen s predpisi o kmetijskih 
zemljiščih, in če s pogodbo soglaša upravna enota. Za postopke in roke 
uveljavljanja predkupne pravice po tem členu se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja postopek uveljavljanja zakonite predkupne pravice 
na kmetijskih zemljiščih, če ta zakon ne določa drugače. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je prodajalec zemljišča na 
zavarovanem območju lokalna skupnost. 

(6) Lokalna skupnost je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen 
vodnih zemljišč, na zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o 
zavarovanju. Predkupno pravico uveljavlja na način iz tega zakona. 
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(7) Prvi predkupni upravičenec glede zemljišč, ki sta jih zavarovali skupaj 
država in lokalna skupnost, je država. Če država v roku iz tretjega odstavka 
tega člena ne uveljavi predkupne pravice, jo lahko uveljavi lokalna skupnost, 
na katere območju se zemljišče nahaja, v roku 30 dni od dne poteka roka 
države za uveljavitev predkupne pravice. Kadar država lokalno skupnost 
pred potekom roka iz tretjega odstavka tega člena obvesti, da predkupne 
pravice ne bo uveljavljala, začne teči rok iz prejšnjega stavka od dneva, ko 
lokalna skupnost prejme obvestilo.". 

21. člen 

Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Nepremičnine na zavarovanih območjih in zemljišča, na katerih so 
naravne vrednote, ki so v lasti države, niso v pravnem prometu, razen v 
primerih določenih s tem zakonom. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo dovoli: 
1. menjavo zemljišča, ki je v lasti države, na zavarovanem območju za 

drugo zemljišče na zavarovanem območju, ki je v lasti fizične ali pravne 
osebe, zaradi pridobitve zemljišča, ki je za varstvo naravnih vrednot ali za 
doseganje namenov zavarovanja pomembnejše, 

2. prodajo objekta s pripadajočim zemljiščem, ki je v lasti države na 
zavarovanem območju, in ne služi za namene varstva ali upravljanja 
zavarovanega območja, s tem, da se polovica dobljene kupnine nameni 
za pridobitev nepremičnin na zavarovanih območjih v last države. 

(3) Dovoljenje ministrstva v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka ni 
potrebno, če se prodaja izvede na podlagi programa, načrta oziroma 
drugega akta, ki ga sprejme oziroma potrdi vlada, in če s tem predhodno 
soglaša ministrstvo. 

(4) Upravljavci nepremičnin na zavarovanih območjih In zemljišč, na katerih 
so naravne vrednote, ki so v lasti države, si morajo k pravnim poslom v 
zvezi z upravljanjem s temi nepremičninami, ki jih lahko sklepajo v skladu s 
predpisi, pridobiti predhodno soglasje ministrstva. 

(5) Upravljavci nepremičnin in zemljišč, na katerih so naravne vrednote, ki 
so v lasti države, in se nahajajo na območjih, ki so s programi iz 94. člena 
tega zakona in prostorskimi akti, predvidena za zavarovanje na podlagi tega 
zakona, in ministrstvo sporazumno določijo tak način gospodarjenja s temi 
nepremičninami in naravnimi vrednotami, ki je v skladu z nameni 
ustanovitve zavarovanega območja.". 

22. člen 

(1) V 86. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek. 

(2) črta se četrti odstavek. 
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23. člen 
(člen je črtan ) 

24. člen 

(1) V 92. členu se v drugem odstavku za besedilom "se sporazumeta o" doda 
besedilo "vrstah ukrepov in o". 

(2) V četrtem odstavku se besedilo "iz prejšnjih dveh odstavkov" nadomesti z 
besedilom "iz prejšnjega odstavka". 

(3) Črtata se tretji in peti odstavek. 

(4) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek, dosedanji šesti odstavek pa 
postane četrti odstavek. 

25. člen 

(1) V 93. členu se v prvem odstavku besedilo "prvega, drugega in tretjega" 
nadomesti z besedilom "prvega in drugega". 

(2) V tretjem odstavku se besedilo "predlagata ministrstvu višino" nadomesti z 
besedilom "se sporazumeta o višini". 

(3) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
" (4) če oškodovanec in ministrstvo v 60 dneh od prejema prijave škodnega 
dogodka ne skleneta sporazuma o višini odškodnine, lahko oškodovanec v šestih 
mesecih od dneva prijave škodnega dogodka vloži odškodninsko tožbo pri 
pristojnemu sodišču.", 

(4) Peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se črtajo. 

26. člen 

Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so pristojne za 
pripravo prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v 
postopku priprave teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice. 
Naravovarstvene smernice je treba pridobiti tudi v postopku sprejemanja aktov 
razglasitve nepremičnega kulturnega spomenika, ki se nanašajo na območja, ki 
so na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave določena za zavarovana 
območja, ekološko pomembna območja In posebna varstvena območja ter 
naravne vrednote, razen območij kulturne krajine In spomenikov oblikovane 
narave. 

(2) Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, 
ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, 
opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in 

9. december2002 45 poročevalec, št. 121 



n IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. V naravovarstvenih 
smernicah se k načrtom rabe naravnih dobrin navedejo tudi usmeritve, 
izhodišča oziroma pogoji za trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti. 

(3) Če se ob pripravi naravovarstvenih smernic k predlogom aktov iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da bodo v te akte poleg območij s posebnim 
statusom iz prejšnjega odstavka vključena tudi območja, na katera se nanašajo 
sprejeti programi s področja ohranjanja narave, oziroma območja, za katera je 
predpis za pridobitev posebnega statusa že v postopku sprejemanja, se lahko 
strokovno gradivo izdela tudi za takšna območja, pri čemer pa se po tem, ko so 
naravovarstvene smernice izdelane, takšno strokovno gradivo šteje samo kot 
neobvezno strokovno priporočilo pripravljavcem takšnih aktov. 

(4) Naravovarstvene smernice izdela organizacija, pristojna za ohranjanje 
narave, ko od osebe iz prvega odstavka tega člena oziroma osebe, ki je 
pooblaščena za pripravo akta iz prvega odstavka tega člena, prejme zahtevo za 
njihovo pripravo. Naravovarstvene smernice se pripravijo v roku 30 dni, razen 
če strokovna priprava zaradi obsežnosti preverjanja, ki so potrebna za izdelavo 
naravovarstvenih smernic ni možna v predpisanem roku, vendar najkasneje v 
roku 60 dni, o čemer obvesti osebe iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Če pripravljavec naravovarstvenih smernic ugotovi, da izdelava 
naravovarstvenih smernic ni potrebna, o tem najkasneje v 15 dneh obvesti 
osebo iz prejšnjega odstavka. 

(6) V postopku sprejemanja aktov iz prvega odstavka tega člena je treba 
pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave 
(v nadaljnjem besedilu: naravovarstveno mnenje). Brez naravovarstvenega 
mnenja ali obvestila iz prejšnjega odstavka ni mogoče sprejeti akta iz prvega 
odstavka tega člena. 

(7) Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, 
ko prejme zahtevo osebe iz prvega odstavka tega člena oziroma osebe, ki je 
pooblaščena za pripravo akta iz prvega odstavka tega člena. Tej zahtevi je 
treba priložiti predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec 
ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice. 

(8) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, mora izdati naravovarstveno 
mnenje najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka. V 
primeru molka te organizacije se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev 
nima pripomb. 

(9) Določbe šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo v postopku sprejema aktov razglasitve nepremičnih kulturnih 
spomenikov in v postopku sprejema načrtov rabe naravnih dobrin, če Je 
soglasje ali mnenje ministrstva v tem postopku že določeno z drugimi 
predpisi.". 
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27. člen 

(1) V 98. členu se v drugem odstavku pri 3. točki pika nadomesti z vejico in doda 
4. točka, ki se glasi: 
"4. pregled delov narave in območij, ki imajo strokovni status, ter usmeritve in 
izhodišča za njihovo varstvo.". 

(2) četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) V posebnem delu naravovarstvenih smernic se lahko navedejo tudi 
podrobnejši pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti ". 

28. člen 

Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(vključevanje v akte razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov) 

Ne glede na določbo četrtega odstavka 97. člena tega zakona o obveznosti 
upoštevanja naravovarstvenih smernic se v aktih razglasitve nepremičnih kulturnih 
spomenikov upoštevajo izhodišča, usmeritve in pogoji, ki so navedeni v 
naravovarstvenih smernicah tako, da varstveni režimi nepremičnih kulturnih 
spomenikov ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko 
pomembnih območij in posebnih varstvenih območij.". 

29. člen 

(1) V 101. členu se v prvem odstavku beseda "drugega" nadomesti z besedo 
"prvega"; črta se besedilo", ki ga je ustanovila država,". 

(2) V drugem odstavku se za besedo "okolje" doda besedilo "v skladu s predpisi s 
področja varstva okolja". t 

(3) V petem odstavku se črta piko in doda besedilo "ali ima koristne posledice 
bistvenega pomena za okolje.". 

30. člen 

(1) V 104. členu se v šestem odstavku besedilo "naravovarstvenega soglasja" 
nadomesti z besedilom "pozitivnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje 
narave". 

(2) Sedmi odstavek se črta. 

31. člen 

Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na 
območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da je naravovarstveno 
soglasje k projektnim rešitvam že pridobljeno z dnem izdaje 
naravovarstvenega mnenja k lokacijskemu načrtu. Če pa se Izdeluje projekt za 
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pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s 
prostorskim redom, pa je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti 
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno 
soglasje. 

(2) Naravovarstvene pogoje, s katerimi se določijo zahteve s področja 
ohranjanja narave, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija, pripravi 
ministrstvo, ko prejme zahtevo investitorja oziroma projektanta. Zahtevi za 
določitev naravovarstvenih pogojev mora biti priložena idejna zasnova. 
Ministrstvo mora določiti naravovarstvene pogoje najpozneje v petnajstih dneh 
po prejemu zahteve, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma 
v tridesetih dneh po prejemu zahteve, če se projektira zahtevni objekt. 

(3) Ministrstvo izda naravovarstveno soglasje v obliki klavzule na 
naravovarstvenih pogojih, ki jih je določil, ko prejme zahtevo investitorja 
oziroma projektanta. Zahtevi za izdajo naravovarstvenega soglasja mora biti 
priložen tisti načrt oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
na katerega so se nanašali naravovarstveni pogoji. Ministrstvo mora izdati ali 
zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja najpozneje v petnajstih dneh po 
prejemu popolne zahteve. Izdajo naravovarstvenega soglasja lahko ministrstvo 
odreče samo v primeru, če ugotovi, da projektna rešitev ni v skladu z njegovimi 
naravovarstvenimi pogoji. Ministrstvo lahko odreče izdajo soglasja z odločbo, 
zoper katero je dovoljena posebna pritožba, ki se jo lahko vloži na ministrstvo 
najpozneje v petnajstih dneh po vročitvi odločbe in o kateri odloča minister. 

(4) Če ministrstvo v roku iz drugega odstavka tega člena ne določi 
naravovarstvenih pogojev, se šteje, da naravovarstvenih pogojev za 
nameravano gradnjo nima ter da je s tem dano tudi njegovo naravovarstveno 
soglasje. Če pa v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka ministrstvo, ki je 
določilo naravovarestvene pogoje, ne izda ali ne odreče soglasja, se šteje, da 
je njegovo soglasje dano.«". 

32. člen 

(1) V 108. členu se v drugem odstavku za besedo "skladno" doda besedilo "s tem 
zakonom in". 

(2) Tretji odstavek se črta. 

33. člen 

Besedilo 111. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Upravne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in 
varstvom naravnih vrednot na podlagi tega zakona opravlja ministrstvo. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. pripravlja predloge programov ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
2. pripravlja predloge programov varstva naravnih vrednot državnega 

pomena, 
3. pripravlja predloge operativnih programov, 
4. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti, 
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5. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za izvajanje ukrepov 
varstva naravnih vrednot državnega pomena, 

6. nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, 

7. izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem zakonom In na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi, 

8. vodi javne zbirke podatkov, 
9. skrbi za opravljanje javne službe ohranjanja narave, 
10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot državnega pomena iz 47. 

člena tega zakona, razen v primeru iz 8. točke drugega odstavka 133. 
člena tega zakona, 

11. sklepa pogodbe o skrbništvu naravnih vrednot državnega pomena iz 48. 
člena tega zakona, razen v primeru iz 9. točke drugega odstavka 133. 
člena tega zakona, 

12. sklepa sporazume o višini odškodnin iz 93. člena tega zakona, 
13. izvaja predkupno pravico države iz 84. člena tega zakona, 
14. skrbi za izvajanje nalog zatočišča, 
15. skrbi za izobraževanje delavcev, ki izvajajo naloge ohranjanja narave, 
16.skrbi za usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov in 

preverjanja strokovnega znanja ter vodi evidenco izdanih pooblastil, 
17. izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila 

država in nimajo svojega upravljavca ter neposredni nadzor zunaj 
zavarovanih območij, 

18. usklajuje izvajanje naravovarstvenega nadzora, 
19. upravlja naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih območjih in 

stvari, ki jim služijo in so v lasti države, če upravljanje z njimi ni urejeno z 
drugimi predpisi.". 

34. člen 

Besedilo 117. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge: 
1. spremlja stanje ohranjenosti narave, 
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih 

prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na 
področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi viri, 

3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti, 
4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske 

raznovrstnosti, 
5. evidentira in vrednoti dele narave, 
6. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih vrednot in 

razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in naravne 
vrednote lokalnega pomena, 

7. spremlja stanje naravnih vrednot, 
8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot 

lokalnega in državnega pomena, 
9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, 
10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot 

državnega pomena, 
11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij, 
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12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, £e je v aktu o 
zavarovanju tako določeno, 

13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega zakona, 
14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov, 
15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem 

zakonom in drugimi predpisi, 
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave. 

(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila te naloge: 
1. pripravlja naravovarstvene smernice, 
2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske 

raznovrstnosti, 
3. daje mnenje iz 97., 104. In 153. člena tega zakona, 
4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja 

narave, 
5. Izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog. 

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge: 
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na 

zavarovanih območjih, 
2. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na 

vseh ravneh izobraževanja, 
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge naloge.". 

35. člen 

(1) V 133. "členu se v drugem odstavku: 
1. 2. točka spremeni tako, da se glasi: "2. sprejema letni program dela na podlagi 

načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za opravljanje v njem določenih 
nalog;", 

2. črta 10. točka, 
3. dosedanje 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke postanejo 10., 11., 12., 13., 

14., 15. in 16. točke. 

(2) V tretjem odstavku se črta piko in doda besedilo "in upravlja z bazami 
podatkov, ki se nanašajo na zavarovano območje, v skladu s tem zakonom". 

(3) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko v aktu o 
zavarovanju določi, da opravlja upravljavec samo nekatere naloge iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena, če je s tem izpolnjen namen, zaradi katerega je bilo 
območje zavarovano.". 

36. člen 

V 136. členu se v prvem odstavku črta piko in doda besedilo v primerih, ko z 
drugimi predpisi ni drugače določeno.". 
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37. člen 

Besedilo 148. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto na podlagi veljavnega 
pravnega naslova in katere lastnik je država ali lokalna skupnost, plača za 
njeno rabo povračilo. 

(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe naravne 
vrednote. 

(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja in merila za 
znižanje in oprostitev predpiše vlada. Za naravne vrednote lokalnega 
pomena določi povračilo lokalna skupnost. 

(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za 
naravne dobrine, ki so v lasti države na zavarovanih območjih. 

(5) Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, v lasti države, v 
zavarovanem območju opravlja upravljavec zavarovanega območja.". 

38. člen 

V 149. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo "vrednoto" in v drugem 
odstavku za besedo "vrednote" doda besedilo ", zavarovano območje ali njegov 
del" v ustreznem sklonu. 

39. člen 

Besedilo 152. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov in ukrepov v zvezi z uvozom, izvozom in tranzitom 
rastlin in živali ter drugega blaga na podlagi tega zakona naslednja pooblastila: 
1. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 

tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo izročitev 
zatočišču, 

2. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 

3. odrediti zaseg ali odvzem drugega blaga, če se z njim ravna v nasprotju z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 

4. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu s 161. členom 
tega zakona izreči mandatno kazen. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v primerih iz 
prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 
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(3) Zasežene oziroma odvzete stvari iz prvega odstavka tega člena so carinsko 
blago in se z njimi ravna v skladu s carinskimi predpisi.". 

40. člen 

Besedilo 153. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Inšpektor iz 151. člena tega zakona ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih 
predpisih, če ugotovi, da so kršene določbe tega zakona, predpisov oziroma 
aktov, izdanih na njihovi podlagi, še pooblastilo nadzirati izkoriščanje ali rabo 
naravnih vrednot in sestavin biotske raznovrstnosti glede njihove usklajenosti z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in pristojnosti: 
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti v 

prejšnje stanje, odpravo škode oziroma sanacijo na stroške povzročitelja, v 
skladu s predhodno pridobljenim strokovnim mnenjem zavoda; 

2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti, ki se izvaja v 
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi; 

3. odrediti prepoved izvajanja posega, če se poseg izvaja brez 
naravovarstvenega soglasja oziroma v nasprotju z naravovarstvenim 
soglasjem; 

4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek po tem zakonu; 
5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška po tem zakonu; 
6. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 

tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo izročitev 
zatočišču; 

7. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo uničenje, 
izročitev ali prodajo; 

8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor v primerih iz prejšnjega 
odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

(3) če inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu naleti na 
fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč 
policije. 

(4) Minister določi pogoje in način ravnanja s stvarmi iz 4. do vključno 6. točke 
prvega odstavka tega člena.". 

41. člen 

»Besedilo 156. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo upravljavci 
zavarovanih območij. 

(2) Neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja ministrstvo. 
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(3) Osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom usmerjanja 
trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, zagotavljajo neposredni 
nadzor na območjih teh dobrin. 

(4) Osebe iz prejšnjih treh odstavkov zagotavljajo izvajanje 
naravovarstvenega nadzora s sklenitvijo delovnih ali drugih ustreznih 
pogodb z naravovarstvenimi nadzorniki v skladu z zakonom. 

(5) Ministrstvo predpiše načine in pogoje za organizacijsko, vsebinsko ter 
teritorialno usklajeno izvajanje naravovarstvenega nadzora.«. 

42. člen 
črta se 158. člen. 

43. člen 

»(1) V 160. členu se v prvem odstavku: 
črta 11. točka, 
dosedanja 12. do 33. točka ustrezno preštevilčijo, 
na koncu prvega odstavka se dodajo nove 33., 34. in 35. točka, ki se 

glasijo: 
«33. če izvaja poseg v naravo v nasprotju z dovoljenjem za poseg v naravo 
(prvi odstavek 104. člena); 
34. če Izvaja poseg v prostor v nasprotju z naravovarstvenim soglasjem 
(tretji odstavek 105. člena); 
35. če izvaja poseg v prostor za katerega ni pridobil naravovarstvenega 
soglasja (prvi odstavek 105. člena).« 

(2) V šestem odstavku se za besedo »zasežejo« doda besedilo »oziroma 
odvzamejo«." 

44. člen 

V 161. členu se v osmem odstavku za besedo "zasežejo" doda besedilo "oziroma 
odvzamejo". 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

45. člen 

Zavod RS za varstvo narave in Javni zavod Triglavski narodni park končata 
postopke za Izdajo naravovarstvenega soglasja, ki sta jih uvedla do uveljavitve 
tega zakona. 
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46. čien 

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo, pristojno za ohranjanje 
narave, in Zavod RS za varstvo narave sporazumno uredita morebiten prehod in 
prevzem delavcev, ki delajo na ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, 
oziroma na Zavodu RS za varstvo narave, skladno z ureditvijo nalog iz 33. in 34. 
člena tega zakona. Pri tem se upošteva zlasti dosežena stopnja izvajanja 
posameznih nalog na ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, oziroma v 
Zavodu RS za varstvo narave ob uveljavitvi tega zakona, pretežnost dela, ki ga 
delavec opravlja na upravno pravnih oziroma strokovnih nalogah in pričakovan 
obseg dela na posameznih nalogah, glede na določbe tega zakona. 

47. člen 

Za dovoljenja za posege v prostor se štejejo dovoljenja izdana po predpisih 
o graditvi objektov. 

48. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona je Zavod za gozdove Slovenije, kot oseba 
javnega prava iz 41. člena tega zakona, dolžan zagotavljati neposredni 
nadzor v naravi. 

49. člen 

(1) Postopki za izdajo naravovarstvenega soglasja, začeti po dosedanjih predpisih 
se nadaljujejo in končajo po določbah teh predpisov. 

(2) Postopki za izdajo soglasja upravne enote v postopku pridobitve lastninske 
pravice s pravnimi posli na nepremičninah na zavarovanih območjih, začeti po 
dosedanjih predpisih se nadaljujejo in končajo po določbah teh predpisov. 

50. člen 

(člen je črtan) 

51. člen 

Do sprejema nacionalnega programa varstva narave iz 94. člena zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00-popr.) se uporablja 
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št.83/99) v delu, ki ureja 
ohranjanje narave, v skladu z zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
56/99 in 31/00-popr ). 

52. člen 
V 

Do sprejema predpisa s katerim se bodo določile naravne vrednote se za 
opredelitev vsebine naravovarstvenih smernic iz 26. Člena tega zakona v delu, ki 
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se v okviru naravnih vrednot nanaša na naravno dediščino, uporabljajo strokovni 
predlogi za določitev naravnih vrednot, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo 
narave. Če ti predlogi še niso pripravljeni se uporabijo strokovne podlage za 
varstvo območij naravne in kulturne dediščine v delu, ki se nanaša na naravno 
dediščino. 

53.člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) in zakon o spominskem parku Trebče 
(Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86), uporabljata pa se do sprejema aktov o 
zavarovanju območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in območja 
Kozjanskega regijskega parka. 

(2) Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega odstavka veljajo do 
sprejema aktov o zavarovanju območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in 
območja Kozjanskega regijskega parka, kolikor niso v nasprotju z zakonom o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00-popr.). 

54. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 POROŠTVU 

REPURLIKE SLOVENIJE ZA ORVEZNOSTI IZ 

POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI 

KREDITANSTALT FUB VVIEDERAUFBAU V 

VIŠINI 50 MIO EUR Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZVPEP) 

- druga obravnava - EPA 664 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilbur za finnnct in monetarno politiko 

Številka: 440-03/02 - 0114 / 0001 EPA664-III 
Ljubljana, 4.12.2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o 

najetju kredita pri banki Kreditanstalt fur Wiederaufbau v višini 50 mio EUR 
(ZVPEP) 

- druga obravnava- 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notrano politiko je na 30. redni seji, 
dne 4.12.2002 obravnaval predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau v višini 50 mio EUR, ki ga je dne 14.10.2002 državnemu zboru v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Gre za zagotovitev potrebnih sredstev za tekoče izvajanje nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Sloveniji, ki se bodo v skladu s sprejetim odlokom (odlok o 
letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002, Uradni list RS, št. 36), 
zagotovila z najemom posojila in porabila na predviden način, s tem, da je nadzor 
nad njihovo porabo, zagotovljen s strani pristojnih državnih organov. Konkretno se 
sredstva namenjajo za nadaljevanje gradnje posameznih avtocestnih odsekov in 
sicer: Lenart - Beltinci (etapa Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353), Razdrto - 
Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas - Obrežje. Finančne posledice po tem zakonu 
bi prizadele državni proračun samo v primeru, če bi prišlo do uveljavljanja poroštva 
po tem zakonu, vendar pa ima Republika Slovenija v takem primeru regresno 
pravico v razmerju do DARS d.d,.IT(v nadaljevanju DARS). 

Odbor je bij seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe DZ z dne 
20.11.2002 (v nadaljevanju pravna služba), z vrsto konkretnih pripomb k 
posameznim členom. Tako je v zvezi s 1. členom, v smislu upoštevanja zakona o 
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91), opozorjeno na potrebno 
navedbo višine kredita, v tolarski protivrednost. Glede na pritok sredstev iz proraču 
na se k 2. členu predlaga dodatek, po katerem je za pravilno izvajanje zakona 
zadolženo ministrstvo za finance.Večina pripomb zadeva 4. člen zakonskega 
predloga, s tem da sta pripombi k prvemu (skrajšava besedila zaradi večje jasnosti) 
in petemu odstavku s predlogom za umestirev vsebine v nov člen redakcijske, 
oziroma nomotehnične narave. Hkrati pa je opozorjeno na vsebinsko nejasnost 
tretjega v povezavi z drugim odstavkom in podano mnenje, da rešitev četrtega 
odstavka zakonskega predloga v zakonskem besedilu ni nujna. 

Do izteka roka za vlaganje amandmajev, 28.11.2002, nobeden izmed kvalificiranih 
predlagateljev ni vložil amandmaja. 

Na začetku druge obravnave zakonskega predloga, je predstavnik predlagatelja 
uvodoma odgovoril na pripombe zakonodajno pravne službe. 

Navedel je, da je predlagatelj pri rešitvi 1. člena izhajal iz identičnih dikcij, ki so bile 
uporabljene v predhodnih tovrstnih zakonskih besedilih. Ker gre po vsebini za posel, 
ki pomeni odplačilo kredita v evrih, kar dolgoročno gledano, za DARS pomeni 
manjše valutno tveganje, po mnenju predlagatelja, uporabljene dikcije, tako iz 
formalnega kot iz vsebinskega vidika, ni potrebno spreminjati. V zvezi s pripombo na 
2. člen je bilo izraženo mnenje, da je že z zakonom o vladi in z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, za izvajanje tovrstnih zakonov 
pristojno in hkrati zavezano ministrstvo za finance. Iz tega razloga ponovno 
navajane obveznosti v konkretnem zakonu, po vsej verjetnosti ni potrebno.V 
nadaljevanju se je strinjal z predlaganim redakcijskim popravkom 4. člena 
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Z vsebinskimi pripombami pravne službe k 4. členu, se predlagatelj ne strinja.Glede 
pripomb o nejasnosti tretjega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 4. člena 
je bilo navedeno, da je besedilo popolnoma jasno. Vnovčeno poroštvo naj bi se 
namreč poplačevalo iz sredstev, kot jih določa že zakon o zagotovitvi namenskih 
sredstev, vendar ima država pravico, da se poplača iz katerega koli drugega vira, na 
podlagi katerega se finansira DARS. Tako predvideno ureditev pa je bilo potrebno- 
ravno zaradi jasnosti- določiti v dveh odstavkih. V četrtem odstavku 4. člena je 
predlagatelj predvidel, da v primeru prenehanja zakona o DARSU lahko država 
zagotovi poplačilo vnovčenega poroštva tudi na podlagi morebitnega drugega 
zakona, ki bi na področju financiranja DARSa, uvedel določen (drugačen) način 
financiranja. Tako se po mnenju predlagatelja, s tem določilom zagotavlja potrebna 
kontinuiteta pravnih podlag kot osnova za ureditev razmerij v zvezi zavarovanjem 
poroštva. 

Smiselno pa bi bilo, da se materija v petem odstavku 4. člena, upoštevaje 
posredovano pripombo, umesti v samostojen člen. 

V okviru odprte razprave, ob obravnavi posameznih členov je bilo s strani članov 
odbora predstavljenih več mnenj, izraženi določeni pomisleki in posredovanih več 
vprašanj. 

Po mnenju razpravljalca, iz obrazložitve predloga za državno poroštvo izhaja, da je 
pogodba s posojilojemalcem že usklajena, dani pogoji pa izkazujejo različne opcije. 
Predvideni rok plačila npr. vključuje moratorij, kar lahko pomeni skrajni roku 
odplačila v nekih prihodnjih obdobjih. Iz tega razloga bi že v smislu odgovornosti do 
bodočih generacij, zlasti pa zaradi zagotovitve splošne finančne usklajenosti, po 
izraženem mnenju, morate biti analitično "predstavljene finančne posledice tako 
najetih kreditov, kot različne variante najemanja tovrstnih posojil.Gre namreč le za 
segment v financiranju nacionalnega projekta, kar zahteva pojasnilo, ali je kredit 
zajet v načrtovanih finančnih konstrukcijah tako DARSa, kot države. Delno razvidna 
parcialna izvedba, po izraženem mnenju, ne izkazuje realnih obveznosti države v 
danem trenutku, glede na (ne)izkazane obveznosti DARSa napram obveznostim, ki 
jih je prevzela država ; bi pa nejasnosti odpravila celostna vsebinska predstavitev 
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projekta. Ob tem se ne zdi docela jasno, s katerimi sredstvi razpolaga DARS poleg 
znane cestnine in kaj se zgodi v primeru vstopa države na mesto DARSA. 

Razpravljalce je še zanimala vsebinska obrazložitev različnih uporabljenih pojmov 
kot so garancije, poroštva in ratifikacije, razvidnih iz vrste tovrstih zakonskih 
predlogov, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ; kje so vzroki za najetje 
kredita pri banki Kreditanstalt ob nečrpanih posojilih EIB-ja in skupno število danih 

. poroštev. 

Predstavnik predlagatelja je med drugim pojasnil, da v okviru finančnega 
ministrstva obravnavajo izgradnjo avtocest, kot enega izmed največjih 
makroekonomskih projektov, ki se odvijajo preko DARSa d.d., kot javnega pravnega 
subjekta, oziroma gospodarske družbe, kar se spremlja tudi z vidika dolgoročne 
plačilne sposobnosti. Navedena plačilna sposobnost je zagotovljena skozi primarne 
vire, vendar ne gre zgolj za bencinski tolar in cestnine. Nesporno mora država, 
dolgoročno zagotoviti še dodatne vire (iz stvarnega premoženja in bodočih koncesij). 
V kokretnem primeru, se kreditna sposobnost ocenjuje na podlagi ocene dejavnosti 
iz treh osnovnih vidikov. Izhodišče je, da mora biti gospodarska družba, kar velja za 
vse osebe javnega sektorja, odgovorna za izvajanje investicijske, poslovne in 
finančne funkcije firme. Prvi vidik je investicijska funkcija DARSa, ki mu sledita 
poslovna funkcija, kot tekoča - v zvezi z že narejenimi odseki in bodoča aktivnost na 
vseh odsekih celotnega avtocestnega križa Slovenije ; tretja je finančna funkcija 
DARSa, ki vključuje dolgoročne in kratkoročne vire financiranja. Možnost bodočih 
virov vidi predlagatelj v konkretni investiciji, kar na podlagi ocen zagotavlja 
dolgoročne vire financiranja (predvsem cestnine). Opozoril je, da je celostna 
programska predstavitev del gradiva obrazložitve objavljenega zakonskega 
predloga, skupaj s tabelaričnimi prikazi, iz katerih so razvidni in navedeni konkretni 
avtocestni odseki, že sklenjene pogodbe, vse spremne pogodbe kreditiranja 
projekta, novi krediti in naveden končen skupen znesek kredita. Na opisani način je 
slika dovolj jasna, na podlagi dane predstavitve pa je moč razbrati, koliko je 
potencialnih obveznosti DARSA in koliko izmed njih je že spremenjenih v dejanske 
obveznosti.Navedel je, da so le konkretne analize, kot sestavni del izdelanih 
projekcij tudi v smislu predvidenih dohodkov, merilo za število soglasij ali poroštev 
pri kreditih, oziroma višino zadolževanja DARSa. Pojasnil je še, da glede finančne 
obveznosti države pri soglasju do kreditodajalca ni neposredne obveze, za razliko 
od poroštva, kjer država do kreditodajalca prevzame neposredno obvezo. 

Na podlagi posredovanega mnenja zakonodajno pravne službe DZ je odbor na 
predlog predlagatelja zakonskega predloga oblikoval in sprejel naslednje svoje 
amandmaje: 

K 1. členu: 

V 1. členu se beseda EUR spremeni v "evrov* in za besedama "stroški kredita" 
doda besedilo "v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan uveljavitve zakona". 

Obrazložitev: 
Amandma,v smislu upoštevanja zakona o denarni enoti Republike Slovenije 
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(Uradni list RS, št. 17/91), sledi pripombi zakonodajno pravne službe DZ 

K 2. členu: 

Doda se nov - drugi- odstavek, ki se glasi: 

"Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko 
Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance." 

Obrazložitev: 
Glede na to, ker se morajo sredstva za poroštvo zagotoviti v državnem 
proračunu, se na podlagi opozorila zakonodajno pravne službe, upoštevaje 
rešitve v drugih podobnih zakonih, dodaja določba, ki za njegovo izvajanje, 
pooblašča ministrstvo za finance. - 

K 4. členu 

V 4. členu se del besedila prvega odstavka : "tako, da poplača znesek 
izpolnjenega poroštva iz 1. člena, povečanega za obresti in stroške, z ustrezno 
višino" nadomesti z besedami: "s poplačilom iz*. 

Peti odstavek 4. člena se črta 

Obrazložitev 
Zaradi večje jasnosti, se na predlog zakonodajno pravne službe predlaga redakcijski 
amandma, za ustrezno skrajšavo besedila, ki na samo vsebino določbe ne vpliva 
Črtanje petega odstavka se na podlagi opozorila pravne službe, navezuje na prenos 

vsebine v novi 4.a člen, kot predvideva naslednji amandma odbora. 

Za novi 4. a člen 

Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi: 

"V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta 
ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb 3. in 4. člena tega zakona." 

Obrazložitev: " ... 
Na podlagi opozorila zakonodajno pravne službe, je dosedanja vsebina petega 
odstavka nomotehnično neustrezna ; glede na to, da predstavlja samostojno 
vsebino, se predlaga oblikovanje samostojnega člena. 

K naslovu zakona 
V naslovu zakona se beseda" EUR" nadomesti z besedo "evrov" 

Obrazložitev 
Amandma sledi pripombi zakonodajno pravne službe DZ. 
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Odbor je po končani razpravi in glasovanju o amandmajih sprejel vse člene predloga 
zakona.Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega 
predloga zakona, ki je sestavni del tega poročila. 

Poročevalec na se;1 Državnega zbora bo predsednik odbora Ciril Pucko. 

Svetovalka DZ Predsednik 
-Marija Stibilj l.r. .Ciril Pucko, l.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVI/ REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI 
KREDITANSTALT FOR VVIEDERAUFBAU V VIŠINI 50 MIO EVROV (KFW III) 
(ZVPEP) DRUGA OBRAVNAVA-MDT 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v 
Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, 
ki ga ta najame pri banki Kreditanstalt fUr VViederaufbau za realizacijo gradnje 
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji, in sicer avtocestnih odsekov Lenart - Beltinci (etapa Vučja vas - 
Beltinci z rekonstrukcijo R353), Razdrto - Vipava (etapa Rebemice) in Krška 
vas - Obrežje, v višini 50 mio evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in 
stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan uveljavitve zakona, pod naslednjimi pogoji: 

■ znesek kredita se lahko črpa v več obrokih, in sicer do 30.12.2003, 
■ glavnica se odplačuje v polletnih obrokih začenši s 30.6.2008 in konča s 

30.12.2018, 
• stroški, povezani s pripravo in odobritvijo kredita, ne presegajo 0,5% 

vrednosti tega kredita, 
• strošek rezervacije sredstev kredita je 0,2% od nečrpanega zneska kredita 

in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje, 
• obrestna mera je določena variabilno kot šestmesečni EURIBOR plus 

marža, z možnostjo kasnejše zamenjave za fiksno obrestno mero ali kot 
fiksna obrestna mera ter se določi za vsako črpano tranšo posebej. 

2. člen 
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Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali 
njegov pooblaščenec, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije. 

Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, 
ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance. 

3. člen 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto 
DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do 
regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja s poplačilom iz sredstev, 
zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 57/98 in 18/02). 

V primeru, da zakon iz 1. odstavka tega člena preneha veljati, se znesek 
izpolnjenega poroštva poplača iz sredstev, zbranih na podlagi zakona, ki bo 
urejal zagotavljanje sredstev za izgradnjo avtocest 

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti 
regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., 
določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 13/96, 41/98) ter zahtevati 
prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije. 

V primeru, da preneha veljati zakon, ki ureja vire sredstev ali prihodkov DARS 
d.d., ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli 
vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v predpisih, ki urejajo vire 
sredstev ali prihodkov DARS d.d.. 

4.a - 
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta 
ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje 
uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb 3. in 4. člena tega 
zakona. . - 

5. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 ZAGOTAVLJANJU 

POGOJEV ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

3 PREDSEDNIKA REPUDLIKE Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZZPOFPR) 

- druga obravnava - EPA 489 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 020-03/02-8/1 EPA 489 - III 
Ljubljana, 06.12.2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot 
matično delovno telo, pripravil naslednje 

POROČILO 
k predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za 
opravljanje funkcije predsednika republike 

(ZZPOFPR) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
(v nadaljevanju: odbor) je na svoji 28. redni seji dne 04.12.2002 in 
njenem nadaljevanju dne 05.12.2002 obravnaval predlog Zakona 
o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika 
republike (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v drugo 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
predlagatelj). 

1. Zakonodajno-pravna služba je v svojem pisnem mnenju 
podala pripombe na posamezne člene predloga zakona, ki so 
bile deloma upoštevane s sprejetimi amandmaji odbora. 

2. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Komisije Državnega 
sveta za politični sistem, da predlog zakona ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo tako iz vsebinskih kot formalnih razlogov, 
vendar le-temu ni sledil in sicer iz razloga, ker so se poslanci že 
v okviru splošne razprave o predlogu zakona na seji državnega 
zbora odločili, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

3. Člani odbora so največ razprave namenili 13., 21. in 22. členu 
predloga zakona in sicer: 

pri 13. členu, ki se nanaša na obveščanje predsednika 
republike, se je večini članov postavilo vprašanje njegove 
smiselnosti glede na to, da določba 11. in tudi 12. člena urejata 
podobno materijo. 

- pri 21. členu, ki se nanaša na pravice predsednika po 
prenehanju funkcije do mesečnega nadomestila, so nekateri 
člani odbora menili, da ni potreben, saj to materijo urejajo 
drugi zakoni in da ni razlogov, da bi se za predsednika 
uporabljali posebni predpisi. Nasprotno pa je večina članov 
menila, da je potrebno te posebne pravice bivšega 
predsednika urediti s tem zakonom, ker to izhaja tudi iz 1. 
člena predloga zakona, in tudi zaradi tega, ker je predsednik 
republike ustavna funkcija, ki si zasluži posebno obravnavo. 

- pri 22. členu, ki se nanaša na pravico bivšega predsednika 
do pisarne, osebnega varovanja, stalne uporabe službenega 
vozila in voznika, so nekateri člani menili, da do teh pravic ni 
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upravičen, glede na to, da nima več funkcij. Večina članov pa 
je nasprotno menila, da mu tovrstne pravice sicer pripadajo, 
vendar v manjšem obsegu, kot je to predlagal predlagatelj. 

4. Odbor je po opravljeni razpravi sprejel amandmaje PS SDS k 
8., 9. in 13. členu predloga zakona. 

5. Odbor ni sprejel amandmajev: 

PS SDS k 11., 15., 16., 19., 21. in 27. členu predloga zakona 
in 
PS NSI k 22. in 27. členu predloga zakona. 

6. Zaradi zgoraj navedenih sprejetih oziroma nesprejetih 
amandmajev so postali brezpredmetni amandmaji: 

PS SDS k 22., 23., 25. in 26. členu predloga zakona in 
PS NSI k 21., 23., 24., 25. in 26. členu predloga zakona. 

7. Odbor pa je kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 16. členu 

V drugem stavku drugega odstavka se besedilo "Ta čas se mu" 
nadomesti z besedilom "V tem času ima pravico do mesečnega 
prejemka v višini 20% plače predsednika republike, ta čas pa se 
mu tudi". 

V drugem odstavku se doda nov zadnji stavek v naslednjem 
besedilu: 

"Sredstva za plačilo navedenega mesečnega prejemka in vseh 
prispevkov se zagotavljajo iz državnega proračuna." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Položaj in pravice zakonca predsednika republike po tem zakonu 
veljajo tudi za osebo, ki s predsednikom republike živi v 
zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi." 

Obrazložitev: 

Položaj zakonca s kritjem stroškov in zavarovanja ter priznanjem 
zavarovalne dobe in pravice do vrnitve zakonca v delovno 
razmerje mora biti urejen podobno kot to določa za zakonce in 
družinske člane diplomata zakon o zunanjih zadevah. Zato je 
treba uvesti nadomestilo za zakonca, ki je prekinil delovno 
razmerje. 

Primarna zadolžitev zakonca je torej opravljanje protokolarnih in 
drugih obveznosti, delovno razmerje pa je sekundarno. Zakonec 
je lahko zaposlen oz. v delovnem razmerju ali opravlja druga 
dela, če to želi. 

Sistemski zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kot 
temeljni zakon jasno opredeljuje pojem izvenzakonske skupnosti, 
konkreten obstoj te skupnosti pa se ugotavlja v ustreznih sodnih 
postopkih, pri čemer pravni standard določi sodišče. Po dosedanjih 
primerih teh obravnav se poleg drugih pogojev vsebinske narave 
za izvenzakonsko skupnost šteje čas skupnega bivanja v okviru 
dveh let. 

K 18. členu 

V prvem odstavku se besedilo "od prenehanja" nadomesti z 
besedilom "po prenehanju". 

V tretjem odstavku se črta zadnji stavek. 

Obrazložitev: 

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, v času ko 
prejema nadomestilo plače, ker se še ni zaposlil, ne bi smel imeti 
pravice do izplačila regresa za letni dopust. Bivši predsednik 
poklicno ne opravlja več funkcije predsednika, zato mu ne pripada 
pravica do letnega dopusta in s tem regresa, kot to izhaja iz 
naslova opravljanja funkcije. 

K 21. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Predsednik republike, ki se po prenehanju funkcije in pravic iz 
18. člena ne zaposli oziroma ne začne opravljati dejavnosti, na 
podlagi katere je obvezno zavarovan po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ima, dokler se ne zaposli ali začne 
opravljati dejavnosti, vendar največ do izpolnitve pogojev za 
upokojitev po splošnih predpisih, pravico do mesečnega prejemka 
v višini 80 % plače predsednika republike. Če se predsednik 
republike, ki mu je prenehala funkcija, zaposli ali začne opravljati 
dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan in njegova 
plača oziroma dobiček iz opravljanja dejavnosti ne presega 
mesečnega prejemka iz prejšnjega stavka, ima pravico do 
mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom 
in plačo oziroma dobičkom. 

V času, v katerem predsednik republike, ki mu je prenehala 
funkcija, prejema mesečni prejemek iz prvega stavka prejšnjega 
odstavka, je socialno zavarovan po predpisih o socialnem 
zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju. 

Predsednik republike, ki se je po prenehanju funkcije upokojil, 
ima, če njegova pokojnina ne presega mesečnega prejemka iz 
prvega stavka prvega odstavka tega člena, pravico do 
mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom 
in pokojnino. 
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Sredstva za plačilo mesečnih prejemkov iz prejšnjih odstavkov 
in prispevkov za socialno varnost iz drugega odstavka tega člena 
se zagotavljajo iz državnega proračuna." 

Obrazložitev: 

Izraz "nadomestilo" ni ustrezen glede na 18. člen, kjer se enak 
pojem uporablja v povsem drugi povezavi, in v ureditev vnaša 
nejasnost, zato amandma primerneje določa izraz "prejemek", 
poleg tega pa tudi znižuje njegovo višino in ustrezneje določa 
pripad pravice do prejemka v primeru, če se nekdanji predsednik 
republike zaposli ali upokoji. Določa tudi, da mu v času, ko se 
nekdanji predsednik ne zaposli in prejema prejemek, teče delovna 
in zavarovalna doba po zakonu o delovnih razmerjih. 

K M. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do osebnega 
varovanja in do varovanja objekta, v katerem prebiva, največ 
eno leto po prenehanju opravljanja funkcije. Pravico do varovanja 
v enakem obsegu ima tudi po preteku časa iz prejšnjega stavka, 
če policija ugotovi potrebo po varovanju. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do 
pisarniškega prostora (v nadaljevanju: pisarna), svetovalca in 
delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge ter uporabe 
službenega vozila z voznikom, vendar največ za čas kolikor je 
opravljal funkcijo predsednika. Pravico do uporabe službenega 
vozila z voznikom ima le v zvezi nalogami (dejavnostmi), ki jih 
opravlja kot bivši predsednik republike. 

Pisarno in pravico do uporabe službenega vozila z voznikom 
zagotovi vlada v soglasju s predsednikom, ki mu je prenehala 
funkcija. 

Svetovalca in delavca iz prejšnjega odstavka zagotovi urad 
predsednika republike izmed svetovalcev in delavcev iz 9. in 10. 
člena tega zakona v soglasju s predsednikom, ki mu je prenehala 
funkcija. 

Predsedniku, ki mu je prenehala funkcija, se izda diplomatski 
potni list. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima v zvezi z opravljanjem 
protokolarnih dogodkov doma ali v tujini, doživljensko pravico do 
pomoči in storitev protokola ali predstavništev Republike Slovenije 
v tujini. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico dostopa do 
arhiva iz časa, ko je opravljal funkcijo predsednika." 

Obrazložitev: 

Glede pravice do osebnega varovanja in do varovanja objekta, v 
katerem prebiva ter uporabe službenega vozila in voznika, bi 
morala biti povzeta sedanja ureditev (uredba o varovanju 
določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži 
državnih organov), ki predvideva tovrstno varovanje v trajanju 
enega leta. Po preteku tega časa bi bil upravičen do varovanja le 
v primeru, če bi policija ugotovila potrebo po varovanju. Namesto 
brezpogojne pravice v neomejenem trajanju do pisarniškega 
prostora, strokovne pomoči in administrativno tehničnega osebja, 
bi mu morala biti zagotovljena pravica do pisarniškega prostora 
svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične največ 
za čas kolikor je opravljal funkcijo predsednika. Tako ima deloma 
urejeno z Republiko Slovenijo primerljiva Republika Madžarska. 
Namesto neomejene pravice do službenega vozila in voznika bi 
mu morala ta pripadati le za naloge, ki so povezane z funkcijo 
bivšega predsednika republike (pri aktivnostih, ki se jih ne 
udeležuje kot bivši predsednik republike oz. je nanje pozvan, ni 
upravičen do uporabe službenega vozila). Nekdanji predsednik 
republike mora vseskozi - doživljensko - imeti pravico do pomoči 
in storitev protokola RS ali diplomatskih predstavništev pri 
protokalrnih dogodkih dom ali v tujini in za funkcioniranje pisarne 
(uporaba službenega vozila, pomoč administrativno tehničnega 
osebja...) ter diplomatski potni list. Tako ima deloma urejeno z 
Republiko Slovenijo primerljiva Republika Irska in Portugalska 
(diplomatski potni list). 

K 25. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Vdovska pokojnina zakonca predsednika republike, ki mu je 
prenehala funkcija, bi se morala obračunati po veljavnih predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

K 26, tleng 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Določbe so odveč, ker je rok že potekel. Prav tako pa določbe 
niso skladne z 22. členom, ki predvideva le enega svetovalca, po 
tem členu pa jih je predvidenih več. 
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K 27. členu 

Črta se besedilo "in njegovega zakonca". 

8. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen 
predsednik odbora Maksimiljan LAVRINC. 

Obrazložitev: 

Vdovska pokojnina zakonca predsednika republike, ki mu je 
prenehala funkcija, bi se morala obračunati po veljavnih predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pripravila: 

Božena Pem, l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

mag. Majda Potrata, l.r. 
Podpredsednica 

l 

EPA 489-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA OPRAVLJANJE 

FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE (ZZPOFPR) 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za 
opravljanje funkcije predsednika republike, podlage za organizacijo 
in delovanje urada predsednika republike ter pravice predsednika 
republike po prenehanju funkcije. 

2. člen 

V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

3. člen 

Sedež predsednika republike je v Ljubljani. 

Za izvrševanje funkcije predsednika republike vlada v soglasju s 
predsednikom republike določi prostore za delovanje urada 
predsednika republike, prebivanje predsednika republike in 
protokolarne objekte. 

4. člen 

Sredstva za delo predsednika republike in urada predsednika 
republike se določijo v državnem proračunu na predlog 
predsednika republike. 

O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča predsednik 
republike. 

Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena 
opravlja računsko sodišče. 

5. člen 

Pogoje za opravljanje funkcije predsednika republike zagotavljajo 
vlada, ministrstva in drugi državni organi v skladu s predpisi. 

6. člen 

Varovanje predsednika in objektov, ki jih uporablja, zagotavlja 
policija. 
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2. Urad predsednika republike 

7. člen 

V Uradu predsednika republike se zagotavlja izvrševanje zadev 
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike. 

8. člen 

Urad predsednika republike vodi generalni sekretar. 
Generalnega sekretarja urada imenuje In razrešuje 
predsednik republike. 

Generalni sekretar skrbi po navodilih predsednika republike 
za Izvrševanje vseh zadev v zvezi z opravljanjem funkcije In 
pristojnosti predsednika republike In pri tem sodeluje z 
drugimi državnimi organi ter z organi lokalnih skupnosti. 

Generalni sekretar Ima pri vodenju urada predsednika 
republike enaka pooblastila kot jih ima predstojnik 
državnega organa v skladu z zakonom. 

Akt o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v 
uradu predsednika republik«; Izda generalni sekretar s 
soglasjem predsednika republike. 

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sredstev 
za delo predsednika republike in urada predsednika 
republike. 

Generalni sekretar je za svoje delo In za delo urada 
predsednika republike odgovoren predsedniku republike. 

Generalni sekretar Ima namestnika, ki ga imenuje In razrešuje 
predsednik republike. 

Za urejanje položaja generalnega sekretarja In njegovega 
namestnika se uporabljajo predpisi, ki veljajo za javne 
uslužbence. 

9. člen 

Zadeve, ki so neposredno povezane z opravljanjem funkcije 
In pristojnosti predsednika republike Izvršujejo generalni 
sekretar, namestnik generalnega sekretarja, šef kabineta 
predsednika republike In svetovalci predsednika republike. 

Šefa kabineta predsednika republike In svetovalce 
predsednika republike imenuje in razrešuje predsednik 
republike. 

Predsednik republike lahko imenuje šefa kabineta In 
svetovalce predsednika republike v skladu z zakonom o 
javnih uslužbencih najdlje za čas njegovega mandata. 

10. člen 

Delavci v uradu predsednika republike, ki opravljajo druge 
strokovne in tehnične naloge v službah predsednika republike, 
imajo položaj in pravice javnih uslužbencev. 

Zaposleni v drugem državnem organu je lahko, po dogovoru s 
predstojnikom organa, zaradi opravljanja zadev iz pristojnosti 
urada predsednika republike, razporejen na delovno mesto v 
urad predsednika republike. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ostane zaposleni v delovnem 
razmerju pri državnem organu, iz katerega je prerazporejen, ali 
pa sklene delovno razmerje v uradu predsednika republike. 

3. Obveščanje predsednika republike 

11. člen 

Predsednik državnega zbora, predsednik vlade, ministri in nosilci 
drugih javnih funkcij v Republiki Sloveniji obveščajo predsednika 
republike o zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje njegove 
funkcije in pristojnosti. 

12. člen 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade zagotavljata 
obveščanje predsednika republike o sejah in sprejetih odločitvah 
državnega zbora oziroma vlade, z zagotavljanjem gradiv o 
zadevah, ki so nujne za izvrševanje njegove funkcije in pristojnosti. 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade obveščata 
predsednika republike o zadevah, ki so posebnega pomena za 
opravljanje njegove funkcije in mora biti predsednik republike o 
njih sproti obveščen. 

Predsednik državnega zbora in predsednik vlade morata 
zagotoviti, da se predsedniku republike tekoče pošilja gradivo o 
zadevah, ki so na dnevnem redu sej državnega zbora in vlade 
ter njunih delovnih teles. 

13. člen (črtan) 
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4. Plača in druge pravice iz dela predsednika 
republike 

14. člen 

Predsednik republike ima pravico do plače v skladu z zakonom, 
ki ureja plače funkcionarjev v državnih organih. 

Za pravice predsednika republike do dopustov, do nadomestil, 
do drugih osebnih prejemkov in povračil, ter do socialnega 
zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih. 

5. Položaj in pravice zakonca predsednika republike v 
zvezi z opravljanjem protokolarnih in drugih 
družabnih obveznosti 

15. člen 

Zakonec predsednika republike ima pravico do mesečnega 
nadomestila za kritje stroškov, ki jih ima zaradi opravljanja 
protokolarnih In drugih družabnih obveznosti v višini 15% plače 
predsednika republike. 

16. člen ♦ 
Zakonec predsednika republike, ki je v delovnem razmer|u, 
Ima pravico do plačane odsotnosti z dela za čas, ko opravlja 
protokolarne In druge obveznosti. V tem času Ima pravico 
do nadomestila plače v višini plače, kl bi jo prejel za delo na 
svojem delovnem mestu. 

Zakonec predsednika republike, ki je v delovnem razmerju, 
lahko za čas trajanja mandata predsednika republike prekine 
delovno razmerje, pri čemer mu pravice iz delovnega razmerja 
mirujejo. V tem času Ima pravico do mesečnega prejemka v 
višini 20 % plače predsednika republike, ta čas pa se mu 
tudi šteje v delovno In zavarovalno dobo po predpisih o 
delovnih razmerjih In o socialnem zavarovanju. Sredstva za 
plačilo navedenega mesečnega prejemka In vseh prispevkov 
se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Položaj In pravice zakonca predsednika republike po tem 
zakonu veljajo tudi za osebo, ki s predsednikom republike 
živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski 
zvezi. 

6. Pravice predsednika republike po prenehanju 
funkcije 

17. člen 

Predsednik republike ima po prenehanju funkcije pravico do naziva 
bivši predsednik republike in pravico do udeležbe na državnih 
svečanostih v skladu s protokolarnimi pravili. 

18. člen 

Predsednik republike, kl mu je prenehala funkcija In Iz 
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali 
dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti nI izpolnil pogojev za 
upoko|itev po splošnih predpisih, ima pravico do 
nadomestila plače v višini plače predsednika republike, 
dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za 
upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto 
po prenehanju mandata. 

Pravica do nadomestila plače se lahko podaljša do Izpolnitve 
pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje 
še za eno leto. 

Čas Iz prejšnjega odstavka se šteje predsedniku republike, 
kl mu je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem času je 
socialno zavarovan po predpisih, kl urejajo socialno 
zavarovanje oseb v delovnem razmerju. 

19. člen 

Predsednik republike, ki je do izvolitve opravljal trajno funkcijo v 
državnem organu, ima po prenehanju mandata pravico nadalje 
opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te 
funkcije in če v treh mesecih po prenehanju funkcije predsednika 
republike sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati 
prejšnjo funkcijo. 

20. člen 

Predsednik republike, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju v 
državnem organu v javnem zavodu, javnem podjetju, javni agenciji 
ali v javnem skladu, ima pravico, da se v treh mesecih po 
prenehanju funkcije predsednika republike vrne na delo, ki ga je 
opravljal ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove 
strokovne izobrazbe. 
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21. člen 

Predsednik republike, ki se po prenehanju funkcl|e in pravic 
iz 18. člena ne zaposli oziroma ne začne opravljati 
dejavnosti, na podlagi katere je obvezno zavarovan po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ima, 
dokler se ne zaposli ali začne opravljati dejavnosti, vendar 
največ do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, pravico do mesečnega prejemka v višini 80 % 
plače predsednika republike. Če se predsednik republike, ki 
mu je prenehala funkcija, zaposli ali začne opravljati 
dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan In 
njegova plača oziroma dobiček iz opravljanja dejavnosti ne 
presega mesečnega prejemka Iz prejšnjega stavka, Ima 
pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med 
navedenim prejemkom in plačo oziroma dobičkom. 

V času, v katerem predsednik republike, ki mu je prenehala 
funkcija, prejema mesečni prejemek iz prvega stavka 
prejšnjega odstavka, je socialno zavarovan po predpisih o 
socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem 
razmerju. 

Predsednik republike, ki se |e po prenehanju funkcije upokojil, 
Ima, če njegova pokojnina ne presega mesečnega prejemka 
iz prvega stavka prvega odstavka tega člena, pravico do 
mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim 
prejemkom In pokojnino. 

Sredstva za plačilo mesečnih prejemkov Iz prejšnjih 
odstavkov In prispevkov za socialno varnost iz drugega 
odstavka tega člena se zagotavljajo Iz državnega proračuna. 

22. člen 

Predsednik, ki mu Je prenehala funkcija, Ima pravico do 
osebnega varovanja In do varovanja objekta, v katerem 
prebiva, največ eno leto po prenehanju opravljanja funkcije. 
Pravico do varovanja v enakem obsegu Ima tudi po preteku 
časa iz prejšnjega stavka, če policija ugotovi potrebo po 
varovanju. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, Ima pravico do 
pisarniškega prostora (v nadaljevanju: pisarna), svetovalca 
In delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge 
ter uporabe službenega vozila z voznikom, vendar največ 
za čas kolikor je opravljal funkcijo predsednika. Pravico do 
uporabe službenega vozila z voznikom Ima le v zvezi 
nalogami (dejavnostmi), ki jih opravlja kot bivši predsednik 
republike. 

Pisarno In pravico do uporabe službenega vozila z voznikom 
zagotovi vlada v soglasju s predsednikom, ki mu Je prenehala 
funkcija. 

Svetovalca in delavca iz prejšnjega odstavka zagotovi urad 
predsednika republike izmed svetovalcev in delavcev iz 9. 
in 10. člena tega zakona v soglasju s predsednikom, ki mu 
je prenehala funkcija. 

Predsedniku, ki mu je prenehala funkcija, se izda diplomatski 
potni list. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, ima v zvezi z 
opravljanjem protokolarnih dogodkov doma ali v tujini, 
doživljensko pravico do pomoči in storitev protokola ali 
predstavništev Republike Slovenije v tujini. 

Predsednik, ki mu je prenehala funkcija, Ima pravico dostopa 
do arhiva iz časa, ko je opravljal funkcijo predsednika. 

23. člen 

Sredstva za delovanje pisarne morajo biti v uradu posebej 
zagotovljena. O porabi sredstev za delovanje pisarne odloča 
predsednik, ki mu je prenehala funkcija. Odredbodajalec za 
sredstva za delovanje pisarne je generalni sekretar urada. 

Finančno poslovanje za pisarno opravljata urad predsednika 
republike in ministrstvo za finance. 

24. člen 

Pravice iz 17. do 23. člena ne gredo predsedniku republike, ki mu 
je prenehala funkcija po 109. členu ustave, razen če ustavno 
sodišče z odločbo o odvzemu funkcije glede posameznih ali vseh 
pravic ne odloči drugače. 

25. člen (črtan) 

7. Prehodne in končne določbe 

26. člen (črtan) 

27. člen 

Določbe tega zakona o pravicah predsednika republike po 
prenehanju funkcije predsednika republike veljajo tudi za 
predsednika republike, ki mu je funkcija prenehala pred 
uveljavitvijo tega zakona. 
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28. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 41. člen zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 48/42). 

29. člen 

Generalni sekretar urada predsednika republike izda akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu predsednika 
republike najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko nastopi 
funkcijo predsednik republike, ki je izvoljen na volitvah leta 2002. 

Do dneva uveljavitve akta iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporablja odlok o organizaciji in delovanju služb urada predsednika 
republike (Uradni list RS, št. 20/93), če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

30. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (KZ-B) 

- druga obravnava - EPA 321 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zji notranjo politiko 

Številka: 713-01 / 89 - 0003 / 0042 EPA 321 - III 
Ljubljana, 6. decembra 2002 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 
k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-B) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 28. redni seji 
4. decembra 2002 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo predložil poslanec Sašo Peče. 
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Člani odbora so v razpravi izrazili skrb, da je število kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost v porastu, pri čemer je zelo zaskrbljujoče predvsem to, da večine teh 
dejanj zaradi njihove kočljive narave nikoli ne odkrijejo. Menili so, da so storilcem 
izrečene kazni preblage, da pa to ni le zadeva zakona, temveč predvsem sodišč, ki 
kazni v konkretnih zadevah izrekajo. Šele v zadnjem času prihaja do izreka višjih 
kazni, predvsem storilcem kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 
petnajst let. 

Poudarili so, da se v kazenskih postopkih preveč ukvarja s storilci, namesto da bi se 
zaščitilo žrtve pred ponovnim ponižanjem, saj je to eden bistvenih razlogov, zakaj 
ostaja veliko število tovrstnih kaznivih dejanj neprijavljenih. 
Opozorili so tudi na razkorak med kaznimi, ki jih zahtevajo državni tožilci in kaznimi, 
ki jih sodišča dejansko izrečejo. Menili so, da izrečene kazni velikokrat delujejo kot 
posmeh žrtvi, zato bi morala sodišča ravnati etično, z vidika zaščite človeškega 
dostojanstva. 

Zavzeli so se za postrožitev kaznovalne politike tako, da bo njen cilj zmanjševanje 
števila tovrstnih kaznivih dejanj. To bi se doseglo z večanjem števila odkritih kaznivih 
dejanj, z večjo učinkovitostjo organov pregona ter s hitro, primerno in učinkovito 
obsodbo. 

Večina članov je menila, da vpliv povišanja kazni na generalno prevencijo po 
ugotovitvah kazenskopravne vede ni dokazan, zato bi bilo ustrezneje počakati na 
novelo, ki jo pripravlja vlada. 
Nekateri člani pa so nasprotno menili, naj se predlagana novela in k njej vloženi 
amandmaji podprejo, saj bi le na tak na&n povzročili dejanski premik na tem 
področju, hkrati pa bi imel dvig zagroženih kazni dva učinka: moralno zadoščenje 
prizadetih in vpliv na potencialne storilce. 

Generalna državna tožilka, gospa Zdenka Cerar, je povedala, da so kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost izredno težko dokazljiva in da sodniki prav zaradi 
pomanjkanja prepričljivih dokazov pogosto izrekajo nizke kazni, vendar pa se 
situacija na področju kaznovanja tovrstnih kaznivih dejanj izboljšuje in tožilci 
dosegajo vse višjfe izrečene obsodbe. 
Opozorila je, da bi morali v postopku vsi (tako policija, tožilec, kot tudi sodnik) 
nastopati humano, saj bi s tem žrtvam zagotovili zaščito in jih vzpodbudili k prijavi. 
Poudarila je, da obstoječi zakoni velikokrat ponujajo ustrezne rešitve, od organov 
pregona in sodišč pa je odvisno, kako jih bodo uporabili. 

člane odbora je obvestila, da se pripravlja predlog zakona o preprečevanju nasilja, ki 
se bo osredotočil predvsem na zaščito žrtev t.i. »domačega nasilja«. Sledilo se bo 
zgledu iz avstrijskega prava, kjer se iz skupnega gospodinjstva odstrani storilca, 
namesto da se odstrani žrtev. * . 
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Predstavnik Vlade Republike Slovenije je povedal, da vlada zakonskega predloga 
ne podpira, saj bi dvig zagroženih kazni porušil razmerje v sistemu zagroženih kazni. 
Vpliv zvišanja zagroženih kazni na potencialne storilce bi bil po mnenju vlade dokaj 
majhen, hkrati pa ne bi prispeval k izrekanju višjih kazni v konkretnih primerih. 

Povedal je, da je v pripravi vladna novela kazenskega zakonika, ki obsega uskladitev 
s številnimi mednarodnimi konvencijami, upoštevani pa so tudi številni predlogi s 
strani strokovne javnosti, pa tudi državnih organov. Ta predlog bo v zakonodajni 
postopek vložen v začetku prihodnjega leta. 

Po končani razpravi je odbor za notranjo politiko na podlagi drugega odstavka 128. 
člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike 
Slovenije ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

BOSNO IN HERCEGOVINO 0 IZROČITVI 

(BBHI) 

- EPA 687 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 700-01/02-73/1 
Ljubljana, 3. decembra 2002 

EPA 687-I 

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

Poročilo 
k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med 

Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o 
izročitvi- (BBHI) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 40. nujni seji, ki je bila 3. decembra 2002, obravnaval 

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Bosno in Hercegovino o izročitvi. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika ni imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. Ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben 
amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu 
zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v 
Državni zbor v zakonodajni postopek In ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

POGODBE IHIED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

BOSNO IN HERCEGOVINO O 

MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH 

ODLOČB V KAZENSKIH ZABEVAH (BBHISO) 

- EPA 689 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 713-03/02-9/1 
Ljubljana, 3. decembra 2002 

EPA 689-I 

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

Poročilo 
k Predlogu zakona o ratifikaciji Pogodbe med 

Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o 
medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih 

zadevah (BBHISO) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 40. nujni seji, ki je bila 3. decembra 2002, obravnaval 

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb 
v kazenskih zadevah. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika ni imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. Ker k predlogu zakona nI bil sprejet noben 
amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu 
zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v 
Državni zbor v zakonodajni postopek In ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPORLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPURLIKE 

BOLGARIJE O ODPRAVI VIZUMOV (RROOV) 

- EPA 704 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 213-03/02-30/1 
Ljubljana, 3. decembra 2002 

EPA 704-II 

Na podlagi 42., 143. in 169. 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 med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o 
odpravi vizumov (BBOOV) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 40. nujni seji, ki je bila 3. decembra 2002, obravnaval 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika ni imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. Ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben 
amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu 
zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v 
Državni zbor v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

L 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

KAZAHSTAN O TRGOVINSKEM IN 

GOSPODARSKEM SODELOVANJU (BKZTGS) 

- EPA 705 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zunanjo politiko 

EPA 705-111 

Številka: 311-04/02-48/1 
Ljubljana, 3. decembra 2002 

Na podlagi 42., 143. in 169. 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 med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o 

trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 40. nujni seji, ki je bila 3. decembra 2002, obravnaval 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem in 
gospodarskem sodelovanju. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika ni imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. Ker k predlogu zakona nI bil sprejet noben 
amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu 
zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v 
Državni zbor v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

MEDNARODNE KONVENCIJE 0 ZATIRANJU 

' TERORISTIČNIH ROHIRNIH NAPADOV Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(MKZTRN) 

- EPA 706 - III 

l IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zunanjo politiko 

EPA 706-111 

v Številka: 200-10/02-27/1 
J Ljubljana, 5. decembra 2002 

Na podlagi 42., 131., 133., 143. in 169. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k Predlogu zakona o ratifikaciji Mednarodne 

konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov 
(MKZTBN) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 40. nujni seji, ki je bila 3. decembra 2002, obravnaval 
Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju 
terorističnih bombnih napadov. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
ki je predloženi zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V svojem 
mnenju je podala pripombo k 1. in 2. členu predloga zakona. 

V skladu s poslovniškimi določili je odbor opravil razpravo o 
posameznih členih predloga zakona. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona je 
predsednik odbora Jelko Kacin v zvezi z določbo 1. člena izpostavil 
mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je ugotovila, da v 1. členu 
predloga zakona navedba, da je bila zadevna konvencija sprejeta 
15. decembra 1997, izhaja le iz obrazložitve, saj tega datuma in s 
tem povezane navedbe o njenem sprejemu predložena 
konvencija ne vsebuje. 

Državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Meta 
Bole je pojasnila, da iz overjene kopije konvencije izhaja potrdilo 
namestnika generalnega sekretarja Organizacije Združenih 
narodov, da je bila konvencija sprejeta 15. decembra 1997. V 
zvezi s tem je dodala, da se v 1. členu predloga zakona o ratifikaciji 
vedno navaja datum, ko je bila konvencija sprejeta v ustrezni 
organizaciji. Člani odbora so se z navedenim pojasnilom strinjali. 

V zvezi z 2. členom predloga zakona je predsednik odbora Jelko 
Kacin izpostavil mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je menila, 
da bi v napovednem stavku 2. člena bilo zaradi terminološke 
skladnosti z aktom, ki se ratificira, potrebno besedo "Sporazum" 
nadomestiti z besedo "Konvencija". 
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Državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Meta 
Bole se je strinjala s predlogom Zakonodajno-pravne službe, prav 
tako pa so tudi člani odbora menili, da je omenjeni predlog ustrezen. 
Člani odbora so zato po končani razpravi sprejeli naslednji 

amandma: 

K 2. členu: 

V 2. členu se beseda "Sporazum" nadomesti z besedo 
"Konvencija". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

Odbor je v skladu s 126. členom poslovnika Državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona in jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora je glede na sprejet amandma na seji odbora pripravljen 
dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, je tako vključen sprejeti amandma 
odbora. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko 
Kacin. 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 

O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE O ZATIRANJU TERORISTIČNIH BOMBNIH NAPADOV 

1. člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija o zatiranju terorističnih 
bombnih napadov, sprejeta 15. decembra 1997 v New Yorku. 

2. člen 

Konvencija se v Izvirniku v angleškem In slovenskem jeziku 
glasi: 

Mednarodna konvencija o zatiranju 
terorističnih bombnih napadov 

Države pogodbenice te konvencije so se 
ob upoštevanju namenov in načel Ustanovne listine Združenih 
narodov o ohranjanju mednarodnega miru in varnosti ter 
spodbujanju dobrega sosedstva in prijateljskih odnosov ter 
sodelovanja med državami, 

globoko zaskrbljene zaradi naraščanja terorističnih dejanj po vsem 
svetu v vseh oblikah in pojavih, 

ob sklicevanju na Deklaracijo ob petdeseti obletnici Združenih 
narodov z dne 24. oktobra 1995, 

ob sklicevanju na Deklaracijo o ukrepih za zatiranje mednarodnega 
terorizma, priloženo Resoluciji Generalne skupščine 49/60 z dne 
9. decembra 1994, v kateri med drugim "države članice Združenih 
narodov svečano ponovno potrjujejo svojo nedvoumno obsodbo 
vseh dejanj, metod in postopkov terorizma kot kriminalnih in 
neupravičenih, pa naj jih izvede kdor koli kadar koli, vključno s 
tistimi, ki ogrožajo prijateljske odnose med državami in narodi ter 
ogrožajo ozemeljsko celovitost in varnost držav", 

ob ugotovitvi, da deklaracija tudi spodbuja države, da "čim prej 
pregledajo, koliko je veljavnih mednarodnih pravnih določb o 
preprečevanju, zatiranju in uničenju terorizma v vseh njegovih 
oblikah in pojavih, da bi zagotovili obsežen pravni okvir, ki bi 
zajemal vse vidike zadeve", 

ob nadaljnjem sklicevanju na Resolucijo Generalne skupščine 51/ 
210 z dne 17. decembra 1996 in Deklaracijo za dopolnitev 
deklaracije o ukrepih za zatiranje mednarodnega terorizma iz 
leta 1994, ki ji je bila priložena, 
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ob uaotavlianiu. da postajajo teroristični napadi z razstrelivi in 
drugimi eksplozivnimi napravami vedno bolj razširjeni, 

ob nadaljnjem ugotavljanju, da veljavne večstranske pravne 
določbe ne obravnavajo dovolj teh napadov, 

ob prepričanju, daje treba nujno povečati mednarodno sodelovanje 
med državami pri oblikovanju in sprejemanju učinkovitih in 
praktičnih ukrepov za preprečevanje takih terorističnih dejanj ter 
pregon in kaznovanje storilcev, 

ob upoštevanju, da je pojavljanje takih dejanj zadeva, ki povzroča 
mednarodni skupnosti kot celoti resno zaskrbljenost, 

ob ugotavljanju, da dejavnosti vojaških sil držav urejajo pravila 
mednarodnega prava, ki niso vključene v to konvencijo, ter da 
izključitev posameznih dejanj iz te konvencije ne opravičuje 
nezakonitih dejanj in da ta dejanja zaradi take izključitve tudi 
drugače ne postanejo zakonita, 

dogovorile: 

1. člen 

V tej konvenciji: 

1. "državni ali vladni objekt" pomeni stalen ali začasen objekt ali 
prevozno sredstvo, ki ga za svoje uradne dolžnosti uporabljajo 
ali zasedajo predstavniki države, člani vlade, zakonodajnih 
teles ali sodstva ali državni uslužbenci ali uslužbenci katerega 
koli drugega javnega organa ali enote ali uslužbenci ali uradniki 
medvladne organizacije; 

2. "objekt infrastrukture" pomeni vsak javni ali zasebni objekt, ki 
v javno korist zagotavlja ali prodaja storitve, kot so voda, 
kanalizacija, energija, gorivo ali zveze; 

3. "razstrelivo ali druge eksplozivne naprave" pomenijo: 

(a) razstrelivo ali zažigalno orožje ali napravo, katere namen 
je, da povzroči ali lahko povzroči smrt, hudo telesno poškodbo 
ali večjo materialno škodo, ali 

(b) orožje ali napravo, katere namen je, da povzroči ali lahko 
z izpustitvijo, raztrositvijo ali vplivanjem strupenih kemikalij, 
bioloških bojnih strupov ali strupenih snovi ali podobnih snovi 
ali sevanja ali radioaktivnega materiala povzroči smrt, hudo 
telesno poškodbo ali večjo materialno škodo; 

4. "vojaške sile države" pomenijo oborožene sile države, ki so 
organizirane, usposobljene in opremljene po njenem notranjem 
pravu za državno obrambo ali varnost, ter osebe, ki delujejo 
v podporo teh oboroženih sil in so pod njihovim formalnim 
poveljstvom, nadzorom in odgovornostjo; 

5. "prostor v javni uporabi" pomeni tiste dele zgradb, javnih 
površin, ulic, vodnih poti in drugih krajev, ki so dostopni javnosti 
ali odprti zanjo vedno, v rednih časovnih presledkih ali 
priložnostno, ter vsak trgovski, poslovni, kulturni, zgodovinski, 
izobraževalni, verski, vladni, zabaviščni, rekreacijski ali 
podoben prostor, ki je dostopen javnosti ali odprt zanjo; 

6. "sistem javnega prevoza" pomeni vse objekte, prevozna 
sredstva in sredstva, ne glede na to, ali so v javni ali zasebni 
lasti, ki se uporabljajo v javnih službah ali zanje za prevoze 
oseb ali tovora. 

2. člen 

1. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje v pomenu te konvencije, 
če nezakonito in namerno dostavi, namesti ali sproži 
razstrelivo ali drugo eksplozivno napravo ali povzroči 
eksplozijo v javnem prostoru, državnem ali vladnem objektu, 
sistemu javnega prevoza ali objektu infrastrukture: 

(a) z namenom povzročiti smrt ali hudo telesno poškodbo; 

(b) z namenom povzročiti obsežno uničenje takega prostora, 
objekta ali sistema, če je ali utegne biti posledica takega 
uničenja velika gospodarska škoda. 

2. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje tudi, če namerava storiti 
kaznivo dejanje, opisano v prvem odstavku. 

3. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje, tudi če: 

(a) sodeluje v kaznivem dejanju, opisanem v prvem ali 
drugem odstavku, kot sostorilec; 

(b) organizira ali usmerja druge, da storijo kaznivo dejanje, 
opisano v prvem ali drugem odstavku; 

(c) na kakršen koli drug način pripomore k temu, da skupina 
oseb, ki deluje s skupnim namenom, stori eno ali več kaznivih 
dejanj, opisanih v prvem ali drugem odstavku; to je storjeno 
namerno in z namenom podpiranja splošne kaznive dejavnosti 
ali namena skupine ali pa je storjeno ob poznavanju namere 
skupine, da bo storila kaznivo dejanje ali kazniva dejanja. 

3. člen 

Ta konvencija se ne uporablja, če je kaznivo dejanje storjeno v 
eni sami državi in so domnevni storilec in žrtve državljani te 
države ter je domnevni storilec najden na ozemlju te države, 
nobena druga država pa po prvem odstavku ali drugem odstavku 
6. člena te konvencije nima podlage za izvajanje jurisdikcije, vendar 
pa se, če je to primerno, v teh primerih uporabljajo določbe 10. in 
15. člena. 
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4. člen 

Vsaka država pogodbenica sprejme ukrepe, ki so morda potrebni: 

(a) za uvrstitev kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu te konvencije, 
med kazniva dejanja po njenem notranjem pravu; 

(b) da se ta kazniva dejanja kaznujejo s primernimi kaznimi, ki 
upoštevajo resno naravo teh kaznivih dejanj. 

5- Plen 

Vsaka država pogodbenica sprejme take ukrepe, kot so potrebni, 
vključno z notranjo zakonodajo, če je to ustrezno, da zagotovijo, 
da kazniva dejanja iz te konvencije, še posebej če je njihov namen 
ali naklep povzročiti stanje preplaha v širši javnosti ali v skupini 
osebali med posameznimi osebami, pod nobenim pogojem niso 
opravičljiva iz političnih, filozofskih, ideoloških, rasnih, etničnih, 
verskih ali podobnih razlogov, ter da se kaznujejo s kaznimi, ki 
ustrezajo njihovi resni naravi. 

6- Člen 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme take ukrepe, kot so 
morda potrebni za vzpostavitev jurisdikcije v primerih kaznivih ' 
dejanj, opisanih v 2. členu, če 

(a) je kaznivo dejanje storjeno na ozemlju te države, 

(b) je kaznivo dejanje storjeno na plovilu, ki pluje pod zastavo 
te države, ali v zračnem plovilu, ki je registrirano po zakonih 
te države, ko je kaznivo dejanje storjeno, ali 

(c) kaznivo dejanje stori državljan te države. 

2. Država pogodbenica lahko vzpostavi svojo jurisdikcijo, tudi 
če: 

(a) je kaznivo dejanje storjeno proti državljanu te države ali 

(b) je kaznivo dejanje storjeno proti državnemu ali vladnemu 
objektu te države v tujini, vključno z veleposlaništvom ali 
drugimi diplomatskimi ali konzularnimi prostori te države, ali 

(c) kaznivo dejanje stori oseba brez državljanstva, ki običajno 
prebiva na ozemlju te države, ali 

(d) je kaznivo dejanje storjeno pri poskusu, da se država 
prisili, da stori neko dejanje ali ga opusti, ali 

(e) je kaznivo dejanje storjeno v zračnem plovilu, ki ga upravlja 
vlada te države. 

% 
3. Po ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi te konvencije ali pristopu k 

njej vsaka država pogodbenica uradno obvesti generalnega 
sekretarja Združenih narodov o jurisdikciji, ki jo je po notranjem 
pravu vzpostavila v skladu z drugim odstavkom. Če pride do 

kakšne spremembe, država pogodbenica takoj uradno 
obvesti generalnega sekretarja. 

4. Vsaka država pogodbenica prav tako sprejme take ukrepe 
za vzpostavitev jurisdikcije za kazniva dejanja, navedena v 
2. členu, če je domnevni storilec na njenem ozemlju, ona pa te 
osebe ne izroči kateri koli državi pogodbenici, ki je vzpostavila 
jurisdikcijo v skladu s prvim ali drugim odstavkom. 

5. Ta konvencija ne izključuje izvajanja kazenske jurisdikcije, ki 
jo je država pogodbenica vzpostavila v skladu z notranjim 
pravom. 

7. člen 

1. Po prejemu informacije, da je oseba, ki je storila kaznivo dejanje 
ali je osumljena, da je storila kaznivo dejanje, navedeno v 2. 
členu, morda prisotna na ozemlju države pogodbenice, 
sprejme take ukrepe, kot so potrebni po njenem notranjem 
pravu, da razišče dejstva, ki jih informacija vsebuje. 

2. Potem ko se prepriča, da to opravičujejo okoliščine, država 
pogodbenica, na ozemlju katere je storilec ali domnevni 
storilec, sprejme ustrezne ukrepe v skladu z notranjim 
pravom, da tako zagotovi prisotnost te osebe zaradi pregona 
ali izročitve. 

3. Vsaka oseba, zoper katero so sprejeti ukrepi, navedeni v 
drugem odstavku, ima pravico, da: 

(a) takoj naveže stike z najbližjim ustreznim predstavnikom 
države, katere državljan je, ali je drugače upravičen, da varuje 
pravice te osebe, če je ta oseba brez državljanstva, pa države, 
na ozemlju katere običajno prebiva; 

(b) jo obišče predstavnik te države; 

(c) je obveščena o svojih pravicah iz točk (a) in (b). 

4. Pravice, navedene v tretjem odstavku, se uresničujejo skladno, 
z zakoni in predpisi države, na ozemlju katere je storilec ali 
domnevni storilec, ob upoštevanju določbe, da morajo 
omenjeni zakoni in predpisi omogočati popolno uveljavitev 
namenov, za katere so bile dodeljene pravice v skladu s 
tretjim odstavkom. 

5. Pravice iz tretjega in četrtega odstavka ne posegajo v pravico 
katere koli države pogodbenice, ki v skladu s točko (c) prvega 
odstavka ali točko(c) drugega odstavka 6. člena uveljavlja 
pravico do jurisdikcije, da pozove Mednarodni odbor Rdečega 
križa, naj naveže stik z domnevnim storilcem in ga obišče. 

6. če je država pogodbenica skladno s tem členom priprla osebo, 
takoj neposredno ali prek generalnega sekretarja Združenih 
narodov uradno obvesti države pogodbenice, ki so 
vzpostavile jurisdikcijo v skladu s prvim in drugim odstavkom 
6. člena, in če meni, da je to priporočljivo, vse druge 
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zainteresirane države pogodbenice o okoliščinah in pripornih 
razlogih. Država, ki opravlja preiskavo iz prvega odstavka, 
takoj obvesti omenjene države pogodbenice o svojih 
ugotovitvah in navede, ali namerava izvajati jurisdikcijo. 

8. člen 

1. Država pogodbenica, na ozemlju katere je prisoten domnevni 
storilec, mora v primerih, za katere se uporablja 6. člen, in če 
ne izroči te osebe, brez kakršne koli izjeme in ne glede na to, 
ali je bilo storjeno kaznivo dejanje na njenem ozemlju ali ne, 
predati primer brez neopravičenega zavlačevanja svojim 
pristojnim organom zaradi kazenskega pregona po postopkih 
v skladu z zakoni te države. Ti organi se odločijo tako kot pri 
katerem koli drugem hujšem kaznivem dejanju v skladu s 
pravom te države. 

2. Kadar koli državi pogodbenici njeno notranje pravo dovoljuje, 
da izroči ali drugače preda enega svojih državljanov samo 
pod pogojem, da bo oseba vrnjena v to državo zaradi 
prestajanja zaporne kazni kot posledica sodne obravnave ali 
postopka, zaradi katerega je bila izročitev ali predaja osebe 
zahtevana, in se ta država in država, ki zahteva izročitev, 
strinjata s to možnostjo in drugimi pogoji, za katere menita, da 
so primerni, taka pogojna izročitev ali predaja zadošča za 
izpolnitev obveznosti, določene v prvem odstavku. 

9. člen 

1. Za kazniva dejanja, navedena v 2. členu, se šteje, da spadajo 
med kazniva dejanja, za katera je predvidena izročitev v 
vseh mednarodnih pogodbah o izročitvi, ki obstajajo med 
katerimi koli državami pogodbenicami pred začetkom 
veljavnosti te konvencije. Države pogodbenice se obvežejo, 
da vključijo taka kazniva dejanja med kazniva dejanja, za 
katera je predvidena izročitev v vsaki mednarodni pogodbi o 
izročitvi, ki bo med njimi sklenjena kasneje. 

2. Če država pogodbenica, ki izročitev pogojuje z obstojem 
mednarodne pogodbe, prejme zahtevo za izročitev od druge 
države pogodbenice, s katero nima mednarodne pogodbe o 
izročitvi, lahko zaprošena država pogodbenica po lastni 
odločitvi šteje to konvencijo za pravno podlago za izročitev v 
zvezi s kaznivimi dejanji, navedenimi v 2. členu. Izročitev je 
pogojena tudi z drugimi pogoji, določenimi v pravu zaprošene 
države. 

3. Države pogodbenice, ki Izročitve ne pogojujejo z obstojem 
mednarodne pogodbe, med seboj priznajo kazniva dejanja, 
navedena v 2. členu, kot kazniva dejanja, za katera se 
predvideva izročitev, v skladu s pogoji, določenimi v pravu 
zaprošene države. 

4. Po potrebi se kazniva dejanja, navedena v 2. členu, zaradi 
izročitve med pogodbenicami obravnavajo, kot da niso bila 

storjena samo na kraju, kjer so se zgodila, temveč tudi na 
ozemlju držav, ki so vzpostavile jurisdikcijo v skladu s prvim 
in drugim odstavkom 6. člena. 

5. Za določbe vseh mednarodnih pogodb in dogovorov o izročitvi 
med državami pogodbenicami v zvezi s kaznivimi dejanji, 
navedenimi v 2. členu, se šteje, da se morajo med državami 
pogodbenicami spremeniti, če so nezdružljive s to konvencijo. 

10. člen 

1. Države pogodbenice si čim bolj pomagajo pri preiskavah ali 
kazenskih postopkih ali postopkih izročitve, do katerih pride 
zaradi kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu, vključno pri 
pridobivanju dokazov, potrebnih za postopek. 

2 Države pogodbenice izpolnjujejo svoje obveznosti po prvem 
odstavku v skladu z vsemi pogodbami ali drugimi dogovori o 
vzajemni pravni pomoči, kot obstajajo med njimi. Ce takih 
mednarodnih pogodb ali dogovorov ni, si države pogodbenice 
pomagajo v skladu s svojim notranjim pravom. 

11. člen 

Nobeno kaznivo dejanje, navedeno v 2. členu, se zaradi izročitve 
ali vzajemne pravne pomoči ne obravnava kot politično kaznivo 
dejanje ali kot kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim 
dejanjem, ali kot kaznivo dejanje na podlagi političnih nagibov. 
Zato se zahteva za izročitev ali vzajemno pravno pomoč, ki temelji 
na takem kaznivem dejanju, ne sme zavrniti samo na podlagi, da 
zadeva politično kaznivo dejanje ali kaznivo dejanje, povezano s 
političnim kaznivim dejanjem, ali kaznivo dejanje na podlagi 
političnih nagibov. 

12. člen 

Nobena določba v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da nalaga 
obveznost izročitve ali zagotavljanja medsebojne pravne pomoči, 
če zaprošena država pogodbenica upravičeno domneva, da 
prošnja za izročitev zaradi kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu, 
ali za medsebojno pomoč v zvezi s takimi kaznivimi dejanji izhaja 
iz namena pregona ali kaznovanja osebe zaradi njene rase, vere, 
državljanstva, etničnega porekla ali političnega prepričanja, ali da 
bi izpolnitev te zahteve škodila položaju te osebe zaradi katerega 
koli razloga. 

13- Člen 

1. Oseba, ki je priprta ali prestaja zaporno kazen na ozemlju 
ene države pogodbenice in katere prisotnost v drugi državi 
pogodbenici je potrebna zaradi pričanja, identifikacije ali 
drugačne pomoči pri pridobivanju dokazov za preiskavo ali 
pregon kaznivih dejanj po tej konvenciji, se lahko pošlje v to 
državo, če sta izpolnjena ta pogoja: 
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(a) da oseba ob poznavanju dejstev da prostovoljno soglasje 
in 

(b) da se ob upoštevanju takih pogojev, kot jih države štejejo 
za primerne, pristojni organi držav strinjajo. 

2. Za namene tega člena: 

(a) je država, v katero je oseba premeščena, pristojna in 
dolžna, da premeščeno osebo zadrži v priporu, razen če 
država, iz katere je bila oseba premeščena, ne zahteva ali ne 
odobri drugače; 

(b) država, v katero je oseba premeščena, takoj izpolni 
obveznost in vrne osebo v pripor države, iz katere je bila 
oseba premeščena, kot je bilo predhodno dogovorjeno ali kot 
se dogovorijo pristojni organi obeh držav; 

(c) država, v katero je oseba premeščena, ne zahteva od 
države, iz katere je bila oseba premeščena, da sproži 
postopek izročitve za vrnitev osebe; 

(d) premeščena oseba prejme potrdilo za prestajanje kazni v 
državi, iz katere je bila premeščena, za čas, ki ga je preživela 
v priporu države, v katero je bila premeščena. 

3. Razen če država pogodbenica, iz katere naj bi bila oseba 
premeščena v skladu s tem členom, s tem ne soglaša, se ta 
oseba ne glede na svoje državljanstvo ne sme preganjati ali 
pripreti ali se ji kako drugače omejiti osebna svoboda na 
ozemlju države, na katero je bila premeščena, glede na dejanja 
ali obsodbe pred njenim odhodom z ozemlja države, s 
katerega je bila premeščena. 

14, člen 

Vsaki osebi, ki se pripre ali glede katere so sprejeti kakšni drugi 
ukrepi ali izpeljani postopki v skladu s to konvencijo, se zagotavlja 
pravična obravnava, vključno z uživanjem vseh pravic in jamstev 
v skladu s pravom države, na katere ozemlju je ta oseba, in 
ustreznimi določbami mednarodnega prava, vključno z 
mednarodnim pravom o človekovih pravicah. 

15. člen 

Države pogodbenice sodelujejo pri preprečevanju kaznivih dejanj, 
navedenih v 2. členu, še zlasti: 

(a) s sprejetjem vseh možnih ukrepov, vključno s prilagajanjem 
svoje notranje zakonodaje, če je to potrebno, da bi na svojih 
ozemljih preprečile in odvračale priprave za storitev teh 
kaznivih dejanj na svojih ozemljih ali zunaj njih, vključno z 
ukrepi za prepoved nezakonitih dejavnosti oseb, skupin in 
organizacij, ki spodbujajo, ščuvajo h kaznivim dejanjem, jih 
organizirajo, zavestno financirajo ali sodelujejo pri kaznivih 
dejanjih, navedenih v 2. členu, 

(b) z izmenjavo točnih in preverjenih informacij v skladu z njihovim 
notranjim pravom in usklajevanjem upravnih in drugih ukrepov, 
sprejetih po potrebi, za preprečevanje storitev kaznivih dejanj, 
kot so navedena v 2. členu, 

(c) če je to primerno, s pomočjo raziskav in razvoja metod za 
odkrivanje eksplozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko 
povzročijo smrt ali telesno poškodbo, s posvetovanji o razvoju 
standardov za označevanje razstreliv, za določanje njihovega 
izvora v raziskavah po razstrelitvi, z izmenjavo informacij o 
zaščitnih ukrepih, sodelovanjem in prenosom tehnologije^ 
opreme in materiala. 

16. člen 

Država pogodbenica, v kateri je domnevni storilec kazensko 
preganjan, v skladu s svojim notranjim pravom ali veljavnimi 
postopki sporoči končni izid postopka generalnemu sekretarju 
Združenih narodov, ki pošlje informacijo drugim državam 
pogodbenicam. 

17. člen 

Države pogodbenice izpolnijo svoje obveznosti po tej konvenciji 
na način, ki je skladen z načeli suverene enakosti in ozemeljske 
celovitosti držav in načelom nevmešavanja v notranje zadeve 
drugih držav. 

18. člen 

Nobena določba v tej konvenciji ne opravičuje države 
pogodbenice, da na ozemlju druge države pogodbenice izvaja 
jurisdikcijo in opravlja naloge, ki so v skladu z njenim notranjim 
pravom predvidene izključno za organe druge države 
pogodbenice. 

19. člen 

1. Nobena določba v tej konvenciji ne vpliva na druge pravice, 
obveznosti in odgovornosti držav in posameznikov po 
mednarodnem pravu, še zlasti na namene in načela 
Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodno 
humanitarno pravo. 

2. Dejavnosti oboroženih sil med oboroženim spopadom, kot 
se ti izrazi razumejo po mednarodnem humanitarpem pravu, 
ki jih to pravo ureja, ne ureja ta konvencija in če dejavnosti 
oboroženih sil države pri opravljanju njenih uradnih dolžnosti 
urejajo druga pravila mednarodnega prava, jih ta konvencija 
ne ureja. 
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20, člen 

1. Vsak spor med dvema ali več državami pogodbenicami, ki 
se nanaša na razlago ali uporabo te konvencije in ga v 
razumnem času ni mogoče rešiti s pogajanji, se lahko predloži 
v arbitražo na zahtevo ene od držav pogodbenic. Če se stranki 
v sporu v šestih mesecih od datuma zahteve za arbitražo ne 
moreta sporazumeti o organizaciji arbitraže, lahko ena od 
njiju predloži spor Meddržavnemu sodišču z vlogo v skladu s 
statutom sodišča. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
te konvencije ali pristopu k njej Izjavi, da meni, da je prvi 
odstavek ne zavezuje. Drugih držav pogodbenic prvi odstavek 
ne zavezuje, če je katera koli država pogodbenica izrazila 
tak pridržek. 

3. Katera koli država, ki je izrazila pridržek v skladu z drugim 
odstavkom, ga lahko kadar koli umakne z uradnim obvestilom 
generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

21. člen 

1. Konvencija je na voljo za podpis vsem državam od 12. januarja 
1998 do 31. decembra 1999 na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku. 

2. Konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Združenih narodov. 

3. Konvencija je na voljo za pristop kateri koli državi. Listine o 
pristopu so deponirane pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

22. člen 

1. Konvencija začne veljati 30. dan po datumu deponiranja 
dvaindvajsete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

Z Za vsako državo, ki ratificira, sprejme ali odobri konvencijo 
ali k njej pristopi po deponiranju dvaindvajsete listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne konvencija 
veljati 30. dan po tem, ko ta država deponira listino o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

23. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo s pisnim 
uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Združenih 
narodov. 

2. Odpoved začne veljati eno leto od datuma, ko generalni 
sekretar Združenih narodov prejme uradno obvestilo. 

24. člen 

Izvirnik konvencije, katere besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, je deponiran pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov, ki pošlje overjene kopije konvencije vsem državam. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali to konvencijo, ki je bila dana 
na voljo za podpis v New Yorku 12. januarja 1998. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PROGRAMU DELA DRUŽBE ZA 

AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 

ZA LETO 2002 S PREDLOGOM ODLOKA 

-EPA 614-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor ui infrmlnilitum in okolje 

Številka: 321-10/89-2/534 EPA 614-111 
Ljubljana, 5.12.2002 

Na podlagi 42. in 171. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

za leto 2002 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 34. in 36. seji, dne 7. in 14. 
11. ter 3.12.2002 opravil obravnavo programa dela Družbe za avtoceste v Republki 
Sloveniji za leto 2002, ki ga je na osnovi 6. člena zakona o družbi za avtoceste v 
Republki Sloveniji v zakonodajni postopek posredovala Vlada Republike Slovenije 
26.7.2002. 

K predloženemu programu je mnenje podala Komisija za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj pri Državnem svetu Republike Slovenije, dne 14.10.2002, v 
katerem podaja tudi mnenje o Poročilu DARS d.d za leto 2001. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodu predstavil glavne usmeritve programa ter 
zagotovil, da je program dela DARS d.d.d za leto 2002 usklajen z Letnim planom 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

9. december 2002 93 poročevalec, št. 121 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Zakonodajno - pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju ugotavlja, da je v 
programu dela DARS, d.d. navedeno, da je program sprejela uprava družbe, vlada 
pa zadevno gradivo pošilja državnemu zboru sklicujoč se na 6. člen citiranega 
zakona, ni jasno, ali je predloženi program sprejel pristojen organ. V kolikor gre le 
za napako bo potrebno besedilo preambule ustrezno popraviti. Poleg tega opozarja 
tudi na sistematiko prikaza nalog DARS, d.d. v tekočem letu predloženi program 
dela sledi letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2002 upoštevaje 
vrste nalog kot jih določa 3. člen citiranega zakona. V predloženem programu dela 
v poglavju 1.5. so predstavljene tudi naloge, s katerimi se razširja zakonsko določen 
obseg oziroma vrste nalog družbe. Podobna ugotovitev velja tudi za prikaz nalog v 
2. poglavju, ki se nanašajo na: pripravo predloga razvojnega programa zgradnje 
avtocest za obdobje 2002-2005, strokovne podlage za novo spremembo 
nacionalnega programa izgradnje avtocest, predlog statusnih sprememb DARS, d.d. 
in izvedbo postopkov za preveritev idejnih rešitev prostorskih umestitev dodatnih CP 
na avtocestnih priključkih. V podpoglavju 4.1.3. Krediti je navedeno, da bo DARS, 
d.d. najemala posojila samo do tiste skupne višine, ki bo glede na ročnost in 
obrestne mere posojil še omogočala vračanje glavnic in obresti iz predvidenih 
cestnin v naslednjih letih. V tej zvezi se pogreša opredelitev predlagatelja do 
določbe šeste alinee drugega odstavka 3. člena zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02), ki 
določa, da se bodo namenska sredstva zagotovljena na osnovi citiranega zakona po 
letu 1999 uporabljala tudi za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov za gradnjo 
državnih cest iz zadevnega nacionalnega programa. 

V razpravi, ki je sledila so člani odbora izrazili kritičen odnos do tega, da se program 
za tekoče leto sprejema ob koncu leta, ravno tako pa so bili mnenja, da je celotna 
problematika in dinamika gradnje avtocest v Republiki Sloveniji vprašljiva, saj se ne 
izvaja v skladu z opredeljenimi nalogami iz nacionalnega programa gradnje avtocest. 
Ravno tako so ponovno opozorili, da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
sklep, ki poziva Vlado Republike Slovenije, da pripravi spremembe in dopolnitve 
nacionalnega programa, ki bodo na novo preverile odseke izgradnje avtocest, roke 
izgradnje in višino potrebnih finančnih sredtev. Člani odbora so menili, da se s 
predlaganimi dokumenti, ki jih sprejema državni zbor opredeljujejo le formalne 
obveznosti, ki sledijo iz zakonskih določb. Prioritete, ki so bile določene z 
nacionalnim programom in njegovimi spremembami se ne odražajo v predloženih 
dokumentih. 
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Ob koncu razprave in ob ugotovitvah, ki izhajajo iz mnenja Zakonodajno - pravne , 
službe je odbor sprejel naslednja 

sklepa: 

1. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v skladu z mnenjem Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora 
Republike Slovenije, z dne 6.11.2002 pripravi popravke Programa dela Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2002 ter jih predloži odboru v obravnavo 
in sprejem ob sprejemu odloka o soglasju k Programu dela DARS, d.d. za leto 2002. 

2. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje pričakuje od Vlade Republike 
Slovenije, da bo dopolnitev Poročila o delu DARS, d.d. za leto 2001 v skladu s sklepom 
odbora, sprejetim ob obravnavi te točke, predložila hkrati s popravki Programa dela 
DARS, d.d za leto 2002. 

Odbor za infrastrukturo je v skladu s sprejetimi sklepi na 34. seji odbora nadaljeval 
razpravo o Programu dela DARS d.d. za leto 2002 na svoji 36. seji. 

Vlada Republike Slovenije je 29.11.2002 predložila popravke Programa dela DARS 
d.d za leto 2002, v skladu s sprejetimi sklepi odbora, ravno tako pa tudi dopolnitev 
Poročila o delu DARS, d.d. za leto 2001. 

Odbor ugotavlja, da je potrebno, da se predloženi popravki vnesejo v končno 
besedilo Programa dela DARS d.d za leto 2002. 
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' Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da na podlagi 6. člena zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji in 171. člena poslovnika Državnega zbora sprejme odlok o soglasju k 
programu dela DARS d.d. za leto 2002. 

Predlog odloka je v prilogi. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Branko 
Jane. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
Podsekretarka DZ RS Predsednik 
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Številka: 321-10/89-2/534 EPA 614-111 
Datum: 5.12.2002 za 21 sejo Državnega zbora 

PREDLOG 

Priloga k poročilu odbora k predlogu za soglasje k Programu dela DARS.d.d. za leto 
2002: 

Predlog besedila odloka o soglasju k Programu dela 
Družbe za avtocsete Reoublike Slovenije d.d. za leto 2002 

Na podlagi 6. člena zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ( Uradni list 
RS, št. 57/93) in 171. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2002 
sprejel 

ODLOK 

o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste v 
Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Programu dela Družbe za avtocste 
v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 z dne 26.7.2002. 

Številka:321 -10/89-2/534 
Ljubljana, dne 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
Borut Pahor 
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Poročilo 

K PREDLOGU ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN 

DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA 

DRUŽBENEGA PLANA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (OdPSDP-B) 

- druga obravnava - EPA 665 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 002-02/89-5/19 EPA 665-III 
Ljubljana, 5.12.2002 

Na podlagi 42., 171. člena poslovika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije 
(OdPSDP-B) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrkturo in okolje je na 36. seji, dne 3.12.2002 
opravil drugo obravnavo predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ki 
ga je na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju ( UL RS, št.48/90), v zakonodajni postopek predložila Vlada Republike 
Slovenije 10.10.2002. 
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Državni zbor Republike Slovenije je opravil splošno razpravo o predloženem 
predlogu odloka na 20.seji, dne 28.11.2002 in sprejel sklep, da je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

K predloženemu odloku je pisno mnenje podala Komisija za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj pri Državnem svetu Republike Slovenije 13.11.2002. 

Zakonodajno - pravna služba Državnega zbora v pisnem mnenju ugotavlja, da je 
pri pripravi sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana potrebno upoštevati tudi določbo prvega odstavka 2. člena zakona o 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, ravno tako pa ugotavlja, da je 
predlog odloka iz nomotehničnega vidika neustrezno pripravljen in ga bo potrebno v 
tem smislu dopolniti. 

Amandmaje so vložili: 
- poslanec Davorin terčon k 2. členu, 
- skupina poslancev s prvopodpisanim Davorinom Terčonom k 2. členu - dva 
amandmaja, 
- Poslanska skupina SDS - Socialdemokratske stranke Slovenije k 2. členu - tri 
amanmdmaje, 
- Poslanska skupina SLS - Slovenske ljudske stranke k 3. členu. 

V razpravi k 2. členu predloga odloka in vloženim amandmajem so člani odbora 
menili, da je potrebno območje za proučevanje in izrabo vetrnega potenciala za 
energetsko izrabo razširiti na celotno območje Slovenije, ravno tako pa so tudi 
veliko pozornost namenili območjem, kjer naj bi bila gradnja energetskih objektov in 
naprav za izkoriščanje vetrne energije možna le pod posebnimi pogoji. 

Odbor za infrastrukturo in okolje podpira amandmaja poslanske skupine SDS k 2. 
členu pod št. 1 in 3., ter amandma poslanske skupine SLS k 3. členu. 

S sprejemom amandmaja odbora k 2. členu pod št. 2 so postali amandmaji poslanca 
Davorina Terčona, skupine poslancev s prvopodpisanim Davoinom Terčonom in 
amandma poslanske skupine SDS pod št. 2 brezpredmetni. 

* * «r 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 1. členu: 
V besedilu 1. člena se za besedami "Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 
11/99);" črta besedilo: "kartografski del (Uradni list RS, št. 13/96)" ter za besedami 
"Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99);" črta besedilo: "kartografski del (Uradni list RS, 
št. 13/96)". 

Obrazložitev: 
Navedena uradna lista se ne nanašata na spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeroččnega družbenega plana Republike Slovenije, 
temveč na spremembe in dopolnitve planskih dokumentov občine Žalec. 

K naslovu: 
črta se naslov: "Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana" 

Obrazložitev: 
Glede na običajno strukturo odloka je vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije navedena v 2. členu predloga 
odloka. 

k 2. členu: 
1. 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo za besedami " se izvaja samo na območjih, 
ki" nadomesti z besedilom: 
" so ustrezna za proučevanje možnosti izgradnje in gradnjo vetrnih elektrarn in 
kjer je ustreznost pogojena z izbiro rešitve, ki najbolje varuje naravne in 
ustvarjene dobrine." 
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Obrazložitev: 
Amandma opredeli vsebinsko območja za proučevanje možnosti izgradnje in 
izgradnjo vetrnih elektrarn, saj se besedilo v odloku nelogično ponavlja. 

2. 
V drugem členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»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 dodata nova sedma in osma alinea, ki se glasita: 

na zavarovanih območjih - narodnih parkov in ožjih območjih regijskih 
parkov ter na ožjih zavarovanih območjih (naravni spomeniki, strogi naravni 
rezervati in naravni rezervati) gradnja energetskih objektov In naprav z močjo 
do 1 MW je možna, če je to v skladu z aktom o zavarovanju tega območja; 
- na drugih zavarovanih območjih oziroma območjih predvidenih za 
zavarovanje, na območjih drugih naravnih vrednot, na ekološko pomembnih 
območjih so posegi možni pod pogojem, da se ne uničijo, ali bistveno 
poškodujejo oziroma spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto oziroma, da se ohranja ugodno stanje 
habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 
habitatov.« 

Obrazložitev: 
Amandma zagotavlja varovanje najpomembnejših naravnih vrednot v Republiki 
Sloveniji. Na drugih območjih pa dopušča možnost posegov, vendar pod pogoji 
prilagajanja projektnih rešitev energetskih objektov in naprav tako, da ne bodo 
uničene, poškodovane oziroma spremenjene bistvene lastnosti naravnih vrednot. 
Poleg tega je nesmiselno take omejitve za posege v prostor opredeliti le za 
energetske objekte. 

K kartografskemu delu : 
Na koncu besedila predloga odloka se za številko: 002-02/89-5/19 in datumom 
sprejema ter podpisom Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije doda 
besedilo. 

"SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KARTOGRAFSKEGA DELA ODLOKA 

V kartografskem delu dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 
1986 -2000 se zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin s tem 
odlokom, nadomestita "Karta II - zasnova energetskega omrežja in 
Publikacijska Karta 11.1. - Zasnova energetskega omrežja" z novima: 

Karta II- Zasnova energetskega omrežja (dopolnjen 2002), 
• Publikacijska Karta 11.1. - Zasnova energetskega omrežja (dopolnjen 
2002)." 

V kartografskem delu srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije 
za obdobje 1986-1990 se zaradi sprememb In dopolnitev prostorskih 
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sestavin s tem odlokom, nadomestita "Karta 2 - Energetsko omrežje in 
Publikacijska Karta 2. - Energetsko omrežje" z novima: 
" - Karta 2. - Energetsko omrežje (dopolnjen 2002), 
- Publikacijska Karta 2. - Energetsko omrežje (dopolnjen 2002)"." 

Obrazložitev: 
Na koncu odloka je potrebno navesti tudi nadomestitev obstoječih kart z novimi, ki 
povzemajo vsebino predloženega predloga odloka. Publikacijske karte je 
potrebno objaviti skupaj z odlokom v Uradnem listi Republike Slovenije, originale 
kart v merilu 1: 250.000 v formatu A-0 v Uradu Republike Slovenije za prostorsko 
planiranje pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, kopije originalov pa v dveh 
izvodih dostaviti Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Ob koncu razprave in glasovanja o amandmajih je Odbor za infrastrukturo in okolje 
sprejet naslednji 

sklep: 

Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog odloka o sprememebah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike 
Slovenije sprejme skupaj z amandmaji odbora in amandmaji, ki jih odbor 
podpira. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Branko 
Jane. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. 
Podsekretarka DZ RS 

Branko Jane, I.r. 
Predsednik 
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Poročilo 

K PREDLOGU ODLOKA 0 LETNEM PLANU 

RAZVOJA IN VZDRŽEVANJU AVTOCEST ZA 

LETO 2003 

- EPA 683 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zii infrastniktum in okolic 

Številka: 321-10/89-2/542 EPA 683-III 
Ljubljana, 5.12.2002 

Na osnovi 42. in 171. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja 

avtocest za leto 2003 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na svoji 36. seji, dne 3.12.2002 
opravil obravnavo o predlogu odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leto 2003, ki ga je na podlagi 24. člena zakona o javnih cestah v zakonodajni 
postopek posredovala Vlada Republike Slovenije 14.11.2002 
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Predlagatelj odloka je uvodoma pojasnil, da je letni plan razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2003 dokument, ki opredeljuje naloge in višino potrebnih sredtev za 
realizacijo zastavljenega programa, tako se v okviru proračuna za leto 2003 
predvideva okoli 37 miljard SIT, razen teh sredtev pa še sredstav iz naslova cestnin 
in domača in tuja posojila, ki jih bo potrebno najeti. V letu 2003 je predvideno, da bo 
v promet predano 22.1 km avtocest, gradnja se bo nadaljevala na približno 65 km, 
ravno tako pa se predvideva pričetek gradnje na 39 km avtocest. Predvideni odseki, 
ki bodo predani v promet v letu 2003 so Vučja vas - Beltinci, Lukovica - Blagovica, 
Podtabor - Naklo in Bič - Korenitka. Poleg tega se predvideva gradnja tudi na 
odsekih državnih cest, ki so sestavni del nacionalnega programa kot na primer v 
Mariboru, Šmarje - Dragonja, Bučna vas - Ločna. 

Zakonodajno • pravna služba Državnega zbora v mnenju ugotavlja, da je 
predlagani plan zasnovan tako kot plan tekočega leta in v tej zvezi ugotavljamo tudi 
določene izboljšave v prikazu pričakovane realizacije NPIA z izvedbo predlaganega 
plana. Vendarle pa menijo, da bi bilo potrebno v prikazih načrtovanih del dinamiko 
gradnje predstaviti bolj natančno tako, da bi bilo vidno vsakoletno napredovanje, še 
posebej ob dejstvu, ki ga predlagatelj navaja, da je plan predhodnega leta realiziran 
100%. V preglednici k podpoglavju 1.3. in v tabeli št. 2 v razdelku 1.3.8., kjer je 
planirani obseg del prikazan po AC odsekih in tudi vrednostno je potrebno 
vnesti popravke v preglednico tako, da bo razvidno kakšna valuta je upoštevana. 
Poleg predhodno navedenih pripomb naj opozorimo, da bo besedilo predlaganega 
odloka dograditi z ustrezno preambulo, v besedilu predlaganega plana pa bo 
opraviti nekatere redakcijske izboljšave, kar bo ZPS opravila v sodelovanju s pred 
lagateljem ob oblikovanju končnega besedila odloka. 

V razpravi, ki je sledila so člani odbora ponovno postavili pod vprašaj pripravo 
sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji, ravno tako pa so zastavljali tudi konkretna vprašanja o realizaciji 
posameznih avtocestnih odsekov, ki se iz leta v leto odmikajo, kot na primer 
Rebrnice predvsem v povezavi z izkoriščanjem kreditnih sredtev, ki so že odobrena 
v ta namen, zadrževanje visokih vod na odseku Vtansko - Trojane in podobno. V 
razpravi je bilo predvsem povdarjena nujnost izdelave sprememb in dopolnitev 
nacionalnega programa izgradnje avtocest se napoveduje dokončanje avtocestnega 
programa okoli leta 2010. Iz proračuna za leto 2003 in 2004 je razvidno, da se 
sredstva za izgradnjo avtocest sicer povečujejo, vendar se kaže, da se enormno 
povečuje tudi delež potrebnih kreditnih sredstev. Ob tem se postavlja vprašanje tudi 
vračanja že pridobljenih kreditov skupaj z obrestmi. Iz vse navedene problematike, 
na katero odbor v vseh razpravah opozarja je nujno čim prej pripraviti spremembe in 
dopolnitve nacionalnega programa avtocest v republiki Sloveniji in v okviru tega 
postaviti realne roke izgradnje in realne vire sredstev v ta namen. 
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Predstavniki predlagatelja so razen odgovorov na konkretna vprašanja predstavili 
aktivnosti, ki se vršijo v okviru vlade in se nanašajo na pripravo tako sprememeb in 
dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v republiki Sloveniji kakor tudi 
na pripravo razvojnega programa izgradnje v letih 2002 do 2005, ki bo konkretiziral 
posamezne naloge in bo tudi sestavni del nacionalnega programa. Ti dokumenti so 
v postopku medresorskega vsklajevanja, predvsem glede višine potrebnih finančnih 
sredstev. 

* * * 

V nadaljevanju seje je Odbor za infrastrukturo in okolje sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

k preambuli odloka: 
K odloku o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 se dogradi 
preambula odloka, ki se glasi: 
" Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o cestah (Uradni list, št. 
29/97 in 18/00) in 171. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list, št.35/02) 
je Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne sprejel" 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno sistemske narave. 

k poglavju 1.3.: 
V tabeli poglavja 1.3. Gradnja avtocest in drugih cest se doda v razdelku " Vrednost 
del" besedilo: "v tisoč SIT". 

Obrazložitev: 
Amandma sledi mneju Zakonodajno - pravne službe. 
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k podpoglavju 1.3.6: 
V besedulu poglavja se za besedami "skladno s sprejetimi ukrepi" doda besedilo: " 
na osnovi novelacije študije o Cestninskem sistemu na avtocestah in hitrih 
cestah v Republiki Sloveniji in sklepov Odbora Dražavnega zbora za 
infrastrukturo in okolje z dne 9.4.2002,". 

Obrazložitev: 
Amandma določi akt s katerim se opredelijo sprejeti ukrepi za dograditev 
cestninskega sistema v obdobju do leta 2004, Kar predstavlja osnovo za izvajanje 
teh ukrepov. Predlagani amandma tudi sledi 
tehniki predlagatelja v poglavju 6. 

k podpoglavju 1.3.8.: 
K tabeli št. 2 se doda oznaka "v tisoč SIT" 

Obrazložitev: 
Amandma sledi mneju Zakonodajno - pravne službe. 

* * * 

Ob koncu razprave in glasovanju o amandmajih je Odbor za infrastrukturo in okolje 
• sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avatocest 
za leto 2003 sprejme skupaj z amandmaji odbora. 

* * * 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Branko 
Jane. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
Podsekretarka DZRS Predsednik 
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Poročilo 

K PREDLOGU TRETJE DOPOLNITVE 

SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

) PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 S 

PREDLOGOM SKLEPA 

- EPA 685 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka: 411-01/01-61/16 
Ljubljana, 6.12.2002 

EPA 685-II 

Na podlagi 42. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno 
politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k Predlogu tretje dopolnitve spremenjenega in 
dopolnjenega programa odprodaje državnega 

premoženja za leti 2002/2003 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
monetarno politiko je na 31. seji, dne 4. 12. 2002, kot matično 
delovno telo obravnaval Predlog tretje dopolnitve spremenjenega 
In dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za 
leti 2002/2003, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

Obravnavani dokument je vlada predložila državnemu zboru na 
podlagi 80. č člena zakona o javnih financah. Na podlagi te 
zakonske določbe o predlogu vlade za dopolnitev letnega 
programa prodaje z vključitvijo novega premoženja odloča državni 
zbor. 

Seji odbora je kot predstavnik predlagatelja prisostvoval Mitja 
Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije. 

Obravnava predložene dopolnitve na seji odbora je potekala na 
način, kot ga je odbor že uveljavil na svoji 28. redni in 29. nujni seji 
ob obravnavi predlogov vlade za prvo in drugo dopolnitev 
spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega 
premoženja za leti 2002/2003. 

Predložena tretja dopolnitev je pripravljena na podlagi predlogov 
državnih upravnih organov, ki jih je zbral Servis skupnih služb 
Vlade Republike Slovenije. V predlog dopolnitve je uvrščeno 
stvarno premoženje, za katerega državni upravni organi 
ocenjujejo, da za njihovo funkcioniranje ni več potrebno oziroma 
ne ustrezna več namenu uporabe in ga je racionalno odprodati. 
Predlog dopolnitve je pripravljen ločeno za prevozna sredstva, 
opremo in zemljišča ter gradbene objekte. 

V razpravi so člani odbora največ pozornosti namenili predvideni 
odprodaji poslovnih prostorov v VVashingtonu. Ker iz samega 
predloga dopolnitve niso razvidni cilji in razlogi prodaje, njen pravni 
temelj in opis predmeta prodaje kot tudi opredelitev metode 
prodaje, ki bo uporabljena, z razlogi za utemeljenost izbrane 
metode, ter končno obrazložitev pripravljalnih dejanj, kar sicer 
kot obvezne sestavine posameznega programa prodaje določba 
80. d člen zakona o javnih financah, je bilo v odboru s tega vidika 
opozorjeno na pomanjkljivost predloženega dokumenta, hkrati 
pa zastavljeno vprašanje, na kakšen način so bili ti osnovni 
zakonsko določeni pogoji za prodajo upoštevani v primeru 
predvidene prodaje objekta v VVashingtonu. 

V odgovoru je predstavnik predlagatelja opozoril na dejstvo, da 
vsak samostojen proračunski uporabnik tudi samostojno oceni, 
v katerem primeru in kdaj je določeno osnovno sredstvo, bodisi 
zemljišče oziroma drugo stvarno premoženje, zrelo za odprodajo. 
Nedvomno so osnovni razlogi za odprodajo amortiziranost 
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osnovnega sredstva oziroma njegova neuporabnost ali pa 
nefunkcionalnost osnovnega sredstva, ki nastane v obdobju 
njegove uporabe. Načini odprodaje državnega stvarnega 
premoženja so opredeljeni v veljavni uredbi o odprodaji državnega 
premoženja. Uredba natančno določa način glede na vrsto 
premoženja in njegovo izhodiščno vrednost, ki mora biti v vsakem 
primeru določena na podlagi sodne cenitve oziroma cenitve, ki jo 
opravijo za to usposobljeni cenilci, te pa izbere Servis skupnih 
služb Vlade RS ali pa vsako ministrstvo samostojno. V primeru 
odprodaje stvarnega premoženja v obliki obstoječe zgradbe 
sedanjega diplomatsko-konzularnega predstavništva v 
VVashingtonu gre za stavbo, ki pomeni breme za Ministrstvo za 
zunanje zadeve, ker je to ministrstvo na podlagi sukcesije v 
lanskem decemru prevzelo novo stavbo v Washingtonu. Novi 
objekt, na katerem je ministrstvo pridobilo pravico upravljanja, je 
potreben investicijske obnove, saj v nasprotnem primeru ne bo 
dejansko uporaben za potrebe slovenskih predstavnikov v 
VVashingtonu. Dejstvo je, da Republika Slovenije dveh objektov v 
VVashingtonu ne potrebuje, pač pa potrebuje finančna sredstva 
za obnovo oziroma delno rekonstrukcijo novega veleposlaništva. 
Potrebna sredstva se lahko zagotovijo le z odprodajo prejšnje 
stavbe veleposlaništva. Osnovni razlog za odprodajo je torej v 
zagotovitvi vira financiranja za obnovo nove stavbe 
veleposlaništva. Po oceni Ministrstva za zunanje zadeve je 
trenutna vrednost tega objekta cca 200 milijonov SIT, odprodan 
pa bo v postopku javne dražbe. 

Ob navedenih pojasnilih predstavnika predlagatelja je bilo v 
razpravi ponovno opozorjeno na potrebno uskladitev 
predloženega dokumenta z določbami zakona o javnih financah 
na način, da so obvezne sestavine posameznega programa 
prodaje, ki so bile sicer odboru v primeru odprodaje stavbe v 
VVashingtonu korektno ustno obrazložene, dejansko razvidne 
tudi v samem besedilu predložene dopolnitve. Glede na navedeno 
je bil v razpravi podan predlog, da do seje državnega zbora, na 
kateri bo zbor odločal o predloženi dopolnitvi, vlada z vsebino, ki 
jo določa drugi odstavek 80. d člena zakona o javnih financah, 
dopolni predvsem konkretni program odprodaje poslovnega 
prostora veleposlaništva v VVashingtonu. Ob upoštevanju tega 
predloga je odbor sprejel sklep, ki je naveden v nadaljevanju tega 
poročila. 

Ob tem je odbor sicer pozornost namenil tudi vprašanju smiselnosti 
obravnave odprodaje posameznih oblik stvarnega premoženja v 
državnem zboru, predvsem v primeru odprodaje stvarnega 
premoženja, katerega vrednost je minimalna (in včasih celo nižja 
od stroškov izpeljave postopka odprodaje), npr. v primeru 
odprodaje rabljenih avtomobilov ali opreme kot so fotokopirni stroji. 
Odločitve državnega zbora o predlaganih dopolnitvah letnega 
programa z vključitvijo novega premoženja so gotovo smiselne v 
primeru obravnave odprodaje stvarnega premoženja, ki je večjega 
finančnega pomena (npr. nepremičnine) in v tem primeru je 
smiselno v besedilo obravnavanih dokumentov vključiti tudi že 
navedene zakonsko predpisane obvezne sestavine. Nujna pa bi 
bila sprememba zakona o javnih financah v delu, ki državni zbor 
zavezuje k obravnavi predmetov odprodaje, katerih vrednost je 
minimalna. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da je bila odločitev o odprodaji objekta 
v VVashingtonu gotovo pretehtana, ni pa zadostnega zagotovila, 
da je odprodaja te zgradbe najboljši način za pridobitev potrebnih 
sredstev za rekonstrukcijo nove zgradbe. Če je objekt, namenjen 
odprodaji, še v dobrem stanju in na dobri lokaciji, bi bilo morda 
ustreznejše poiskati primernejšo rešitev, da bi objekt zadržali in o 
tem vprašanju bi lahko v tem in podobnih primerih razpravljal tudi 
odbor. 

V zvezi z izpostavljenim vprašanjem mejnih zneskov oziroma 
vrste in količine opreme, ki je predmet odprodaje in se predlaga 
državnemu zboru v potrditev, je predstavnik predlagatelja opozril 
na dilemo, ki je prisotna tudi v strokovnih službah vlade, to pa je, 
do katerega mejnega zneska oziroma kako podrobno na najvišji 
nivo odločanja prenesti tiste zadeve, ki bi jih sicer skrben gospodar 
lahko uredil samostojno. Odločitev o teh vprašanjih sodi v 
pristojnost državnega zbora, v razpravo pa bi bilo smiselno vključiti 
tudi neposredne proračunske uporabnike, ker imajo njihove 
strokovne službe v zvezi s to problematiko največ izkušenj. 
Problemi v zvezi z odprodajo rabljenega avtomobila minimalne 
vrednosti namreč niso nič manjši kot problemi v zvezi z odprodajo 
posameznega veleposlaništva, saj so izvedeni postopki v obeh 
primerih enaki. Potreben bi bil torej skupen razmislek o tem, katere 
vrste državnega premoženja, namenjene odprodaji, ter katere 
mejne zneske opredeliti kot tiste, katerih obravnava je smiselna 
na državnem zboru. Če je po oceni odbora potrebna tudi 
natančnejša opredelitev vsebine posamičnega programa prodaje 
v dokumentih, ki jih obravnava državni zbor, bo predlagatelj podal 
tudi ustrezne obrazložitve. Tovrstne obrazložitve sicer sodijo v 
dokumente, o katerih odloča vlada, predvsem ob upoštevanju 
dejstva, da vlada posamezne predloge neposrednih proračunskih 
uporabnikov, ki vsebujejo ustrezne obrazložitve, sprejema na 
podlagi večnivojske obravnave (odločitev pristojnega ministra, 
obravnava na pristojnih vladnih odborih in obravnava na seji 
vlade). 

V razpravi pa je bilo izraženo tudi mnenje, da je za vestno ravnanje 
z državnim premoženjem kljub vsemu odgovorna vlada, zato je 
pretirano poenostavljanje postopkov v zvezi z odprodajo 
premoženja vprašljivo. Prav je, da tudi za odprodajo predmetov 
manjših vrednosti obstaja ustrezna dokumentacija, iz katere so 
razvidni razlogi za takšne odločitve. Ni pa potrebno, da o teh 
zadevah odloča državni zbor. Tudi sicer državni zbor le potrdi 
odprodajo posameznih oblik državnega premoženja, pri čemer je 
lahko seznanjen tudi s podrobnejšo obrazložitvijo posamičnih 
programov prodaje, odgovornost za morebitne nepravilnosti pri 
odprodaji pa je na strani vlade. 

Ob v razpravi izraženem dvomu, da proračunski uporabniki ob 
odprodaji premoženja ne upoštevajo enotnih kriterij, kar je 
razvidno tudi iz predložene dopolnitve programa, je predstavnik 
predlagatelja opozoril na dejstvo, da se tudi vlada zaveda problema 
kriterijev dodelitve posameznih materialnih sredstev. Zato je v 
letošnjem juniju sprejela sklep, na podlagi katerega morajo vsi 
neposredni proračunski uporabniki sprejeti ustrezne notranje akte 
oziroma kriterije o dodelitvi ali pa uporabi posameznih materialnih 
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sredstev, kar je dejanska osnova za nadaljnje načrtovanje 
potrebnih finančnih sredstev. 

Ob upoštevanju izpostavljenih stališč posameznih razpravljalcev 
in podanih pojasnil predstavnika predlagatelja je bil v razpravi 
podan predlog, da vlada čimprej pripravi predlog novele zakona o 
javnih financah v delu, ki se nanaša na obravnavo programa 
prodaje državnega premoženja na državnem zboru. S tem bi se 
izognili obravnavi problematike, izpostavljene v razpravi odbora, 
ob predložitvi naslednje dopolnitve programa. Ob upoštevanju 
tega predloga je odbor sprejel sklep, ki je naveden v nadaljevanju 
tega poročila. 

Ob zaključku razprave je odbor ob upoštevanju izraženih stališč 
in mnenj posameznih razpravljalcev sprejel naslednje 

sklepe: 

1. Odbor za finance In monetarno politiko predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da predloženo dopolnitev 
spremenjenega In dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003 še pred 

odločanjem Državnega zbora Republike Slovenije o tem 
predlogu dopolnitve dopolni z vsebino, ki jo določa 80. 
d člen zakona o javnih financah. 

2. Odbor za finance In monetarno politiko predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme Tretjo 
dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003. 

Predlog sklepa državnega zbora je priložen temu poročilu. 

3. Odbor za finance in monetarno politiko predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da v najkrajšem času pripravi 
predlog novele zakona o javnih financah v delu, ki se 
nanaša na obravnavo programa prodaje državnega 
premoženja. 

Za poročevalca odbora na seji državnega zbora je bil določen 
predsednik odbora, Ciril Pucko. 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Mojca Čepuran I. r. Ciril Pucko 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE EPA 685-III 

Številka: 411-01/1-61/16 

PREDLOG 
6.12.2002 

Na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/ 
01 in 30/02) ter v skladu s 112. členom poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne sprejel 
naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Tretja dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003. 

9. december2002 111 poročevalec, št. 121 



■ 

v* .v\j.. ' •: v- 

• ' ••-I V ..i . :.rcv^v, tftn 

' 

. 

, 

y 

' 

  
,12 



- 

■ 

* 



  

. 

  
——————  . poro evaec, . 114 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

| Naslov:  

I Telefon:  

Podjetje:  

I Davčna številka  

I naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

I Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. I 
1 1 

Poštna številka: 



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


	ZAČETNE STRANI
	POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
	Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom Zakona (ZJSRS-D) - skrajšani postopek - EPA 661 - III
	Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z dopolnjenim predlogom Zakona (ZOUTI-A) - druga obravnava - EPA 555 - III
	Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave z dopolnjenim predlogom Zakona (ZON-A) - druga obravnava - EPA 649 - III
	Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio EUR z dopolnjenim predlogom Zakona (ZVPEP) - druga obravnava - EPA 664 - III
	Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike z dopolnjenim predlogom Zakona (ZZPOFPR) - druga obravnava - EPA 489 - III
	Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-B) - druga obravnava - EPA 321 - III
	Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI) - EPA 687 - III
	Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BBHISO) - EPA 689 - III
	Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV) - EPA 704 - III
	Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) - EPA 705 - III
	Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov z dopolnjenim predlogom Zakona (MKZTBN) - EPA 706 - III
	Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 s predlogom Odloka - EPA 614 - III
	Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) - druga obravnava - EPA 665 - III
	Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 - EPA 683 - III
	Poročilo Odobra za finance in monetarno politiko k predlogu Tretje dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 s predlogom sklepa - EPA 685 - III


